
A ARQUEOLOGIA NA MÃO DA MRA-INSTRUMENTAÇÃO
A arqueologia e o campo do patrimônio cultural podem beneficiar muito de análises confiáveis e não 
destrutivas para mapear áreas e estruturas presentes acima e abaixo do solo, sem a necessidade de 
escavação ou estudar sua composição através do seu espectro.
Na MRA-Instrumentação (Grupo Álava) comercializamos uma ampla gama de equipamentos para essa 
prospeção não destrutiva através de várias tecnologias, como georadar GPR, magnetómetros, resistivímetros, 
sistemas LIDAR ou laser scanner e cameras hiperespectrais. Uma gama de equipamentos de prospeção geofísica 
que já estão a ser utilizados em várias obras na Península Ibérica, com resultados magníficos. Casos de sucesso:

- Santa Maria de Hito (Cantábria): 
A superfície pesquisada tem cerca 
de 2.000 metros quadrados. 
Durante o trabalho de campo, 
foi possível identificar em torno 
da igreja algumas estruturas cuja 
existência era desconhecida.
Esta informação possibilita a 
realização de novas escavações 
arqueológicas que nos permitirão 
entender melhor 1.200 anos de 
história que foram registrados 
e que retrata, como poucos na 
Cantábria, o tempo entre a época 
romana e a Idade Média.

- Local arqueológico romano de 
Torrejón de Ardoz: 
Foram levantados 5 hectares em 
que foram detectadas as áreas 
onde houve interferência de sinal                                                      
e indicavam possíveis zonas 
a escavar. Desta  maneira era 
focalizada a área a investigar.

- Local arqueológico do Alcazar 
Real de Guadalajara: 
Foram localizados com coordenadas 
GPS e em profundidade os 
restos arqueológicos procurados, 
facilitando assim a escavação 
subsequente.



Por outro lado, dispomos de Magnetómetros         
do nosso parceiro tecnológico Sensys, oferecendo 
gradiometros baseados em sistemas multisensor 
ou magnetómetros triaxiais como o FGM650 ARCH 
ou o FGM3D. Enquanto o FGM650 ARCH possui 
uma faixa de medição reduzida para resoluções 
aprimoradas, o FGM3D também permite a análise 
de componentes magnéticos horizontais.
Esses sensores são acoplados a carrinhos de empurrar 
ou sistemas rebocados por veículos ou mesmo 
drones, como o MXPDA, MX ou MagDrone R4, 
fáceis de implementar em campo, leves e intuitivos 
de utilizar. Com um grande número de soluções 
de GPS disponíveis, os sistemas SENSYS podem 
conectá-los e alimentar as informações de GPS 
diretamente no fluxo de dados. Dessa forma, cada 
valor de medição corresponde a uma coordenada 
que é tão precisa quanto +/- um centímetro.
Outro benefício das soluções multisensor é 
a redundância de informações, enquanto o 
software de processamento SENSYS também está 
comparando e aproveitando para fornecer um mapa 
de área codificado por cores com um nível mais alto 
de informações. Desta forma, é possível ver os leitos 
secos de rios, estradas antigas, barreiras fortificadas, 
valas, assentamentos, túmulos e casas.

Para a inspeção hiperespectral em arqueologia, 
a gama espectral mais interessante é a desde 
VIS até SWIR passando por NIR, uma vez que é 
nesta parte do espectro que se pode analisar a 
composição de diferentes pigmentos, localização 
de matéria viva, vegetação ou algas e até 
preservação de documentos.
A Headwall Photonics desenvolveu um conjunto 
de sistemas para inspeção hiperespectral. O mais 
completo é o sistema Co-Alinhado, com dois 
sensores independentes (um de silício sensível no 
VNIR e outro do MCT-Mercury-Cadmium Sensitive 
no SWIR) e alinhados entre si, capazes de realizar 
inspeções georreferenciando os dados através de 
uma IMU de alto rendimento e armazená-los na 
própria câmara através de um SSD.
A Headwall Photonics, com sua tecnologia 
pushbroom, consegue aumentar a eficiência da 
resolução espectral e espacial, uma melhor relação 
SNR (Signal to Noise Ratio) e uma maior frequência 
de aquisição e registo.

Fornecemos soluções não-intrusivas de penetração 
do solo (GPR) do nosso parceiro tecnológico IDS 
Georadar, que possui uma ampla variedade de 
Georadares aplicáveis ao trabalho de arqueologia, 
modelos Stream X, Stream C, RIS MF Hi-Mod, RIS 
One e RIS Plus, para estudos não intrusivos de áreas 
onde não se pretende efectuar escavações.
Também dispomos de equipamentos multifrequência 
e multicanal, cuja área de prospeção e nível de 
detalhe é alto, permitindo que essas antenas sejam 
movidas com equipamentos de reboque, atingindo 
rendimentos muito altos no trabalho de campo.

Sistemas LIDAR, capazes de digitalizar em 3D 
usando uma nuvem de pontos georreferênciada, 
tanto em exteriores como em interiores.
O nossos parceiros Riegl e YellowScan fabricam 
sistemas para helicópteros ou drones, veículos 
(mobile mapping) e sistemas fixos ou estáticos, 
capazes de scanear a distâncias de meio metro a 
vários quilômetros. Para esses sistemas, é possível 
implementar uma câmara RGB para fornecer à 
nuvem resultante cores e texturas reais.



Se desejar mais informação, 
¡entre em contacto! 

+351 21 421 7472 | mra@mra.pt 
mra.pt


