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RESUMO

O Estado do Rio Grande do Norte apresenta extensas áreas onde se sobrepõem
clima semi-árido e terrenos cristalinos. Algumas destas áreas apresentam cobertura
relativamente espessa de solo, o que dificulta ainda mais os trabalhos de locação de poços
(para extração de água subterrânea) pelo método tradicional que é baseado na análise de
fotografias aéreas e geologia de superfície. Esse conjunto de fatos faz com que o índice
de insucesso das locações seja da ordem de 30%.
Este trabalho descreve os resultados de estudos estruturais e geofísicos, realizados
em três localidades do estado, com o objetivo de caracterizar as estruturas acumuladoras
de água subterrânea no cristalino, de modo a compor uma base interpretativa que permita
aumentar o índice de sucesso das locações de poços. Os trabalhos estruturais envolveram
a coleta de dados de fraturas e foliações e os trabalhos de geofísica estão baseados em
dados de eletro-resistividade, potencial espontâneo e VLF(Very Low Frequency).
A interpretação integrada dos dados estruturais e geofísicos evidenciou que o
modelo riacho-fenda não se constitui no modelo único de acumulação de água no
cristalino. Constatou-se a existência de outra estrutura, muito promissora ao acúmulo de
água nestes terrenos, a qual foi denominada de calha elúvio-aluvionar. As estruturas
riacho-fenda e calha apresentam características bem distintas e, portanto, os critérios de
locação em cada estrutura são bastante diferentes.
Na estrutura do tipo riacho-fenda ocorre a coincidência do riacho com a zona de
fratura ou com as suas bordas. As direções das fraturas coletadas em afloramentos são
consistentes com a direção do riacho. Além disso, ocorre a correlação de anomalias
geofísicas de um perfil a outro, delimitando a zona fraturada e a sua direção. Por outro
lado, o modelo calha, proposto neste trabalho, representa uma estrutura de acumulação de
aluvião e/ou regolito. Os perfis geofísicos, principalmente as seções de resistividade
aparente, delimitam muito bem as bordas da estrutura e fornecem uma boa indicação da
topografia do topo do cristalino sobre o qual estão acumulados os sedimentos. As
anomalias geofísicas detetadas no centro da estrutura calha não apresentam continuidade
de um perfil para o outro, mas ocorre boa correlação das anomalias provocadas pela
borda da estrutura. A implantação da estrutura calha é fortemente condicionada pela
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foliação da rocha: a maior dimensão da estrutura calha é paralela à direção da foliação e a
forma e mergulho das bordas da calha são controladas pelo mergulho da foliação.
No caso das locações em que seja válido o modelo riacho-fenda, a utilização do
VLF oferece excelente resposta tanto em relação à localização da zona fraturada quanto
na determinação da direção do seu eixo de prolongamento. Por outro lado, no caso de
locações em que seja válido o modelo calha, o método de eletro-resistividade, em
especial a técnica da seção de resistividade aparente, proporciona a delimitação das
bordas da estrutura, bem como revela os locais da calha que apresentam maior espessura
de aluvião e/ou regolito.
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ABSTRACT

Geological and geophysical studies (resistivity, self potential and VLF) were undertaken
in the Tararaca and Santa Rita farms, respectively close to the Santo Antônio and Santa
Cruz villages, eastern Rio Grande do Norte State, NE Brazil. Their aim was to
characterize water acummulation structures in crystalline rocks. Based on geological and
geophysical data, two models were characterized, the fracture-stream and the eluvioalluvial through, in part already described in the literature. In the Tararaca Farm, a water
well was located in a NW-trending streamlet; surrounding outcrops display fractures with
the same orientation. Apparent resistivity sections, accross the stream channel, confirm
fracturing at depth. The VLF profiles systematically display an alignment of equivalent
current density anomalies, coinciding with the stream. Based on such data, the classical
fracture-stream model seems to be well characterized at this place. In the Santa Rita
Farm, a NE-trending stream display a metric-thick eluvioregolith-alluvial cover. The
outcropping bedrock do not present fractures paralell to the stream direction, although the
latter coincides with the trend of the gneiss foliation, which dips to the south.
Geophysical data confirm the absence of a fracture zone at this place, but delineate the
borders of a through-shaped structure filled with sediments (alluvium and regolith). The
southern border of this structure dips steeper compared to the northern one. This water
acummulation structure corresponds to an alternative model as regards to the classical
fracture-stream, being named as the eluvio-alluvial trough. Its local controls are the
drainage and relief, coupled with the bedrock weathering preferentially following
foliation planes, generating the asymmetry of the through.
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO

1.1 - Considerações iniciais
O trabalho apresentado nesta dissertação faz parte de um projeto mais abrangente,
desenvolvido no âmbito do Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Geodinâmica e
Geofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGG/UFRN), com
financiamento do PADCT III e a participação da Secretaria de Recursos Hídricos do
Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Esse projeto tem como objetivo estudar os
problemas envolvido na locação de poços em terrenos cristalinos do Rio Grande do Norte
buscando melhorar os índices de acerto das locações. No geral, estão sendo estudados os
sistemas de fraturamento, com ênfase no papel das tensões atuais, e a capacidade relativa
de acumulação de água em diferentes estruturas. Nesta última linha, estão sendo
utilizados métodos geofísicos (eletro-resistividade, potencial espontâneo e VLF – Very
Low Frequency) para identificar zonas mais intensamente fraturadas e locais propícios à
locação de poços.
No sentido de orientar o leitor, cabe destacar, de início, nesta dissertação, a
mudança no seu formato de apresentação. Recentemente, o PPGG/UFRN abriu a
possibilidade de apresentação da dissertação centrada em manuscrito(s) submetido(s) à
publicação em revista(s) científica(s). Neste formato, o aluno apresenta os seus resultados
principais na forma de artigo(s) (no padrão da revista a que foi submetido), podendo
ainda complementar a dissertação com capítulos ou anexos adicionais. Esta é uma das
primeiras dissertações do PPGG/UFRN que é apresentada no “formato artigo”.
Esta dissertação está estruturada conforme se descreve a seguir. O capítulo 1
corresponde a esta introdução, onde são abordados a contextualização do problema, os
objetivos do trabalho, uma pequena revisão bibliográfica dos métodos geofísicos
aplicados à pesquisa de água subterrânea no cristalino, uma síntese da geologia regional
contextualizando os locais estudados e, por último, uma visão geral da metodologia
utilizada nos levantamentos geofísicos. O capítulo 2 corresponde ao manuscrito
submetido à Revista Brasileira de Geofísica, cuja ênfase está centrada no estudo dos
modelos de estruturas de acumulação de água subterrânea no cristalino, particularmente o
modelo riacho-fenda (Siqueira, 1963) e a proposição de um novo modelo, válido em
algumas circunstâncias, o qual foi aqui denominado de modelo calha. O capítulo 3
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apresenta o estudo de uma locação adicional que, por brevidade, não foi incluído no
manuscrito. O capítulo 4 apresenta estudos da variação direcional da resistividade
aparente e da equivalência elétrica numa estrutura do tipo calha. Por último, o capítulo 5
apresenta as conclusões e recomendações desta pesquisa. A dissertação ainda apresenta
dois anexos. O anexo I é composto pelas fichas de descrições dos poços e o anexo II
apresenta uma revisão sucinta do método VLF.

1.2 - Contextualização do problema
O Nordeste Brasileiro tem aproximadamente 1.600 mil km2 de área. Desta área,
cerca de 937 mil km2 encontram-se inseridos no denominado “polígono das secas”,
região cujo clima dominante é o semi-árido. Cerca de 65% da área abrangida por esse
polígono encontra-se em domínios de rochas cristalinas (ígneas e metamórficas),
ocorrendo assim sobreposição de clima semi-árido e rochas de baixíssima porosidade.
Especificamente, o Estado do Rio Grande do Norte apresenta cerca de 60% (32 mil km2)
do seu território nessas condições.
Devido às difíceis condições climáticas da região, como a relativamente baixa
pluviosidade média anual e o alto índice de evaporação, acentua-se sobremaneira o
problema da acumulação e manutenção de mananciais de água em superfície. Em relação
às águas subterrâneas, também ocorre o problema da baixa acumulação de água devido à
baixíssima porosidade das rochas cristalinas que, segundo Davis (1969), apresenta
valores típicos que variam de 0,3% para gnaisses e granitos até 3,0% para xistos e
ardósias. Entretanto, quando estas rochas encontram-se intensamente fraturadas e/ou
alteradas essa porosidade pode atingir até 20%. Assim, os melhores sítios para a
perfuração de poços nessa região estão geralmente localizados sobre faixas estreitas e
densamente fraturadas/alteradas, normalmente associados a eixos de falhamentos e
dobramentos (Siqueira, 1967; Costa, 1980).
A escolha dos locais de perfuração, em geral, é feita apenas com a utilização de
critérios geológicos, que envolvem a interpretação de fotografia aérea apoiada na
geologia de superfície. Com base nestes critérios, o índice de insucesso pode ser elevado.
Medeiros e Lima (1990) reportaram como sendo de 30% o índice de insucesso da
Companhia de Engenharia Rural da Bahia, estimativa esta obtida da análise de 500 poços
e considerando como sucesso uma vazão superior a 500 l/h, independentemente do grau
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de salinidade da água. No Estado do Rio Grande do Norte, o índice geral de insucesso é
também estimado em cerca de 30%, podendo atingir até 40% em áreas com cobertura
mais espessa de solo (Figueiredo, E.M., comunicação pessoal).

1.3 – Objetivos
O projeto mais amplo, no qual esta inserido este trabalho, é constituído de duas
fases principais. A primeira fase consiste na escolha e estudo geológico-geofísico
integrado de algumas localidades que já possuem poços perfurados. Serão reavaliados os
critérios utilizados nas locações dos poços existentes e, a partir da interpretação integrada
dos dados estruturais e geofísicos levantados, buscar-se-á verificar a validade ou não dos
critérios de locação antigos bem como propor critérios adicionais e/ou alternativos. A
segunda fase envolve o teste dos conhecimentos adquiridos na primeira fase,
particularmente dos possíveis novos critérios de locação. Para tanto, em áreas-testes,
serão previamente efetuados os estudos geológicos-geofísicos, locados os poços com
base nos novos critérios e perfurados os poços, visando assim averiguar a validade
efetiva destes novos critérios. Para esta segunda fase, a Secretaria Estadual de Recursos
Hídricos comprometeu-se em perfurar uma bateria de 15 poços.
A presente dissertação insere-se na primeira fase desse projeto e tem como
objetivo central analisar os modelos de estruturas de acumulação de água subterrânea em
rochas cristalinas. A pesquisa está centrada no estudo e reavaliação de casos de locação
de poços no Estado do Rio Grande do Norte, utilizando-se como ferramentas os métodos
geofísicos de eletro-resistividade, potencial espontâneo e VLF, bem como o apoio de
critérios estruturais levantados em afloramentos. Pretende-se definir as principais
características geofísicas e geológicas das estruturas de acumulação de água, de modo a
fornecer critérios que subsidiem a tarefa de locação de poços no cristalino.

1.4 – Revisão bibliográfica com ênfase na geofísica
A utilização do método tradicional (fotografia aérea e geologia de superfície) na
locação de poços no cristalino constitui-se numa técnica relativamente rápida e que não
exige muitos recursos para a sua execução. Entretanto, a mesma geralmente tem
apresentado elevados índices de insucesso. A adição (e não a substituição) aos critérios
geológicos e estruturais de critérios geofísicos tem permitido aumentar o índice de acerto
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das locações, conforme atestam trabalhos realizados no Nordeste Brasileiro (Medeiros,
1987; Medeiros & Lima, 1990), bem como na África e Ásia em terrenos semelhantes
(Mathiez & Huot, 1966; Satpathy & Kanungo, 1976; Palacky et al., 1981; Bro et al.,
1981; Olayinka & Barker, 1990). O método geofísico mais comumente empregado na
pesquisa hidrogeológica é o de eletro-resistividade. Este método usa a resposta da terra à
passagem, em sua subsuperfície, de correntes elétricas geradas artificialmente na sua
superfície. As zonas de fratura estão geralmente associadas a anomalias condutivas da
resistividade. Não obstante a difusão do método de eletro-resistividade na pesquisa
hidrogeológica, existem autores, a exemplo de Palacky et al. (1981), que, para o caso da
pesquisa em rochas cristalinas, consideram mais adequado um método eletromagnético
indutivo de fonte artificial próxima, pois este método pode prover dados de qualidade
semelhante aos de eletro-resistividade mas a custos menores, em virtude da maior rapidez
de execução. No caso desta dissertação, somente os métodos de eletro-resistividade,
potencial espontâneo e VLF foram utilizados devido à disponibilidade dos equipamentos
na instituição.
Segundo Medeiros (1987), as pesquisas de eletro-resistividade, com interesse
hidrogeológico em terrenos cristalinos, podem ser divididas em basicamente dois tipos:
1) trabalhos para identificar locais onde se tem máxima espessura do manto de
intemperismo saturado, associados a mínima quantidade de argila; 2) trabalhos de
identificação de zonas intensamente fraturadas e saturadas com água.
Do ponto de vista de enquadramento mais geral, os trabalhos apresentados nesta
dissertação se encaixam no segundo caso, sendo a pesquisa realizada com perfilagens
elétricas de superfície (compondo seções de resistividade aparente) e sondagens elétricas
de apoio. Estas sondagens são utilizadas para se obter uma idéia geral das espessuras e
resistividade das camadas geo-elétricas do terreno, bem como para definir as aberturas
dos eletrodos a serem usadas para compor as seção de resistividade aparente, de modo a
maximizar as possibilidades de identificação das zonas fraturadas.
Outro método que proporciona boa resposta na investigação hidrogeológica de
meios cristalinos, principalmente de zonas fraturadas subverticais, é o VLF (Very Low
Frequency). Sua utilização no Brasil ainda é pouco difundida, com pouquíssimos
trabalhos publicados (Ellert et al., 1997). Trabalhos de VLF no continente africano são
mais comuns (Palacky et al., 1981; Carruthers & Smith, 1992), geralmente fornecendo
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resposta satisfatória na localização de zonas fraturadas, mesmo na presença de pacotes de
cobertura de alteração. A grande vantagem do método VLF, em relação aos demais, é a
grande rapidez na obtenção dos dados. Por se tratar de uma técnica relativamente pouco
conhecida, em comparação com eletro-resistividade e potencial espontâneo, uma revisão
dos princípios físicos e técnicas de levantamento com VLF foi acrescentada no anexo II
desta dissertação.
O método de potencial espontâneo (PE) é uma técnica que vêm sendo utilizada
com sucesso, há bastante tempo, em trabalhos de hidrogeologia, prospecção de minerais
metálicos e geologia de engenharia. Na geofísica aplicada à hidrogeologia, este método
pode ser aplicado, por exemplo, na prospecção de água em formações sedimentares
(Schiavone & Quarto, 1984) e em estudos de verificação do estado de estruturas
drenantes (Bogoslovsky & Ogilvy, 1973). A geração de potencial elétrico espontâneo nos
meios geológicos é atribuída basicamente a efeitos eletrocinéticos, termoquímicos e
eletroquímicos. Medeiros & Lima (1999) investigaram a origem do potencial elétrico
espontâneo em rochas cristalinas fraturadas e constataram que o efeito eletrocinético,
associado à dinâmica do fluxo do aqüífero, é o principal mecanismo de geração de
anomalias de PE em rochas cristalinas. Medeiros & Lima (1990) e Medeiros & Lima
(1999) observaram, em estudos geo-elétricos com perfis de poços no Estado da Bahia,
que fortes anomalias de potencial espontâneo (da ordem de 100 mV) estão associadas a
entradas de água nos poços. Por outro lado, medições de PE ao longo de perfis na
superfície do terreno, constataram anomalias de até 60 mV associadas a zonas
intensamente fraturadas no cristalino. No nosso trabalho, o PE está sendo utilizado na
identificação de locais com provável movimentação de água em subsuperfície, bem como
na delimitação de barreiras/interfaces relativamente impermeáveis.

1.5 – Localidades estudadas
Os locais escolhidos para os estudos geológicos/geofísicos apresentados nesta
dissertação estão situados nos municípios de Santo Antônio e Santa Cruz (Fig. 1.1) Essa
região apresenta grandes áreas com cobertura de solo, o que dificulta a aplicação das
técnicas tradicionais de locação de poços. Nestes municípios, foram escolhidas
localidades que apresentassem aspectos hidrogeológicos e estruturais de interesse para o
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estudo, principalmente a existência de poços perfurados com resultados contrastantes de
produção e qualidade de água e a presença de afloramentos.
Em Santa Cruz foram escolhidas duas localidades: a Fazenda Santa Rita e a
Fazenda Inharé. Na Fazenda Santa Rita (Fig. 1.2) encontra-se perfurada uma bateria de
seis poços (Fichas 2 a 6 no Anexo) num trecho de riacho com direção aproximadamente
L-W. Um desses poços foi posteriormente destruído e uma cacimba foi escavada no
mesmo local. Registre-se que, infelizmente, não foi possível fazer a correlação dos poços
com as suas respectivas fichas de descrição, devido a problemas de identificação. Devese destacar, neste local, a presença de um aluvião areno-argiloso. Os poços produtores
desta fazenda, em épocas críticas de seca, auxiliaram no abastecimento público da cidade
de Santa Cruz. Por outro lado, a Fazenda Inharé (Fig. 1.3) possui três poços perfurados,
dois no leito do riacho (que apresenta um aluvião arenoso) e um na margem do riacho. A
Ficha 1, apresentada no Anexo, provavelmente corresponde ao poço produtivo no leito
do riacho (as fichas dos dois outros poços não foram encontradas). A terceira localidade
estudada, situada no município de Santo Antônio, corresponde à Fazenda Tararaca (Fig.
1.4), onde existe um poço locado na confluência de dois riachos (infelizmente, também
não foi encontrada a ficha desse poço).

1.6 - Síntese geológica regional
A região abrangida neste estudo está inserida nos domínios do Maciço Caldas
Brandão (Dantas et al., 1997) que é, em grande parte, constituído por biotita-hornblenda
ortognaisse e biotita ortognaisse acinzentado, por vezes migmatizado, com lentes de
leucoortognaisse

(Ferreira,

1997).

Essas

rochas

são

correlacionadas

lito-

estratigraficamente ao complexo gnaisico-migmatítico denominado Complexo Caicó
(Jardim de Sá et al., 1990). Ocorrem ainda neste domínio diversos corpos granitóides
intrudidos nas unidades acima. Coberturas Fanerozóicas ocorrem ao longo do litoral e
sedimentos aluvionares recentes são encontrados dispersos na região.

1.7 – Metodologia: visão geral
Os estudos foram baseados tanto em observações geológicos/estruturais quanto em
dados geofísicos. O maior destaque está na caracterização geofísica das localidades, com
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ênfase na crítica e proposição de modelos para as estruturas de acumulação de água no
cristalino.
Nas localidades estudadas foram observados e descritos os afloramentos quanto ao
tipo de rocha, direção da foliação principal, direções e densidades dos fraturamentos.
Além disso, foram descritas as direções dos riachos, verificando se as mesmas
coincidiam ou não com as direções dos fraturamentos observados nos afloramentos. Nos
locais com aluvião, observou-se as suas características quanto à presença de argila e
areia, bem como espessura, com base nas descrições de poços disponíveis e observação
direta em cacimbas/cacimbões eventualmente existentes. Os critérios técnicos utilizados
nas locações dos poços das diversas localidades foram inferidos a partir das observações
locais ou obtidos diretamente do técnico responsável pelas locações (Geólogo Elmo
Marinho de Figueiredo/ex-CDM, Companhia de Desenvolvimento de Recursos
Minerais/RN). A morfologia das localidades foram também levadas em consideração na
análise das estruturas de acumulação de água.
Os métodos geofísicos utilizados neste trabalho foram os de eletro-resistividade,
potencial espontâneo e VLF. Linhas de medida (transversais) foram planejadas de forma
a transpor perpendicularmente as prováveis estruturas em que os poços encontram-se
perfurados. Nestas transversais, foram realizadas sondagens elétricas, seções de
resistividade aparente e perfis de potencial espontâneo e VLF. As sondagens elétricas
foram levantadas em pontos estratégicos (próxima a poços e prováveis centro e bordas
das estruturas), de forma a permitir um melhor conhecimento das camadas geo-elétricas
existentes e suas espessuras relativas. Algumas sondagens elétricas foram executadas
com mesmo centro e direções diferente, objetivando a realização de estudos de macroanisotropia. As interpretações das sondagens elétricas foram realizadas utilizando o
método de tentativa e erro, fazendo sucessivos ajustes, controlados pelo intérprete até a
obtenção de uma boa superposição entre a curva teórica e os dados experimentais.
Embora este método seja mais demorado, ele permite que o interprete use todos os
vínculos e conhecimentos a priori disponíveis sobre o modelo. O programa de
computador utilizado nestas interpretações faz o calculo da curva de resistividade
aparente sobre um modelo com N camadas homogêneas e isotrópicas, com interfaces
paralelas à superfície da Terra. O filtro utilizado foi desenvolvido por Guptsarma (1982).
As seções de resistividade aparente foram realizadas ao longo das transversais. Em

Dissertação de Mestrado – PPGG – UFRN

Silva, J.A.

8

cada seção, a distância entre as estações é de 20 m e as aberturas de AB/2 utilizadas
foram de 2, 5, 10, 20 e 50 m. Essas aberturas foram escolhidas com base no estudo
preliminar de algumas sondagens elétricas, de forma a maximizar a possibilidade de
identificação das camadas geo-elétricas do terreno utilizando apenas 5 aberturas de
eletrodos.
Os perfis de potencial espontâneo foram executados ao longo das mesmas
transversais, sendo as medidas realizadas nas mesmas estações que compõem as seções
de resistividade aparente, ou seja, a cada 20 m.
Os perfis de VLF foram também obtidos ao longo das mesmas transversais, mas as
medidas foram realizadas a cada 5 m. As estações de VLF escolhidas dependem das
direções das estruturas investigadas. Os dados medidos foram as componentes real e
imaginária do campo magnético, sendo a interpretação realizada com base em perfis de
densidade de corrente equivalente, obtidos dos dados originais através da aplicação do
filtro desenvolvido por Karous & Hjelt (1983).
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Resumo
Estudos geológicos e geofísicos (eletro-resistividade, potencial espontâneo e VLF) foram
efetuados nos arredores da Fazenda Tararaca e da Fazenda Santa Rita, localizadas nos
municípios de Santo Antônio e Santa Cruz, respectivamente, ambos na região leste do
Estado do Rio Grande do Norte, NE do Brasil. O propósito desses estudos foi a
caracterização de estruturas de acumulação de água em rochas cristalinas. Foram
caracterizados dois modelos, riacho-fenda e calha elúvio-aluvionar, em parte já descritos
na literatura. Na Fazenda Tararaca, um poço foi locado ao longo de um riacho NW-SE;
afloramentos vizinhos confirmam a presença de fraturas com essa direção. Seções de
resistividade aparente, transversais à direção do riacho, confirmam feições de
fraturamento em subsuperfície. Os perfis de VLF mostram, de forma sistemática, um
alinhamento de anomalias de densidade de corrente coincidentes com a drenagem.
Baseado nesses fatos, propõe-se que o modelo clássico do riacho-fenda está bem
caracterizado no local. Na Fazenda Santa Rita, um riacho com direção NE-SW exibe uma
cobertura elúvio-aluvionar com espessura de alguns metros. Os afloramentos no local não
apresentam fraturas paralelas à direção do riacho, o qual coincide com a orientação da
foliação do gnaisse, que mergulha para sul. Os dados geofísicos não acusam a presença
de uma zona de fraturas, mas delineiam as bordas de uma estrutura em forma de calha,
preenchida com sedimentos (aluvião e regolito). Verifica-se que a borda sul dessa
estrutura é mais íngreme, enquanto que a borda norte é suave. Esta estrutura de
acumulação de água no cristalino corresponde a um outro modelo, o qual denominamos
de modelo calha elúvio-aluvionar. Os controles locais são a drenagem e o relevo, bem
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como a alteração da rocha, facilitada pelos planos de foliação, o que gera a assimetria da
calha.

Abstract
Geological and geophysical studies (resistivity, self potential and VLF) were undertaken
in the Tararaca and Santa Rita farms, respectively close to the Santo Antônio and Santa
Cruz villages, eastern Rio Grande do Norte State, NE Brazil. Their aim was to
characterize water acummulation structures in crystalline rocks. Based on geological and
geophysical data, two models were characterized, the fracture-stream and the eluvioalluvial through, in part already described in the literature. In the Tararaca Farm, a water
well was located in a NW-trending streamlet; surrounding outcrops display fractures with
the same orientation. Apparent resistivity sections, accross the stream channel, confirm
fracturing at depth. The VLF profiles systematically display an alignment of equivalent
current density anomalies, coinciding with the stream. Based on such data, the classical
fracture-stream model seems to be well characterized at this place. In the Santa Rita
Farm, a NE-trending stream display a metric-thick eluvioregolith-alluvial cover. The
outcropping bedrock do not present fractures paralell to the stream direction, although the
latter coincides with the trend of the gneiss foliation, which dips to the south.
Geophysical data confirm the absence of a fracture zone at this place, but delineate the
borders of a trough-shaped structure filled with sediments (alluvium and regolith). The
southern border of this structure dips steeper compared to the northern one. This water
acummulation structure corresponds to an alternative model as regards to the classical
fracture-stream, being named as the eluvio-alluvial trough. Its local controls are the
drainage and relief, coupled with the bedrock weathering preferentially following
foliation planes, generating the asymmetry of the through.
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1-Introdução
A tarefa de locação de poços em terrenos cristalinos representa um desafio para os
hidrogeólogos, dado o elevado índice de insucesso nas locações. O emprego da
metodologia tradicional de locação (fotografia aérea e exame de estruturas em
afloramentos) tem resultado num elevado índice de insucesso. A presença de coberturas
ou de um solo mais espesso pode constituir um obstáculo adicional para a identificação
de contatos, alinhamentos e fraturas, que são critérios promissores para uma boa locação
de poço no cristalino.
O Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG) da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) está desenvolvendo projetos
visando a melhoria dos critérios de locação de poços em terrenos cristalinos. Os projetos
abrangem estudos geofísicos e geológico-estruturais incluindo, no caso da geofísica, a
utilização dos métodos de eletro-resistividade, potencial espontâneo e VLF – Very Low
Frequency.
As áreas que estão sendo trabalhadas nesse projeto (Fig. 01) situam-se nas
microregiões Agreste e Borborema Potiguar (Benevenuto & Contente, 1981), mais
precisamente nos municípios de Santo Antônio e Santa Cruz. Essa região encontra-se na
transição entre os climas do tipo As’ - quente e úmido e BSs’h’ – semi-árido da
classificação de Koppen ( Souza et. al., 1981). As chuvas nessa região estão concentradas
entre os meses de março a julho, e o período mais seco situa-se entre setembro e janeiro.
A precipitação pluviométrica média entre os anos de 1992 a 1998 foi em torno de 850
mm/ano.
Geologicamente, a região estudada (Fig. 02) está inserida num domínio litoestratigráfico

correlacionado

ao

Complexo

Gnáissico-Migmatítico

de

idade

paleoproterozóica a arqueana. Nesta unidade, a litologia dominante são ortognaisses
granitóides, por vezes com bandas de anfibolitos e variavelmente migmatizados. Corpos
intrusivos de granitóides brasilianos e alguns diques e veios pegmatíticos são também
encontrados. Nas duas áreas detalhadas, a foliação principal das rochas (o bandamento
gnáissico) tem direção preferencialmente NE-SW, possuindo mergulhos com intensidade
e sentido variáveis. Os fraturamentos observados em fotografias aéreas e em campo
ocorrem, com maior freqüência, nas direções NE e NW e, menos freqüentemente, na
direção E-W.
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Embora a região apresente locais com bons afloramentos, grande parte da mesma
encontra-se encoberta por solo, o que dificulta sobremaneira a utilização de ferramentas
estruturais e de sensoriamento remoto na locação de poços. Esta foi a principal razão para
a escolha desta região, para este estudo de cunho mais geofísico.
A locação de poços no cristalino geralmente segue uma metodologia tradicional,
onde o modelo do “riacho-fenda”, apresentado por Siqueira (1963), é bastante
empregado. Nessa metodologia clássica, são enfatizados os critérios estruturais (baseados
principalmente em fotografias aéreas) e de geologia de superfície, onde se tenta
identificar zonas intensamente fraturadas, na maioria das vezes com riachos encaixados.
Em algumas situações, problemas com coberturas sedimentares e a escala desfavorável
das fotografias aéreas dificultam precisar o local exato das zonas de fraturas, o que aliado
às incertezas da presença (ou não) de água nas fraturas, são em boa parte responsáveis
pelo baixo índice de acerto nas locações dos poços.
Este artigo se propõe a discutir modelos de acumulação de água no cristalino, com
base em estudos geológicos de campo e dados geofísicos (eletro-resistividade – arranjo
Schlumberger, VLF e potencial espontâneo), com o objetivo de evidenciar que o modelo
do riacho-fenda não tem a validade geral usualmente aceita. Serão apresentados dois
casos, um no município de Santa Cruz e outro no município de Santo Antônio. Os casos
foram escolhidos a partir de uma amostragem em fichas de poços perfurados pela antiga
Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais do Estado (a CDM/RN), seguida
por exame de fotografias aéreas e avaliação de campo. O artigo inicia com uma breve
discussão sobre o modelo do riacho-fenda, seguido da apresentação de um caso que se
encaixa nesse modelo, e de um segundo caso que não corresponde ao modelo. Em
seguida, será sugerido um novo modelo para este último caso. Por fim, apresenta-se uma
discussão sobre a validade e implicações dos dois modelos.
Um outro estudo, em paralelo, aborda a correlação de dados entre as escalas da
fotografia aérea e do terreno, bem como a influência do campo de tensões atual (da
neotectônica) no condicionamento do comportamento “aberto” ou “fechado” de fraturas,
determinando sua maior ou menor potencialidade para armazenamento de água
subterrânea (Coriolano et al., submetido).
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2- O modelo do riacho-fenda
Siqueira (1967; ver também Costa, 1997) apresentou diferentes situações
geológicas favoráveis à acumulação de água no cristalino do Nordeste do Brasil. Dentre
as alternativas propostas, ele considerou as rupturas (falhas ou fraturas) como as mais
promissoras. Em sua análise das fraturas em rochas cristalinas, ele enfatizou sua
classificação em termos das relações angulares com a orientação estrutural dominante
(em geral, a direção da foliação das rochas) no local, designando-as de longitudinais,
oblíquas e transversais, sendo então relacionadas ao sistema de tensões responsável pela
estruturação do terreno. Baseado nesse princípio, foi proposto que as fraturas transversais
seriam juntas de extensão, neste caso implicando em fraturas abertas, mais favoráveis à
percolação e acumulação de água. Por outro lado, as fraturas diagonais e longitudinais
resultariam de esforços cisalhantes e de compressão, encontrando-se seladas.
Na hidrogeologia do cristalino, a associação da hidrografia com a geologia deu
origem ao conceito do “riacho-fenda”, introduzido por Siqueira (1963), o qual continua
sendo amplamente utilizado. O conceito de riacho-fenda representa uma situação onde
ocorre a coincidência da drenagem superficial com uma zona fraturada, proporcionando a
infiltração de água através dos fraturamentos. Essa morfologia é de fácil observação em
imagens de sensores remotos e, no local, através de feições retilíneas de trechos de rios e
riachos, paralelos às direções preferenciais de fraturas no cristalino aflorante.
Na locação tradicional, onde as ferramentas de trabalho são as fotografias aéreas
(mais comumente, de escala 1:25.000 a 1:70.000) e a geologia de superfície, o conceito
de riacho-fenda é utilizado em associação com a classificação das fraturas. Todavia, os
resultados não são muito bons; segundo Medeiros (1987), os resultados das locações
obtidas pelo método tradicional apresentam em torno de 30% de insucessos, nos poços
perfurados no cristalino do Estado da Bahia. Este índice é bastante elevado, considerando
o alto custo de perfuração; em adição, ele leva em conta apenas a vazão dos poços, mas
não a qualidade da água.

3- Caso I (Fazenda Tararaca – Município de Santo Antônio)
3.1 – Geologia local e dados de poço
A área da Fazenda Tararaca apresenta um relevo ondulado onde são observados,
de forma espaçada, grandes afloramentos de rocha cristalina. A litologia dominante no
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local é um ortognaisse granodiorítico a granítico, o qual apresenta-se localmente
migmatizado. Ainda é possível encontrar pequenos veios pegmatíticos. A foliação do
gnaisse apresenta direção NE–SW e mergulho de 30º para noroeste. As fraturas
identificadas nos afloramentos mostram direção dominantemente NW–SE, com uma
única fratura na direção NE-SW. Dois riachos estão presentes na área estudada. O riacho
principal possui direção NE-SW, enquanto que o riacho menor tem direção NW-SE (Fig.
03).
No local foi perfurado um poço, cujo critério para locação foi a confluência entre
os dois riachos, os quais poderiam estar controlados por zonas de fraturas. A fotografia
aérea da área exibe fraturas na direção NNW. Todavia, apenas uma fratura em
afloramento tem a mesma direção do riacho maior. Infelizmente, a ficha de descrição da
perfuração do poço desta localidade não foi encontrada.
3.2 – Levantamento geofísico
Foram programadas cinco linhas de medidas (transversais 01, 02, 03, 04 e 05),
aproximadamente perpendiculares aos riachos, para investigar a presença de zonas de
fraturas (Fig. 03). As três primeiras transversais estão cortando o riacho menor, enquanto
as duas últimas atravessam o riacho principal. Nas transversais 01, 04 e 05 foram
colhidos dados de VLF, potencial espontâneo (PE) e executadas seções de resistividade
aparente; nas demais transversais foram obtidos apenas dados de VLF. Todo o conjunto
dos dados geofísicos está representado nas figuras 04 a 13.
Uma sondagem elétrica (SE - 5) foi realizada na transversal 01, junto ao poço
(Figs. 03 e 04), orientada na direção NE-SW. As seções de resistividade aparente (Figs.
05, 10 e 12) foram realizadas com estações espaçadas a cada 20 m e utilizando as
aberturas AB/2 de 2, 5, 10, 20 e 50 m. Estas aberturas foram escolhidas a partir da análise
de várias sondagens elétricas, de modo a otimizar a detecção das camadas geoelétricas
nas seções de resistividade aparente. No perfil de potencial espontâneo (Fig. 09), as
medidas foram realizadas nas mesmas estações das seções de resistividade aparente. As
medidas de VLF foram obtidas a cada 5 m. Devido o fato das direções de medidas serem
diferentes, tornou-se necessário, para a obtenção dos dados de VLF, a escolha de duas
estações transmissoras. Para as transversais 01, 02 e 03 (Figs. 06, 07 e 08) foi utilizada a
estação NAA, que transmite na freqüência de 24,0 kHz. Para as transversais 04 e 05
(Figs. 11 e 13), a estação escolhida foi a GBZ, cuja freqüência de transmissão dos sinais é
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19,6 kHz. As informações de VLF são apresentadas na forma perfis de densidade de
corrente equivalente na profundidade de 5 m, obtidos a partir da filtragem das
componentes HZR (fase) e HZI (quadratura) do campo magnético. O filtro linear utilizado
foi proposto por Karous & Hjelt (1983). Os perfis de VLF são adimensionais como
resultado da normalização em relação ao campo primário e são expressos em percentual .
3.3 – Interpretação
Transversal 01
A sondagem elétrica 5 (Fig. 04) indica a presença de no mínimo três camadas. A
assíntota que caracteriza a influência do cristalino inalterado apresenta inclinação
superior a 45º. Segundo Barker et al. (1992), a presença de um gradiente maior que 45º
indica situações onde o centro da sondagem pode estar localizado sobre um regolito
relativamente espesso, enquanto os eletrodos externos (corrente) estão situados sobre um
regolito pouco espesso.
Os intervalos de espessura e resistividade utilizados na interpretação da sondagem
elétrica 5 (e demais sondagens da área) estão expostos na tabela 01.

Camadas
Solo
Nível areno-argiloso

Resistividade (Ohm.m)

Espessura (m)

| 70

0–1

6 – 45

0–6

60 – 300

0 – 15

> 5000

f

Cristalino fraturado
e/ou alterado
Cristalino inalterado

Tabela 01 - Intervalos de espessura e resistividade das camadas utilizadas na interpretação
das sondagens elétricas.

Foram propostos dois modelos de quatro camadas para a SE – 05 (Fig. 04). As
espessuras das camadas nesses modelos podem ser entendidas como os valores máximo e
mínimo que ajustam esta sondagem elétrica.
A seção (Fig. 05) mostra na sua na porção nordeste um brusco aumento da
resistividade aparente. Esta resposta está relacionada à presença da rocha cristalina que
está aflorando próximo à estação 40 m. Um outro local onde o cristalino também aflora é
na estação –40 m. Nas estações 0 m e –50 m, observam-se rebaixamentos nas linhas de
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isovalores de resistividade aparente para as maiores aberturas de AB/2, sendo mais
pronunciado o rebaixamento da estação 0 m. Este comportamento pode estar relacionado
à presença de duas zonas de fraturas.
O perfil de VLF da transversal 01 (Fig. 06) indica dois picos anômalos nas
proximidades das estações 0 m e –50 m, respectivamente, sendo que o primeiro apresenta
maior amplitude e largura, indicando tratar-se de uma feição mais representativa. Ambas
as anomalias de VLF estão nos mesmos locais das anomalias de resistividade aparente,
mostrando que a interpretação da existência de duas zonas de fratura é consistente.
Uma seção de VLF foi confeccionada para a transversal 01 (Fig. 07), utilizando os
dados em fase e aplicando-se a filtragem linear proposta por Karous & Hjelt (1983) para
as profundidades de 5, 10, 15 e 20 m. Esta seção de VLF permite uma visualização
aproximada do comportamento das estruturas em profundidade. Observa-se que a fratura
localizada na estação 0 m é bem mais larga e enraizada em profundidade do que aquela
localizada na estação –60 m, que é estreita e superficial.
O conjunto dos dados de VLF (HZR filtrado) das transversais 01, 02 e 03 permitiu
a confecção de um bloco diagrama para a área que engloba o riacho subsidiário (Fig. 08).
Torna-se bastante clara a tendência de orientação das anomalias, cujo maiores picos estão
na direção do riacho, mostrando que o mesmo está encaixado numa zona de fratura. Na
parte sudoeste do mapa observa-se outro alinhamento anômalo o qual, embora menos
proeminente, é persistente tanto nos dados de VLF como na seção de eletro-resistividade,
podendo ser interpretado como uma fratura de menor porte.
O método de potencial espontâneo (PE) pode detectar anomalias associadas ao
efeito eletrocinético provocado pelo fluxo hidrodinâmico do aqüífero (Medeiros & Lima,
1999), bem como detectar interfaces entre camadas permeáveis e impermeáveis,
conforme demonstra o trabalho de Schiavone & Quarto (1984). O perfil de PE (Fig. 09)
apresenta uma anomalia positiva com grande amplitude, com valor máximo (75 mV) na
estação 0 m. Este comportamento parece refletir a barreira impermeável do embasamento
cristalino que esta presente nas imediações da estação 20 m.
Transversais 04 e 05
Objetivando estudar o riacho principal, no que diz respeito à presença ou não de
fraturas, foram programadas as transversais 04 e 05, cortando o riacho na direção NW-SE
(Fig. 03). A seção de resistividade aparente da transversal 04 (Fig. 10) apresenta os
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maiores valores na porção sudeste. O centro do riacho, coincidente com a estação 0 m,
apresenta um leve rebaixamento da resistividade aparente (curva de 120 Ohm.m),
possivelmente associado à presença de aluvião arenoso de reduzida espessura. No geral, a
seção não apresenta indícios de fraturamento.
A seção da transversal 05 (Fig. 12) também apresenta valores altos de resistividade
aparente na porção sudeste (entre as estações 20 m e 40 m). No setor noroeste da seção,
as linhas de isovalores de resistividade aparente estão sub-horizontais, entretanto com
altos valores de resistividade, indicando que o cristalino está subaflorante. Observa-se
que o menor valor de resistividade aparente da seção não está localizado no centro do
riacho (estação 0 m), encontrando-se deslocado para sudeste.
Os perfis de VLF apresentam pequenas anomalias localizadas entre as estações 0
m e 20 m da transversal 04 (Fig. 11) e estação 20 m da transversal 05 (Fig. 12). A
comparação desses dados com os da seção de resistividade aparente indica que essas
feições anômalas estão associadas à interface entre os sedimentos aluvionares e a borda
sudeste do cristalino.
Com base nas descrições dos afloramentos e nos dados geofísicos disponíveis,
constata-se que o modelo de riacho-fenda está bem caracterizado no riacho menor com
direção NW ou seja, esse riacho encontra-se encaixado numa zona de fratura. Os fatos
que embasam esta interpretação são: i) a presença nos afloramentos de fraturas com a
mesma direção do riacho, sendo que estruturas similares são também observadas na
fotografia aéreas do local; ii) a coincidência e alinhamento das anomalias geofísicas, em
especial, nos dados da seção de resistividade aparente e de VLF; iii) quando apresentados
na forma de bloco diagrama, os dados de VLF mostram anomalias espacialmente
correlacionadas e consistentes com aquela direção de fraturamento.
Por outro lado, o riacho principal, que possui direção NE, não apresenta feições
que possam indicar o seu controle por uma zona de fratura, notando-se todavia o seu
paralelismo com a foliação dos gnaisses no local.

4- Caso II ( Fazenda Santa Rita – Município de Santa Cruz)
4.1 - Geologia local e dados de poços
A área da Fazenda Santa Rita está situada num domínio litológico de ortognaisses
granodioríticos a tonalíticos, por vezes com bandas de anfibolito. Também ocorrem

10

pequenas intrusões de granitos e pegmatitos, na forma de diques e veios. A foliação local
está disposta preferencialmente na direção E-W, apresentando mergulhos em torno de 45º
para sul. As fraturas ocorrem dispersas nos afloramentos da localidade e apresentam
direções NNW (predominante) e NE (Fig. 14).
Na Fazenda Santa Rita foram perfurados 6 poços, dos quais 2 estão em operação,
2 encontram-se desativados, e 1 poço está seco. O local possui ainda duas cacimbas, uma
das quais escavada num local onde existia um poço (Fig. 14).
Os poços apresentam profundidade variando de 30 a 50 m, com revestimento na
porção inicial até a profundidade de cerca de 4 m, geralmente acompanhando a espessura
do aluvião. De acordo com as descrições das fichas (os poços foram perfurados em
diferentes épocas do ano) o nível estático da água nos poços varia de 5 a 8,4 m; as
entradas de água nos poços estão concentradas no intervalo de 6 a 19 m. A cacimba
situada na extremidade leste da área possui aproximadamente 5 m de profundidade,
estando totalmente escavada no aluvião. A cacimba encontrava-se seca no mês de
setembro de 1999 (período de estiagem). Uma outra cacimba, na extremidade oeste do
trecho investigado do riacho, possui profundidade de 7 m e nível de água a 5 m.
Deve ser mencionado que, embora as fichas dos poços estivessem disponíveis, não
foi possível identificar qual a ficha de cada poço, à exceção da ficha do poço seco.
4.2 – Levantamento geofísico
Na Fazenda Santa Rita foram estabelecidas três linhas de medida (transversais 06,
07 e 08), todas com direção N-S, aproximadamente perpendiculares ao riacho e passando
por poços perfurados (Fig. 14). Nestas transversais foram realizadas sondagens elétricas,
seções de resistividade aparente e perfis de potencial espontâneo e VLF, seguindo a
mesma metodologia citada no item 3.2. As sondagens elétricas 1 e 2A (Fig. 15 e 16),
levantadas na transversal 06, permitiram um conhecimento preliminar das camadas
geoelétricas do terreno e serviram para definir as melhores aberturas de eletrodos a serem
usadas nas mini-sondagens que compõem as seções de resistividade aparente.
4.3 – Interpretação
Transversal 06
As interpretações propostas para as sondagens elétricas estão baseadas nas
aparências das curvas, nas observações de campo e no conhecimento geológico
disponível. Com base nesses parâmetros foram propostos modelos geoelétricos com três
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e quatro camadas para as sondagens elétricas 1 e 2A (Fig. 15 e 16). A julgar com base
nas observações de campo (caçimbas) e nas descrições dos poços (que apresentam
entradas de água até 19 m), os modelos de quatro camadas são os mais adequados.
Devido ao fenômeno da equivalência elétrica na condutância longitudinal
(Orellana, 1972), os valores das espessuras e resistividades das camadas geoelétricas,
obtidas com a interpretação das sondagem elétricas, não devem ser considerados como
valores absolutos; o aspecto mais importante nessas interpretações reside nas razões entre
espessuras das camadas de regolito e/ou cristalino fraturado e/ou alterado, indicando
assim onde o aluvião/regolito é mais espesso.
A seção de resistividade aparente da transversal 06 (Fig. 17) apresenta, em ambas
as bordas, elevações nos valores de resistividade aparente, sendo a elevação da borda sul
mais proeminente e com maior inclinação entre as estações 80 m e 100 m. No centro da
seção, as linhas de isovalores de resistividade aparente estão subhorizontais. Em dois
locais (estações –110 m e –40 m), são observados rebaixamentos das linhas de isovalores
de resistividade aparente. Na estação –110 m este rebaixamento é detectado desde as
menores aberturas de AB/2, indicando que este comportamento é devido basicamente a
uma maior espessura da camada areno-argilosa superficial. Por outro lado, na estação –40
m, o rebaixamento só é observado nas aberturas de AB/2 > 20 m, sugerindo, neste caso,
que o rebaixamento é provocado por uma maior espessura do cristalino fraturado e/ou
alterado.
Com base na seção de resistividade aparente e nas sondagens elétricas 1 e 2A (que
encontram-se situadas nas estações –40 m e 0 m, respectivamente) foi proposta a
interpretação ilustrada na Fig. 18. Nesta interpretação, os limites sul e norte representam
o cristalino subaflorante, sendo que na borda sul o mesmo está bem mais próximo à
superfície (<1,0 m) e possui um maior gradiente topográfico. A camada areno-argilosa
apresenta variações laterais de resistividade; no entanto, sua espessura varia pouco na
porção central da estrutura. O cristalino fraturado e/ou alterado apresenta uma ampla
variação de espessura ao longo da estrutura, sendo que na estação –40 m ele atinge sua
maior espessura, em torno de 13 m.
Os dados do perfil de VLF levantado nessa transversal (Fig. 19) mostram que, na
porção central do aluvião, ocorrem apenas variações pequenas e irregulares nas curvas de
densidade de corrente. Nas bordas norte e sul da estrutura, são observadas anomalias na

12

densidade de corrente, certamente associadas ao contraste lateral de condutividade entre
o aluvião e o cristalino.
O perfil de PE da transversal 06 (Fig. 20) mostra duas anomalias negativas, uma
na estação –40 m e outra na estação –140 m. As anomalias acima mencionadas indicam
locais com provável movimentação de água. Na estação -40 m está localizado um poço.
Parte desta anomalia pode ser explicada pelo próprio bombeamento do poço (que estava
em funcionamento). A anomalia de maior largura, observada entre as estações 60 m e 0
m, pode ser interpretada como sendo causada por uma barreira impermeável (Schiavone
& Quarto, 1984), que certamente é o ressalto do embasamento cristalino (comparar com a
seção de resistividade aparente).
Transversais 07 e 08
As seções de resistividade aparente das transversais 07 e 08 mostram aspectos
similares à seção da transversal 06. A seção de resistividade aparente da transversal 07
(Fig. 21) apresenta suas bordas norte e sul caracterizadas por altos valores de
resistividade aparente; no centro, as linhas de isovalores de resistividade aparente estão
horizontalizadas. Nas estações 40 m e 0 m ocorrem rebaixamentos bruscos das linhas de
isovalores de resistividade aparente desde os menores valores de AB/2, certamente
provocados por variações de espessura da camada superficial mais argilosa (Fig. 21).
O perfil de VLF da transversal 07 possui uma configuração similar ao anterior
(transversal 06) e mostra dois picos significativos de densidade de corrente (Fig. 22). O
maior situa-se em torno da estação 120 m, enquanto o menor encontra-se na outra
extremidade do perfil, próximo à estação – 60 m. Nas demais estações, situadas no trecho
em que a espessura de aluvião é maior, as curvas de densidade de corrente não
apresentam elevações importantes, indicando ausência de estruturas significativas
(fraturas) na porção central do perfil; as elevações nas bordas do perfil são resultantes do
contraste lateral entre o cristalino subaflorante e os sedimentos argilo-arenosos.
O perfil de PE da transversal 07 mostra quase todos os valores variando no
intervalo de 0 a 20 mV (Fig. 23). Os mínimos deste perfil situam-se nas estações 20 m e
– 60 m. Em particular, a anomalia da estação 20 m, a exemplo daquela citada na
transversal anterior, também pode refletir a influência do bombeamento do poço. Por
outro lado, o pico na estação – 80 m pode ser interpretado como uma barreira
impermeável correspondendo ao cristalino.
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A seção de resistividade aparente da transversal 08 (Fig. 24) vem confirmar o
comportamento mostrado nas demais seções. Na borda sul (estações 80 m e 60 m)
ocorrem valores elevados de resistividade aparente devido ao afloramento do cristalino.
Nas demais estações, as linhas isovalores de resistividade aparente estão horizontalizadas
e os valores são baixos. Cabe ressaltar que esta transversal corta o local onde existe um
pequeno açude, tendo assim a presença de argila molhada, o que explica os menores
valores de resistividade aparente observados.
O perfil de VLF da transversal 08 (Fig. 25) mostra uma pequena anomalia de
densidade de corrente em torno da estação 60 m, que é interpretado como sendo
provocado pelo contraste de condutividade na interface lateral entre o cristalino e os
sedimentos.
O perfil de PE da transversal 08 (Fig. 26) é caracterizado por apresentar uma
anomalia de valor negativo para a estação 60 m. Segundo observações de campo e os
dados da seção de resistividade aparente e VLF, esta estação localiza-se no limite entre a
barreira do cristalino e os sedimento argilo-arenosos.
Foi confeccionado um mapa de resistividade aparente (Fig. 27) com a abertura de
eletrodos de AB/2 = 50 m. Este mapa mostra, na parte sul, uma elevação na resistividade
aparente, enquanto que no centro e ao norte a resistividade aparente é constante e em
torno de 100 Ohm.m.
No bloco diagrama obtido com os dados de VLF (Fig. 28) não são observados
alinhamentos consistentes, o que deixa bem claro a inexistência de uma zona de fratura
ao longo do riacho.
Os dados geofísicos e geológicos da Fazenda Santa Rita indicam que o modelo do
riacho-fenda não pode ser aplicado neste caso, sendo necessário esboçar um outro
modelo, mais adequado às características da estrutura de acumulação de água no local.

5 - O modelo calha elúvio-aluvionar
Embora o modelo riacho-fenda seja amplamente utilizado nos trabalhos de locação
de poços em terrenos cristalinos, deve-se atentar para o fato de que o mesmo pode não ter
validade geral e, neste caso, é igualmente importante conhecer outras estruturas também
promissoras para o acúmulo de água no cristalino.
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Na Fazenda Santa Rita foi caracterizada uma estrutura de acumulação de água que
não pode ser satisfatoriamente explicada pelo modelo do riacho-fenda. Essa estrutura
comporta-se como uma mini-bacia de acumulação de sedimentos e regolito, e foi aqui
denominada de modelo calha elúvio-aluvionar. Este modelo enfatiza o papel da
topografia local e da ocorrência de uma cobertura sedimentar, como condicionantes de
recarga, o que já é reconhecido na literatura (Costa, 1997, p.ex.).
O modelo calha que ora é proposto representa uma feição morfológica na qual
uma região topograficamente mais baixa (geralmente com drenagem associada) recebe
sedimentos dos locais mais elevados ao seu redor. Além dessa razoável acumulação de
sedimento na estrutura, a percolação de água superficial, a seguir infiltrada nos
sedimentos (aluvião + regolito), promove a intemperização mais acentuada da rocha
cristalina no centro da estrutura, especialmente controlada pelos planos de anisotropia
pré-existentes, em geral correspondendo à foliação da rocha ou fraturas. Na Fazenda
Santa Rita, observa-se que a calha encontra-se controlada pela foliação dos gnaisses, ou
seja, apresenta sua maior dimensão alinhada na direção do plano de foliação. A depender
do mergulho da foliação, uma das bordas apresenta-se muito inclinada (podendo formar
uma cuesta incipiente), enquanto a borda oposta geralmente acompanha a inclinação do
mergulho da foliação (Fig. 29). Ainda se pode notar que, na Fazenda Tararaca, o riacho
principal com direção NE também está alinhado paralelo à foliação dos gnaisses, todavia
apresentando uma reduzida espessura de aluvião.
As características geológicas e geofísicas que devem ser atribuídas ao modelo
calha são: 1) inexistência, nos afloramentos, de fraturas na direção do alinhamento do
riacho; 2) relativa largura e espessura do aluvião, capeando as rochas cristalinas; 3) as
seções de resistividade aparente apresentam as linhas de isovalores de resistividade
aparente inclinadas e apresentando altos valores nas bordas da estrutura, enquanto no
centro as linhas de isovalores de resistividade aparente estão horizontalizadas e com
menores valores; 4) não há continuidade/correlação, de um perfil a outro, da(s)
anomalia(s) de VLF.

6- Discussão
A locação de poços no cristalino é uma tarefa que exige bom conhecimento sobre
as principais estruturas acumuladoras de água nesses terrenos. Desde a década de 60, os
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trabalhos de locação no Nordeste Brasileiro são baseados quase que exclusivamente no
conceito do riacho-fenda, introduzido por Siqueira (1963). O riacho-fenda certamente é
um bom modelo, embora não deva ser tratado como o único controle.
Baseado em dados estruturais e geofísicos, foi proposto neste trabalho o modelo
denominado de calha elúvio-aluvionar, que enfatiza o papel de acumulação e recarga de
água condicionados pela topografia, pelo manto de alteração e por uma cobertura de
material sedimentar, fatores esses já parcialmente reconhecidos na literatura. Este modelo
é caracterizado por configurar uma estrutura na forma de uma mini-bacia preenchida por
aluvião e/ou regolito, desprovida de uma zona de fraturas significativa ao longo do seu
eixo e possivelmente controlada por outras anisotropias, tais como a foliação das rochas.
As duas estruturas (riacho-fenda e calha elúvio-aluvionar) possuem características
bem distintas, que todavia podem ser confundidas em um exame rápido de fotografias
aéreas, buscando trechos retilíneos de riachos. Portanto, os critérios para a locação de
poços, de acordo com os dois modelos, devem ser diferenciados.
Na locação de poços utilizando o modelo riacho-fenda, deve-se enfatizar a
localização exata da zona fraturada, que deve coincidir com o leito do riacho. Os
afloramentos adjacentes devem expor fraturas com orientação semelhante, ainda que a
sua ocorrência não implique, necessariamente, na existência de uma zona de fraturas
profunda (dezenas de metros, p.ex.), condicionadora de vazões importantes. A locação de
poços utilizando apenas fotografias aéreas pode fornecer resultados negativos. O uso
integrado da ferramenta estrutural de terreno e da geofísica é que vai possibilitar uma
locação mais segura. Na locação de poços em uma estrutura do tipo calha, a ocorrência
de fraturas torna-se um controle subordinado, em relação à maior favorabilidade dos
locais topograficamente rebaixados, com maior espessura de aluvião e/ou regolito, que
mais uma vez podem ser identificados de maneira rápida e precisa através de métodos
geofísicos. Por outro lado, e em maior detalhe, a ocorrência de poços “secos” e
“produtores”, adjacentes, pode ser função da geometria das lentes argilosas no pacote
sedimentar, bem como da ocorrência de fraturas, facilitando o intemperismo e percolação
de água em sítios mais restritos.
Devido às diferenças nas características geofísicas das estruturas, os métodos que
apresentam melhores resultados na identificação e locação de poços nessas estruturas são
também distintos. No caso do modelo riacho-fenda, a utilização do VLF oferece
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excelente resposta tanto em relação à localização da zona fraturada quanto na
determinação da direção do seu eixo de prolongamento e profundidade relativa. Para
caracterização do modelo calha, o método de eletro-resistividade, em especial a técnica
de seção de resistividade aparente, proporciona a determinação das bordas da estrutura e
revela os locais que apresentam maior espessura de aluvião e/ou regolito.
A locação de poços com base num modelo equivocado pode traduzir-se na perda
do poço (poço seco ou baixa vazão), pois na locação em uma estrutura do tipo riachofenda, uma diferença de cerca de 5 m já pode comprometer o poço, desviado da zona de
fratura. Já no modelo calha essa diferença não comprometeria o poço a priori, devido à
maior largura da estrutura. É claro que a locação em local com maior espessura de
sedimento certamente otimizará a produção do poço.
Os dados aqui apresentados são suficientes para indicar que o modelo riacho-fenda
não tem validade geral, além de caracterizar de modo mais preciso o modelo denominado
de calha elúvio-aluvionar. No entanto, não existem dados suficientes, que permitam uma
avaliação estatística da importância relativa dos dois modelos. A utilização de
levantamentos aerogeofísicos (método eletromagnético) para mapeamento de zonas
condutivas, a serem comparadas com os mapas de drenagem, fraturas e do traço da
foliação poderia constituir uma sistemática para identificação dos modelos acima citados,
fornecendo uma idéia da freqüência relativa de ocorrência dos mesmos.

6- Conclusões
Certamente o modelo riacho-fenda ilustra um dos principais mecanismos de
acumulação de água no cristalino. Entretanto, o mesmo não se constitui no mecanismo
único e de validade geral. Sob condições morfológicas particulares, o desenvolvimento
de estruturas de acumulação de sedimentos (aluvião e/ou regolito) pode gerar apreciáveis
vazões de água, em poços no cristalino. Esse tipo de estrutura foi denominado de modelo
calha elúvio-aluvionar.
O controle da estrutura do tipo calha é exercido basicamente pela foliação da rocha
ou outros planos de anisotropia, conjugado ao contexto geomorfológico local. As
características importantes que auxiliam na identificação deste modelo incluem: ausência
de fraturas na direção da estrutura; as anomalias de VLF no centro da estrutura não
apresentam continuidade quando se compara vários perfis; e principalmente, os dados de
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eletro-resistividade (seções de resistividade aparente), que definem muito bem as bordas
da estrutura com alta resistividade e o centro da estrutura com resistividade menor.
Considerando as características dos modelos calha e riacho-fenda, os trabalhos de
locação de poços no cristalino devem levar em conta as diferenças entre ambos,
identificáveis com dados geológicos/estruturais e geofísicos do terreno, bem como as
suas implicações, em maior detalhe, para seleção dos melhores sítios para perfuração. Os
métodos geofísicos aplicados neste trabalho permitem um tratamento mais rigoroso
desses aspectos, em especial no quesito profundidade, e são indispensáveis nas situações
com carência de afloramentos.
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CAPÍTULO 3 – ESTUDO DE UM CASO ADICIONAL:
A FAZENDA INHARÉ – SANTA CRUZ

3.1 – Geologia e dados de poços
A exemplo dos demais locais investigados, a área da Fazenda Inharé possui um
relevo levemente ondulado. A área estudada é cortada por um riacho constituído por
segmentos de direções distintas (NNW-SSE e E-W), formando um ângulo de
aproximadamente 90º (Fig. 3.1). No riacho, em toda sua extensão e, principalmente no
local onde ocorre a mudança de direção, tem-se o acúmulo de aluvião arenoso. No centro
do riacho o aluvião possui granulometria de areia grossa a grânulos, enquanto que, na
margem oposta à curvatura do riacho, a granulometria dos sedimentos é dominada por
areia fina a média.
A

litologia

dominante

corresponde

a

um

ortognaisse

cinza

a

rosa;

subordinadamente ocorrem pequenos veios quartzosos e pegmatíticos. A foliação da
rocha apresenta direção NE-SW e mergulho de 45º para sudeste. As fraturas observadas
em todos os afloramentos são de direções N-S e NE-SW. Particularmente, em um
afloramento próximo ao poço produtivo A (Fig. 3.1), a rocha apresenta-se bastante
fragmentada e com uma grande concentração de fraturas. Associadas aos planos de
fraturas desse afloramento, foram observadas estrias com baixo ângulo, indicando que
ouve movimentação de blocos, caracterizando uma pequena zona de falha. Nas
proximidades do poço C (produtivo), localizado a sudoeste da área, foi verificada num
pequeno afloramento a existência de uma grande quantidade de fraturas, evidenciando
um possível prolongamento da zona de falha.
No local estudado, foram perfurados três poços (A, B e C). Só foi encontrada uma
única ficha de poço (Ficha 1 no Anexo), que provavelmente corresponde ao poço A.
Segundo a ficha, o poço A foi perfurado até a profundidade de 42 m e apresenta vazão da
ordem de 2,1m3/h. Seu nível estático situa-se em 1,6 m e nível dinâmico em 15,0 m.
Segundo a descrição do perfil litológico do poço, os primeiros 2,7 m correspondem a
uma cobertura arenosa de granulação grossa. A zona fraturada encontra-se entre as
profundidades de 6,5 a 12,0 m, totalizando 5,5 m de zona fraturada. Dos demais poços,
um encontra-se seco (B) e o outro apresenta vazão da ordem de 7 m3/h (C), segundo
informações dos moradores do local. A distância entre o poço B e o poço A é de cerca de
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60 m, estando ambos locados no leito do riacho. O poço C situa-se num local
topograficamente elevado e deslocado cerca de 40 m do leito do riacho.
O critério utilizado na locação dos poços A e B foi o padrão de alinhamento dos
dois trechos do riacho, que se encontram formando um ângulo próximo a 90º, o que
poderia sugerir um sistema de fraturas. Adicionalmente, a presença do aluvião arenoso
certamente reforçou a locação. O poço C, mesmo situado numa posição topograficamente
elevada e distante do riacho, possui uma boa produção de água. O critério para sua
locação provavelmente foi o prolongamento da zona de falha que foi observada próxima
ao poço produtivo A.

3.2 – Levantamento geofísico
Os dados geofísicos foram colhidos em quatro transversais (transversais 09, 10, 11
e 12), planejadas perpendicularmente aos segmentos do riacho, sendo três no segmento
NNW-SSE e uma no segmento E-W (Fig. 3.1). Nas transversais 09 e 12 obteve-se perfis
de potencial espontâneo (PE) e seções de resistividade aparente. Uma sondagem elétrica
(SE - 6) foi executada no centro do riacho, na transversal 09. Dos quatros perfis de VLF
planejados, não foi possível obter dados na transversal 12, devido o sinal de VLF na
direção proposta se apresentar muito baixo.
Os procedimentos utilizados na obtenção dos dados geofísicos desta localidade são
similares aos das outras localidades estudadas, a exceção da estação de VLF utilizada
que, neste caso, foi a NAA (freqüência 24,0 Khz). Esta estação foi a que melhor se
ajustou (potência do sinal e localização da antena) à direção do segmento do riacho
investigado (NNW-SSE).

3.3 - Interpretações
3.3.1 – Transversal 09
a ) Sondagem elétrica
As duas primeiras camadas da sondagem elétrica 6 (Fig. 3.2) foram interpretadas
como correspondendo à porção superficial do aluvião. Elas apresentam resistividades
elevadas (em torno de 1000 Ohm.m), em razão do aluvião ter uma composição arenosa e
se apresentar bastante seco em superfície. Nas aberturas de AB/2 superiores a 10 m a
curva da sondagem elétrica apresenta uma dispersão das medidas, dificultando a sua
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interpretação (Fig. 3.2). Apesar desta dispersão, ainda é possível identificar uma ascensão
da curva nas maiores aberturas indicando a influência do cristalino. Este comportamento
das medidas é provocado provavelmente pela grande variação lateral de resistividade na
direção de abertura da sondagem. A terceira camada geoelétrica provavelmente
corresponde ao aluvião saturado e/ou cristalino fraturado e/ou alterado e é caracterizada
pela resistividade em torno de 80 Ohm.m. Dois possíveis modelos que se encaixam na
curva de campo encontram-se expostos no figura 3.2. O segundo modelo é mais
condizente com os dados de poços, pois apresenta espessura da ordem de 10 m para a
rocha fraturada/alterada.
b) Seção de resistividade aparente
São observados dois comportamentos distintos na seção de resistividade aparente
(Fig. 3.3). Na parte NE da seção, a partir da estação 0 m, verifica-se que nas pequenas
aberturas de AB/2 a resistividade aparente é bastante elevada, com valores superiores a
800 Ohm.m, caracterizando uma cobertura arenosa e seca. No intervalo de AB/2 entre 10
e 20 m, tem-se um rebaixamento da resistividade aparente, bem como as linhas de
isovalores de resistividade aparente encontram-se horizontalizadas e com valores em
torno de 150 Ohm.m. Isto pode significar a influencia do aluvião saturado com água e/ou
cristalino alterado e/ou fraturado. Nas aberturas de AB/2 superiores a 20 m, os valores de
resistividade aparente estão sofrendo a influência do cristalino são, pois ocorre uma
elevação brusca dos mesmos. O aumento da resistividade aparente se pronuncia
afetivamente a partir da estação 0 m na direção nordeste, o que pode indicar um provável
ressalto do cristalino são a partir deste ponto.
Na porção SW da seção, a partir da estação 0 m, o comportamento da resistividade
aparente é diferente, com valores mais baixos do que na porção NE. Esses valores são,
em parte, atribuídos à mais baixa resistividade da camada areno-argilosa da superfície
nesta parte da seção. No geral as linhas de isovalores de resistividade aparente
apresentam valores em torno de 150 Ohm.m desde a superfície até as maiores aberturas
de AB/2. Entre as estações 20 m e 40 m, ocorre um rebaixamento das linhas de isovalores
de resistividade aparente, caracterizando uma zona mais condutiva. Se prolongarmos a
zona fraturada, observada próximo ao poço A, na direção desta seção, a mesma irá
coincidir com este local (entre as estações 20 m e 40 m). Portanto, a configuração da
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resistividade aparente entre essas estações, embora tenha efeito do solo areno-argiloso,
pode ter também grande influência da zona fraturada.
c) Perfil de VLF
O perfil de VLF da transversal 09 (Fig. 3.4) mostra, em quase toda sua extensão,
baixos valores de densidade de corrente equivalente, tanto nos dados da componente real
quanto da componente imaginária. Isto significa que o terreno possui uma alta
resistividade, certamente devido à influência do aluvião arenoso e seco na superfície.
A única anomalia de densidade de corrente situa-se entre as estações 20 m e 40 m.
Neste intervalo, a componente real apresenta valores positivos enquanto a imaginária
mostra valores negativos. Esta configuração da anomalia é consistente com uma fonte
anômala condutiva. Observa-se, ainda, que a anomalia de VLF está situada no mesmo
local da anomalia na seção de resistividade aparente, tornando consistente a interpretação
da existência da zona fraturada.
d) Perfil de potencial espontâneo
O perfil de potencial espontâneo (Fig. 3.5) mostra que, no intervalo entre as
estações –60 m e 0 m, os valores de potencial espontâneo encontram-se num patamar em
torno de 20 mV. Entre as estações 20 m e 40 m tem-se um aumento do potencial,
chegando a atingir 60 mV na estação 40 m. A exemplo das respostas dos demais
métodos, aqui também ocorre uma discrepância de valores nos dados das estações 20 m e
40 m, caracterizando uma região anômala. Esta anomalia provavelmente corresponde ao
efeito do contato lateral do ressalto do cristalino com os sedimentos que preenchem a
zona da fratura.
3.3.2 - Transversal 12
a) Seção de resistividade aparente
Esta seção de resistividade aparente (Fig. 3.6) mostra no centro do riacho (estação
0 m) elevados valores de resistividade aparente, refletindo a presença de uma camada
resistiva na superfície (aluvião arenoso seco). Nas estações localizadas a SSE, os valores
de resistividade aparente diminuem sensivelmente; no entanto, ainda são valores
relativamente altos, revelando que o embasamento cristalino está subaflorante. Na porção
NNW da seção, o cristalino está mais profundo. Deduz-se ainda que os altos valores de
resistividade aparente da porção SSE também é influenciado pela camada aluvionar
arenosa desta porção, enquanto que no lado NNW tem-se um solo areno-argiloso. Na
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porção NNW da seção pode–se ainda interpretar o rebaixamento da resistividade aparente
como sendo decorrência da interceptação da zona de fraturamento que se prolonga desde
as imediações dos poços A e C.
b) Potencial espontâneo
O perfil de potencial espontâneo (Fig. 3.7) apresenta uma anomalia negativa na
estação –20 m, coincidente com o ponto da seção de resistividade aparente onde se tem
os menores valores de resistividade. Isto pode indicar a presença de uma zona de
movimentação de água numa região fraturada.

3.4 – Discussão sobre as locações dos poços
Dos poços perfurados nesta localidade, dois são produtivos e um é seco.
Observando a localização dos mesmos no contexto geológico e com base nos dados
geofísicos, podemos tecer algumas considerações.
Dos dois poços perfurados no leito do riacho (portanto, na zona de influência do
aluvião), um encontra-se seco (B) e outro é produtivo (A). O poço seco esta localizado no
segmento E-W do riacho, enquanto o produtivo situa-se na convergência entre os
segmentos E-W e N-S. Se a maior parcela da produção dos poços se devesse à influência
do aluvião, ambos os poços deveriam ser igualmente produtivos, o que não acontece. Da
observação direta nos afloramentos mais próximos aos poços, verifica-se que: 1) no
segmento E-W do riacho, onde está perfurado o poço seco (B), não foi encontrado
nenhum faturamento coincidindo com a direção do mesmo; 2) nos afloramento próximo
ao poço produtivo (A) tem-se uma concentração anômala de fraturas, caracterizando uma
zona de fraturamento (Fig. 3.1).
Adicionalmente a esses fatores, as seções de resistividade aparente realizadas nos
dois segmentos não apresentam feições indicadoras de grande espessura do aluvião (Fig.
3.3 e 3.6).
Verifica-se, a partir das observações das fraturas, seção de resistividade aparente e
do perfil de VLF da transversal 09, que a zona fraturada detectada próxima ao poço A
possivelmente se propaga em direção SW, sendo interceptada no local da perfuração do
poço C. Foi confeccionado um bloco diagrama (Fig. 3.8) com os dados filtrados de VLF
das transversais 10, 11 e 12. Neste bloco verifica-se um alinhamento consistente na
direção NE-SW, indicando o prolongamento da zona fraturada.
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Os dados geofísicos e estruturais apontam duas situações distintas com relação a
estruturas acumuladoras de água na área estudada. Para o segmento E-W do riacho, não
foi observado a presença de fraturamento em sua direção, isto indica que este segmento
encontra-se controlado exclusivamente pela direção da foliação. Nesse caso tem-se uma
estrutura do tipo calha, conforme definido no capítulo anterior. No entanto, deve-se
enfatizar que essa estrutura (calha) encontra-se num estágio mais incipiente que o da
localidade da Fazenda Santa Rita, apresentando menores dimensões, com menor
profundidade da calha de acumulação e consequentemente menor quantidade de aluvião.
O segmento N-S do riacho encontra-se na mesma direção dos fraturamentos observados;
no entanto, os dados geofísicos apontam um pequeno deslocamento da anomalia em
relação ao leito do riacho (modelo riacho-fenda). Esse deslocamento provavelmente se
deve ao desenvolvimento do riacho em uma das borda da zona fraturada, e não no centro
da zona fraturada, como é o mais comum nesses casos.
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISES DA VARIAÇÃO DIRECIONAL DA
RESISTIVIDADE APARENTE E DA EQUIVALÊNCIA ELÉTRICA NUMA
ESTRUTURA DO TIPO CALHA

4.1 – Introdução
Estudos da variação direcional da resistividade aparente e da equivalência elétrica
foram realizados na localidade da Fazenda Santa Rita – Santa Cruz (Fig. 4.1) na estrutura
do tipo calha. Foram utilizadas, nesse estudo, sondagens elétricas (arranjo Schlumberger)
locadas ao longo de uma linha com direção perpendicular à maior extensão da estrutura.
Com o estudo de variação direcional procurou-se compreende melhor a estrutura
existente nesta localidade, principalmente no que diz respeito à geometria das bordas da
calha onde estão acumulados os sedimentos e regolitos. No caso do estudo da
equivalência elétrica, buscou-se identificar os limites das variações de resistividade e
espessura das camadas geoelétricas ao longo da calha.

4.2 – Análise da variação direcional da resistividade aparente
Este estudo tem dois objetivos específicos: 1) a investigação da geometria das
bordas da estrutura (calha) onde estão acumulados os sedimentos (solo, aluvião e
regolito); 2) a investigação adicional da possibilidade da existência de fraturas
subverticais significativas no centro da estrutura. Neste estudo utilizou-se sondagens
elétricas locadas em locais estratégicos (Fig. 4.1): no centro da calha (sondagens elétricas
2A, 2B, 2C e 2D, mostradas na figura 4.2), na borda sul (sondagens elétricas 3A e 3B,
mostradas na figura 4.3) e na borda norte (sondagens elétricas 4A e 4B, mostradas na
figura 4.4). Cada conjunto de sondagens foi realizado com um mesmo centro mas usando
diferentes direções de aberturas. O conjunto de sondagens 2 apresenta direções N-S (2A),
E-W (2B), NE-SW (2C) e NW-SE (2D). Os conjuntos de sondagens 3 e 4 apresentam
direções N-S (3A e 4A) e E-W (3B e 4B).
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4.2.1 – Coeficiente de variação direcional
Um coeficiente de variação direcional (O) foi calculado, para cada abertura AB/2,
dividindo o maior valor de resistividade aparente pelo menor valor de resistividade
aparente (Mallik et al., 1982). A variação é caracterizada por valores de O que se afastam
de 1,0 (Figs.4.5a, 4.6a e 4.7a). Outra forma de analisar a variação da resistividade
aparente, nas várias direções, é construir gráficos radiais (Figs.4.5b, 4.6b e 4.7b), onde os
eixos correspondem às direções de aberturas e os polígonos representam a resistividade
aparente nas diferentes aberturas (AB/2). Para um meio de camadas planas, paralelas,
homogêneas e isotrópicas o polígono apresentará uma forma circular. Qualquer desvio
deste circulo para uma elipse é indicativo de heterogeneidade e/ou anisotropia.

4.2.2 - Interpretação
As sondagens elétricas 2A, 2B, 2C e 2D, localizadas no centro da calha, foram
estudadas tentando-se identificar variações radiais de resistividade aparente (anisotropia
e/ou heterogeneidade) que caracterizem fraturamento. A figura 4.5b revela que não
existem grandes variações radiais de resistividade aparente, pois todos os polígonos
definem círculos quase perfeitos. As pequenas mudanças observadas manifestam-se em
aberturas e direções diferentes, não apresentando um comportamento consistente,
principalmente nas maiores aberturas que sofreriam maior influência de possíveis fraturas
subverticais. A figura 4.5a revela que O varia em torno de 1,2 para quase todas as
aberturas, à exceção da abertura AB/2 = 10 m. Esse comportamento indica que as
maiores variações radiais situam-se nas menores aberturas, fato que não pode ser tomado
como indicação de fraturamento subvertical significativo pois, para essas aberturas, o
cristalino não está sendo investigado.
As figuras 4.6a e 4.6b mostram como se comporta a variação direcional da
resistividade aparente na porção sul da estrutura (baseada nas sondagens 3A e 3B).
Verifica-se que o coeficiente O, nas aberturas AB/2 d 3 m (que investiga a camada mais
superficial), bem como nas aberturas de AB/2 > 80 m (abertura que muito provavelmente
investiga o cristalino), apresenta valores altos (Fig. 4.6a). O comportamento heterogêneo
atribuído ao solo é um fato normal, devido à ampla variação lateral das suas
características (r arenoso ou argiloso). Quanto à heterogeneidade manifestada nas
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aberturas de AB/2 superiores a 80 m, seu significado está muito provavelmente associado
ao fato que as sondagens estam locadas próximo à borda da estrutura, estando as mesmas
sofrendo uma grande influência do ressalto do cristalino subaflorante. Observa-se que há
um alongamento na direção E-W dos polígonos de resistividade aparente consistente em
todas as aberturas AB/2 t 20 m.
As Figuras 4.7a e 4.7b, com dados das sondagens 4A e 4B, mostram um terreno
que apresenta heterogeneidade intermediária entre os casos de sondagens 2 e 3, com uma
variação mais expressiva na abertura de AB/2 = 20 m, que pode ser atribuída a
irregularidades na resistividade do aluvião nas diferentes direções de abertura, bem como
à borda da calha (menos provavelmente). Os demais valores de O estão em torno de 1,1,
indicando que a borda norte da calha esta mais próxima do modelo de camadas planas
que a borda sul.
O comportamento das variações direcionais de resistividade aparente para as
sondagens elétricas das porções norte e sul da localidade, indicam que na porção sul a
borda da estrutura é íngreme enquanto na porção norte ela é bastante suave, o que é
consistente com a interpretação apresentada no manuscrito (capítulo 2). Além disso, não
há evidência de fraturamento subvertical significativo no centro da calha.
A figura 4.9 mostra esquematicamente a distribuição das sondagens elétricas ao
longo da calha. Interpreta-se que as camadas de aluvião e/ou regolito encontram-se
horizontalizadas no centro da estrutura e levemente inclinadas na porção norte,
possivelmente acompanhando a inclinação da foliação, de modo consistente com os
polígonos de resistividade aparente destas porções, que apresentam baixas assimetrias. O
resultado do estudo da variação direcional da resistividade aparente é, portanto, bastante
consistente com a interpretação proposta para o modelo calha e com o fato de que a calha
esteja localmente controlada pela foliação da rocha.

4.3 – Análise da equivalência elétrica
O objetivo da análise da equivalência elétrica das sondagens é evidenciar quais são
os intervalos admissíveis para as espessuras e resistividades das camadas geoelétricas na
estrutura calha.
O princípio da equivalência elétrica atesta que cortes geoelétricos diferentes
podem apresentar curvas de sondagens elétricas praticamente iguais (Orellana, 1972).
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Existem basicamente dois tipos de equivalências: se o substrato do modelo for condutivo,
tem-se a equivalência na resistência transversal (T); se o substrato do modelo for
resistivo, ocorre equivalência na condutância longitudinal (S). Como conseqüência das
equivalências, uma curva de sondagem elétrica pode ser ajustada, dentro da precisão dos
dados de campo, com vários modelos diferentes, nos quais as resistividades e espessuras
das camadas variam significativamente,

mas preservando os valores de resistência

transversal ou condutância longitudinal, a depender do caso. Os intervalos de variação
das resistividades e espessuras dos modelos que ajustam os dados de campo podem ser
surpreendentemente amplos.
As sondagens elétricas apresentadas neste trabalho encaixam-se basicamente no
caso da equivalência em relação à condutância longitudinal (S), devido o embasamento
cristalino ser muito resistivo. A função condutância longitudinal acima da camada N está
expressa pela equação,
N 1

SN =

¦ hi

Ui ,

(4.1)

i 1

onde hi e Ui são a espessura e resistividade, respectivamente, da camada geoelétrica i.

4.3.1 – Metodologia do estudo da equivalência na condutância longitudinal
Neste estudo foram utilizadas as sondagens 1, 2A, 3A e 4A (Figs. 4.1 a 4.4 e Fig.
4.8), realizadas ao longo da transversal 06, de modo que toda a calha fosse investigada.
Estas sondagens foram interpretadas simultaneamente, sujeitos a vínculos abaixo
explicados.
Para a execução da análise de equivalência, foi utilizado um programa computacional de
inversão automática (elaborado pelo orientador desta dissertação) que permite, a partir do
ajuste das curvas de campo, amostrar a classe das estimativas dos parâmetros
resistividade e espessura associados aos cortes geoelétricos que geram curvas teóricas
que ajustam os dados de campo, dentro de uma precisão de 5% (no logaritmo da
resistividade aparente). Os cortes geoelétricos propostos obedecem a alguns vínculos
fixados pelo intérprete. Os vínculos aplicados são: os intervalos admissíveis de espessura
e resistividade das camadas, os valores esperados ou mais prováveis para estas grandezas,
a imposição de variação lateral suave de resistividade e espessura das camadas (principal
vínculo que liga numa inversão única as diferentes sondagens) e o grau de confiança

Dissertação de Mestrado – PPGG – UFRN

Silva, J.A

59

atribuído a estas informações. Os vínculos utilizados estão resumidamente expostos na
tabela 4.1.
Modelos de 3 camadas
Camadas

Up

Ui

Us

OaU

Ore

ep

ei

es

Oae

Ore

1

50

40

80

*

*

0.1

0.01

1

**

*

2

10

5

20

*

*

10

1

20

**

*

3

5000

4500

5000

***

***

-

-

-

-

-

Legenda: Up - resistividade esperada para camada (valor padrão); Ui – menor resistividade
possível para a camada; Us – maior resistividade possível para a camada; OaU - confiança no valor
de resistividade padrão (* sem confiança; ** razoável confiança; *** boa confiança ); Ore –
confiança na hipótese de variação lateral suave da resistividade; ep – espessura padrão; ei –
menor espessura possível para camada; es – maior espessura possível para a camada; Oae –
confiança no valor da espessura padrão; Ore – confiança na hipótese de variação lateral suave da
espessura da camada.

Tabela 4.1 – Vínculos utilizados no modelos de três camadas para a análise de
equivaleência das sondagens elétricas 1, 2A, 3A e 4A.

As sondagens elétricas mostram configurações que indicam a presença de, no
mínimo, 2 camadas (Fig. 4.2 e 4.4) ou 3 camadas (Fig. 4.3 e 4.8) geoelétricas.
Trabalharemos apenas com o modelo de

três camadas (Tab. 4.1) para todas as

sondagens. Idealmente, este estudo deveria ser feito com quatro camadas, numa tentativa
de individualizar as camadas de aluvião e cristalino alterado/fraturado. Isso não foi feito
por mera falta de tempo.
As três camadas representam o solo (geralmente mais resistivo), o conjunto de
aluvião e cristalino alterado/fraturado (geralmente condutivo) e o cristalino são ou
inalterado (muito resistivo).

4.3.2 – Resultados do estudo
O conjunto das estimativas de espessura e resistividade, para a segunda camada,
de todos os modelos encontrados que ajustam as curvas de campo estão mostrados nas
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figuras Fig. 4.10 a 4.13. Os vários modelos ajustante definem assim muito bem a
variação de condutância longitudinal ao longo da calha. Sob a hipótese que a
resistividade da segunda camada é praticamente constante, as razões entre as espessuras
da segunda camada ao longo da calha pode ser assim estimada. Este valores de
condutância longitudinal (apenas da segunda camada) mostram que a porção mais
espessa e/ou condutiva do material que preenche a calha se situa próxima à sondagem 2A
(Fig. 4.11), que se localiza na porção central da estrutura (calha), estando a porção menos
espessa e/ou condutiva próxima a sondagem 4A (Fig. 4.13).
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A integração entre dados geofísicos e geológicos (neste último caso, especialmente
dados estruturais coletados em afloramentos) constituiu-se na principal ferramenta
metodológica deste estudo que apresenta, como principal contribuição, uma melhor
caracterização estrutural-geométrica das estruturas acumuladoras de água subterrânea no
cristalino. Espera-se que esta melhor compreensão das estruturas venha a contribuir para
aumentar o índice de acerto das locações de poços neste terrenos. A seguir, faremos um
apanhado sucinto dos principais resultados específicos obtidos nesta dissertação.
Nos trabalhos de locação de poços no cristalino, utilizando-se o método tradicional
de locação (fotografia aérea e geologia de superfície), verifica-se o uso quase exclusivo
do modelo de riacho-fenda, proposto por Siqueira (1963), como base interpretativa de
locação. Enfatizamos aqui a não validade universal deste modelo. Em alguns locais,
evidenciou-se a existência de uma estrutura distinta, também com potencialidades
hidrológicas, a qual foi aqui caracterizada como uma calha elúvio-aluvionar.

O modelo riacho-fenda apresenta as seguintes características principais:
1) A presença, em afloramentos, de fraturas com a mesma direção do riacho;
2) O riacho encontra-se controlado pela zona de fratura. Deve-se enfatizar que o
riacho pode situar-se na porção central do fraturamento (a exemplo da Fazenda
Tararaca) ou encontrar-se controlado por uma das bordas da zona (a exemplo
da Fazenda Inharé);
3) Os dados de VLF, tomados em várias transversais ao riacho, apresentam boa
correlação, de um perfil a outro, das anomalias principais, caracterizando uma
zona fraturada. A continuidade das anomalias nas transversais definem
inclusive a direção da fratura;
4)

Os dados de resistividade aparente, expostos na forma de seção, definem
estreitas regiões com resistividade aparente relativamente baixa, indicativas da
zona fraturada.

O modelo da calha elúvio-aluvionar, proposto neste trabalho, apresenta as
seguintes características principais:
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1) A estrutura (calha) apresenta o maior comprimento na direção da foliação da
rocha (ou outro plano importante de anisotropia);
2) Não há, nos afloramentos, fraturas na direção do maior comprimento do riacho
(direção da estrutura);
3) O aluvião pode apresentar largura significativa, inconsistente com um controle
por zonas de falhas que, em terrenos cristalinos, são geralmente estreitas;
4) Não há continuidade de um perfil a outro, da(s) anomalia(s) de VLF;
5) As seções de resistividade aparente, transversais à estrutura, mostram linhas de
isovalores de resistividade aparente bastante inclinadas e com altos valores nas
bordas, enquanto no centro da estrutura essas linhas de resistividade aparente
encontram-se sub-horizontalizadas e com menores valores, denotando o grande
acúmulo de aluvião e/ou regolito nesta estrutura;
6) O mapa de resistividade aparente, confeccionado com uma abertura de
eletrodos que já tenha influência do cristalino são, pode mostrar que uma das
bordas da estrutura apresenta uma inclinação suave, enquanto que a outra
borda pode ser bastante íngreme, ambas como dependência da influência do
mergulho da foliação. Este comportamento em subsuperfície tem reflexos na
morfologia do terreno.

Deve-se atentar para o fato que a estrutura do tipo calha elúvio-aluvionar pode ser
encontrada em variados estágios de evolução, estágios esses que se diferenciam
principalmente pela extensão (largura), profundidade da calha e quantidade de
sedimentos (aluvião e regolito).
Advoga-se assim para a estrutura do tipo calha um controle fortemente ditado pela
foliação (ou outro plano importante de anisotropia), estando a água acumulada no pacote
de aluvião e/ou regolito, bem como entre os planos de foliação que se encontram
alterados.
Um estudo da variação direcional da resistividade aparente numa estrutura do tipo
calha confirmou a interpretação quanto as características das bordas da calha, bem como
mostrou a ausência, no centro da estrutura, de anisotropia significativa, que pudesse
sugerir a presença zona de fraturamento subvertical significativo na porção central da
estrutura.
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Em síntese, os dados aqui apresentados são suficientes para indicar que o modelo
riacho-fenda não tem validade geral, além de caracterizar de modo mais preciso o modelo
denominado de calha elúvio-aluvionar. No entanto, não existem atualmente dados
suficientes, que permitam uma avaliação estatística da importância relativa de ocorrência
dos dois modelos. A principal recomendação deste trabalho é a utilização de
levantamentos aerogeofísicos (método eletromagnético) para o mapeamento em grandes
áreas das zonas condutivas em terrenos cristalinos. Os dados expressos na forma de
mapas de resistividade aparente poderiam ser comparados/correlacionados com mapas
diversos, a exemplo de mapas de drenagem, de fraturas e de traço da foliação, visando
uma identificação sistemática da ocorrência dos modelos acima citados. Esta comparação
poderia fornecer uma estimativa da freqüência relativa de ocorrência dos modelos fenda e
calha, ou mesmo evidenciar outros controles e estruturas de acumulação de água
subterrânea .
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ANEX
O II – O MÉ
TODO VLF

II.1 – In
otrd
çã
u
Os métodos geofísicos de eletro-resistividade e potencial espontâneo são bastante
conhecidos e divulgados em inúmeros livros textos que relatam seus princípios de
funcionamento e aplicações. Por outro lado o método de VLF é relativamente recente,
existindo poucas publicações a seu respeito e tendo ainda uma aplicação restrita no
estudo de prospecção de água subterrânea. Por este motivo, apresenta-se nesta dissertação
algumas informações básicas sobre o método VLF.
As transmissões na banda de VLF (3-30 kHz) iniciaram em torno de 1910, com o
objetivo de fazer comunicação de longa distância, principalmente entre os países da
Europa e suas colônias na África e Asia. Após a segunda guerra mundial a aplicação
dominante do VLF voltou-se primordialmente para a comunicação militar com
submarinos (Wright, 1988).
Há muito tempo sabe-se que as propriedades elétricas da terra afetam o
comportamento das ondas de rádio (McNeill & Labson, 1991). O precursor da idéia de
utilizar ondas de rádio na prospecção geológica foi o geólogo alemão Cloos (Orellana,
1972). Paal (1965) observou que as ondas de rádio na frequência VLF poderiam ser
usadas para prospectar corpos de minérios eletricamente condutivos. Ele mostrou que o
campo magnético horizontal do VLF foi grandemente aumentado sobre um condutor em
subsuperfície, exatamente na mesma posição onde o módulo da componente vertical do
campo magnético tornou-se mínimo. Tal comportamento foi admitido como sendo
consistente com a resposta de uma corrente induzida no alvo por uma onda de rádio.
Somente em 1964 foi introduzido comercialmente o primeiro instrumento de VLF para
geofísica terrestre. A partir de 1969 diversos sistemas de VLF aéreo foram introduzidos
no mercado. Todos os instrumentos medem basicamente a inclinação (tilt-angle) do
campo magnético ou as intensidades dos campos magnéticos vertical e horizontal.
O método VLF é utilizado na geofísica principalmente na prospecção mineral e de
água subterrânea ou em estudos de contaminação (anomalias condutivas). Seu emprego
no estudo de fraturas em cristalino com objetivo de detecção de água subterrâneo é ainda
bem recente. A principal vantagem no uso desse método está na rapidez da execução dos
perfis, o que torna muito baixo o custo operacional.
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II.2 – Prcn
i soip
ícisíf soodod
tém
A prospecção geofísica por VLF utiliza-se de estações de comunicação militares
(Fig. II.1) e que transmitem na banda de 15-30 kHz. A geração dessas ondas ocorre
devido à alternância do fluxo da corrente elétrica que movimenta-se para cima e para
baixo na antena da estação. Este processo ocorre continuamente na freqüência da estação.
As ondas eletromagnéticas geradas se propagam radialmente e são detectadas a milhares
de quilômetros de distância da torre. Devido o grande raio de curvatura de propagação da
onda, localmente a mesma é considerada como uma onda plana. No ar, a onda apresenta
o campo magnético horizontal e paralelo ao solo e o campo elétrico orientado
verticalmente. Após penetrar no subsolo, devido ao enorme contraste de impedância entre
o ar e o subsolo, o campo elétrico é rotacionado e a frente de onda torna-se paralela à
superfície da terra. Quando o campo eletromagnético emitido pelo transmissor encontra
um corpo condutivo anômalo, correntes secundárias são criadas neste corpo por indução
(Fig. II.2).
À medida que o campo eletromagnético penetra na terra, ele é atenuado, sendo
esta atenuação dependente das propriedades do subsolo e da freqüência de transmissão da
onda. Em um semi-espaço homogêneo e isotrópico de resistividade U, a profundidade de
penetração em metros (G) é dada pela equação,

G = 503

U

f

,

(II.1)

onde U é a resistividade em Ohm.m e f é a frequência em Hz da onda incidente.
A tabela II.1 mostra valores de profundidade de penetração típicas das ondas de
VLF em diferentes materiais geológicos. Considerando que os sedimentos arenoargilosos são os materiais geológicos com menor resistividade encontrados nas
localidades estudadas nesta dissertação, pode-se estimar que a profundidade mínima
investigada neste trabalho foi em torno de 20 m.
Na situação ótima de detecção da anomalia (corpo condutor), é necessário que a
direção do campo magnético primário (da estação transmissora) encontre o corpo
transversalmente, formando um ângulo de 90º. Para que isto aconteça é fundamental que
a estação transmissora situe-se na direção maior do alvo (Fig. II.2).
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Todos os equipamentos de VLF realizam medidas da componente vertical em fase
(Real) e da componente vertical fora de fase (Imaginária) do campo magnético. Os dados
são geralmente apresentados na forma de porcentagem em relação ao campo primário,
sendo assim admensionais.
O equipamento utilizado neste trabalho foi o WADI, fabricado pela ABEM
Geophysics. Este instrumento apresenta a opção de mostrar os dados originais ou em
densidade de corrente equivalente, após a aplicação de um filtro. O filtro utilizado nesse
trabalho foi o proposto por Karous & Hjelt (1983). Os dados de saída desse filtro estão
expressos em densidade de corrente equivalente para certa profundidade do subsolo.
Matematicamente o filtro pode ser descrito pela equação:
Ia(0)=K (- 0,102H

-3

– 0,059H-2 – 0,561H-1 +0,561H

1

– 0,059H2 +0,102H 3)

(II.2)

em que K é uma constante que depende da distância entre as estações (dx); Hi é a medida
do ponto atrás (-) ou a frente (+) do ponto onde está se efetuando o cálculo. O filtro pode
ser usado separadamente para obter a anomalia da componente em fase ou em
quadratura.
Em locais com geologia complicada, onde existem vários corpos condutores
interferentes, a maioria das vezes é muito difícil separar as anomalias individualmente,
analisando os dados originais. A filtragem permite converter anomalias complexas em
anomalias mais simples, tornando mais fácil isolar os diversos corpos condutores
(ABEM, 1993).
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Quando da execução de um levantamento geofísico por VLF, devemos ter em
mente alguns procedimentos, quais sejam: 1) a escolha da direção da linha onde serão
feitas as medidas; 2) em qual parte do terreno espera-se que seja encontrada a anomalia;
3) que estação deve-se selecionar; e 4) qual a distância a ser usada entre as estações de
medida.
A direção da linha de medida (perfil) deve ser perpendicular à estrutura esperada e
o comprimento do perfil ser maior que a largura da estrutura, de modo a ultrapassá-la em
ambas as extremidades. Informações adicionais, tais como mapas topográficos,
geológicos e fotografias aéreas, podem também ser usados para definir a direção da
estrutura. Na escolha da estação transmissora de VLF, deve-se atentar para a localização
da estação e a direção da estrutura, escolhendo estações que se encontram alinhadas ou
com no máximo 20º de desvio da direção da estrutura.
Na escolha dos melhores locais para a execução das medidas, deve-se evitar fazer
medidas abaixo de redes de alta tensão, bem como buscar desviar de áreas com
topografia muito elevada e/ou com cobertura vegetal muito espessa.
Um grande obstáculo para a execução dos perfis de VLF, neste nosso trabalho, foi
a dificuldade de obter uma estação que fornecesse sinal forte o suficiente para dar
credibilidade aos dados adquiridos e, ao mesmo tempo, que tivesse a direção adequada
para detectar as estruturas a serem investigadas. Neste trabalho, três estações de VLF
satisfizeram este compromisso: para as estruturas com direções noroeste-sudeste, a
estação escolhida foi a NAA (Fig. II.1) e para as estruturas com direções nordestesudoeste, foram utilizandas as estações GBZ ou GBR. Comparativamente, o sinal da
estação NAA é superior ao das estações GBZ e GBR.
A distância entre as estações de medida deve ser escolhida com base na
profundidade esperada para o topo da estrutura a ser investigada. Para prospecção de
água subterrânea é freqüente utilizar valores entre 5 e 10 m (ABEM, 1993).

II.4 – Reed
ailb
zu
orpsodsifrep
Este estudo foi realizado devido às dificuldade enfrentadas no processo de
aquisição dos dados de VLF, principalmente em relação à sintonização de estações com
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direção e potência apropriadas. Em face destas dificuldades, tivemos dúvidas quanto à
qualidade e reproduzibilidade dos dados.
A reproduzibilidade dos perfis de VLF foi testada de duas maneiras diferentes: 1)
obtendo dois perfis, no mesmo local, utilizando a mesma estação, mas em dias diferentes
e 2) obtendo dois perfis, no mesmo local, no mesmo dia, mas utilizando estações
diferentes. Deve ficar claro que não se pretende comparar os dados dos perfis de forma
quantitativa, ou seja, não se atentará para o valor da amplitude das anomalias, pois ele
tende a variar de acordo com a potência do sinal da estação, e esta apresenta variações
temporais significativas. Além disso, na comparação entre perfis realizados com estações
diferentes, também ocorre variações na amplitude das anomalias, devido as estações
apresentarem direções e potencias de emissão distintas. O estudo visa assim basicamente
verificar a coincidência na localização espacial das anomalias.
A figura II.3 mostra dois perfis, realizados na transversal 09 (Fazenda Inharé),
utilizando uma mesma estação e em dias diferentes. Observa-se uma coincidência
razoável entre os perfis. Particularmente, a anomalia principal (estação 20 m) está bem
caracterizada em ambos os perfis, apresentando localização praticamente idêntica.
A figura II.4 mostra dois perfis realizados com estações diferentes em uma mesma
transversal na Fazenda Tararaca. Também se verifica uma boa correlação da anomalia
principal em ambos os perfis, diferenciando-se apenas na intensidade da anomalia. Existe
uma boa concordância na localização da anomalia principal, havendo contudo um
pequeno deslocamento de cerca de 3 m em relação ao pico da anomalia.
Esse estudo mostrou assim que existe uma correlação espacial no mínimo razoável
nos testes de reproduzibilidade dos dados de VLF, no que diz respeito a localização
espacial das anomalias. Pode-se assim concluir que os dados de VLF apresentados nesta
dissertação são confiáveis do ponto de vista de identificação e localização das anomalias
principais mas não do ponto de vista de amplitude. Devido a este último fato, não se
tentou nenhuma interpretação quantitativa dos perfis.

