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RESUMO 

 

A Bacia dos Parecis é uma das maiores bacias intracratônicas brasileiras. Está localizada no 

Centro-Oeste e Norte do Brasil, nos estados de Mato Grosso e Rondônia. As rochas da Bacia 

apresentam grande quantidade de matéria orgânica, o que despertou interesse da PETROBRAS 

na região para a exploração de hidrocarbonetos. A geofísica possui papel determinante na 

análise e tomada de decisão da exploração ou não de uma área, tanto em escala regional quanto 

em escala local.  Em virtude disso, foram utilizados os métodos magnéticos e eletromagnéticos 

para análise e caracterização geofísica da Bacia. Os dados referentes a este projeto foram 

cedidos pelo Serviço Geológico do Brasil, pelo projeto EMAG2 e pelo Observatório 

Sismológico da UnB. A aquisição desses dados foi feita em diversos períodos e épocas. O 

processamento de dados foi realizado com o software Oasis Montaj, em duas frentes distintas: 

os dados obtidos por plataformas aéreas e satelitais para o método magnético e os dados obtidos 

por levantamentos terrestres eletromagnéticos transientes e áudio magnetotelúrico. Foram 

gerados vários produtos, realçando diferentes características das anomalias magnéticas e duas 

seções da resistividade pela profundidade (RDIs) dos dados eletromagnéticos e 

magnetotelúricos. Os mapas magnéticos mostram anomalias de grandes extensões e amplitudes 

na parte central da Bacia dos Parecis com direção preferencial NW/SE. Na parte oeste da Bacia, 

as anomalias apresentam alta frequência; na parte leste e oeste, fontes de média intensidade; e 

na parte central, extensas fontes anômalas com alta amplitude. As RDIs geradas no 

processamento mostram a distribuição da resistividade na área de perfil de 100 km com 

profundidade em torno de 5 km. Por fim, foram obtidas as modelagens eletromagnéticas rasa e 

profunda e a correlação com a magnetometria.    

 

Palavras-chave: Bacia dos Parecis; Áudio magnetotelúrico, Magnetometria; Modelagem; 

Eletromagnetometria 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

ABSTRACT 

 

The Parecis Basin is one the largest intracratonic basins in Brazil. It is located in the Midwest 

and North of Brazil, in the states of Mato Grosso and Rondônia. The rocks of the Basin have a 

large amount of organic matter, which has shown PETROBRAS interest in the region for 

hydrocarbon exploration. Geophysics has a decisive role in the analysis and decision-making 

of the exploration or not of an area, both on a regional and local scale. As a result, magnetic 

and electromagnetic methods were used for analysis and geophysical characterization of the 

Basin. The data relating to this project were provided by the Geological Survey of Brazil, the 

EMAG2 project and the Seismological Observatory of UnB. The acquisition of these data was 

made at various times and times. Data processing was performed with the Oasis Montaj 

software, on two distinct fronts: data obtained by aerial and satellite platforms for the magnetic 

method and data obtained by transient electromagnetic ground surveys and magnetotelluric 

audio. Several products were generated, highlighting different characteristics of magnetic 

anomalies and two sections of depth resistivity (RDIs) of electromagnetic and magnetotelluric 

data. Magnetic maps show anomalies of large extensions and amplitudes in the central part of 

the Parecis Basin with preferential direction NW/SE. In the western part of the Basin, the 

anomalies have a high frequency; in the east and west part, medium intensity sources and in the 

central part extensive anomalous sources with high amplitude. The RDIs generated in the 

processing show the distribution of resistivity in the profile area of 100 km with a depth of 

around five kilometers. Finally, shallow and deep electromagnetic modeling and correlation 

with magnetometry were obtained. 

Keywords: Parecis Basin; Audio-Magnetotellurics; Magnetometry; Modeling; 

Electromagnetometry. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Bacia dos Parecis é um exemplo de uma bacia intracratônica. Ela se situa na porção 

sudoeste do Cráton Amazônico e possui cerca de seis mil metros de sedimentos Paleozoicos, 

Mesozoicos e Cenozoicos (PEDREIRA & BAHIA, 2004). 

Devido à deposição dos sedimentos em ambientes marinhos e continentais, as rochas da 

Bacia são ricas em matérias orgânicas. Em função disso, a PETROBRAS se interessou em 

estudar a região em diversas frentes para viabilizar ou não a exploração de hidrocarbonetos ao 

longo da Bacia. Além do conteúdo em petróleo, a região também é de interesse geoquímico e 

mineralógico ainda que não devidamente explorados. 

Em virtude dos fatos acima, a Geofísica pode ser utilizada como forma de investigação, 

ajudando a caracterizar o meio e a localizar alvos, estruturas ou lineamentos de interesse 

econômico e geológico/geofísico. Como funciona de maneira indireta, sem a necessidade de 

coletar amostras ou fazer furos de sondagem, a geofísica trabalha com um baixo custo 

operacional. Nessa pesquisa, foram utilizados o método magnetométrico para a caraterização 

regional, e os métodos eletromagnéticos (EM) - domínio do tempo e áudio magnetotelúrico - 

para uma caracterização de um perfil que corta a Bacia na direção N-S. 

De acordo com Reynolds (2011), os métodos magnéticos tiveram um grande avanço 

durante e após a Segunda Guerra Mundial, criando sensores mais eficientes e precisos. Esse 

avanço chegou ao ponto de ser possível a colocação de sensores em satélites. O método se 

baseia na medida do campo magnético terrestre para localizar corpos magnéticos em 

subsuperfícies e pode ser utilizado em diversas escalas. 

Os métodos eletromagnéticos se utilizam da resposta da condutividade da subsuperfície 

à passagem de ondas eletromagnéticas (RAYNOLDS, 2011). Existem grande diversidade de 

equipamentos que medem o campo EM e são divididos em instrumentos que operam no 

domínio da frequência ou no domínio do tempo. A teoria básica deste método são as Leis de 

Maxwell. 

A Bacia dos Parecis é uma região que carece de trabalhos acadêmicos e privados,  

tratando-se principalmente de investigações geofísicas. Há muito o que explorar na região, em 

diversas áreas, como a Geologia, Geofísica, Geoquímica, Mineralogia, Hidrologia, entre outras. 

No entanto, alguns trabalhos, como o de Faria et al. (2013), Santos e Flexor (2013), Bahia et al. 

(2007), Faria (2015) estudaram a Bacia com diferentes métodos geofísicos. Eles contribuem 

para o incentivo ao estudo dessa região pouco explorada. 
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1.1 OBJETIVOS 

Esse trabalho tem como objetivo principal o estudo e a caracterização geofísica da Bacia 

dos Parecis pelos métodos magnéticos e eletromagnéticos. Com a caracterização geofísica, 

pretende-se estimar a espessura da crosta a partir da deconvolução de Euler e a profundidade 

do embasamento na região do perfil AB, utilizando os perfis eletromagnetométricos.  
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2 LOCALIZAÇÃO E DADOS UTILIZADOS 

2.1 LOCALIZAÇÃO 

A área de estudo está localizada no Centro-Oeste e Norte do país. Sua maior 

parte pertence ao estado do Mato Grosso a uma pequena porção no estado de Rondônia 

(Pedreira & Bahia, 2004). É limitada pelos paralelos -15° e -10° e meridianos -63° e -51°, e 

possui uma área de 500.000 km² (Figura 2.1). 

Este trabalho baseou-se em três métodos geofísicos: magnetometria aerotransportada, 

eletromagnetismo e magnetotelúrico. O primeiro abrange toda a área da Bacia dos Parecis, 

enquanto o segundo e o terceiro foram aplicados ao longo do perfil AB (Figura 2.1). A coleta 

dos dados eletromagnéticos e magnetotelúricos foi realizada ao longo do mesmo perfil AB, na 

porção norte da Bacia dos Parecis, entre os munícipios de Sorriso e Sinop. O acesso se dá pela 

BR-163, que cruza as duas cidades. 

 

Figura 2.1 - Localização da área em estudo, com destaque para a Bacia dos Parecis 

(levantamentos magnetométricos) e o perfil AB (levantamentos EM e Magnetotelúrico) 
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2.2 DADOS UTILIZADOS 

Neste trabalho, todos os dados processados e analisados foram adquiridos por terceiros 

em diversas campanhas de campo em diferentes períodos. 

 

2.2.1 Magnetometria 

Os dados magnetométricos utilizados são um conjunto de dois tipos de levantamentos 

distintos, um obtido com magnetômetro aerotransportado, e outro transportado por satélite.  

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), em conjunto com o 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Agência Nacional do Petróleo (ANP), 

a PETOBRAS e empresas privadas realizaram, desde a década de 1970, o levantamento 

de magnetometria aérea com a finalidade de obter a intensidade do campo magnético em todo 

o território nacional. No total, foram realizadas quatro campanhas (séries 1000, 2000, 3000 e 

4000), que se diferenciam pelo ano e pelo contratante (Figura 2.3).  

Na área da Bacia dos Parecis, constam os levantamentos das séries 1000 e 4000 da 

CPRM. Os levantamentos via satélite foram realizados pela Nation Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) no projeto Earth Magnetic Anomaly Grid 2-arc min Resolution 

(EMAG2). Esse projeto contempla malha global de anomalias magnéticas na resolução de dois 

arcos por minuto e altitude de 4 km acima do geoide. 

 

2.2.2 Eletromagnético e Magnetotelúrico 

A aquisição de dados de áudio magnetotelúrico e eletromagnético (TDEM) foi realizada 

no norte da Bacia dos Parecis, entre os municípios de Mato Grosso, Sorriso e Sinop (Figura 

2.2), em uma mesma campanha. Os dados foram obtidos pela Strataimage em parceria com o 

Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (SIS/UnB) e o Laboratório de Geofísica 

Aplicada (LGA/UnB). 

O planejamento inicial contava com 20 estações separadas em 5 km uma da outra, 

totalizando 100 km de linha, numa direção NW/SE (Figura 2.1). Em cada estação, foram 

realizados, primeiramente, os levantamentos de TDEM, utilizando o equipamento PROTEM, 

da Geonics Limited de propriedade do Laboratório de Geofísica da Universidade de Brasília 

(LGA) e, em seguida, foram coletados dados de áudio magnetotelúrico (AMT), por um período 

de uma hora, com o equipamento da Phoenix Geophysics. 
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Devido a questões de requerimento de áreas por empresas, não foi possível completar 

as 20 estações AMT e TDEM. Foram realizadas então 11 estações TDEM e oito estações AMT, 

o que configura uma linha com 70 km de distância e espaçamento de 10 km entre cada 

estação (LUGÃO, 2014). 

 

Figura 2.2 - Localização das estações dos levantamentos áudio magnetotelúrico e 

eletromagnético (Perfil AB da Figura 2.1) 
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Figura 2.3 - Localização dos levantamentos aero magnetométricos aerotransportados das 

séries 1000 e 4000 da CPRM 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 MAGNETOMETRIA 

Segundo Hinze (2013), o método magnético é o mais antigo, sendo uma das técnicas 

geofísicas mais utilizadas para a exploração da subsuperfície terrestre. É um método 

considerado relativamente barato com diversas aplicações, principalmente, na determinação do 

limite crosta-manto e dos materiais magnéticos em subsuperfície. A magnetometria pode ser 

aplicada em diferentes ambientes: por terra, aérea navegável e por satélite.  

O método magnético é baseado na medida e análise da perturbação, ou das anomalias 

geradas pelo campo magnético terrestre, causadas pelas variações laterais de magnetizações de 

materiais em subsuperfície (HINZE, 2013). Dos minerais que formam as rochas, poucos são 

magnéticos, portanto, esses minerais correspondem a um pequeno grupo de Óxidos de ferro e 

Titânio, sendo mais comum a magnetita (série magnetita-titanomagnetita (SUMIDA, 2017)). 

 

3.1.1 Susceptibilidade Magnética 

A propriedade física do campo magnético é a susceptibilidade magnética. É uma 

grandeza adimensional, que indica o grau de magnetização a ser induzido em determinado 

material uma vez inserido em um campo magnético externo (LOURO, 2013). 

Segundo Blakely (1996), a magnetização total de um corpo é formada pela soma da 

magnetização induzida (𝑀𝐼
⃗⃗ ⃗⃗  ), que é proporcional ao campo magnético externo (�⃗⃗� ), dado pela 

equação 1, em que a constante de proporcionalidade 𝜒 é a susceptibilidade magnética e pela 

magnetização remanescente (𝑀𝑅
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗), entendida como magnetização que permanece no corpo, 

conservando sua orientação, após a passagem do campo magnético. Ela depende, dentro de 

outros fatores, da história termal e tectônica da região onde a magnetização ocorreu. A 

magnetização total(𝑀𝑇
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) é dada pela equação 2. 

 

      𝑀𝐼
⃗⃗ ⃗⃗  = χ. �⃗⃗�            (1) 

     𝑀𝑇
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑀𝐼

⃗⃗ ⃗⃗  + 𝑀𝑅
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗          (2) 
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3.1.2 Materiais Magnéticos 

Existem três grupos principais de materiais, que possuem propriedades magnéticas, 

descritos e explicados por Shön (2011): os diamagnéticos, os paramagnéticos e o grupo dos 

ferromagnéticos, ferrimagnéticos e antiferromagnéticos.  

Os materiais diamagnéticos, na presença de um campo externo, possuem a característica 

de se opor a esse campo, ou seja, possuem uma indução magnética contrária à direção do campo 

aplicado (Figura 3.1). A susceptibilidade magnética desses materiais é negativa, da ordem de 

10−5, e não depende da temperatura (SHÖN, 2011). 

O campo magnético dos materiais paramagnéticos, por sua vez, possui a mesma direção 

do campo externo aplicado (Figura 3.1). A ordem da susceptibilidade magnética é de 10−4 a 

10−2 e positiva, além de ser dependente da temperatura, diferentemente dos materiais 

diamagnéticos. 

 

 

Figura 3.1 - Magnetização diamagnética e paramagnética 

Fonte: modificada de Shön (2011) 

Os materiais ferromagnéticos, ferrimagnéticos e antiferromagnéticos dispõem de uma 

característica importantíssima: eles têm a capacidade de apresentar magnetização 

remanescente, além de possuírem susceptibilidade magnética mais alta dentre os grupos 

citados, principalmente os ferromagnéticos. O esquema da direção do campo magnético 

remanescente pode ser visto na figura 3.2. 
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Figura 3.2 - Magnetização ferromagnética, ferrimagnética e antiferromagnética 

Fonte: modificada de Shön (2011) 

 

3.1.3 Campo Magnético 

 Anômalo 

O campo magnético da Terra é gerado a partir das correntes elétricas associadas aos 

movimentos de convecção do núcleo terrestre, responsável por 98% da parcela do campo 

(HINZE, 2013). O restante é proveniente dos minerais magnéticos presentes na crosta e das 

correntes advindas da ionosfera. A soma de todas essas contribuições associadas ao campo 

denomina-se Campo Magnético Total (CMT). 

Em virtude do campo magnético terrestre sofrer variações ao longo do tempo, é 

necessário realizar, a cada cinco anos, um ajuste em sua medida. O valor calculado é a melhor 

aproximação para o campo, mesmo que seja teórica, e é conhecida como International 

Geomagnetic Reference Field (IGRF). O seu cálculo leva em consideração o achatamento da 

Terra e a elevação do nível do mar. 

O campo geomagnético apresenta flutuações temporais diárias, sendo mais fortes no 

período da tarde e mais fracas à noite. A variação diurna (VD) está associada à atividade solar 

e influencia diretamente no campo magnético terrestre (TELFORD et al., 1990). Para o controle 

dessa variação durante uma aquisição, é necessário um magnetômetro que sirva como estação 

base, armazenando a variação durante o dia. 

O interesse do método é encontrar anomalias magnéticas em subsuperfície, ou seja, a 

parcela do campo gerada a partir de minerais magnéticos. Para isso, é necessário retirar a 

contribuição do campo (IGRF) e as variações diurnas que ocorrem todos os dias do CMT. O 

produto resultante é o Campo Magnético Anômalo (CMA). A fórmula pode ser dada por CMA 

= CMT – IGRF – VD. 

O campo magnético, além de variar no tempo, também varia no espaço. Para cada ponto, 

ele possui um valor diferente. Isso se deve ao fato de existirem diferentes tipos de materiais 
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magnéticos localizados em diferentes posições geográficas (regiões próximas aos polos 

possuem uma maior intensidade de linhas de campo, indicando uma intensidade maior do 

campo magnético. Na linha do Equador, ao contrário, o valor tende a ser menor) (Figura 3.3a).  

Dado um ponto (x, y, z) no espaço, o campo magnético (BN) pode ser decomposto na 

componente horizontal e vertical, BN(H) e BN(Z), respectivamente. A componente BN(H) é 

decomposta em outras duas componentes, BN(X) e BN(Y) (Figura 3.3b). O ângulo entre a 

componente BN(H) e BN(X) é a declinação magnética (D) e o ângulo entre BN(H) e BN é a 

inclinação magnética (I). 

 

 

Figura 3.3 - a) Esquema das linhas de campo magnético da Terra. b) Representação vetorial 

do campo magnético 

 

Fonte: modificada de Hinze (2013) 

 

3.1.4 Deconvolução de Euler 

De acordo com os trabalhos de Reid (1990) e Thompson (1982), o método da 

deconvolução de Euler obtém uma estimativa de profundidade das fontes; neste caso, fontes 

magnéticas. A partir de uma geometria pré-definida, tem-se automaticamente posicionamento 

da fonte, eliminando a ambiguidade dos campos potenciais. 

A equação 3 mostra a relação de Euler para o campo magnético. Dado a tripla ordenada 

(x, y, z) do campo total (T), o campo magnético regional (B), o valor do índice estrutural (N) e 
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o tamanho da janela, é possível calcular, por meio da inversão de mínimos quadrados, a posição 

e profundidade de cada uma das fontes anômalas. 

(𝑥 − 𝑥0)
∂𝑇

∂𝑥
+ (𝑦 − 𝑦0)

∂𝑇

∂𝑦
+ (𝑧 − 𝑧0)

∂𝑇

∂𝑧
= 𝑁(𝐵 − 𝑇)                     (3) 

 

O índice estrutural é a medida da taxa de queda do campo potencial em relação à 

distância da fonte dada uma geometria específica (GEOSOFT™, 2020). Para campos 

magnéticos, o índice i0 representa o contato; índice i1, diques; índice i2, cilindros; e índice i3, 

esferas. 

A escolha correta do tamanho da janela é essencial para um bom resultado das 

estimativas de profundidade. É necessário que ela contemple totalmente o corpo anômalo e que 

seja, no mínimo, duas vezes maior que o espaçamento das linhas de voo. 

 

3.2 ELETROMAGNETISMO 

Os métodos eletromagnéticos podem ser divididos em dois grupos principais: os que 

trabalham no domínio da frequência e os de domínio do tempo. Independente de qual se utilize, 

compreender os conceitos do eletromagnetismo fornecidos pela física é essencial para o estudo 

desse método. As leis que resumem todos os fenômenos eletromagnéticos são descritas pelas 

equações de Maxwell, sumariamente descritas neste tópico. 

Para simplificar a matemática e física envolvidas, é necessário considerar a Terra como 

um meio isotrópico, homogêneo, e os parâmetros elétricos, independentes do tempo, da 

temperatura e da pressão (VON HUELSEN, 2007).  

Em relação às vantagens do método em geral, as bobinas não precisam estar em contato 

com o solo para os campos serem transmitidos, portanto, podem ser utilizadas tanto de forma 

terrestre como área, eliminando problemas de terreno. Em contrapartida, é um método que 

necessita de muito poder computacional, com aplicação limitada em razão desse fato. 

  Além de fazer um resumo das equações de Maxwell, este tópico mostra o funcionamento 

básico do método. 

 

3.2.1 As Equações de Maxwell 

As equações de Maxwell (Equações 4 a 7) resumem todos os fenômenos 

eletromagnéticos existentes. Descrevem a propagação de ondas eletromagnéticas como um 
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conjunto de campos elétricos (�⃗� ) e magnéticos (�⃗⃗� ) perpendiculares entre si e a direção de 

propagação (YOUNG & FREEDMAN, 2009) e os fluxos de cargas elétricas e dipolos 

magnéticos dos materiais. 

   

∇⃗⃗⃗  · �⃗⃗�  = ρ                                                            (4) 

∇⃗⃗⃗ · �⃗⃗⃗� = 0                                                            (5) 

           ∇⃗⃗⃗  𝑋 �⃗⃗⃗� = −∂𝐵/∂𝑡                                                      (6) 

   ∇⃗⃗⃗ 𝑋�⃗⃗⃗⃗� = ∂𝐷/𝜕𝑡+ �⃗�                                                      (7) 

Onde ρ é a resistividade; 𝐽  é densidade de carga e �⃗�  é o fluxo magnético.  

A equação número 4 é a Lei de Gauss para a eletricidade. Ela afirma que a densidade de 

fluxo elétrico (D), através de qualquer superfície fechada (Superfície Gaussiana), é igual a carga 

elétrica total existente no interior da superfície (YOUNG & FREEDMAN, 2009). Deduz-se que 

existem cargas elétricas isoladas. A relação entre a densidade de fluxo elétrico e o campo é dada 

pela fórmula abaixo 

�⃗⃗�   = ε�⃗�                                                                (8) 

A equação número 5 é a Lei de Gauss para o magnetismo. Mostra que o fluxo magnético 

através de uma superfície Gaussiana é zero, indicando que não existem monopolos magnéticos 

(HALLIDAY et al., 2014). Assim, como o fluxo elétrico, é possível relacionar o fluxo 

magnético com o campo correspondente, pela seguinte fórmula 

�⃗�  = µ�⃗⃗�                                                               (9) 

As equações restantes, Lei de Faraday e Lei de Ampère-Maxwell (6 e 7, 

respectivamente), relacionam os campos elétricos e magnéticos e sua interdependência. A Lei 

de Faraday mostra que, variando o campo magnético no tempo, uma corrente elétrica induzida 

surge no condutor, com sentido contrário à variação que o produziu (Lei de Lenz) e, 
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consequentemente, um campo elétrico é formado. Já a Lei de Ampère-Maxwell diz que a 

variação do fluxo elétrico gera um campo magnético que é proporcional à densidade de carga 

(𝐽 ), que por sua vez é formada pelas correntes de condução e de deslocamento.  

 Outra importante lei do eletromagnetismo é a Lei de Ohm. Ela relaciona a densidade de 

carga com o campo elétrico, a menos de uma constante, a condutividade elétrica (σ), por meio 

da fórmula abaixo. 

𝐽  = σ�⃗�                                                           (10) 

  

As equações 8, 9 e 10 relacionam o fluxo com os campos, sempre por uma constante de 

proporcionalidade, que depende do material em que as interações eletromagnéticas ocorrem, 

onde: 

 ε é a permissividade elétrica dos materiais (F/m); µ é a permeabilidade magnética 

(H/m); e σ, a condutividade elétrica (S/m). 

 

3.2.2 Métodos EM Aplicados 

O método eletromagnético possui a propriedade física operante denominada 

condutividade elétrica (S/m). Essa propriedade é uma grandeza que varia de acordo com o meio 

e o material, e resulta em diferentes resultados para uma mesma medida do campo magnético 

secundário.  

O método eletromagnético utiliza como fonte a corrente alternada no transmissor 

responsável por gerar um campo magnético primário que percorre o meio. No contato desse 

campo com o condutor em subsuperfície, uma corrente induzida é gerada no corpo, que por sua 

vez cria um campo eletromagnético secundário, que será medido pelo receptor (Figura 3.4). 

O campo eletromagnético secundário medido pelo receptor difere do campo primário 

em intensidade, fase e direção, podendo, assim, revelar a presença de corpos condutores 

(AQUINO, 2000). 

A amplitude dos campos eletromagnéticos diminui, exponencialmente, com o aumento 

da profundidade. A profundidade de alcance do sinal é conhecida por Skin Depth (δ) (equação 

11; REYNOLDS, 2011). Observa-se que a profundidade depende da frequência do sinal e da 

condutividade elétrica do meio. 
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   δ = √
2

ωμσ

2
= 503  √

1

𝑓σ

2
                                                  (11) 

 

Essa equação indica que a penetração da onda eletromagnética diminui com o aumento 

da condutividade elétrica (σ) do meio (menor resistividade elétrica, ρ) e com o aumento da 

frequência (f) de operação do sistema (AQUINO, 2000). 

 

Figura 3.4 - Esquema geral do método eletromagnético 

 

Fonte: Modificado de Grant & West (1965) apud Reynolds (2011) 
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3.3.3 Sistemas Utilizados Neste Estudo 

3.3.3.1 Eletromagnético transiente 

A técnica do EM transiente parte do fato de que agora a corrente no transmissor não é 

mais fixa, o que geraria um campo primário contínuo, mas, sim, pequenos pulsos de alguns 

milissegundos, suficientes para gerar um campo primário, que logo se extingue (Figura 3.5). O 

campo eletromagnético secundário gerado não exerce influência no primário, e o receptor capta 

apenas a informação do meio. 

Esse sistema trabalha com várias janelas de tempo (canais), em que alguns canais (on 

time) são medidos na presença do campo primário, e o restante dos canais na ausência do mesmo 

campo (off time). Cada canal representa uma profundidade diferente. 

O modo de aquisição de sistemas transientes consiste em duas bobinas, uma 

transmissora e outra receptora, em formato de loop (Figura 3.6). A bobina receptora localiza-

se dentro da bobina transmissora (in loop). Com essa configuração, é possível adquirir dados 

em várias janelas temporais distintas, apenas movendo a bobina receptora e a transmissora de 

posição.  
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Figura 3.5 - Funcionamento do método eletromagnético transiente 

 

Fonte: modificada de Sorensen, K et al. (2004)  

Figura 3.6 - Modo de aquisição do PROTEM 

 

Fonte: Lugão (2014) 

 

O equipamento utilizado nesse projeto foi o TDEM Geonics Protem Receiver e o  

TEM57 Transmitter (Figura 3.7).  



26 
 

   
 

 

Figura 3.7 - A esquerda mostra o TEM57 Transmitter e a direita o TDEM Geonics Protem 

Receiver 

 

Fonte: disponível em http://www.geonics.com/ 

 

3.3.3.2 Áudio Magnetotelúrico 

O método magnetotelúrico utiliza as variações naturais dos campos magnéticos para 

sondar a estrutura geoelétrica do planeta (Menezes, 2013). Vale-se desses campos para medir o 

tensor impedância e fornecer uma imagem da condutividade elétrica com a profundidade (RDI, 

Sigla em inglês).  

O método serve-se de fontes naturais para o seu funcionamento, tanto fontes de alta 

como de baixa frequência. Essa dependência das fontes naturais pode ser vista como algo 

positivo, já que não é necessário o uso de sistema de controles de corrente, apenas dos 

receptores (MENEZES, 2013). Além do fato de, como alguns outros métodos geofísicos, está 

isento de produzir danos ambientais.  

A faixa de frequência com que o método trabalha vai de 10 KHz até cerca de 0.0001 

Hz, subdividida a análise em alta e baixa frequências. Para fontes de baixa frequência, 

geralmente são necessárias grandes instalações, o que dificulta sua aquisição e o acesso à área. 

Para fontes de alta frequência (acima de 1 Hz), a variante do método áudio 

magnetotelúrico são os fenômenos meteorológicos na atmosfera, como as tempestades 

eletromagnéticas ou a anomalia do Atlântico Sul. Essas tempestades ocorrem por todo o planeta 

e geram pulsos eletromagnéticos denominados de esféricas (MENEZES, 2013). 

Como o método áudio magnetotelúrico é um método eletromagnético, a sua base teórica 

se fundamenta nas equações de Maxwell, mas o objetivo é determinar o tensor impedância. A 

constante de proporcionalidade entre o campo elétrico e magnético é a impedância 

(GEOSCIENCE, 2021).  
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   �⃗� = 𝑍 �⃗⃗�                                                            (12) 

Onde o 𝑍  é dado por: 

 

  𝑍 = (
𝑍𝑥𝑥 𝑍𝑥𝑦

𝑍𝑦𝑥 𝑍𝑦𝑦
)                                                        (13)                   

Com o tensor impedância, é possível calcular a resistividade do meio e a fase por meio 

das fórmulas abaixo (GEOSCIENCE, 2021): 

        ρ𝑎 =
1

ωμ
|𝑍 |

2
      (14) 

 

  ϕ = arctan ((
𝐼𝑚(𝑍)

𝑅𝑒(𝑍)
))                                     (15)                          

 

A aquisição se dá pelo posicionamento de três bobinas ortogonais entre si, medindo as 

componentes do campo magnético e de eletrodos para medida do campo elétrico. A 

configuração pode ser vista na figura 3.8 

 

Figura 3.8 - Modo de aquisição do método áudio magnetotelúrico 

 

Fonte: Lugão (2014) 
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O equipamento utilizado neste projeto foi fabricado pela Phoenix Geophysics ltd – 

Canadá (Figura 3.9). 

 

Figura 3.9 - Partes do equipamento de MT da Phoenix Geophysics ltd – Canadá 

 

Fonte: Lugão (2014) 

 

 

 

4 PROCESSAMENTO 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Todos os dados processados neste trabalho foram feitos no software Oasis Montaj® 

versão 9.9 (GEOSOFT™, 2020), disponibilizado pela SIS/UnB. 

 

4.2 MAGNETOMETRIA  

O produto final das correções descritas no item 3.1.3 é a intensidade do campo anômalo 

(CMA = CMT – IGRF – VD), representando a contribuição devida principalmente às diferenças 

nas concentrações dos minerais magnéticos em rochas da litosfera, situadas acima da isoterma 

representativa da superfície Curie para a magnetita (580º C), principal fonte magnética dos 

materiais geológicos e, igualmente, presente em feições a eles impostas (dobramentos/ 

falhamentos/fraturamentos). 
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A geração das imagens dos campos magnetométricos selecionados foi realizada a partir 

das malhas homogeneizadas referidas acima (aéreas e satelitais). Serviram de base para a 

geração dos temas interpretativos que seguem no item 4.2.1. 

 

 

4.2.1 Realces das Anomalias 

Os temas interpretativos baseiam-se em técnicas de realce em que são destacados as 

estruturas, lineamentos, contatos magnéticos.  

Neste trabalho, foram utilizados os seguintes métodos de realce: derivadas ou gradientes 

x, y e z; continuação para cima; amplitude do sinal analítico (ASA); inclinação do sinal analítico 

(ISA). 

 

4.2.1.1 Derivadas ou Gradientes 

As derivadas podem ser vistas como filtros de aprimoramento de detalhes para corpos 

mais rasos com alta frequência espacial em detrimento dos corpos mais profundos (DENTITH, 

2014). A unidade de medida é em nT/m.  

Independentemente da direção em que se esteja calculando a derivada, tanto na vertical 

quanto nas direções horizontais x e y, o resultado é a diferença do campo potencial em dois 

pontos distintos (sempre na mesma direção), dividido pela distância entre esses pontos. A 

fórmula para as derivadas é dada abaixo: 

𝐷𝑥 =
𝜕𝑓

𝜕𝑥
     𝐷𝑦 =

𝜕𝑓

𝜕𝑦
     𝐷𝑧 =

𝜕𝑓

𝜕𝑧
                                               (16) 

 

4.2.1.2 Continuação para cima 

A continuação para cima permite um estudo das fontes mais profundas e, com isto, uma 

melhor compreensão dos detalhes de baixa frequência. Esse filtro permite observar anomalias 

a uma profundidade escolhida a fim de analisar o seu comportamento. 

 

4.2.1.3 Amplitude do Sinal Analítico (ASA) 

A amplitude do sinal analítico é o gradiente total de um local, ou seja, ele relaciona as 

derivadas nas três direções (x, y, z). A sua fórmula é dada pela equação 17, em que “f” é o 

campo potencial, medido em nT/m. 
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A amplitude do sinal analítico é independente da direção do campo magnético terrestre 

e da direção da magnetização. Ela depende apenas da força do campo (Dentith, 2014).  

𝐴𝑆𝐴 = √(
𝜕𝑓

𝜕𝑥
)
2

+ (
𝜕𝑓

𝜕𝑦
)
2

+ (
𝜕𝑓

𝜕𝑧
)
2

                                       (17) 

 

O trabalho de Nabighian (1972, 1974) relata que a principal utilidade do sinal analítico 

é na sua interpretação. Os valores máximos estão localizados nos limites dos corpos e na sua 

largura, a profundidade do corpo, portanto, é um ótimo filtro para localizar as fontes 

magnéticas. 

 

4.2.1.4 Inclinação do Sinal Analítico (ISA) 

Segundo Dentith (2014), fontes rasas produzem grandes amplitudes nos gradientes 

verticais e horizontais. Por esse motivo, dividir o valor do campo na vertical pelo gradiente na 

horizontal ameniza os valores das altas amplitudes. Transportando esse valor para ângulo, 

medido em radianos, o ISA pode ser expresso pela equação 18. 

 

𝐼𝑆𝐴 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 [
𝜕𝑓

𝜕𝑧
(√(

𝜕𝑓

𝜕𝑥
)
2

+ (
𝜕𝑓

𝜕𝑦
)
2

)⁄ ]                                                  (18)  

 

A geometria dos corpos detectados pela inclinação do sinal analítico tem a característica 

de possuir valores positivos em cima da fonte/corpo anômalo, valores negativos fora da fonte e 

valores próximos a zero na borda do corpo e, ainda, são alongados em uma direção.  

A interpretação isolada desse filtro pode causar ambiguidade dos dados, uma vez que o 

processamento não distingue os sinais derivados das estruturas geológicas dos ruídos 

(BONGIOLO, 2011). Para eliminar a ambiguidade, interpreta-se, junto com o ISA, a amplitude 

do sinal analítico. Com esses dois filtros, é possível identificar melhor as estruturas e as suas 

continuidades. 

Em seguida, foi utilizado um filtro Hanning, com o objetivo é eliminar as frequências 

muito altas. 

Assim que esse processo simples foi finalizado, gerou-se um mapa com sombreamento 

para cada um dos produtos. 
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O próximo passo do processamento de dados da magnetometria é a criação do mapa 

com a deconvolução de Euler. Para isso, foi utilizada uma função no geosoft, em que é pedido 

o índice estrutural, a tolerância e o tamanho da janela, criando um banco de dados. Foram 

testados vários índices, janelas e tolerâncias; para cada uma, foi obtido um banco de dados 

diferente. 

Com a configuração escolhida, foi gerado um mapa de pontos, onde cada ponto indica 

a profundidade de um corpo magnético. 

 

4.3 ELETROMAGNETISMO E MAGNETOTELÚRUCO 

O objetivo do processamento de dados, tanto para os dados eletromagnéticos quanto 

para os  magnetotelúricos, é a geração de um RDI (Resistivity Depth Image).  

No trabalho de Alvim (2016), foi realizada uma estimativa do tensor impedância e 

obtida a curva de resistividade aparente, posteriormente foi realizada uma inversão 1D com o 

método de Occam, com estes dados foi obtida a RDI (Figura 5.11 e 5.12). 

As etapas do processamento são idênticas para ambos os métodos: organização do banco 

de dados, criação de um banco de dados de vetores, criação do voxel, exportação para um 

volume (3D view), extração da seção (RDI). 

A primeira etapa do processamento foi a organização do banco de dados com 

informações das coordenadas dos pontos, número das estações, topografia e o canal das 

resistividades. Em seguida, foi criado um banco de dados vetoriais, com as informações do 

banco de dados organizado, para prosseguir com o processamento. 

A próxima etapa foi a criação do Voxel, utilizando o interpolador kriging 3D. É possível 

encolher alguns parâmetros como o tamanho da célula nas direções x e y; z; e Blank Distance. 

Foram realizados alguns testes: o que gerou os melhores resultado possuía o tamanho da célula 

de 1000 nas direções x e y, 500 na direção Z, e 10 em Blank Distancie.  

A partir do Voxel foi gerada a RDI do perfil, com célula de 500m.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados apresentados nesse tópico se dividem em duas partes: os magnéticos e 

eletromagnéticos. A primeira mostra os produtos obtidos após o processamento com os realces 

das anomalias mais os mapas gerados, utilizando a deconvolução de Euler com dois índices 

distintos.  

Na segunda parte, os dados eletromagnéticos são apresentados por duas RDIs, uma para 

os dados eletromagnéticos transientes e outra para os áudios magnetotelúricos; ambas do perfil 

AB mostrado em todas as imagens desse tópico. 

 

5.1 MAGNETOMETRIA 

5.1.1 Campo Magnético Anômalo 

O campo magnético anômalo tem caráter dipolar e é obtido subtraindo do campo total 

o IGRF e as variações diurnas. Em regiões próximas ao equador, a amplitude das anomalias 

tende a ser mais baixas quando comparada a regiões próximas aos polos norte e sul. A parte 

positiva dos dipolos se localiza ao sul e a parte negativa, ao norte, como vista mais 

evidentemente na parte ventral da figura 5.1.  

Analisando o mapa magnético da figura 5.1, é possível identificar três regiões distintas.  

A oeste da bacia, entre os meridianos -62 e -58, pode-se visualizar dipolos de alta frequência e 

de média amplitude. A parte central é caracterizada por dipolos de grande extensão e de altos 

valores da intensidade do campo magnético. A última porção da bacia, entre os meridianos de 

-53 e -51, apresenta dipolos com tamanhos e intensidades medianos.  

O perfil AB, visto na figura 5.1, cruza um grande dipolo, começando no polo negativo 

passando para o positivo, onde apresenta a maior extensão do perfil. Aparentemente, é o maior 

dipolo da região. Portanto, há presença de grandes anomalias magnéticas nessa porção da Bacia 

dos Parecis.  
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Figura 5.1 - Mapa do campo magnético anômalo da Bacia dos Parecis 

 

 

 

5.1.2 Amplitude do Sinal Analítico 

A figura 5.2 mostra o mapa da amplitude do sinal analítico em toda a Bacia dos Parecis. 

Esse realce de anomalia tem como objetivo delimitar lateralmente os corpos, já que seus valores 

máximos estão localizados nos limites deles.  

Na porção central do mapa (Figura 5.2), destaca-se uma área com extensas anomalias e 

de grande amplitude, com direção preferencial NW/SE. Partindo para leste da Bacia, as 

anomalias se apresentam de pequeno a médio porte, de formato circular e ovalado. Observando 

as anomalias na porção oeste, as amplitudes possuem valores de pequena a média intensidade 

e poucas anomalias apresentam direção preferencial N-S a NE/SW. 

A região onde está contido o perfil AB apresenta uma anomalia de grande extensão e 

altas amplitudes na parte sul do perfil. Na parte norte, a amplitude diminui. 
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Figura 5.2 - Mapa da amplitude do sinal analítico da Bacia dos Parecis 

 

 

 

5.1.3 Continuação Para Cima  

O filtro da continuação para cima, visto no mapa da Figura 5.3, tem como objetivo 

mostrar a intensidade do campo magnético a uma dada profundidade. Como as anomalias 

magnéticas na Bacia dos Parecis estão em grandes profundidades, foi escolhido um corte na 

profundidade de 40 km.  

Ao observar o mapa, é possível visualizar uma fonte profunda na área central para oeste, 

com direção E-W a NW/SE. Essa é a única anomalia magnética de destaque nesse mapa, mas 

é possível observar dois baixos magnéticos bem pronunciados a leste da bacia, um com direção 

E-W e o outro com direção SW/NE.  
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Figura 5.3 - Mapa da continuação para cima a 40 km da Bacia dos Parecis 

 

 

 

5.1.4 Derivadas 

Os mapas das figuras 5.4, 5.5 e 5.6 apresentam, cada um deles, as derivadas x, y e z do 

campo magnético, respectivamente. As derivadas têm como objetivo mostrar fontes mais rasas 

e verificar sua direção preferencial. 

 Ao analisar os mapas das três derivadas, é possível perceber o seguinte comportamento: 

em relação à direção preferencial das fontes, na porção oeste dos mapas as anomalias possuem 

direção N-S a NE/SW; na região central, direção NW/SE; e área leste, direção NE/SW a E-W. 

Observando a região do perfil AB nas três figuras, percebe-se que o padrão das 

anomalias está próximo nos três mapas, com uma anomalia de maior intensidade e direção 

NW/SE no ponto A, até a metade do perfil. Em seguida, há uma área com anomalias de menor 

intensidade.  
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Figura 5.4 - Mapa da derivada na direção x da Bacia dos Parecis 

 

  

Figura 5.5 - Mapa da derivada na direção y da Bacia dos Parecis 
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Figura 5.6 - Mapa da derivada na direção z da Bacia dos Parecis 

 

 

5.1.5 Inclinação do Sinal Analítico 

O mapa da inclinação do sinal analítico, figura 5.7, destaca a estruturação identificada 

nas derivadas. Tem como objetivo verificar a inclinação das fontes magnéticas, principalmente 

as mais rasas. 

O mapa apresenta duas regiões principais, uma a oeste e a outra no restante do mapa. A 

primeira apresenta anomalias com direção N-S a NE/SW, ficando de acordo com as direções 

das derivadas. Já no restante do mapa, as inclinações apresentam direções destintas, mas de 

modo geral NW/SE a W-E. A parte norte do perfil AB mostra maior valor da inclinação do 

sinal analítico e menos inclinação ao sul do perfil. 
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Figura 5.7 - Mapa da inclinação do sinal analítico da Bacia dos Parecis 

 

 

 

5.1.6 Deconvolução de Euler 

Os mapas das figuras 5.8 e 5.9 mostram o resultado da deconvolução de Euler para os 

índices 0 e 1, respectivamente.  O objetivo primário da deconvolução é mostrar a profundidade 

das anomalias magnéticas de acordo com os índices. No caso, o índice 0 para contatos e 1 para 

diques. 

O mapa da figura 5.8 mostra fontes com até 60 km de profundidade, e o da figura 5.9, 

40 km de profundidade. Elas apresentam na parte central, direção NW/SE; na área leste, direção 

NE/SW e E-W; e ao sul da área oeste, direção NS/SW. Os resultados do Euler também 

corroboram com as direções preferenciais do ISA, ASA e das derivadas. 
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Figura 5.8 - Mapa da Deconvolução de Euler para a configuração i0 t7 w10 

 

 

 

Figura 5.9 - Mapa da Deconvolução de Euler para a configuração i1 t5 w10 
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5.2 ELETROMAGNETISMO 

5.2.1 – Eletromagnético transiente 

A figura 5.10 mostra as estações eletromagnéticas e áudio magnetométricas obtidas por 

Alvim (2016). A Figura 5.11 fornece os perfis eletromagnéticos da componente z do campo 

secundário para os canais de 5 a 20 (off time).  

Como já descrito na metodologia, com base na resposta do campo secundário, foi obtida 

a RDI do perfil AB. (Figura 5.11). A comparação e correlação entre essas duas figuras podem 

ser observada já que, entre as estações 1, 2 e 3 (distância na superfície de 0 a 100 m), existe 

uma região condutiva desde os 100m a 400m de profundidade. Essa assinatura pode ser vista 

na parte esquerda (sul do Perfil AB) da figura 5.11. Um outro alto condutivo mais profundo 

visível, com topo a 350m de profundidade, está entre as estações 6 e 11 e um alto condutivo 

mais raso entre as estações 15 e 18 (norte do perfil). Novamente, os canais do campo secundário 

detectam essas anomalias (5.11) e mostram concordância com a RDI. 

  

5.2.2 – Magnetotelúrico 

A RDI obtida no processamento dos dados de áudio magnetotelúrico (Figura 5.12) 

apresentou uma camada no topo de mais alta resistividade, com valores na ordem de 1.000 

ohm.m.  

A anomalia condutiva pode ser vista na RDI entre as estações 10 e 12 (parte central do 

perfil BA) e entre as estações 16 e 20 (parte norte do perfil BA). Abaixo da estação 4, observa-

se um pequeno corpo condutivo com profundidade acima de 2 km aproximadamente, 

mostrando a compatibilidade dos dois modelos de RDI. Observa-se que ao sul da transecta, a 

RDI mostra valores de resistividade mais elevados. Os valores de resistividade encontrados 

foram aceitáveis. 

O método magnetotelúrico alcançou uma profundidade de 5 km e, no geral, tem 

configuração compatível a encontrada na parte superficial da seção resultante do estudo do 

método eletromagnético transiente, mostrando assim uma complementação entre os dois 

métodos. 
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Figura 5.10 - Mapa da litologia na região do perfil AB 

 

Fonte: Alvim (2016) 
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Figura 5.11 -Na parte superior é mostrado o campo secundário referente aos canais do 

PROTEM. Na parte inferior da imagem, temos a  RDI, em ohm.m, obtida do processamento 

dos dados do Método Transiente Eletromagnético; perfil AB (de sul para norte) 
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Figura 5.12 - Imagem da resistividade pela profundidade (RDI em ohm.m) dos dados Áudio Magnetotelúricos. No eixo horizontal, têm-se as 

longitudes e as estações e, no vertical, a profundidade em metros 
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6 CONCLUSÃO 

Os produtos obtidos neste trabalho, utilizando técnicas desenvolvidas para os métodos 

magnéticos e eletromagnéticos, permitiram satisfatória caracterização geofísica da Bacia dos 

Parecis. Os dados adquiridos mediante estes métodos também permitiram um melhor 

entendimento da Bacia como um todo. 

Os mapas magnéticos gerados no trabalho determinaram, de modo geral, três regiões 

magneticamente distintas: uma, a oeste; outra, a leste; e uma terceira, central. Cada um dos 

mapas forneceu subsídios para caracterizar a anomalia magnética em termos de intensidade, 

forma e direção. Somado a isso, os mapas da deconvolução de Euler mostraram o 

comportamento das fontes em profundidade, com destaque no perfil AB, onde ao sul existe uma 

estrutura magnética profunda, com cerca de 40 km de profundidade, podendo ser esta o topo da 

profundidade da Moho, o que concorda com Assumpção et al. 2013; Faria, 2015. 

Nesta mesma área, observa-se uma estrutura resistiva entre as estações 4 e 10 na RDI 

dos métodos EM e audiomagnetotelúrico, o que pode indicar o embasamento rochoso da região. 

As RDIs obtidas através do processamento de dados eletromagnéticos e 

magnetotelúricos deram uma resposta coerente, com destaque para o embasamento rochoso 

resistivo (estações 4 e 5) e corpos condutivos na parte central e na parte norte do perfil, onde a 

geologia nas estações 4, 10, 16, 18 e 20 apresenta cobertura detrito-laterítica; a estação 6 está 

sobre depósitos aluvionares, e a estação 12, sobre a formação Salto das Nuvens, que é 

constituída de conglomerados intercalados com arenitos. As formações litológicas podem ser 

vistas na figura 5.10.  

Para dar continuidade ao trabalho, é recomendável realizar uma inversão magnética e 

eletromagnética, e integrar com informações geológicas. Além disso, seria importante 

correlacionar a resposta magnetométrica e eletromagnetométrica com a possibilidade de 

ocorrência, na região, de kimberlitos e sulfetos mineralizados. 
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