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RESUMO: Nos últimos anos, tem aumentado significativamente a busca por mineralizações 
cada vez mais profundas. Neste sentido, o desenvolvimento de métodos e técnicas capazes de 
gerar imagens com boa resolução, que sejam úteis no auxílio de prospecções profundas, é 
fundamental, tanto para facilitar os investimentos em novas áreas, quanto para aumentar a vida 
útil de depósitos minerais já conhecidos. O método Polarização Induzida (IP) tem sido muito 
aplicado na detecção de sulfetos maciços, e mais ainda, quando existe a necessidade de 
prospecção de corpos disseminados, os quais nem sempre apresentam boas respostas com os 
métodos eletromagnéticos. No entanto, o uso do método IP através da aquisição tradicional 
com arranjo dipolo-dipolo, apesar de apresentar uma alta sensibilidade para detecção destes 
corpos, apresenta sinal Vp fraco e a qualidade cai rapidamente com o aumento do nível de 
investigação, o que torna o método limitado para investigações profundas, tendo em vista que 
o aumento de profundidade está condicionado ao aumento do espaçamento entre eletrodos, e 
consequentemente, a uma diminuição na resolução dos dados e na qualidade das inversões 
2D e 3D. Este trabalho tem como objetivo apresentar a técnica IMIP como uma boa alternativa 
para realização de levantamentos de IP, nos quais se tem a necessidade de prospecção de 
corpos profundos, normalmente a mais de 100 metros de profundidade, bem como discorrer 
sobre as vantagens do uso do sistema ASIP neste tipo de aquisição de dados. A técnica IMIP, 
visa através da combinação de arranjos de eletrodos, investigar com boa qualidade e 
resolução, profundidades maiores do que as técnicas tradicionais alcançam. O ASIP é um 
sistema de aquisição de dados de IP, com tecnologia wireless, sem a necessidade de cabos 
geofísicos em campo, que permite a aquisição de dados de cargabilidade e resistividade 
elétrica, com número ilimitado de canais, facilitando a realização de aquisições 2D e 3D com 
arranjos de eletrodos combinados. Além disso, devido ao número ilimitado de canais, o sistema 
permite a realização de medições com um tempo maior de empilhamento de dados, gerando 
dados com maior qualidade e confiabilidade. Alguns exemplos de campo obtidos com o uso 
desta metodologia conjunta (ASIP e IMIP) são apresentados neste trabalho. Com relação ao 
IMIP, os resultados demostram a capacidade da técnica de fazer investigações profundas com 
boa resolução de dados. Já os resultados do ASIP comprovam que o uso do sistema permite a 
realização de medições de cargabilidade e resistividade com maior precisão, tendo em vista 
que as inversões 2D e 3D apresentam um desvio padrão menor do que com o uso dos 
sistemas tradicionais de aquisição de dados, bem como permitem a realização de 
levantamentos em um menor tempo e, conseqüentemente, com menor custo.    
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