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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente técnicas modernas, como a geofísica apresentammenores custos e excelentessres

ultados, na caracterizaçãogeológica, bem como na reavaliação de reservas, cubagem de mina,xxcara

cterização do minério e estéril, determinação da profundidadedo aquífero e de plumas de contamina

ção, etc. 

2. MATERIAL  E MÉTODOS 

Neste estudo utilizamos o método geofísico da eletrorresistividade baseado no principio de 

medir a resistividade elétrica de subsuperfície. Os princípios teóricos destes métodos são as 

propriedades físicas dos materiais geológicos pertinentes, bem como os fenômenos físicos 

envolvidos, estes são detalhados por Orellana (1972);  

Este trabalho utilizou a técnica de imageamento elétrico, com o arranjo dipolo-dipolo, 

espaçamento constante entre os eletrodos de 20m. Foram executadas leituras de resistividade 

elétrica 5 níveis de profundidade, Durante os ensaios realizou-se 4 linhas de imageamento elétrico  

com total de 470 m de de aquisição, e 7 sondagens elétricas verticais (SEV).  As linhas foram 

dispostas em superfície conforme o objetivo e também a disponibilidade de local.             

O equipamento utilizado foi o resistivímetro tectrol, Os dados da sondagem elétrica 

vertical,foram processados através do software IX1D, gerando assim perfis geoelétricos que são  

 

 



interpretados e integrados a dados geológicos da área, resultando em perfis geológicos 

pontuais. Os dados do imageamento elétrico foram processados com o software RES2DINV (Loke 

e Barker, 1996), e visualizados como seções de resistividade.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O processamento dos dados das SEVs resultou nos modelos geoelétricos apresentados a 

seguir, que exibem as resistividades e espessuras reais das camadas geoelétricas identificadas. A 

interpretação das SEVs permitiu avaliar que na área investigada ocorrem apenas sedimentos 

aluvionares, típicos de planície de inundações de rios, representadas predominantemente por 

sedimentos argilosos, siltosos e arenosos. 

Aterro:  esta camada superficial recobre toda a extensão do empreendimento com espessura, 

na porção investigada, varia entre 1,97 e 2,45 metros. 

Sedimento argiloso/silto-argiloso: este horizonte foi constatado tanto na SEV-02A quanto 

na 02B logo abaixo do aterro, constatou-se a presença de contaminação por hidrocarbonetos em 

dois diferentes estágios. Sendo assim, o alto valor de resistividade (100,1 ohm.m) encontrado na 

SEV-02A pode estar associado à proximidade da fonte de contaminante, já que anomalias resistivas 

indicam compostos pouco degradados. Em contrapartida na SEV-02B, cujas anomalias são 

condutivas (0,98 e 14,38 ohm.m), pode-se apontar uma maior diluição, dispersão e degradação do 

contaminante, fenômenos estes, que ocorrem frequentemente na porção mais externa e dissolvida da 

pluma de contaminação. 

 
Figura 1. Curva de campo e modelo geoelétrico com os valores de resistividades atribuídos 

aos respectivos litotipos da SEV-01,SEV-02A, SEV-02B. 



Sedimento argilo-arenoso: este litotipo ocorre localmente nas SEVs 01, 03A, 03B e 03C 

especificamente no segundo nível geoelétrico (Loke e Barker, 1996), (figura 1 e 2). 

 
Figura 2. Curva de campo e modelo geoelétrico com os valores de resistividades atribuídos aos 

respectivos litotipos da SEV-03A, SEV-03B, SEV-03C, SEV-04 

Sedimento arenoso: identificou-se este material nas SEVs 03A, 03B, 03C e 04 (figura 1 e 

2). Por se tratar de meio contaminado por hidrocarbonetos, pode-se encontrar cenários 

diferenciados, conforme observado nas SEVs 02A e 02B, em que o comportamento (próximo ou 

distante da fonte) do contaminante condicionou os distintos valores de resistividades atribuídos à 

água.  

No caso da determinação da superfície do nível d´água é de extrema importância a interpretação 

conjunta entre o caminhamento elétrico e a sondagem elétrica vertical.  

Localmente no CE-02 (figura 3) observou-se no segundo nível uma camada silto-argilosa 

com valor de resistividade típico de contaminação por hidrocarbonetos, passível de se reconhecer o 

cone de injeção de compostos, entre os marcos 70,0 e 80,0 metros.. 

4. CARACTERIZAÇÃO DA PLUMA DE CONTAMINAÇÃO 

A delimitação da provável pluma de contaminação por hidrocarbonetos foi feita a partir de 

dados indiretos em que anomalias fortemente condutivas no cenário aquoso podem representar 

contaminação. Diante dos resultados podemos concluir que a possível pluma não está ultrapassando 

osxlimitesxdoxempreendimento. 

 



 

Figura 3. Seção geoelétrica referente à linha de Caminhamento Elétrico 

Finalmente no CE-04 (figura 4), ainda no segundo nível geoelétrico, observou-se sedimentos 

arenosos entre 2,00 e 4,00 metros aproximadamente. 

 

Figura 4. Seção geoelétrica referente à linha de Caminhamento Elétrico 

5. CONCLUSÕES 

Com o desenvolvimento deste trabalho foi possível constatar, a relevância da geofísica em estudos 

de subsuperfície. Em particular os resultados dos ensaios aplicados e interpretados permitiram uma 

concretização acerca das características geológicas/hidrogeológicas da área. 
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