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RESUMO --- Este trabalho apresenta os resultados obtidos com a aplicação de métodos 
elétricos e eletromagnéticos EM-34 para delimitar uma estrutura aqüífera e sua eventual 
contaminação relacionada a rejeitos de sulfetos de cobre de uma mina localizada no distrito de Pilar, 
no vale do Rio Curaçá, Bahia. A interpretação dos resultados apresenta a presença de corpos 
condutivos alongados, que podem estar relacionados a drenagem acida de rejeitos dispostos 
próximos a um lagoa de efluentes líquidos resultantes do processo de tratamento mineral. Nas 
análises apresentadas, foram confrontados os resultados obtidos através do emprego do método 
eletromagnético EM-34 com o método geoelétrico de detalhe com IP- resistividade. Verificou-se no 
trabalho a sensibilidade do método eletromagnético indutivo a efeitos de ruídos culturais e 
geológicos tornando necessária uma integração com outros métodos para uma melhor 
caracterização geoambiental, traduzindo em confiança e reduzindo a possibilidade de ambiquidade 
inerente a inversão de dados geofísicos. 

 
. 

ABSTRACT --- This work presents  the results obtained with  electrical and inductive 
electromagnetic-EM34 methods applied to outline the aquifer structure and its eventual 
contamination related to wastes from the copper sulfide  mining in the Pilar district, Curaçá valley, 
Bahia. The interpreted results shows the presence of conductive, elongated bodies, that may be 
related to acid drainage contamination leaking from the disposal lagoon of the liquid effluents from 
the mineral treatment process. In the presented analyses, the results gotten through the job of 
electromagnetic method EM-34 with the geoelétric method of detail with IP-resistivity. Verify  in 
the work the sensitivity of the inductive electromagnetic method the effect of cultural and geologic 
noises becoming it necessary an integration with other methods for one better geoambiental 
characterization, translating confidence and reducing the possibility of inherent ambiquidade the 
inversion of geophysical data. 
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1 – INTRODUÇÃO 

O crescimento sócio-econômico elevado e o emprego de tecnologias de produção em massa 

têm criado sérios problemas ambientais, tanto nos países desenvolvidos quanto naqueles em vias de 

desenvolvimento. Tanto os aterros sanitários quanto as plantas de disposição de rejeitos de líquidos 

e sólidos industriais tem se revelado como fontes de poluição de solos e  recursos  hídricos. A 

indústria de mineração de sulfetos metálicos movimenta grandes estoques de rochas, em função da 

automatização de seus processos e de novas e eficientes tecnologias de lavra e beneficiamento. Isso 

incrementa também a produção e acúmulo de materiais sólidos não-desejáveis. Esses rejeitos, ricos 

em sulfetos, se oxidam na atmosfera gerando águas ácidas que provocam sérios impactos 

ambientais (Souza, 2001).  

É também muito preocupante a possibilidade de que os impactos de uma drenagem ácida não 

se restrinjam apenas a área de mineração. Em muitos casos, elas podem atingir corpos hídricos 

superficiais e subterrâneos bem distantes dos empreendimentos mineiros. Um fator complicador 

adicional é que as reações químicas envolvidas no processo podem durar por muitos anos, mesmo 

após ter se esgotado o depósito mineral. Mais de 50% da área do semi-árido baiano é constituída de 

rochas cristalinas pré-cambrianas do chamado Cráton São Francisco. Nesses terrenos, a água 

superficial é indisponível e a única alternativa viável e permanente de suprimento humano e animal 

se faz através da exploração dos recursos hídricos subterrâneos.  

Neste trabalho apresentamos uma avaliação geofísica de uma área potencialmente 

contaminada por resíduos industriais resultantes da mineração de cobre no município de Jaguarari, 

Bahia (Fig. 1). 

 

Figura 1: Mapa de localização da área. 
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2 – METODOLOGIA 

Mais da metade da área do estado da Bahia é ocupada por rochas cristalinas pré-cambrianas 

que constituem o embasamento e parte das coberturas poli-metamorfisadas do Cráton de São 

Francisco (Barbosa e Dominguez, 1996). O sistema aqüífero cristalino da Bahia ocupa uma área 

aproximada de 278.000 Km2, sendo o de mais difícil exploração por meio de poços. É basicamente 

constituído de rochas ígneas e metamórficas de alto grau nas quais o espaço poroso primário é 

muito pequeno (porosidade < que 2% e permeabilidade < que 0,01 md).  

O vale do Rio Curaçá se tornou conhecido na literatura geológica por causa de seus depósitos 

econômicos de cobre. Nesta região ocorrem mais de 300 corpos máfico-ultramáficos 

potencialmente portadores de sulfetos metálicos (Lacerda, 1995). Inicialmente, foi efetuado um 

reconhecimento geológico-estrutural do vale, com base em imagens de satélite, em dados de 

levantamentos aero-geofísicos e em análises de fraturas em afloramentos. Em seguida, foi 

empregado o método geofísico de eletrorresistividade e IP no domínio do tempo, visando mapear a 

estrutura dos aqüíferos, ao longo da parte superior do vale do Curaçá. 

Para avaliar a vulnerabilidade do aqüífero às atividades da mineração foram, então, realizados 

levantamentos geoelétricos de detalhe com IP-resistividade e com um sistema eletromagnético 

indutivo EM-34, de uma área localizada no entorno do riacho do Januário, ao longo do qual foi 

implantada a bacia de rejeitos líquidos da mineração. 

 

Figura 2. Mapa da condutividade elétrica aparente da área, ao nível de 7,5 m de profundidade, e 
localização das linhas de levantamento EM. 
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2.1- Eletrorresistividade 
 
 

A eletrorresistividade é um método elétrico que injeta correntes no solo com a finalidade de 

obter o comportamento elétrico do meio através dos parâmetros: resistividade/condutividade e 

cargabilidade. A injeção de corrente elétrica de intensidade (I) é realizada através de eletrodos 

metálicos cravados em superfície (denominados de A e B) com o objetivo de medir o potencial 

gerado (∆V) em outros dois eletrodos metálicos cravados em superfície (denominados de M e N) 

nas proximidades do fluxo de corrente.                                                                                                                                          

 

Figura 3  Arranjo Schlumberger em SEVs 

 

A aquisição de dados pode ser realizada através das técnicas da sondagem elétrica vertical, 

caminhamento elétrico e perfilagem elétrica de poço. Nestas técnicas existem inúmeras 

configurações eletródicas que podem ser utilizadas conforme o objetivo em campo 

(Reynolds,1997).  

A Resistividade aparente aρ   é dada pela equação: 
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Onde K  é o fator geométrico do quadripolo AMNB (Keller & Frischknecht,1977) que depende 
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Sendo AM, AN, BM e BN as distâncias entre os eletrodos. 

 

De acordo com Elis (2003), as plumas de contaminação geradas pela maioria das fontes de 

poluição de resíduos urbanos e industriais possuem normalmente altas concentrações de sais, como 

cloretos e sulfatos, tornando os métodos elétricos e eletromagnéticos de prospecção geofísica 

especialmente adequados a detecção e mapeamento da pluma de contaminação pois a presença de 

sal afeta diretamente a condutividade eletrolítica de solos e rochas. 
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As Multi-perfilagens elétricas foram executadas com arranjo Schlumberger de eletrodos ao 

longo de algumas das linhas usadas no levantamento eletromagnético. Tais perfilagens consistiram 

de uma sucessão de SEVs equiespaçadas entre 50 e 100 m, expandidas até AB/2 máximo de 200 m. 

O Equipamento necessário para a aquisição dos dados foi o SYSCAL-PRO, fabricado pela IRIS 

Instruments, de propriedade do CPGG/UFBA. Os dados geoelétricos foram modelados com a 

utilização do software RES2Dinv  da Geotomo Softwares, que determina automaticamente um 

modelo de resistividade bidimensional para o  meio através dos dados elétricos de campo.. 

 

 

2.2- Eletromagnético Indutivo 
 

Os dados de condutividade elétrica aparente (σa) obtidos com o método eletromagnético 

indutivo foram adquiridos com o equipamento EM-34 (Geonics) da UFMT. Este equipamento é 

composto de duas bobinas circulares de pequenos raios, uma transmissora e outra receptora. A 

bobina transmissora é alimentada por uma corrente alternada. A rapidez do método permitiu o 

adensamento das medidas coletadas, facilitando a delineação mais precisa dos contornos das 

estruturas condutivas em profundidade. 

A corrente circulando pela bobina cria um campo magnético, denominado de campo 

magnético primário nas vizinhanças da bobina. O campo magnético primário dá origem ao fluxo de 

correntes secundárias, conhecidas como “Eddy Currents” no condutor presente em subsuperficie. 

As correntes de eddy por sua vez ao circularem pelo corpo condutor dão origem a um novo campo 

magnético, denominado de campo magnético secundário. É este campo magnético secundário que, 

que em conjunto com o campo primário, é medido pelo receptor. A condutividade aparente que o 

instrumento lê é dado por (McNeill, 1980) : 
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Figura 4. Modelo mostrando o funcionamento do equipamento EM-34 através dos campos 

magnético primário e secundário (Borges, 2002). 

 

 

As freqüências de operação do EM-34, assim como as profundidades investigadas variam de 

acordo com a disposição e o espaçamento entre as bobinas. No modo dipolo horizontal (DMH), isto 

é com o plano da bobina na vertical, a profundidade de investigação é de cerca de três quartos da 

distância entre as bobinas. No modo dipolo vertical (DMV), isto é, com o plano da bobina na 

horizontal, a profundidade de investigação é de cerca de 1,5 vezes o espaçamento entre as bobinas. 

Neste trabalho foram utilizados espaçamento entre as bobinas de 10, 20 e 40 metros, em condições 

de investigar profundidade efetiva de 7,5-15-30 e 60 metros .  
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3- RESULTADOS GEOFÍSICOS 

 

Na figura 2 vem mostrada a área do levantamento geofísico de detalhe, juntamente com a 

disposição das linhas usadas nas perfilagens elétricas e eletro-magnéticas. No total foram 

levantados 8,8 Km de perfis com a ocupação de 36 sondagens geoelétricas e 1540 estações de 

medição EM. O mapa mostra também o padrão das anomalias de condutividade elétrica aparente 

(em mS/m), observadas num nível de profundidade aproximada de 7,5 m. 

 

 

 

Figura 5. Seções de condutividade elétrica aparente ao longo dos 250 m iniciais das linhas 3 e 
6, à jusante da lagoa de rejeitos 
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Figura 6.  Seções de condutividade  elétrica aparente  ao longo dos 250 m finais das linhas 3 e 6 à 
jusante da lagoa de rejeitos.  

 
 

Nas figuras 5 e 6 são mostrados resultados EM, plotados na forma de seções transversais de 

condutividade elétrica aparente, obtidos ao longo das linhas 3 e 6 separadas entre si de 50 m (ver 

Fig. 2 para localização). Verifica-se que, quanto mais próximo se está da área de rejeitos, 

caminhando no sentido lateral da linha 6 para a linha 3, maiores são os valores da condutividade 

aparente observada. O crescimento da condutividade com a profundidade, é também mais notável 

na linha 3 que 6.  

Na linha 6, mais distante da barragem, predominam valores baixos de condutividade aparente 

(menores que 50 mS/m) que, normalmente, correspondem a zonas aquíferas normais. Na linha 3, 

mais próxima da bacia de rejeito, se observa valores de condutividade aparente superiores a 50 

mS/m (chegando a ultrapassar 200 mS/m) abaixo de uma profundidade de 30 m. 
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Figura 7. Seções de condutividade elétrica aparente EM e da resistividade aparente DC ao longo da 
linha 3, entre as estações 250 e 500 m. 

 
 
 
 

Na figura 7 comparamos os resultados EM e de resistividade DC obtidos ao longo da linha 3.  

A contraposição de valores aparentemente observada em profundidade mostra, de fato, que a 

técnica EM indutiva é muito sensível a efeitos elétricos laterais. A linha 3 está situada a 5 m de uma 

cerca de arame galvanizado de nove fios (Fig.8), que delimita a área da bacia de rejeitos de 

propriedade da mineradora. A linha 6 distante 55 m da cerca não mostra mais nenhuma influência 

dela.  

 

Figura 8.  Cerca de arame galvanizado que margeia a linha de levantamento eletromagnético 

de número 3. 
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  Analisando a figura 7 verificamos que a execução das SEVs  ao longo da linha 3 foi 

essencial para verificar a influência do ruído causado pela proximidade da cerca de arame 

galvanizado.  Verificamos que na estação 350 m os valores de condutividade aparente são máximos 

próximos dos 200 mS/m, enquanto que o perfil de resistividade aparente também apresentava 

valores máximos próximos de 300 ohm.m, o que tornaria incompatível esta situação pois para estes 

valores de resistividade deveríamos ter valores de condutividade próximos de 3 mS/m e não como 

medido em torno de 200 mS/m.  A proximidade com a cerca de arame galvanizado de 9 fios poderia 

estar interferindo   e distorcendo os dados coletados. Para certificarmos dessa influência passamos a 

executar uma outra linha de levantamento EM paralela a linha 3 e a apenas 2,5 m da cerca de arame 

para verificar a  influência desta nos dados coletados. 

                                                                            

 A Figura 9 apresenta a plotagem dos dados numa planilha excel da linha 3 executada a 5  m  

da cerca de arame  de  outras duas linhas paralelas situadas a 2,5 e 55 m da cerca respectivamente. 
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Figura 9.   Condutividade elétrica aparente nas profundidades de 7,5-15-30 e 60m obtidos a 

55, 5 e 2,5 m da cerca de arame galvanizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrariamente ao ocorrido na linha 3 entre as estações 250 e 500 m figura 7, as linhas  
cruzadas 2 e 3, estações de 500 a 750m na linha 3 (Figura 10), e estações 370 a 670 m na linha 2 ( 
Figura 11) , mostraram valores elétricos compatíveis entre si. Na linha 3, entre as estações 575 e 
675 m, observa-se uma zona condutiva (σa ≥100 mS/m) que se estende até cerca de 30 m de 
profundidade (Fig. 10). O riacho  Januário corta a linha 2 na estação 575m (Fig.11), justamente 
onde os perfis apresentam valores mais elevados de condutividade aparente. 
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Figura 10- Seções de condutividade e de  resistividade aparentes. Linha 3 estações de 500 a 750 m. 
        

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Seções de condutividade e resistividade  aparentes. Linha 2  estações de 370 a 675 m. 
 

 

Deixando a região a jusante da lagoa e passando a análise do terreno na parte superior (Fig 
12) verificamos uma mudança no comportamento dos valores de condutividade nunca 
ultrapassando os 24 mS/m, enquanto que os valores de resistividade aparente aumentavam 
consideravelmente da superfície para o interior do terreno desde 100 Ohm.m a mais de 360 Ohm.m 
em profundidades superiores a 50 m.  
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Figura  12: Seções de condutividade aparente da linha de Background-1 , sentido NE-SW, a 
montante da lagoa de rejeitos, a aproximadamente 500 m de distancia da lagoa 

 

 

A figura 13, é apresentada a pseudo-seção de resistividade aparente  composta por 10 SEVs  

SEVs S5E, S4E,S3E,S2E,S1E, Scentro,  S1D,S2D,S3D,S4D , localizadas entre as estações 175 m e 

1075 m. na direção NE-SW, seguindo a orientação dada pela linha  de levantamento 

eletromagnético  EM  de número 2 . Esta seção possibilitou uma interpretação qualitativa  dos 

dados. Nessa figura podemos observar um contraste de resistividade aparente, envolvendo três 

horizontes geoelétricos que refletem as características litológicas presentes na área de estudo, bem 

como a pluma de contaminação que se estende a partir da  estação 550m em direção a lagoa de 

rejeitos nas camadas mais superficiais. 
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Figura 13.  Pseudo-seção de resistividade aparente, composta de 10 SEVs da linha 2. 

 

As variações, laterais e em profundidade, da condutividade elétrica aparente na área vem 

mostrada na figura 14. Nesses mapas superpostos observam-se corpos condutivos alongados norte-

sul, paralelos ao curso do riacho Poço de Januário que decrescem em dimensão e em intensidade 

com a profundidade. Tais corpos podem representar plumas de contaminação associadas a zonas de 

fraturamentos conectados a bacia de rejeitos da mineração 

 

 

 

Figura 14.  Distribuição espacial da condutividade elétrica aparente na área de estudo. 
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4- CONCLUSÕES 
 

A caracterização geoambiental de uma área contaminada, efetuada através da integração e 

comparação de resultados de vários métodos geofísicos, tem maior confiabilidade, tanto pela 

redundância das informações, quanto pela redução da ambigüidade inerente a inversão de dados 

geofísicos. 

No presente caso verificou-se que o método eletromagnético indutivo de fácil aplicação, com 

rapidez de levantamento e baixo custo, é muito sensível à efeitos de ruídos culturais e geológicos. 

Através da combinação com dados geoelétricos DC foi possível melhor destacar as anomalias 

elétricas observadas lateralmente e em profundidade. 

Os valores elevados de condutividade elétrica, superiores a 50 mS/m são considerados no 

trabalho indicadores de áreas com contaminações. Dessa forma, plumas de contaminação emanadas 

da bacia de rejeitos estão se servindo da drenagem no riacho Poço de Januário para se espalhar na 

direção norte-sul e em profundidade.  
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