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ABSTRACT

The analog relashionship in between electrical

and hidraulic f low oarameters in ponous media, indicate a possi

bility of a nethod to be used by reseanchens in geophysical and

hionogeological stuoies to get a f irst hand information about

problems related to oquifers characterization and use of gnounç!-

wather in a feasible, economic and quick way'

We have investigated and obtained relationship

in between geoelectrical and hidrodinamical parameters'measured

in a sedimentar aquifer nepresented by the "Grupo Baunu" sands

tones in the basin of "Ris Tunvo" in São Paulo State
)

third superior, with an erea of 2'068 km-'

êt ¡ts

Ninethy electric soundings were made for deten

mination of electrical parametens, such as bulk resistivity'

transvensal nesistivit¡' and longitudinal conductance of satura

ted layen, These soundings $rere rnade close to water wells for

a better contro I of loca I geo log ica I cond it ions ' A computer

pnogrôm was used for the interpretet ion of vent i ca I e lectn ic

sound i ng data '
Hydrodinamicel parameters such ês specific yield'

hidrau I ic conductivity and hidrau I ic tnansmissivity wene obtai

ned by well tests, nealized by hidrogeological necognizing png

gram, developed in a integrated work ol' DAEt/lG-USP, in l98l'

A geomagnetic investigation, involving 267 stg

tions fon meôsuring the vert¡côl component of tennestnial f ie ld'

showed that the surface i rnegu I or it i es on basa lt top ane , not

much significative. They appnoximately follow the negional ne

I ief , and pnesents some loca I embasements or h i9h structune I s,

ref lext ing respect i ve ly a h i glren or lower th ickness of the sed i

ment layer. The spatial distnibution of these data allowed the

constr-uct ion of o isovalues (isogatas) clrart, in which we can

see these 'f acts,



The statistical analysis of the correlation

coefficients, showed a high fitness in betwen the corneloted

geoelectnical and h i d rogeo I og i ca I , panameters data' So' it can

be seen that usefu I i nfonmat ions, about aqu ifers and gnound

waten movements, cên be obtained from the knowledge of its

geoelectnicals clraracten i st i cs by way of geophysical investi

gations et the soil level, in areas where indispensable pre

vious geological informations indicates the presence- of similar

st nuctu res,



R ESUMO

As nelaçães de analogia entre f luxo eletnico e

fluxo hidráulico em um meio ponoso, epontam um caminho ê ser

seguido pon pesquisadones em estudos geofísicos e hidrogeol'ági

tétodo" ráPidos, "ontllcos, no sentido de se obter, atraves de

veis e econåmicos, umð pnimeird Ë¡pnoxitação aos problemas rela

tivos à canacterização de aquíf"to" e ao ðpnoveitamento

á9ua subten"ân.u, pôna seus mais diversos fins'

Nesse sent i do, fonam pesqu i sadas e estabe I ec i

eoelát"icos e hidnodinâdas as inten-relaçoes entne panametnos geoeletrlcos e hrdnod

m i cos med idos no -q, íf""o sed imentar da Bac i a Representat i va do

Alto Rio Tunvo, nos dotínios dos anenitos do Grupo Baunu' no
)

Estado de São Paulo, em umô extensão de 2.A68 kn- '
Na detenminação dos paråmetnos geoelétri"os:

nesistividade elét"¡ca globol; nesistência transversal e condu

tåncia longitudinal, da camada saturada do aquífeno, foraó reg

lizadas 90 sondagens "látnicas verticais junto a poços exis

tentes nu Á..u estudada, panê um melhor cont.no le das condiçães

9"olágicas locois. ParÂmetros hidrodinâmicos como: capacidade

".p..ífica; condutividode e t n a n sm i s s i v i d ad e hidråulicas, fonam

obtidos atrar,ás de ensaios de bombeamento efetuados em poços da

regrôo, em um progr-ama de reconhecimento hidrogeologico da ba

cia, desenvolvido atravás do convônio DAEE/lG-USP, em l98l'

0 levantamento geomagnát;.o "t 26/ estaçães de

medida da componente vertical do autpo t-gnético ternestre, mos

trou que irnegularidades da superfície do topo do basalto na

área estudada, são de pequena intensidade, acompanhando aproxi

madamente o t" lê.,o negional e, apresentando alguns poucos emba

ciamentos ou altos estnutunais local izados que nefletem, respec

tivamente, urn maior ou menor espessamento do pacote sed imentar

de



sobreiêcente. A distribuição espacial desses dados permitiu a

a de isovalones (isogamas) onde se observam
e I abonaçao de um maP

esses fato s.

A anS l i se estotí st i ce dos coef ic ientes de conre
^ 'a entre os dados dos

luÇã", mostnou alto grau de stgnltlcancl
i conre lac i onados ' lsso

parametros geoe letr lcos e hidrodinamicos

mostna que, informaçães importantes ô nespeito de aquiferos e

do movimento de água subtenrânea, podem sen inferidas ô pôrt¡n

do conhecimento de suas característicðs geoelétr"i"t=' atrat'ás

de levantamentos geofísicos na superfície do terreno' em át"u'

onde o indispensavel conhecimento geologico prev¡o' lndlque a

presença de estnutunâs semè I hantes '



| - tNTR0puÇAo

A pro=pecção e gestão de recursos hídricos suÞ

terrâneos, bem como sua proteção juntamente com e de seu meio

ambiente 9"olá9ico, se ofiguram como um dos problemas atuais

mais urgentes. A crescente escalada na demanda dt Águu subten

"Ân"u 
quu se venifica nas últ¡ttt dåcadas, tem estimulado um

maion desenvolvimento no" tátodo" e técnicas de pesquisa e meg

mo no estabelecimento de conceitos, resultando em contribuiçães

impontantes pêra umð melhor "otp.""n=ão do assunto'

Devido u tá"ios fenôrnenos inquietantes, como o

cnescimento demog"áfi"o, desenvol vimento industnial, poluição,

etc., o apnoveitamento hidráulico de uma bacia, atravás do apno

veitamento de suas ágru" =up".ficiais e subterrântu", d""""å

ser extendido a un domínio de maior abr-angôncia espacial' As

sim, um conlrecimento cada vez mais amplo das divensas caracte

r ísticas físicas e geológi"a= que envolvem um uq'íf""o, tonna-

se fundamental para seu melhor apnoveitamento " 
pt.t=""t'ução'

Pana que possômos contro I an nossa i nf luônc i a so

bne o meio ambiente geológico, pnecisamos primeiro apnenden a

ob.enr,á-lo, os mátodos geofísicos de investigação possibilitem

umô ênple densidede de obse.vaçães temporais e espaciais' Eles

podem, e devem, sen usados extensivamente, tanto pat a uma êvq

liação das condiçães natunais altenados pela otividade humana,

quanto pêra ô unál¡." dos pnocessos e fenômenos que acompanham



essôs atividades.
' Entne os tétodot geofísicos uti lizados' o da re

sistividade "lLtricô tem se mostrado bem suced ido na determina
' subtentân"u "t d i verçäo . tap.umento de contaminaçao de agua subtenronea em ol

sas situaçães' O tétodo baseia-se no fato de que a nesistivi

dade elátr¡ca da formação depende da condutividade elátr.i"u do

f luido contido em seus Ponos, bem como das propniedades do meio

ponoso em si ' Em cond içães fat'orá""i=, contnastes de resistivi
' ânea mineralizada, comdade podem ser ôtnibuidos ð ôgua subterr

uma condutividade u=p..ífica moion que ð normal, devido a umð

tonte de cont.¡mlnðçêo. Aplicações dessa tecnica sao encontra

das na detecção e mopeamento de agua infiltrada de atennos sant

r-- -.1^ ^-^^+tarros, trð!.¡menEo oe efluentes de esgoto, fossas septicas' e

outros.
Outro aspecto importante da utilização de sonda

' ìo de aquíf""o=' atra"ésgens e letr icas se nefene ê canôcter I zèç"

da determ inação de panâmetros' como a tnansm i ssi vidade h idráu I i

ca, permeabi lidade e mesmo sua definição espacial, cujo conheci

mento å de fundamental importância pôrð prospecçáo e exploraçao

d" á9ua subterrânea'
A aplicação do tátodo d" eletno-nesistividade

perrnite umô êvôliação rÁpida de áreas nelativamente extensos'

bem como au¡iliô no pnocesso de definição dc åreas mais fovora

veis para a penfuração de poços e a reieição dos locais não fa

',,ro"ár,e i =, I sto reduz substanc i a lmente os custos dos progrômês

de perfunaçã"= pu." testes, fornecendo meios para a lo"ução de

poços nos pontos ma i s ind i cados da áteu pesqu i soda ' O tåtodo

de resistividade í, it¡1, não .p"nus pôra u t*pun"ão de um siste
.a

ma de suprimento de águu em um aquif"r-o, mas tambem para a defi

nição e mapeamento de aquíf""o= ainda não explorados, pana futu

ras necessidades.

Sondagens el'"trltu= =ão feitas tambám a f irn 'de



se conrelacionan a seguência ventical das fonmaçoes geologicas

com vâlores de resistividade' Assim, devido à ""lução fundamen

tal entre condutividade hidráulice e condutividade elátrica,

através de sua dependência comum com o tontuosidade e porosida

de, medidas de resistividade de úm ðquíf"to .ão bastante suges

tivas pena a estimativa de sua condutividade hidráulica' Desde

que a transmissividade é igual ao pnoduto da condutividade hi

dráu I ica pe la espessura soturada, é po==í,'. I se estabe lecen uma

cornet dçôo en!ne tnansmissividade e resistância transversal ou

mesmo tnansmissividade e condutância longitudinal'

Existem inímenos trabalhos refenentes ao uso de

nesistividade "lét"icê em Pesquisas hidrogeolá9icas, contudo

mu ito poucos se Pneocupênam em re I ac ionar essas med idas com

propr iedades hidraulicas dos oquifenos'
Assim, o presente traballro tem por obj et i vo es

tabe lecen ð corne lação entne esses pênâmetros e låtr. icos " hi

dráulicos a partin de estudos d" águu subternånea e de sonda

sens elátnicas, ""t";";";;.0" o"" l"¿¡¿u= e"otusnéti"t=, ,."uti
zados em sistema uqríf..o canacterizado pon sedimentos do Grupo

Baur-u, num domínio "=pu"ial definido pela bacie r-epnesentat iva

do Af to Rio Turvo no Centro-Nonte do Estado de São Paulo'

Com esse objetivo, foram realizadas 90 sonda

gens e letr rcês e cence de 350 med idas de componente vert i ca I

do campo rugnét i co terrest"" .,u á""u pesqu i sada ' Para efe ito

das conrelaçães foram utilizadas as sondagens efetuadas iunto a

poços existentes, com dados de ensaios de bombeamento'

A interpretoção das sondagens elátricas foram

feitas atravás do pnognama 'RESlST", desenvolvido pana micro-com

putadones IBM ou compatí.,eis/ por John Greenhouse, da Watenloo

University, Canad á.

O suponte financeino para o= t".bulhos de campo

do presente trabalho foi recebido atnavés da FAPESP (Pnocesso



ns 83,/l 424-l) no Pnojeto: Hidr odinÂmi'ca e Hidnoquímica de Aquí

fenos, onde, junto oo Grupo de Pesquises de São Paulo - CEPAS,

lG-USP, panticipamos do Sub-Projeto A'2'01: Bacie do Alto Rio

Turvo, do Programa 4.2 - Grupo Bauru, nu á""u: Desenvolvimento

de Pesquisas Hidnogeolá9icas no Estado de São Paulo. Uma sínte

se dos resultados prelimineres desse projeto no período setem

bro/83 e manço/8ó á encontnadô no relatá.io "Ação Pnog.amada

de Pesquisas de Águas Subte."ån"u= no Estado de São Paulo - FA

PESP/DAEE",



II - CONSIDERAÇõES GERAIS

ll,I - AsÞectos Hidrogeológicos do Grupo Bauru

0 atualmente denominado Grupo Bauru, está co[
pneenoroo em ðrea que ocupa cenca de 42 % da supenfície do Es

tado de São Paulo, no seu planalto ocidental e se estende pêna

o extremo Oeste do Estado de Minas Genais (Triângulo Mineino) e

panð o Sul do Estado de Goiås, s"ndo negistrado tambám na pante

Sul e Leste do Estado de Mato G"o.=o do Sul, abrangendo dessa
J

forma uma área de cerca de 35O.OOO km",

Esses secl imentos, depositados no Cretáceo Supg

nior em situação =rprubu=áltica, foram originalmente descnitos'

e intnoduzidos na literatura geolá9ico pon Gonzaga de Campos

em seu Relatário de lnvestigução G"ológica do 0este do Estado

de São Paulo, em lpOJ, efetuado pðrê a Estrada de Ferro Nonoes

te do Bnasi l, onde apanece com o nome de "Gràs de Bouru". A

esta denominoção logo se sucedeu a de "Arenito Bouru", êfi

19f 3. Em um estudo geolá9ico mais completo, Moroes Rego, èñ

1935, amplia a ánea de exposição d"s.es sedimentos atá aproxima

damente sua extensão atual e os denomina "Sánie Bouru". A pô!

tir daí diversos trabalhos se sucedenam com alteração na denomi

.,ução p""- "Formação Baunu" com d i t,i sães e subd ivi sães.

Mais necentemente, diante do necessidade de uma

mellron "orp.".n=ão 
de seu comportamento litoestnatigráfico em

função da cnescente exploração de agua subtenranea, em especial

no Estado de São Paulo, estudos mais detalhados têm sido reali

zados, destacando-se nessâ fase as colaboraçães de ARID (1967),

sucuro (t973), suGUro et atii (t977), DAEE (t976 " t979), BAR

cHA (t980), SOARES et alii (1979 e 1980), MEZZALIRA et alii



( t98 I " 1982). Assin,. con a publicação de cerca de tnezentas

colaboraçães, ¿¡npliou-se grandemente a literatura a respeito

desse unidade geologica nestas ultimas decadas, passando pon al

teraçães quanto ê suês divisães litoestratigráficas srg".idu=
por divensos pesquisadones, confonme sintetizodo no Suadro I'l'

A Fig, L l apnesenta a distnibuição do Gnupo Baunu e de suðs

formaçães no Estado de São Poulo,

0 atua lmente denominado "Gnupo Bauru" é um dos

si stemas uqu íf.to" ma i s i ntensa e extensamente exp lorados, Pa!
ticularnente no Estado de São Paulo, devido a conjugação de di

vensos fatores, tais como: nelativa faci lidade de captação de

á9ua subtenrânea atrar,és de poço= de profundidode moderada;
r^^ ^^^ 'qnanoe exlensðo oe suê área de ocotrência, acima de 100.000 km-,

envolvendo um êrnp lo espectno de fontes de demanda de água, des

de núcleos urbanos e indústrias, até propriedades nunais que ne

cessitam de agua pðrô consumo, irrigaçao e pulverizaçao de plan

taçães e ainda o fato de que os projetos de captação de Ásuu

subterrSnea se mostnom mois aconselhÁveis economicamente quando

comparados com os de apt oveitamento de águas de superfície.

Levantamq.ntos levados ê efeito pelo DAEE, apne

sentam 2,426 poços tubulanes penfunados nos sed imentos do Gru

po Baunu no Estado de São Paulo. A estimativa atual é de cerca

de 4.000 poços, com previsão de aumento acentuado nos pnáxi

mos anos em tunçðo do franco desenvolvimento que se ,r". if ¡"-a-

nessê regrôo, prrncrpalmente devido a explônôçôo agricolo.

0 conhecimento das canactenísticas hidrogeolá

gicas do êqu ífero Bauru, quando analisadas sob o ponto de vista

negional, é dif icultado pela complexidade do modelo deposicio

nal, apresentando rrarieçãès latenais e vertícais das d iferentes

litofácies, alám do que, venifica-se que ðpends uma pequend pon

centagem dos poços existentes se prestam a uma investigação hi

dnogeolágica regional. Para esse fato contribuem fatores tais



t¡Äto GFosso
OO SUL

330U

5[

;1

:NTI:

CO8ÊFTUBÂS CEFOZOICAS

¡oF¡a^ç¡o tt^quERr E coRRELAI^s

¡oFuAçÃO UARiLIA

roR r¡açÃo âoaM^NlltlÀ

foRMlç¡o saNlo ¡NAsratt o

FO R vACÁO CA|UA'

5 EOTUE¡fO5 € EFUSTyAS
DA EÄCIÀ OO PÀRA'{Â

Er¡8ASAX€X10 CRlSlALìNO

xo

Í
xc

FtG.l.1- DISTRIBUI
E FORM

o
o

DO GRUPO
ITAOU ER I

BAURU E SUAS FORMA
(seg. Melo et ol.1982).

ES NO ESTADO DE

Þ

O 40 gO l2O lñ
E=#

PAULO



como: pnofundidade de perfunaçao inadequada, muitas vezes nôo

atravessando intervalos produtones de água; falta de descnição

litologica des amostnas de penfuração ou ¡nesmo indicaçao de es

tratos difenenciados eventua lmente notados durante ô Perfura

ção; dados de ,rutão ."ul de pouca confiabilidede, muitas vezes

tratando-se de vazão instantânea, sem refenêncie ao tempo de

bombeamento " à posição do nível dinâmico e, em alguns casos,

dados infonmados pelo usuário, baseados em estimativas,

Devido sua extensão e loca I i =ação gtogtáf ica, o

sistema "quíf."o 
Bauru representa uma impontante fonte de ðpng

veitamento de água subterrSneo que' ðPesôn dos aspectos sociais

" "aonåt 
icos que envo I ve, vem sendo exp lorado de fonma i nd i scr i

minada, podendo nesultar, num futuno não t,ito distante' no com

pronret imento do aquifeno em tenmos da qualidade de suas aguds,

inicialmente u nír,.is regionais e posteriormente em suô totali

dade.

Bacia do Alto Rio Tunvo e, Agua Subtenranea

I1.2.1 - Localizaçao

Localizada no Estado de São Peulo, na borda Non

deste da Bacia do Paraná, e Bacie do Alto Rio Tunvo, afluente

do R io Gnande, está compreend ida entne as long itudes 48025 '14 "
49"00'N e os latitudes 24047's e 21o23'S, com uma superfí

)
cie de 2.A68 kn' , conforme mostna a Fig. ll.l.

A á"ea faz pante da negião do Planalto Ociden

ta I pau I i sta, estendendo-se pona Nonoeste das cuestas bu"å lt i

cas a partin de um nessalto topognáfico que se destaca do never



FIG. II.1- LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO NO ESTADO DE

SÃO PAULO



so da cuestð ¡ntepnô, 0s limites Sul e Leste da baciê cons

tituem um planalto e>rtremomente festonado, cujas mð¡ones oltitg
des alcênçôm cerca de 740 n nd cidðde de Monte Alto. Ao loA

9o " à volto do chapadar o Fêfevo apresenta quebnas l¡ruscos em

escarpôs de dézenas de metnos, chamadas "ltaimbés", Toda esto
parte do relevo á suportada pelos anenitos calcánios do Grupo

Bauru, Em sua maior parte a Ánea da bacia possui nelevo unif or'

me e ondulado, com altitude rédiu du 540 metros, moldado sobne

anenitos menos resistentes da parte inferior do Grupo Bauru.

O Rio Tunvo nðsce nê Serna de Jaboticabal, ê

uma altitude de 72Õ n e pencorre, na dineção Nonoeste uma dis
tÂncia de /O kn, tendo sua bocia uma largura rád¡u d. 35 km.

Após cenca de 4 kn de sua nascente já se encontna a uma cota
de 54A m, pnosseguindo a partir daí com uma declividade bem

mais suave, atc a cote de 465 m, rro limite de bacia, Seu prin
cipal afluente, o Ribeirão da Onça, apnesenta condiçães semelhan

tes, nascendo a uma altitude de /00 m e caindo pðnè a cota de

540 m apás 5 km de onde pnossegue com declividade suove por

mais 63 t<m, desembocando então no Rio Tunvo com uma cota de

47O n.

I L2.2 - Geoloqia

A á,^ea estudada compreende os arenitos cnetá

ceos do Gnupo Baunu que nepousam sobne os dernames de basalto
da Formaçao Senne Genal, No Estado de Sao Paulo, o Grupo Baunu

foi subdividido pon SOARES et alii (1980) em quatno unidades li
to estnatignoficos: Fonmaçao Caiua, Formaçao Santo Anu"tu.iol
Fonmação Adamantina e Formação Ma.íl¡u (f¡g. ll,2),

Na Bacia do Alto Rio Tunvo ocorrem êpenas ês
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Fonmações Adamantina e Murília, A Fonmação Adamantina af lora em

80 /" da área, conservando umê topografia ondulada' com alt¡tu

des variando de 480 a 580 m, Segundo SOARES et alii (1982),

esta formação constitui um conjunto de fácies cuja caracterís

tica principal á a pnesença de bancos de arenitos de g"tt'' ltção

de f ina a muito fina, cle "o" 
t6="o castanho, portando estratifi

-sPessuras na faixa de 2 a 20 n' alternacôçðo cruzêcla, com esPessul d5 r¡d I dr^o u

dos com bancos de lamitos, siltitos e ðrenitos lamiticos, cle

cor castanho-ôvenme I hado a cinza-castanho, maciços ou com É¡cðmê

mento p I ano para le lo gnosse i ro, fnequentemente com marcas de on

da e micnoestnatificação cruzada' Na área estudada sua espes

=r.u réd¡a á da ondem de 60 m, com " tå^imo de ll0 m, ôssen

tanclo-se d iscondantemente sobne os dernames de basalto'

A Fig' I 1.3 mostra um penfi I I itolágico de um

poço no domínio da Formação Adamantina, no centro da bacia' on

de se verif ica a presença de siltitos, angilitos e cimentação

carbonática,
A Fonmação Ma.ília oflora nas altitudes mais

elevadas, acima de 580 m, sustentando os altos topográficos

que môrgeiam a bacia a Leste e a Sul (Senra do ltaml¡á, Senra da

Tabarana e Senra de .laboticabal) e estendendo-se ao longo dos

intenflúvíos dos Rios Turvo e 0nçe' 0s arenitos dessa fottução

' ìo de muito l'ina a g''ossð' com nív"i= congloaprescntam granulaçðo de multo I lnô d gI

r""åt icos, ocornendo em bancos mac iços com c imento ca lc i fero e

.rádrlo= canbonáticos, lJma seção de nefenôncia é mostnada nô

Fig. 11.4.

A espessura da Formação Muríl ¡a atinge o má"imo

na cidade de mesmo norne, com l60 m, recobenta por- sed imentos ce

no=ói.o., da mesma forma que no cidade de lvlontè Alto., no bondo

Leste de bacia, com cerca de l50 m" Reduz sensivelmente pana

Oeste pon ..o=ão durante o ap I a inamento do c ic lo Su I Amer icano

e c ic los posteniones.
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O substrato do pacote sedimentan Bauru á cons

tituído pelos basaltos da Formação Senra Geral, que afloram so

mente em umð peguenð á".u, p"á,,<ima À confluência dos Rios Tunvo

e Onçe, na cota 47Õ n, A supenfície do topo do denrame á ir't"

gulan, embora refletindo mais suavemente, o própnio nelevo de

á""u. As altitudes do topo do basalto são maiores a Leste' ao

longo da Serra de Jal¡oticabal (520 m) d"ceindo para Oeste até

41 5 n, com umô inclinação tádiu d" 2 n/kn'

A superfície pi "=o*LLt 
i ca do uq'íf""o neflete

,r n ít ido contro I e de topogrof i a, com ds curvðs i sop i ezas éìcom

panhando ðs cut vðs de nível' 0s divisotes de água subterrSnea

coincidem com os divisones de águu supenficial' 0 f luxo subten

"ån"o u.otpanha a drenagem de superfície, com o gnadiente piezo

rát"i"o diminuindo de montante para juzante da bacia, de I a

J cn/n. A á""u de recargo do aquít""o á constituída pela cha

pada de Monte Alto e pelos espigã"= ulongodos dos intenflívios.

É importante notar que a pnincipal zona de recarga, a chopada

de Monte Alto, recoberta por sed imentos "uno'-6i 
cos, consiste em

,ru á".u muito pequena, contudo tem um papel muito importante

na alimentação do aquíf".o, por isso deve sen presenvada a fim

de se manter o equilíbnio natural da superfície p¡"totét.ica e

da qualidade das aguas do oquifero.
Na área da bacia do Alto Rio Turvo, predominam

solos tipos podsolizado e latossolizado, ambos da variação Lins,

. qr" .ão extensa e intensamente cultivedos' A Sudeste da ba

cia pnedominam culturas de cunto ciclo, como cebola, milho e to

mate, com fnequentes u.uçã"" do solo e innigtção "ot ág'u sub

tenrânea. Na negião Centno-0este da bacia predominam cultu

nas de ciclo mádio, como a cona-de-açí""t . .ít"¡"o= (limão e

laranja). Ao Nonte, ver¡f¡ca-se atualmente urna grande expên

=ão do cultivo de cítnicos, pnincipalmente laranja,corn ompla

' ,ubter"ânuo .u= d i versas etepas de pu I ven i zautl lr zêçðo de ê9uð s



çðo dos Pomares.
Na área da bacia estão assentadas vinte cidades

de pequeno porte e tnês de mádio ponte; Catanduva' Bebedouno e

Monte AIto, que se IocaIizam práximo dos Iimites 0este' Leste

e Sul re spect i vomente . A maioria de-ssas cidades á abastecida

exclusivamente po. águu suL''terrânea, sendo que ds de maior po!

te, como lvlonte n tto . P i rang i exp lonam o tq' íf""o Botucatu, e

outt^as, como Paraiso, Palmeres Paulista, S"t'"tínia' Monte Ven

de paulista eos de menor porte, têm seus Poços captando águu

a^do aqu r'l'ero Hðu nu .

11.2.3 - Elementos Climáticos e Fluviomåtricos

A l¡acia do Alto do Rio Turvo pertence à 8e tottu

hidnognáfica do Estado de São Paulo, pnedominando um clima sub-

tropical úmido. A pluviosidade mádia anual á ¿" I'JOO mm' com

um período =â"o, tu""udo por fonte estiagem, estendendo-se de

' ',tnico mádio de l9O mm.al¡r'il a setembro, com um indice pluviome

As canacter íst i cos c I imát i"us tád i as da bac i a '
obt idas atnaves de observoçõ"= t' lt i -anua i s na estaçao nleteono

lágica de Cajobi, são up""=entadas no Suadro ll'l'

As .'atães tádi"= mensais do Rio Tunvo' no limi

te a juzante da bacia, estão nepresentadas na Figura ll'$'com
t^

rá"imu enr tonno de 27 nó/s,,,o tês de manço, e minima em torno

de 5 ^ /t no t6= de setembno, em um peníodo de sei= tnos (DAEE'

r98 t ) .

A á9uu subternånea nessô negião assume impontån

cia fundamental em vintude da baixe densidade de sua rede hidro
' clas PnoPn i edades rura i s'gnafica, inviabilizando, Pôlê a mðtorlð

o uso de Ágru" =rp""ficiais' Alám disso, a tegião possui um pe
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ríodo sâco anual bastante longo, de abni I a setembro,/out u bro ,

mtlrcðdo por forte estiagem, com uma pluviosidade téd¡. de

190 mm,

r r.3 - Bneve Histórico de Estudos Hidrogeo!ágþsr !elQt'ule
Bau ru

A maior parte dos estudos hidrogeolágicos "fg
tuados no Gnupo Baunu tnatam da pnodutividade tádi- d" poço= a

partir de dados de ',azão (ROCHA et alii, 1982). Num dos pr!

meiros trebalhos publicados sobne o tema, LEINZ & SALLENTIEN

(1962) venif icðr¿¡m que, em 163 poços distnibuidos nos sed i

mentos do Bauru no Estado de. São Paulo, ena bastante Pequenô ê

poncentagem de poços não pnodutivos (1,8 %) e que ôs ,'.tã""
mais freguentes (37,4 %) se encontrava na faixa de 5 a l0

1?
rt/h, ."g, idas da fa ixa de l0 a 20 m" /h, com un pencentua I

de 27,5 %. Resu ltados semelhantes foram obtidos por DURANTE

et ðl (1965) repontando ,rutães d" 5 a 20 
^3 

/6 em 111 pg

ços d i str i bu idos no Grupo Bauru, sendo que em casos excepc i ó

nais esses limites podem sen excedidos ou não otingidos. Va=ães
?

superiores a 40 m'/h, foram venificadas em poços perfunados

pelo IGG em Bálsamo, São Jo=á do Rio Pneto e Pnesidente Ven

ceslau,
Enr estudo hidnogeolá9ico do Grupo Baunu no muni

cípio de São Josá do Rio Preto, ARID et al'(1970) obtivenam

valones de ,,azão no intenvalo de l5 a 20 
^3 

/h a pantin dos

dado.s de 80 poços, destacando o fato de que os poços que atin
ginem o basalto subjacente, ðpnesentarðm p.odução tédiu u.ima de

120 n" /h.
Analisando os dados reienentes o 418 poços

perfurados nos sed imentos Baunu do Estado de São Paulo, MEZZA



LIRA ( 1974) veri f icou uma faixa de pnodutividade predominante
I

de 5 a lO 
^3 

/n (¡Z,OS %), sendo que' pênê os poços que

at i n9 i am o besa lto, o ma i or percentua I de t'u=ã"= se des locava

pênð o intervalo de lO a 20 
^J /^'

Segundo levantamento efetuado pe lo I G (1977)

em 255 poços nas bacias dos Rio= São Josá dos Dounados e Tie

tê - mangem direita, no Grupo Bauru' a faixa de produtividade

mais frequente ß6,8 %) se verif icou para produtividades en

1

tre 5 e l0 nu /h-
Valones tédiot de produtividode de 2'{26 poços

cadastnados no= dotínios do Grupo Baunu' detenrninado= po" 9"álo

sos do DAEE (1g74, 1976 e 1979) são concordantes com aqueles

já nefenidos por LEINZ e SALLENT I EN ' AR lD e It4EZZALIRA'

Desenvo I vendo estudos nas neg i ães adm i n i str at i

vas de pr-esidente pnudente e Maní I ie, o DAEE ( t979) ça= a de

-1-'etros hidnodinâmicos' obtidos pon meio de en
term I nâç ao de Pôr-ômr

saios de bombeamento em poços dê negião e delimita em ðneê ôs

seguintes zonas de vu'ão t*plorável' ern *" /l'" abaixo de 20 I

ZO-30; 30-50; 50- lO0 e 100-200

A Fig' ll'ó apnesenta uma distribuiçao de va

a

zoes teon i cas poss I ve i s de senem exp loredas pon poços tota lmen

te penetnantes no domínio do aquífero Bau''u no Est'¡do de Sã"

Pau lo ' As zonas são d ifenenc i adas segundo fa i xas de vu=ão ' em

n"/h de: 5 a 2o; 20 a 30; J0 a 50; 50 a IOO e 100 a 200' Es

ta diferenciução á f,nçËo tanto da vêriðç:o faciolá9ica quanto

da espessuna saturada dos sedimentos' Pnedominu "t á""u a fai
? ^ s^.'

xa de 5 a 20 .J/h, ub"ungendo quase totalmente o dominio

de ocorrência das Formaçães Adamantina e i\4aríliu.' 
-.V""if 

ica- se

'" 
' estudada neste tnabalho"rs vazoes sltuôm-se

a i nda que, nê neg I ac 
)

na faixa de 5 a 30 
^3 

/h' "o^ 
pnedominância do intervalo de

.)

20 a 30 nu /h.
Com base em dados de cenca de duas centenas de
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poqos penfurðdos no ênenito Bauru, na negião Norte-0cidental do

Estado de São Poulo, BARCHA (1980), distingue tnês foixas de va
1'

zão p"o,rá,r. I nessa á"ea; de 5 a 8 t"/h pêrô ð litofacies
1

Araçatube; de 8 a l5 tJTh pu"u a litofácies Peneina Banneto

e de 15 a 30 ^3 /h para a litofácies São Josá do Rio Pneto'

Panânetnos como coeficiente de permeabilidade e

porosidade do Grupo Bauru têm sido esparsos' Determinando a po

rosidade de l7 amostras de uma sondagem em Catanduva' FREI

TAS ( 1955) encontrou vðlores entre I I e 28 %' LEINZ & SAL

LENTIEN (op'cit.), com base em omostras de duas sondagens' em

Pnesidente Prudente e Presidente venceslau, obtiveram valores

de ponosidade de 22,2 e 23,4 /o e permeabilidades de 0'3

darcy (sem orientação) " 0,5 darcy (paralela à estratifica

Cão). Realizando nedidas de penmeabi lidade em laboratánio' de

395 amostnas colhidas em superfície, e de 83 em subsuper-f í

cie, DURANTE ( 1968) verificou que 17 ,7 % das pnimeiras apre

sentanam valones de 0,5 dancy parð cima, sendo que e maior^ia

(82,7 %) corn vôlores abaixo de 0,5 darcy' Das amostras de

subsupenfície, colhidas em poços, a moiori" (65 /") apresentou

valones de acimo de 0,5 dancy. Determinaçães de porosidade

de 350 amostnas de l3 poços do Baunu fonam tantbám efetua

das por BARCHA (op'cit.) que encontt'ou grande vaniabilidade'

com valor.s médios na faixa de 16 a 26 /". Pon rneio du unál¡

se de perfís litológicos de poços e de penfi lagens elátr.i"as'

com base nês cdrôcterísticas gnenulotát.icos dos sed imentos, va

lor^es de ponosidode situados entre 5 e l5 % são titados nos

estudos h idnogeo lóg icos reo I i zados pe lo DAEE'

Com nelação a estudos sobne a composição crími
ca das águas subte."ân.u. do Gnupo Baunu, verifica-se que estão

voltados exclusivamente pðna os ðspectos de qualidade em função

dos d istintos usos (potebi I idode, cÕnsumo ag"ícu lu e industri



êl). Alem dos aspectos de qualidade, nos estudos do DAEÊ ês

á9uas subter"ânea. do aquífeno Baunu são tonbám classificadas

em grupos h idnoqu ím icos, re lac ionados com ês d ifenentes fác ies

I ito lo9 i cas e as fe içoes geomorfo log ices dos sed ¡mentos. De um

modo ç¡eral, essas águas pertencem ô dois grupos pr;ncip,3is:

Águas bicanbonatada= .ál"i"u" e á9uas biconbonatadas colco-

megnesianas, As bicarbonatadas "á1.¡"u" tåm maior concentração

salina e ocorrem pnincipalmente nas ôreðs de planaltos e espi

goes, enguanto que as bicarbonatadas calco-magnesianas possuem

concentroção sa I ina ne I at i vanrente menor e oconnem nos

ba i xos.

v'a les
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0s sed imentos do Grupo Bauru com suas distintas

formaçães e I itofåcies apnesenta uma gnande variabi lidade em

termos da distnibuição espacial dos parâmetros hidnodinâmicos

que os canactenizom. Assim, levando-se em conta os resu ltados

obtidos nos estudos do DAEE (op'cit' ) referentes tão somente

ao Grupo Bauru no Estado de São Paulo, verifica-se que' na Re

9ião Administrotiva 6 (Ribeirão Pneto) que compneende a borda

Norte 0c identa I do aqu íf""o ' á obsert'ada uma i rregu I ar idade nos

va lones das propr i edades h idrod i nâm icas em função das var i açães

litolá9icas verticais e horizontais ne região' As tnansmissi

vidades obtidas apnesentam valones muito localizados' variando
,

entne 5 e 50 no /d. As un idades ma i s permeave i s epnesentam

um coeficiente de penmeabilidade calculado de 0,5 n/d' Se

me lhantemente a porosidade efetiva veria entre J e l5 /"' Eai

xos \/alores do coeficiente de armazenðmento determinados em tes

tes, indicam muitas vezes condiçães de confinamento pancial ou

total, 0s valones de capacidade específi"a indicam para essa
,ureg r ôo umê med r ð ôÞð i xo de I ,4 nu /h/m.

Nas Regiães Administrativas 7,8 " 9 que coq

pneendem " 
å""u Centno-Nonoeste do Bauru no Estado de Sao Paulo'

observa-se uma grande ua.iação na t r a n sm i s s i v i d ad e hidráulica

dos sed imentos conforme u p"opo"ção ds 6neia no penfi l' Trata-

se de aneia f ina de distribuição nelativarnente unifonme' com

coeficiente de penmeabi lidede tádiu d" I a 2 n/d ' Outno fa

tor que contribui pana ds vdniaçães dos valores de tnansmissi

vidade é u utp"""rna dos sed imentos que, de um modo genal, dimi



nu¡ dos espigões pêrô os vêles' Essa vaniabilidade pode ser ve

rif icada atravás do grÁfico da Fis. lll,l, de copacidade esPg
a ^.crtrcô em t-unçêo cla espessura satunada do aquíf"r.o. 0s valores

relevantes de t r a n sm i s s i v i d ad e nessa região do Bauru situam-se
')

na fai:.a de lO ¿ IOO n'/d. Esse intervalo inclui a moioria

dos volores obtidos para a Região ó. Apenentemente a Região 7

possui sedimentos tais pe"meáveis e mais grossos como se pode

inferin pela unálise do g"áfi.o acima refenido.

A razão entre o uu lo" méd io da transmi ssi vidade

e e espessurð estimada do uqríf".o Êornece o valon da permeabi

Iidade rád;u, epresentando um vêlor de 0,5 n/d, +ue

que d permeabilidade da= p.áprias unidades ôrenosas e

elevado que a das. argi las, comp letamente impenmeaveis' Nesse

tipo de cálculo deve-se, sem dúvida, levar em consideração a

on i sotr"op i a do aqu ifeno '
A ágru da maionio dos poços dessa negião em que

foram nealizodos testes de bombeamento, provåm de comadas aneno

sas e si lto-anenosas limitades entre camadas compactas, r.ttão

pela qual os valones de coeficientes de anmazenamento obtidos

são carocter-ísticos de condiçães de p""=tão confinada ou semi-

corrf inade. De acondo com a composição das camadas. a por osida

de efetiva varia de l5 % nos camadas ðnerlosas, com um diame
1t7tro mcdro dos graos da ordem de O,lJ mm, atá 5 /" nos ðrenl

tos siltosos e calcíf""o..
Estudos nealizados n. áttu de domínio do aqu ífe

ro Baunu a Sudoeste do Éstado de São Paulo, compneend ida pelas

Regiães Administnativas lO e ll, apresentan valores de cêPg

, a -. I 1'\ I - I 
'1

crdêoe especrl rcd vaniando de O,l a I n" /h/n no chomado

Baunu Méd io,/Supeniot ( Fortação Adomantina), com um pnedomínio
,>

"r á""u do intenvalo 0,3 - 0,4 
^" /h/.. Zonas com vðlores aci

ma de O ,4 =ão .u I at i vamente restn itas e loca I i zadas, como em

um baixo estnutunal existente que acônreta maior espessamento

e

bem

menon

ma i s
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do aquíf".o, caractenizondo unla zona cor¡ vðlones de Or4 ê

1,
I ^ó/l't/n, A pno,ráve I ocorrëncia de facies inferiores, por

i nterd ig itomento é "".pontåvel 
tambám pon valores êc¡mê de

')-
A,4 

^" /L/, ðpesan de se verifican uma dininuiçao da espessu-

ra satunada em a lgumas á""u.. Em R i nópo I ¡ s, ocorre umð zonê
.,

com valores nelativamente elevados, de I a 2 n" /h/n, prova

velmente associada ao cruzamento de dois alinhamentos estnutu

na i s nesta c idade, que ten i am afetado o pacote sed imentan '

0 aqríf"ro Bauru lnferior (For-ttçuo Caiua) apre

senta valones dominantes de capacidade específica na faixa de
^1

I a 4 
^J /h/r' Valor entre 4 e 8 m" /Á/n sao mais côrac

terísticos ne .e9ião de Mirante do Paranapanema, de domínio do

erenito Caiuå, com espessuna saturecla da ondem de 100 a 150

metros,

llmo vez que tronsmissividade hidráulica e cePg

cidade "=p."ífi"" =ão parâmetros de nresma notuneza , veri fica-se

t¿rmbám n".=u át"u umô estreita analogia entne ambos' No aquífe

no Bauru Mádio/=upe"ior venificam-se valores de transmissivi
,.d;

dade entle lO e 50 m"/d, predominando em ôrea a foi>ra
1

I O a 30 ,ro /d . Nas mesmos zonas de va lores ma i s a ltos de cð

poc idade ..p"" íf i ca são tambét reg i strados os ma iones va lones
1

de transmissividade, em torno de 50 nu /h/n ou mais'

No aqu ífen<, Bauru I nfer ion/Ca i uá, o= va lones de
,)

transmissividade são bem maiones, vðniando entne 100 e 300m-¡/d

e seguem, do mesmo modo, um contnole semelhante ao da variação

da copacidade especifica' As aneas que êpresentélm umô espessu

ra saturada entne IOO e I 50 metros fornecem va lones de
J

transmi ssividade em torno de 300 m'/d, enquanto que nês zonas

de menon espessura saturade do aquífa.o o= t'alotes não excedem
,)

150 n'/d,
No Quadro I I I' I a segu in, tão up""tentados os

valones de capecidade específi.u " de transmissividade hidnáulica
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encontnðdos pðrð os sed imentos do aquífeno Bauru, nefenentes

à= á."u= abnangidas pelas negiães administrativas 6,7,8, g,

lO e ll do Estado de São Paulo,

Em termos de permeabi lidade apanente tádit, o

uq, íf""o B"unu Méd io/Supen i or apresènta va lones entre 0, I e

O14 m/d, com o valon O'3 n/d como o mais nepnesentativo' No

Baunu lnferior/Cai ,Á, o= coeficientes vðniam de I a 3 n/¿,

sendo os maiones, mais nepresentat i ,'o" nu á""u de domínio do

arenito Caiuá. Conuém r"essa lvôr que esses valones são detenmi

nados o partir de ensaios de bombeamento em poços totalmente

penetnantes no aquíf".o u estão afetados guase sempre pela ani

sotropia do meio sed imentan, cuja estratificação impãe uma pe!

meabilidade vert ica I e horizontal.

lll.2 - Condicães Hidrodinâmicos da Bacie do Alto Rio

Tunvo,

O que se conhece atá o pnesente sobre a hidnodi

nâmica ,,u á""a pesquisoda, se testringe a estudos eltetuados

pe Io DAEE/l GUSP ( l9B I ) , conpreendendo ensa i os de bombeamento,

gue penm it i nam uma determ i nação loca I i zada de parâmetros como ö

tnansmissividode hidrÁulico e a obtenção de valones ap.oximados

de capacidade específi".. Devido a restriçães, tois como: fu!

ta de descriçËo de perfís litolásicos dos poços; profundidades

inadequadas da maioria dos poços' não penetnan<Jo o aquífeno em

toda sua espessunðr. u ."""rção de testes expeditos de bombea

mento efetuados em um ínico poço, a posição du camada .qríf."u

f icou indefinida, com os velores de transmissividade se nefenin

do a toda camada satunada, nepresentando valores apanentes e

nebailodos enr relaçðo ê poços tota lmente penetrantes. As fne



qrân"iu= de distribuição dos valores de transmissividade e

de capacidade .=p""ífi"u =ão apresentadas ne Fis' lll'2 '

A transm i ss iv idade tád i " 
é au ondem de

.)

40 n-/d e os valores de capacidade utp""ífi"u são pr.9

clominantes nê faixa de 0,5 a 1,0 
"fLf^ 

' Valores
_/t 

)_5,de coeficiente de armazenamento 1,8 x l0 - e l(

obt idos à montante da bac i a, i nd i cam cond içães loca i s de

confinamento do ugríf."o, possivelmente devido à pt"=tttçu

de I entes de ong i I a nð pðnte supen ior' -da Formoção Adg

mant i na. Essas oconrênc i as eventua i s =ão no entanto lo

cal izadas, pnedominando nð maion parte da át"u estudo

': uq,íft"o livre, o que foi evidenciadoda, a condtçôo oe

por um levantamento de suð superf ic ie p iezometr ica reg

lizatlo pelo DAEE (198 l)'

0 f luxo

on ientado Pana noroeste
. ^agem de supert I c le em

e Ribeinão da Onça'

A área da Bocia do Alto Rio Turvo e

caracterizada por um úni.o uq'íft"o, cotrstituído pelos

sed imentos da Fo.mação Adamant i na, que pr"edom i nam em

Á""u, No entdnto, seu comportamento hidrodinâmico sofre

ôs i nf I uênc i as loca i s em função de t'u" i uçãus das caracte

nísticas do sed imento, como pnesençô de silt e angi

- bonát i"u, eventua I fnatunamento do ba

l.;r"" :,r:::."r."".""':"'::;".r""ì. ;" "ì;""" " 
";.;'"=""=r;;

tuna i s.

de á9r.rn s,rbtenn3nea, em geral e

da bac i a, acomPanhando a dnena

frnção das ca I has dos n ios Tunvo
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DOS VALORES DE

TRANSMISSIVIDADE ( T )

( DAEE, 4981 )



lll,3 - Parâmetnos Hidrodinâmicos e Elétr icos - Relaçães

de Ana I og i a.

O estudo da hidroclinâmica dos meios pe!

r"ár,eis naturais, como Por exemplo um uq'íf""o' envolve

prob I emas matemát i cos comp I exos dev idos à= cond içoes

reais, tais como anisotropias, lreterogeneidades' condiçães

decontorno,singulanidadesciocampo'etc"oqueleva
o pesquisodon a reconrer a tecnicas de simplificaçao do

rodâlo, de modo a permitir- seu estudo por meio de me

didos indiretas de seus panâmetros, ôtraves da avaliaçao

de outnas grancJezas físicas que com ål"s se connelacio

nêm,

o pr i ncíp io desse tátotlo á fundanrentacJo

nð ana I og i o e¡ i stente entre ôs "*p"t=tõ"= 
matemát icas que

regen o mov imento de águu em um me io petteá"" I e a

conrente "tétricu 
em um meio conduton' A compar"ação das

.qruçã". que negem esses clois fenômtt'o= físicos distin

tos, viabil iza a uti I ização de metodos geo-eletricos em

estudos da hidrodinâmica de uqllíftto", levando-se em col

te pnincipalmente aspectos como rapidez, economia e sim

p I ic idade dos equ ¡Pamentos.



lll.3.l - Principais Equacães Relativas à Hidro

dinâmica dos Meios Porosqq'

a) Carga ou Potencial Hidnáulico

Se considerarmos um ponto qualquen em um meio

ponoso, a cargð ou potencial hidnául ico nesse ponto á expresso

pelu equação de Bernou l'l i:

')

d=z+*.j; (rrr'r)

Þ
onde. z + +:- : h (alture piezomátrica);

"{

Z = enengia Potencial;

t = enengia devido a fonças de pressoo;
Y

p9

2
V. energ I ò c I net I cê
¿9

Devido ao fato de que as velocidades de escoa

mento dentno de um meio ponoso oão, t, geral, muito baixas, o

termo relativo à .n."gia cinática pocle ser despnezado, pontanto:



d=¡ ( il r.2)

(d = h) não á no.r" lmente ,rálido u .ão ="" et =upe.fí"ie livre)'

0 escoamento de águu subterrânea nos tq'íft"o=

se efetua no sent ido das côr96ìs h idráu I i cos decrescentes '

b) Permeabi I idade

A permeabi lidade de um meio ponoso' define suð

capacidade de tnonsmitir um f luido, independentemente de suês

propriedades ".p..ífi""t' 
Para se evitar confusão com a condu

tividade hidráulica, que inclui pnopniedodes da ág'u subternâ

nea, define-se umê permeabilidade intrínseca k, que é "*pt"'=u
pon:

ó=z+'!-, ou
Y

, K,u
p9

a condut i v idade hidráulica;

a viscosidede dinâmica do f luido;

a densidade do f luido;

a ace l."ução gnavitac i ona I '

( il t.3)

onde, K

u

p

s

e

e

e

Conforme venemos posteniormente nô equðçêo

pode sen expresso Por:

de

Dancy,

K=: Ãfu? (onde dd/dx é o erudiente hidráulico)



que, subst itu ido nê eguôçêo ac ima resulta:

k= Uv

-_Gffi
( il r.4)

t

un¡dðdes de anea'

que tem por un idades:

k=

ou seja, a permeabi lidade intnínseca possui

c) Condut ividade hídnáulica

Como a águu á o f luido pnedominante em estudos
^ [t uti I izado então e condutividade hidnau I ide aguô subtennðneô, e url t lzdu(J

cô K, qr. é d.finida como sendo o 'olume d" á9'u subterrânea'

de viscosidade cin"tát ica predominante, transmitida na unidade

de tempo atravás de uma seção reta de area un itar ia ' perperrdicu

lar à direção do f luxo, =ob a ação de um gr-adiente hidrÁulico

un itár io. Suas unidades são:

( il t.5)

indicando que a condutividade hidnáulica possui unidades de ve

locidade.



d) Tnansmissividade

A transmissividade á atp lamente empnegeda em hi

dnáulica de Águas subtennåneas. É a"¡¡nida como sendo a 
"u=ão

na qual u ágru, com viscosidade cinernática pnedominante, [t
. a^

tnansmitida etnavås de uma espessurê unitaria do aquifero sob a

ução d. um gradiente hidráulico unitánio. Tenos então que:

n
T = K.6 = (n/d¡ a) (m) : ^'/diu

onde L, é a espessuna seturade do aquíf "..r.

(ttt.o¡

e) A Lei de Doncy

Exper i menta lmente, u "*p"...ão da Lei de Darcy

á "=""ita na fonma:

0=KAi

onde, I : va zão ;

( r r.7)

K : permeobilidade;

A : area da seçao tnansversel do meio ponoso;

¡ = gnad iente h idráu I ico (penda de canga pon un idade de

comÞrimento).

i: lim Ah dh
[x-o Ax dx

( r il.8)



Entao ,
0
A

.. ddv: -ñ ã;

A "*p."s.ão 
genal da Lei de DarcY,

v = -K grad. P

^/o9
x âx

,. àd,
= -l\ vãv

.. ðd
z dz

( I I t.9)

(ill.lo)

(ilr.r)

permite expl icitar" as componentes da velocidade nas tnes dine

çães do espôço (contanto que os eixos de coordenadas sejam coli

neênes as dineçoes principais do tensor de permeabilidade K )

Sc o meio for considerodo isátropico: =K =K

f) Equação de Cont inu idade

O pn i nc íp io de consert'ação das massôs af i nma

que dut-ante um certo tempo dt o mêssô de f luído que entna em

um e lenrento de volurne do uqríf""o nas tnês dineções, x, y @ Zt

é igr.l ao f luxo de massa que sai.

Considerando um volume elementar de

p,dx,dy.dz e cuja invariåncia penmite escreven:

MðSSA



( o.dx.ay.dz) = 9,

tenemos:

ô ( p ', ) a ( p u..) a ( P "-) ao
--.--:- '--------;-atax ðy oz

ou, usando a notação vetorial ,

di". ( o ?) + ( r r r . l3)

que á cham.eda Equação de Continuidode'

Considerando-se a ág'u " a matriz porosa como

sendo in"otp"."=íveis (caso do escoamento à supe"fície livre)
/ Ao \

e se o escoamento f or em rég ime penmanente (Ë- = 9, ô equd

ção d" continuidade se neduz a:

(rr.14)

âp

ât

(ilt.r2)

( I I I . t5)

i sto é,

âv Av
a --i-)1- a

AX àY

âv z^
àz

Tornando-se o va lon das componentes de veloci

dade de .guução ( lll'7) e consider anclo um meio l.'otogôn"o e

isotrápico, podemos escneven u "qr"ção a derivadas perciais na



forma:

,r2
-?-+ *+*' g =o (lt.r6)

dx òy oz

ou ¡

\2 d " Ld = o

(V2 = op".udor Lop laciano)

No caso cle um escoamento bidimensional

22
Ah: ð ø * â I = o (ul,tz)(Jrr - t ' ,

Ð x- â y-

lll.3.2 - Principais EquaÇães Relativas a Cornen

tes E I átr i cas em um ['1e i o Conduton

") Lei de oHM

' A i ntens idade de cornente e I átt'¡cê que atraves

da ár"a d" =."ção tronsversal A, comprimen
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to L, e resistividade p r guando submetido a uma diferença
de potencial Å, é ""p".=tu po.,

(rr.rs)

Pana um s i stema tn i-d imens iona I de um me io con

dutor de resistividade unifonme, teremos:

I âur=-,---r Þ dx
x

I ãul=-,-;-y Q dx
v

I äur=-,--:-z P dx
z

(em um meio is6tnopico ;-: -;L-: +-)Þpp\vz

ve pontanto;
A expnessão genenðlizada da lei de Ohm se escne

(ru.lg)r -l -. ..| = _____;_ grðd . U
v

onde i = vetor densidade de cornente eletrica,



b) EquaÞão de Cont i nu idade

o pnincípio de conse"t'ução de cangas elétti"us

perm ite escreven:

âi â¡ Ai âo

--ì- '' ------J- r-=ô lltl'rnl
âx âY A: ât

oncle o = côrgô eletnica pon unidade de volume, ou seja' veto

n i a lmente:

div Ï + ji=o (rrr'2¡)

Em resime penmane"t" (+9- = o) ,

d¡v. i = o

portanto:

-+* 
,'1. *-i-L=o (rt.zz)

â^' ayo ã z-

ou V2u- Vu:o



/1 ',)

lll.3.3 - Relacães de Analogia entne o Meio Poro

so e o Meio QP¡çþqg r

A compu.ação das uq,uçã"= (lll'6)

(lll.l9), (lll.l3) com (lll'21) e das tquuçã"' de difu-

d i st i ntas, envo I vem um mesmo t i po de

ca,

com

e letn ic idade

formu I ação matemát i

Me i o Co nd uto r^

OHM

grad U

= condut i vidade e látt i"u

: potencial eletnico

sividade hidrÁulica e de difusividade em

("grução de lvlaxwell) que sintetizamos a seguin' permltem o

estobe lec imento de umð ana log ia fonma I entre os do i s

f.nârneno= euer apesar de exprimirem nealidades físices

Meio Po no so

- Lei de Darcy

i : -x siud. y'

onde: K = permeabilidade

y' : potencial hidnául ico

- Lei

i:-

onde:

de
I

p

I

p

U
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Me i o Poroso Me i o Condutot

- Equação de Continuidade - Eq'ução de Continuidade

AP - äo
div. ( p;) +-î, =O dir. i +-ãT-=0

onde: p = massâ ""p""ífi.u o: densidade,de cênga elétn¡ca
(densidade) (cal.gu ulLt'i ca pon unidade

e vo I ume )

- Eqração cle Difusividade - Equaçao de Ma><well

div. (T. enãd. y') = s + o'".(l erãd. tr) = c' +
onde: T = t r a n sm i s s i v i d ad e onde: R = P (potu 

" elemento
do vo lume)

S: coeficiente de C: capacidade do conden
a nnr ê zen eme nt<,' sador

Assim, podemos conrelacionar as seguintes

gnandezas h idråu I icas e elét¡-icas:

Potencial hidráulic'o, d s h '""' [J, potencial eletnico

Vazão hidnåulica, I .-.....* l, intensidade de cornente "létr ica

Velocidade de escoornento, v 
- 

i, densidade cle connente elétr¡
ca

Volume hidráulico, V <.--"""-----r q, cðFga elát"¡"4

Penmeabilidade,K+l/p,condutividadeel6t"ica
Temoo neal. t t , tcmPo elé*-.i"orc

Dinrensão do domínio neal, L ._ l, d irnensão do domínio elát,'i"o
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IV O MÉToDO DE RESISTIVIDADE ELÉTRICA E A ÁGUA SUBTERRÂNEA

A aplicação do tåtodo dt eletro-nesistividade

subterrânea foi lenta' urnâ vez que seu emem pesquisas de ô9ua subterraneê Tol rerr

prego esteve voltado inicialmente pênð prospecçao de petnoleo'

de maion intenêsse econômico' Atualmente' muitas organittçã"=

vincu lodas à água subtennânea empnegut tátodot geofísicos, pêl

ticularmente o de eletro-ne-sistividade, e* frnção de um crescen

te reconhecimento.de suas vantagens, devido a quantidade de in

' e a seu baixo custo relotivÕ, nils pesquitonmdçoes que Pnoou z

sas de sub-superfície'

tv. I Pn i nc íp i os do Uét"4c,

O uso da eletro-resistividade em pesquisas de

sub-supenfície, baseia-se em princípios r"elativamente simples'

Seus fundamentos são encontrados em ômpla literatura sobre o as

sunto, pant icu I armente em KELLER & FR I SCHKNECHT ( 1966) ' BHATA

cHARyA & pATRA (tg68), oRELLANA (1972) e K0EFOED (t979). Levon

do en consrderêçdo os aspectos pnincipais do tátodo envolvidos

no presente trabalho, apnesentamos a seguin um nesumo de seus

fundamentos.

A intensidade de corrente que passð atravás de

uma forrnação,devido a apli".ção de urna difer^ença de potencial'

é I ¡ritada pela resistividade elltrica da formação' Podemos de

finin essa resistividade corno sendo ô resistância (medida em

ohms) que existe entne as faces opostas de um cubo unitário

<Jo matenial dessa formação. Consic'lenando-se um matenial cuja

res i stênc ia elát.ica seja R, que Possud ut. a"ção transvensal
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de

P

ôreô A, com um comPnimento

pode sert expnessô como

L, sua resistividade eÌátrica

( rv.l)

cujas unidedes são oh^.^2/^, ou simplesmente, ohm'm '
As nesistividodes das fonmaçães rochosas variarn

em umê fa i xa bastante amp I a, dependendo do maten i a I , dens idade '
porosidade, tamanho e fonma dos ponos, tont"údo e quatidade da

ágru . mesmo da tempenatura. Não existem limites fixos para os

diversos tipos de rochas; nochas ígntut e metamÁnficas apnesen
1R

tam valores na faixa de lO' a 10" ohm'm; nochas sedimenta

^À..= " não consol idadas, de lO' 6 lO+ ohm'm (TELFORD et ali i,

l976). Em fonmeçËes retativamente porosôs contendo ågua, ô

resistividade á controlada mais pela qualidade e conteúdo de

água dentno da formação do que pele nesistividade da mat n I z

"á 
I idu da roclra.

Em aquíf..o" compostos por môteniois não conso

lidados, a resistividade diminui com o gnau de sðturêç;ô e sali

nidade du á9ru s,., lrt e t n â.t e a . Devido à ntelfron condução de corr"en

te elétnica pelos minenais das angilas, u. fo"taçã.s ôl'gilosas

apnesentðm nesistividades mais baixas do que a de aqrífe,"os alu

vronðrs permeavers. A argila, quando umida, possui resistivi

dades tipicomente baixas, da ordem de 5 a 30 ohm.m enquên

to que a areiô e cascêlhos ímidos possuem nesistividades cinco

a dez vezes maiones, pontanto, zonês de resistividades relativa

mente altas, sao de intenesse como oquiferos pouco pnofundos,

As resistividades das formaçães =ão determina

das a pantir das nesistividades apanentes computadas por meio

de medidas de connente e de potencial entne pares de eletrodos

localizados nu =up".fície do solo.

^ R. A

L
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lV.2 - Sondasem E létr ica Vert ica I ( SEVì

Ern estudos de sondagens geo-e letr icas, a un ica

quantidade mensun á""1 L a difenença de potencial ent.e dois pon

tos. A nefenência sobre o potencial em um detenminado ponto

signif ica, em tenmos p"áti"o., a diferença de potencial elát"i

co existente entre esse ponto e um outro, de neferåncia, relati

vamente afa stedo,
Em um meio homogêneo, o potencial V em um pon

to qualquen, devido a uma fonte puntuul, é ¡nversamente pnopo!

cional à di=tÂn"¡u n e d iret.¡mente proÞoncional à cornente !
que emdnð da fonte e à resistividade p do meio' Admitindo-se

o neio como um semi-espaço l,omogêneo e infinito, a constante de

pnopor cionalidade á igral u l/2,e o potencial serÁ:

Na prát ica, a corrente á env iada pana a subsu

perfície pon meio de dois eletnodos de corrente (n 
" S) e ô

difenenço de potencial elátrico é medida entne dois eletr"odos

de potencial (U. n), dispostos sobne a supenfície'

Ouando os eletrodos M e N se encontran e!

tre os eletrodos de correnter como no caso, o potenciol no .lg

trodo mais pnáximo ðo eletnodo positivo de connente, s"ná seg

pne maion que o do eletrodo m.is p.áximo ao eletnodo de corren

te negativo. Desse modo, a diferença de potencial AV = V¡,t - Vt,l,

entre M e N á pos it i va, sendo expressô por:

lu = i n ' ,

I l- o
Y - 2It r

tl-\AM

rv.2)

l_l*ll
BM AN BN' ( I v.3)
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Nessa eguação, u ".,,p".ssão 
entre porentes i s de

pende da posição dos eletrodos, sendo pon isso chamado "f,ator
geometrico do annanjo de eletrodos", ao quol associaremos a le

tna G. Assim, temos;

Alguns autores tornam um fator K = 2l'/G, denomi

nado simplesmente "fator g"otåt"i".r"' Explicitando então a

.qrução (1V.6) em tenmos da resistividade p , tenemos:

au = i;

P=K

( tv.4)

( t\/.s)Av
I

lV.2.l - Arnanio de Eletrodos

Nas sondagen= elát"icas venticais que utilízam

o arnanjo Sch lumbergen, a d i stn i bu ição dos e letrodos é =.tp".
sirát.ica com ,'elação ao ponto centnal, mesmo quando os eletno

dos de cornente A e B são a{=astados com o obietivo de se

detenminôn ðs nesistividades de comadas mais profundas.

A relação Lv/l da diferença de potencial en

tre os eletnodos M e N e a corrente no solo, á designada

por R e tem dimensães de uma resistência elétnica, sendo ex

pressê em ohm, No entanto, cleve-se ter cuidado pana não co.tsi

dená- lê corno a nesi stênc i a e létr i ca de um vo lume de so lo cont i

do entne os dois eletnodos de potencial.
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Se os dist3ncias nlútuas entne os eletnodos for

conhecida, podemos então calcular o fator K' ¡"t=s forma' P9

demos detenminar a resistividade de um tenreno homogêneo Pon

meio da leituna da diferença de potencial AV em um voltíme

tro ligado entre M e N e da conrente' em um ump""ímetto li

gado em senie com a fonte '
Suando o ôrranio de eletrodos fon alterado' o

valor de K irá vðni8r, altenando a ""ltção Au/l' ¿" modo

que a, resistívidade p seja sempre e mesmâ'

Em terneno não ltotogêneo ' o vðlon da nesistivi

dode P , determ inado através du equtção ( I V'5) sená denomi

nado nesistividade aparente, nepresentada por pa'

A nesistividade 'rpanente á um conceito formal

rantidades mensunÁr'eis' representa uma dife

nença de potenciol nonmolizada' Forma lmentt:' equi"ale I resig

tividade que um terreno hon'ostâneo e semi-inf inito deve possuir

pðnð que se obtenha uma diferença de potencial igual àque la

obsenvada entre os eletrodos de potenciol no tenneno nao-horno

gån"o, conservando-se o mesmo valor da conrente' Como á de se

esperêr, valores altos e baixos de resistividade a¡rarente medi

da em um ponto, não Podem sen associadæ dinetamente com ô resisti

vidade do terreno situado sob o ponto investigodo'

A sondagcm tlåtr^¡co ventical (Sfv) tem como

objetivo detenminar a ,,u"iução de nesistividade elát"ica com ê

pnofundidode, aLraixo de um detenminado ponto da superfície do

solo e relacioná-lu com os dados geolá9icos disponí,'"i=, no sen

tido de se olrtet maiores detallres da estrutura do subsolo' Es

se pnoced imento baseia-se no fato de que a fração de cornente

"lét"¡ca introcluzida no terneno, e que penetra atá uma centa

profundidade' aumenta com a distância de separução dos eletro

dos de cornente entre si. Em genal , pode-se dizer que ð pe

netração da connente aumenta com a sepônaçao dos e I etnodos

de conrente, ,rão "*istindo 
po"óm ,mu pnoporcionel idade entne as
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duas gnandezas,

Com o arrðn jo Sch l umbergen, "" =é" i e t íp i ca de

separðçôo entre os e letrodos de cornente (d i stânc i a AB) , coa

fonme o utilizada no presente trabalho, á obtida corneçando- se,

com I n de =epuração entne os eletnodos de potencial (ai=tân

cia MN) e, mantendo-a constante, efetuan medidas com valores

AB: 3, 4, 5, 6, 8, lO, 12, 16, 20, 25, 32 e 40 m, Suando se

verificô que a diferença de potencial está muito baixa para ser

nedida com precisão, a separação entne MN (eletnodos de poten

'cial) deve ser oumentoda pane, por exemplo l0 m, continuando-

se as medidas com u ..pu."ção seguinte dos eletnodos de connen

te.

lV -2.2 - Resistênci¿ Transve¡Pq!

Em um meio estratificado, considenemos um pris

md neto de secçðo 1:ransvensal quadnada, com eixo penpendiculan

à onientação de suas camadas e cujos Iados tenham cotpn imentos

unitán¡os (Fig. lV.4)' Supondo que o F\risma se.j a atnavessado

pon umê cornente e látn ¡câ que f Iu i perpend icu I arnente a estnet i

ficoção, as diferentes cemadas se comPortê"ão to,no condutot es

"r "é"ie, 
pelo gue s!¡6s resistências se somom. A nesistôncia

R.. do tnonco de pnisma de espessunð E', correspondente À "ttu|, . l

<le )- , sená pontanto,

R. =
I

^F
'tl

( rv.6)J¿ LrPi T= P¡ JÏ-I-=

A esse prôduto á dudo o nome de nesiståncia

tnansversa I un itán i o, sendo ma i s comumente nepresentoda por T ,
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ou seJ a,

p.
I

Ao conj unto das

pondera a resistencia total,

As d inrensãcs de T

por um compnimento, e suê unidade no

( tv.z)

n pn iine i nas camadas, conres

( tv. 8)

"ão .. de uma nesistividade
,,)

s i stema Sl senô ohm.m-,

lV .2,3 - Condutânc i a Long itud i na I

Se considerarmos que no prisma da Fis. lV.4

f lui uma connente "lát"icê pênðlelamente à estratificação, ô 19

sistância do tronco de pnisma connespondente À camada i serå

agorê,

R.= a.+=rlò
I

E. x I
I

( rv. s )
Vl

E.
I

Como essas nes i stênc i as não podem ser d i neta

mente somodôs pon estanem em pônêlelo, á conveniente, tomarmos

suas ¡nversðs, as condutåncias, umð vez que estos possuem ê pro

pniedode aditiva. Assim, chamando-se de S. a cond.utåncia da
I.

camada L, tenemos:



<)

A esse quoc iente

I ono itud i na I unitária'

( tv. lo)

á dudo o nome de condutância

Ao conjunto das ! Þr¡meiras camadas connespon

derÁ portanto a condutância tota I

F,
Q -t

¡ P.
I

As d imensães de S

( lv' ll )

.ão evidentemente as de
-t

E.r _-l__
i". Yl

umo condutância, pontonto medidas em mhos ou ohm '
0s perâmetros T e S cornespondem' de certo

rodo, à. componentes venticôl e honizontal da resistência elá

trica da estratificação considerado. Como, em geral, a cornen

te no sub-solo é oblíquu, d.t etos consideran ambas magnitudes'

Esses panâmetros foram apresentados pon MAILLET

(1947) eos quais chamou de "panârnetros de Dar Zanrouk" e' aP9

sar de sua simplicidade, são de fundamenta I importância no estu

do do comportamento e I étr i co de estrutunas estrat i f icadas, ta i s

como os sistemas 5sd ims¡f,6res.

lV.3 - Comportamento Eletno-Resistivo dos Rochas - Fatones

I nte rven i ente s

Entne as proPriedodes tlétticas apresentadas pe

las nochas, ô nes¡stividade, ou seu inverso, a condutividode'

são pu"åretnos fundamenta i s em pesqu i sê geo-e látn ica das fornra
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çã." ., em particular dos aquíf""o= sed imentar"es' onde a pnesen

çê e a qualidade da água influem d iretomente nos valores das

med id as de resistividade.
A propag.ção da conrente elétr i ca em rochas e

minerais pode se dar pon três modos: "ondução 
eletnânica

(ohmica), eletrolítica e dielátti"u' O primeiro' á o tipo no!

mal de f luxo de corrente em mateniais que contenham elátnons li

vres, tais como os metd¡s. Na condução eletnolíti"a' a cornen

te á efetuada por íon., .t t¡¡6 razão proporciona lmente lenta'

A condução d i e látr ica é car ecter íst ica dos maus condutones ou

isolantes, que possuem poucos ou mesmo nenhum portadores livnes'

A condução eletnânica ohmi"u é do tipo que á 9o

vernoda pela lei de Ohm, cuia resistividade elåtri"u Á "^p"t=
so pela equação lV' | " é medida, pon êxemplo' em ohrn 'm

ohm,cm. O invenso da resistividade á a condutividade' medida

em mhos/m ou mhos/cm, onde o mho á o inverso do ohm'

Desde que a maioria das rochat tão po'"o condu

toras, suas resi stividades serão extremamente a ltas' a nao ser

pelo fato de serem quase sempne porost¡s e tenem seus poros Pne

enchidos com f luidos, principalmente t ág'u' Con sequ ent emente '
as rochas que contêm águu pod"t sen consideradas como "conduto

res eletrolíticos" e, ðpesar de sua resistividade poden ser de

f inida como nd "qr"ção lV.l, deve-se ter em mente que a condu

' 't ' e não ohmica. lsto signiÊica que a pnopêgê
çðo e gþ!Igi.ÉÆ'
ção du corrente se processa pot co"dtlção iônice' atnevés de mo

láculas com excesso ou deficiância de elétrons' Assim sendo' a

nesistividade desses meios varia com a mobilidade, concentnação

e gnôu de dissociução dos ío,t=; dtpendendo este íltimo dt cons

tante dielátrica do solvente, 0uando contparodo corn a condrção

ohmica, o fluxo de conrente nesse cêso é lento, e o movimento

ou

nepnesenta um vendðde ¡ no tnansporte de mater i a I ,

frequentemente em tnansfonmaçã". qrími cas,

ne su I tando



A condut i v idade e letr i ca de uma nocha porosa va

ria conforme o arranjo e o volume de seus ponos e, mais ainda,

com a condutividode e a quantidode de Á9r" qr..ela contém,

tlma relação empíricê envolvendo o resistividade
elét"ico de uma formação, sua porosidade e a nesistividade da

á9ru n.la contida, foi spresentada pon ARCHIE (1942), sendo

expressa por:

Þ 
^ -n

', 

: 
" ø s Pw ( I v. r2)

onde, fn.ção rro lrmátr i ca dos poros (poros idade)

fraçao de ponos contendo ague

,

ê r rn = constantes; (0,J a 2,5). (1,3 m 2,5).

Os minenais fonmadores de rocha mais comuns (si
licatos, carbonatos e sulfotos) =ão isolentes elátricos, pos

suindo nesistividades superíones ð l08 ohm,m a temperatunas

normais, Muitos minenais (sulfetos e sais sulfonados) e alguns

áxidos (pnincipalmente mognetita e ilmenita), "ão r"ri- conduto

nes eletrônicos, com nesistividodes na faixo de ld4 a 104

ohm.m.

Com excessão do gnafite, os condutores metåli
.o. rão nênos nê natuneza. A condutividode elí¿trica das nochas

depende do seu teon de minerais, textune, porosidade e sob mui

tos aspectos, da condutividade tånmica, A ponosidade por fratu
namento aumento a nesistividade das nochas secas. Um consti
tuinte minenal menor, tal como a gnafita, magnetita ou a pinita,
quando pnesentes nô fonma de gnãos isolados, fonnecem dpenês um

pequeno aumento na condut ividade g loba I , po"6r contr i buem com



um êumênto significativo quando estão distnibuidos em sistemas

interligados' tais como cimentação intersticial em texturas

c lást icas, pneench imento de fnatunas i nter I igadas ou estruturas

de cnescimento dendít"i""=. { resistivi,dade dos granitos,

por exemplo, normolmente da ordem d" t'Ánios mithares de ohm'm,

pode ser neduzide pðnð menos de alguns ohm-m devido a um teor

pencentua I de grafite ou pirita de algumas unidades' Na TabeIa

lV.l .ão .p..t"ntados valores de nesistividade elátrica de di

versos t ipos de rochas.

A águe pr.u é razoêvelmente um bom isolante (re

sistividade 2 x lO) ohm.m), contudo a ðgua presente nas rochas

(ásua subte."ân"u, á9ru conata) é moderaclamente condutora, devi

do a presença de sais dissolvidos; suas nesistividedes comumen

te estão na f a ixe de I a lO olrnr.m , podendo clregar o va lones

iguais ou mesmo infeniores.o da ágru do n'an (0,2 o¡'m't) - As

sim, com ."""."ão de alguns raros tipos de nochas que Possuem

grandes quantidades de minerais condutones, ês nesistividades

das rochas saturadas "or águu .ão propo".ionais à .e=istividade

da água ne tes cont ido, a lárn clo que, dePendem sensi ve lmente da

quantidade e natuneza de seus espôços ponosos' Pana um determi

nado tipo de ponosidade de um êquífeno satunado, a nelação ex

ppessô p. lu equaçã" ( lV' l2) pode sen escnita na fonma:

0: ê
-,,ó- ( tv.l3)

ou seja, a nesistividade varia conl o inverso do quadrado da Po

rosidade. A constante etpítica a depende do tipo de ponosi

dade: para nochos clásticas (porosidade intensticial) seu vð

lo" á er torno de o,7 , sendo maior para nochas vulcÂnicos

(apnoximadamente 1,5) , i no' i cando ass im uma "on"*ão 
relativa
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mente pobne do espaço ponoso vesiculat '

Pana rochas aÞenas parcialmente saturadas com

ágru, o que oconne acima da superfície freåtica, a resistivi

dade aumenta da mane i ra esperado parð umê ponos idade redu z ida '
correspondendo ao volume de espaços porosos ocupodos pelu Água'

Alám de una certa nedução no conteído de á9u4, correspondente a

cenca da metade da porosidode totol, a resistividade aumenta

ma i s nap i damente, pnovðve lmente porque á desfe ita a conexão de

filmes finos de ágru nu matriz =ól¡du, confonme o conteúdo de

á9ru ,,u i se tonnando cada vez menor'

Rochas sedimentanes mais recentes apnesentam em

geral resistividade menones que 40 ohm'm; rochas sed imentares

mais antigas e nochas ,'ul"ånicas têm valores intenmediánios' de

40 a IOO ohm.m' e nochas cristalinas de baixa ponosidade dprg

sentam resistividades maiones gue 100 ohm'm '

lV,4 - Limitaçães do Método e Considenaçães sobre lntenpre
tação de Sondaqens E I étF icas Vert ica i s

O sucesso "ot o tétodo superficial de nesistivi

dade elétrica depende principalmente de um l¡om conhecimento das

cond içães da subsuperf íc ie. Cond içães f a,'o"á"e i s i nc luem uni

fonmidade do terneno sob o ponto investigado, bons contnastes

de resistividades e, quando se tnatar de estudos d" águu subten

^ ^.
"ân"u, uma supenf ic ie fneat i ca pouco profunda '

Cons ideraçã"= à ..=p" ito de homogene idade e an i
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sotnopia tonnam-se mais significativas quanto mais o meio geolo

gico estudado delas se afastar' Entre os problemas e limita

çã"= "stão os prin"ípio= de equivalência e supressão de camadas

relacionados com a condutância longitudinal e 6 resistividade

tnansversal da estratificação, cujos detallres podem ser encon

tnados em ORELLANA (1972).

De acondo com o princípio de equivalência' guan

do a condutância longitudinal de uma detenminada camada fon

muito menor que a condutância total das camadas sobrejacentes'

não hur,""á a lter^ação significativa nð cunvð de resistividade da

seÇðo qeoeletrlcê quando se divide o espessura da camada estuda

da e se multiplica sua nesistividade por um t"tlno nút"ro' maior

que I (equivalância em resiståncia transversal)' Semelhante

mente, quôndo a resistência transvensa I de uma determinada coma

de fon muito menor que a total das camadas sobnejacentes, suê

espessunê e nesistividade podem sen multiplicadas por um mesmo

ní,n".o, moior que I (equivalência em condutância longitudinal)

sem que haja altenaçËo significativa no cunva de nesistividade

da seção g.oe lát" i"u,
o princípio de supnessão de comada implica nd

possibilidade de suprimir uma camoda nelativamente delgada'

cuja resistividade seja intenmed iária entre as duas camadas que

a limitam, Con sequ entemente , essa camada ptoduzirá um êrco

muito pequeno e de pouca influência no aspecto geral da cunva -

de nesistividade. Outra fonma de ilustron este efeito é se con

sidenon, pon exemplo, que dadas tnês camadas consecutivas de

resi st ividades cnescentes ou decnescentes, a camada intermed iá

nia pode ser suPrimida, aumentando-se d espessuna da prime¡rô e

da terceina, sem que haja altenação significativa nð curvê de

resistividade da estnat i f icação estudada.

Confonme se deduz a part i n dos pn inc íp ios de

equivolência " .up""=.ão, algumas alteraçães relativamente im
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portantes nos Pêrâmetros do conte geoeletnico, podem se nefle

tir de mðne¡nô pouco significativð nês curvas de resistividade

do meio considerado. Ê exetamente a I imitada pnecisão dos da

dos experimentais que faz com que, pônð cortes geolá9icos nela

ti vomente d ifenentes, cornesponda umô mesmô cunva de resistivi

dade. Caso fosse po"=ít.I trabalhan com dados experimentais

ebsolutamente exatos, qualquer pequenð alteração dos parâmetros

g"o"lát.icos serio facilmente identifi"át"l nu= curvês de sonda

gem e letr ica vert ica I .

Esses pnincípio= são considenados na intenpneta

ção do= dados de resistividade "lát"ica obtidos no cômpo' onde

ôs cunvas obtidas são aiustadu" à "r"*'u" 
teánicas contidas no

prognðma de intenpnetação '
Conrám ressaltdn que, em meios geolásicamente

ativos, onde heterogeneidades e anisotropias são condiçães Prg

dominantes, os pnoblemas citados são de difícil solução, na

maioria das vezes. inviobilizando uma abordagem pon meio de sol

dagem elétnica ventical, Contudo, quando se contan com um col

trole geolá9ico adequado das formaçães estudadas e, onde consi

der6ç!gs como homogene idade e i sotnop i a possam sen adm it idas nu

ma pnimeire apnoximação, o tátodo tonna-se potencialmente út¡¡

parê a obtençao rapida e pouco dispendiosa de parametros funda

mentais como, pon exemplo, aqueles nelacionados a aquiferos se

dimentanes e movimento de água subten"ân"".
A á"ea pesquisada neste tnabalho se enquadra

nas condiçoes acima, considerando-se o fato de se encontnan den

tno do domínio dos sed imentos do Grupo Baunu, "ot fo.muçães li

tológicemente descnitas e caracterizadas, de modo a penmitir um

me I hon contro le dos fatores interven i entes nu ..,á | i se do comPor

tamento elétrico e hidnod inâmi"o d. 
".r= uqríf""o=.
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V - ENSAIOS DE LABORATóRIO: CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA E RESISTI

VIDADE ELÉTRICA.

Medidas de resistividade .låt.¡ca de superfície

aplicadas ao estudo de á9ues subterrânea., tão comumente usadas

para o reconhec imento de aquíf"to. potenciais, pesquisando ini

cialmente å..u. guolágicamente mais f avorá,,'eis à ocorrência de

mater i a i s grosse i ros, que cônacter i zam zonas produtoras de á9r.,

relecionades d inetamente com suér condutividade hidráulica e in

diretamente com a nesistividade elát"icu.

Assim como u ágr", a eletricidade segue o cg

minho de menor nesistência. Ao nírr"l de poros, a eletricidade

á conduzida e I etro I i t i camente por meio do f luido intensticial,

de moclo que a resístividade á controlada mais pela ponosidade e

çe¡çg¡1ração iônica da agua do que pela nesistividade da matriz

rochosa. lsso significa que, ûo n ílrel de ponos, o caminho elé

trico å semelhante eo caminho hidraulico, e os valones de resis

t i v idade devem nefIetir esse fato,

Assim, to"nu-=. importante um melhon conheci

mento ods re r ôçoes ex i stentes entne os pdrâmetnos / res i st i v ida

de elétnica e condutividade hidr'Áulico, devido sua utilidade em

estudos de á9ue subterrânea. Com esse objetivo, l=onam neal iza

dos ensaios de laboratário visando anol isar, sob condiçães Çol

diçães contnoladas, a inter-dependênc ¡â entre ..="" pu.âtetros.

Va lores da constante K (condut i v idade h idráu

lica), que serve como medida da penmeabi lidade, e medidas cle

resistividade .lét"ica, foram então determinadas em amostras

de aneias selecionodas, usando-se ,t p".t"ât.tro e um sistema

de micro-eletnodos, descritos a seguin.



V, I - Permeåmetno de Potencia I Hidrau I ico Decnescente'

Valores da conduti vidade hidráu I ica (K) de amos

tnas de areia com gnanulometnias selecionades, foran detenmina

dos usando-se um permeâmetno cuio esquemu á up""""ntado na Fi9'

v.l .

Considerando-se gue o escoamento nu "á l' lu de

amos-tros do permeâmetro se situa dentro dos I imites de val ida

de. da Lei de Darcy, e que o quociente entne a viscosidade dinS

mica e o pê=o "=p".ífico 
parð u ágru, seja unitário, u p"tt"ubi

lidade (¡ntnínseca) do t"io ponoso pode set expressa atnat'és de

sua condutividade hidráu I ica.
Na Fi9' V. I temos:

ånea da secção neta do tubo

A : áneu da "."ção 
neta.da .álul" de amostras

D- = diâmetro interno do tubo
I

D- = diâmetro interno da célula do permeâmetro
P.

L = compn imento da ce lu I a de amostras

t = tempo

h = potencial hidnáulico em t = o
o

h = potencia I hidnåu I ico no instante t

V : volume de água

dV = volume d" águu que passð pelo penmeâmetno no intervalo de

tempo dt=t-to
K : coeficiente de permeabi lidade ou condutividede hidráulica

da amostna.

Aplicando-se a Lei de Darcy podemos escrever:

K.h.A,dt
L
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Þecorr ido um intenvalo de tempo dt, teremos,

dV =-a dh , onde dh = h - ho

ou entao,

. K.h.A.dta dh = --- L

en que

n or'

oo'

dh K.A.dt K

h L.a L

lntegnando, temos:

^2,clt=l("P..¿tL _2
DT

nof
4

)nD;

f--!-an=jh

n2 ^2| *."I dt= K'"q fo.
' ,.or" L. Dr' )

^2o uo
lntr=+,t+C

L'Di
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euando t=0, h=0 e C=-lnho

Subst itu i ndo, teremos:

_2
,, UO

ln h - ln ho L ' Dr'

,)

. n., K. tP

'n ---j:- - 
-- 

. -
" L.Di

j

Donde:

^2 h

*= 
-tt't . ln -È (v.l)
D^- t

?

Dimensionalmente, as unidades de K são as de

compnimento por temPo, isto á, a condutividade hidnáulica tem

d imensËo de uma velocidade'

V,2 - Medidas dos Coef icientes de Penmeabilidade

lnicialmente fonam determinados os constantes -

do permeâmetro, representadas na equeção V'l pon DO, D.,. e L,

que ôpnesentaram os seguintes valores (valon tédio dt lO unida

Dl = 2'16 cm

Dp = 5,39 cm

L = 15,5 cm
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Como a temperetura foi mantida aprox imadamente

cogstante durante as medidas (20 I loC), o valor da retação
D;

+ L foi calculado, ficando a eguação V' I expnessa por:
,P

K: J+2-
h.oIn - t-,-

( v.2)

A partin de medidas das variaveis ho ' h e t'

foram então Oetenminados os coeficientes de permeabilidade, ou

condutividade hidráulica L' de oito amostnas de areia de di9

tintas gnanulometrias, cujos valores são apnesentados na Tabela

v.l cada um dos valores obtidos correspondem à rádi" ¿. c¡t

co determ i naçães expcr imenta i s '

V.3 - Medid"= d" R"=i=ti,,idudt Eló

As resistividades elótr¡cas das amost¡ as fonam

medidas com ês amostras nu p"áp"iu cálula do penmeâmetro e em

ão' lnicialmente foi usada Á9ua bi-desticond t çoes de sðturêçêo. ln¡ç¡drrrrsrrLc

tada e desionizada, conforme uti lizada na detenmineçao de K'

e posteniormente com concent"-çã." conheci.dos de Na Cl '
Pana medidos de resistividade das omostra= á

n""".tå"io detenmi.nar-se inicialmente a chamado constante do

' tão entre a resistividapermeametno k , que e expnessð Pela rêzôo enlre d rcltr5Lr 
-

de p e ê resistência elátrica R da solução que ocupa a celu

la de amostnas.

(v.3)



A detenminação d" k foi feita med indo-se os

valores de resistividades de diversas =ol,çães com o uso de um

condutivímetro digital ( p= l/c, onde c é a condutividade -

"lát"ica da solução) e suas respectivas nesistôncius tlátricas,

por meio de um milivoltímetro e um miliampenímetro ligados de

modo a medinem a corrente elát.¡cô e ô diferença de potenciel

aplicadas à solução. Assim, pêna nove soluçoes com difenentes

concentnaçães de Cu SOO , fonam determinadas as medias de dez

medidas desses panåmetros com os quais fonan determinados o vð

lor da constante k, dimensionalmente expresso em unidades de

comprimento, k= lLl.

k = 5,99 Desvio padnao = O,O7

Conhecido então o valor da constante, foram me

didas as nesistividades das amostras saturadas, d iretamente nð

"álrlu, ligando-se os equ ipamentos de medide de tensão e cornen

te, conforme mostna o esquema da Fig- Y.2 " 0s valores de re

sistência, R , ,o".r oJ"¡¿o= ou¡u upl¡cação da lei de oht u]
'.d

cincuito e repnesentem a media de doze medidas para cada cdso.

As nesistividades des amostnas, 9" , .ão "ulculadas 
pela ex

pressôo:

(v.4)
Að

. .ão up"".entados na Tabela V' I e seguir.
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TABELA V, I - Ve lores Exper imente i s

"r urs5tras de areias

AMOSÏRA
Àto

D I ÂMETRo [4ÊD I O

DAS PARTíCULAS

(mm)

I

3

4

5

6

7

8

de Conduti videde Hidnául ica
não .on=olidadas.

| ,29

0,9 |

o, 65

o,+ø

o,32

0,23

0, l6

o¡14

CONDUT IV I DADT
HIDRÁULICA

(m/d i a)

46t,3
307,5
.]'r9 ,
194,5

153,8

100,3

65,9

55.8

RESI STI VIDADE ELÉTRICA
("om águ. pute)

(ohm.m)

e Resi sti vidade Elétrica

zl47g,3

| 4028,2

I 1782, t

8043,7

7 159 ,8

4669,4

3068,5
lg27 ,6

RESISTI VI DADE ELÉTRICA
(com solução NeCl

100 mell )
(ohm.m)

3 | 38,5

2t27 ,2
| 4 tg,8
I l8l,l
I t55,7

642,4

585, I

460,0

o'(n



V.4 - AnåL', =" ¿"" Dud". " R"'

0s dados obtidos, confonme a Tabela V' l' foram

lançados r.to= 9"åficos da Fis' V.3 que mostrð a relaçao entre ê

condutividade hidráulica e a nesistividade elêtrica P€¡ra duas

condiçães: ô Primeina (curva l) corresponde ao resultado obtido

usando-se como f luido água bi-destilada e desionizada e ê segun

da (curva 2), usando-se como f luido uma solução de NoCl de

concentração lO0 mg/l' Venificd-se que, mesmo uma baixa coA

centracão do solução, implica em forte diminuição ttu resistivi

dade elåt"i"., evidenciada pele inclinução da curva 2, que pode

"å ¡n"lusive ser negativa, assumindo um comPortâmento inverso

parô o caso de saturação do meio "ot Águu= altamente salinas'

conforme constatado por Dakhnor' (1962) e neferido

Kosinski e Kelly (198 l).

A ""gttttão 
l i nean ap l icada à ""t'u 

I mostrou'

um coeficiente de conrelação de 0,997 e Pôrê a curvê 2 esse

coeficiente á de 0,995. É importante notar que houve uma mu

donça de escala parð as nesistividades da curva 2 de um fator

lO. lsso se deve sem dívicJa, à ditinuição significativa do ne

sistividadç elét"i"a do rneio quando o fluido contém íon= q'" fu

cilitam d pôssagem da corrente' Ouando a matniz ponosa contém

água desionizada, esta ð9e como isolante e a corneste f lui'

pnincipalmente, através da supenfície dos g"ãos que "=tão em

contato entre si, Como u."u á""u de contato á maior patt umô

menor grðnulometria, venifica-se tambám que a resistividade di

minui confonme diminui o diåmetno tádio.do= g.ãos da= amostras,

de modo que a condutividade "látr.ica superficial se tornê o me

canismo predominante de transponte da corrente, pðrê o que col

conne também o selec ionamento das partícu las'

Essa dependência mítua entre a condutividade

em



7O

hidnáulica e a resistividade elétnica torna possí.,"1 o ,so de

rçlações diretas bastante ít.i. nu p"åt;""'

No entanto, fatores como a baixa seletividade
dos graos, presenç.¡ de argila, cimentoçao carbonatica e altas

concentraçães iônicas, influenciam significativðmente tdnto ô

condutividade hidnáulica quento a condutividade elátrica dos

meios porosos. Assim, as reluçã"= an"ontradas ptlrê um determi

nado sistema ôguíf."o, não devem ser estend id¡s a outnos/ qr.

t.rão guurd.m com este, estreita semelhança entre suas caracterís

ticas,
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VI - LEVANTAMENTO I\4AGNETOMÉTRICO DA ÁREA PESOUISADA

Alám do seu €ìspecto I itoestratig"åfi"o no= domí

nios do Gnupo Bauru, tem-se procunado tambám estabelecer ôs re

laçães entre os episádios sedimentores iniciais com ð naturezè

mortologrca e o comportamento tectônico de seu substrato basal

tico. Altos e baixos, resu ltantes de processos enosivos ou es

tnuturðis, evidenciam a irnegutaridade desses substratos que tern

sido estudados atravás de dados geofísicos, como magnetometnie

e eletro-resistividade (ELLERT & BARCHA., 1982), ðssociados ê

dados obtidos de penfureçães de poços para captação de å9'u

subterrânea no domínio do Grupo Bauru'

Dev ido à ma ior suscept i b i I idade magnét ica das

rochas busålticas em nelação aos sedimentos das formaçães col

preend idas na án"u du bac i a pesqu i sada, fo i fe ito um I evantamen

to mâgnetomét";"o terrestne, restrito à á."u de estudo, no sel

tido de se investigan a existência de possíveis embac iamentos

ou altos estrutunais na supenfície do substroto basåltico negio

na I ,

Levantamento= tugnáticos, uá"eos ou tenrestres,

com finalidades geoló9icas ou geofísi".., tão geralmente reali

zados por meio de medidas de intensidade do catpo *ugnáti"o to



tal utilizando-se de magnetâmetro de Pnecessão nuclear' As cor

tas magnéticas assim gerades' nepresentam em superfície o con

traste de magnetização existente em subsupenfície' o qual repre

'ti"o 
"'t8tulo 

que =t ='p""pã" uo "utpo 
tugná

senta um cðmPo mêgne

tico da Tenna' 0 estudo desses cômpos fonnecem informaçoes so

bre os porSmetros que caracte"¡=urn sstnuturas e conPos geolági

cos, tais como: dimensães' pnofundidades e susceptibilidades

rugnát i "u. '
Apesar da focilidade e rapidez das medidas de

"utpo tugnático total, optou-se nessa pesquisa pela medida da

componente vert ica I do campo ' que embora ma i s lenta dev ido ;

necessidade de nivelamento e orientação do magnetômetno em cada

grô le altimátrico' aprg
uma das estaçães de medido' alem do con'

sente maion facilidade cle intenpnetação' O pnocesso de inten

ie intensidade do campo totol denominodo "n9
pnetaçao dos môPðs oc rrrvsr¡rr

dução'ao so lo" á ¡ nt" i nsecamente comp I i cado ern reg i ães de ba i

xas latitudes (BARANOV, lg57) ' além do que as medidas da compo

nente vertical do campo se mostranam suficientes Pera a finali

dade de se anðlisôn ds oscilaçães de pnofund idade do substrato

busált¡co.

vt. | -
tical do Campo Magnático Ternestre'

Vl,l.l - Coleto de Dados

"u I

tro
do

de

Asmedidasrnogneto'ltnicas,dacomponenteverti
.urpo t"gnático tennestre fonêm feitas com um magnetâme

agu ll.ra suspensa ABEi\4 - Model 3 da Electnistk Malmìetning'



com umd sensibilidade nominal de l0 gðmês por divisao de esca

la poro a faixa de medidas utilizada, onde I goma corresponde
-q . 2a um f luxo magnetico de lO-' \tle6er /n' ou I nano-Tesla (nT).

Com unr espaçamento de I a 2 km entne as es

taçães, foram efetuadas 26; rnedidas, sendo 237 nas estaçães

e 30 nas clramadas bôses de referência, pana 
"o.."ção da varie

çao diania do cêmpo magnetico tenrestre,
Uma estação base central (A) , situada no en

troncamento das rodovias Catanduva- Bebedouro e Pinanji-Monte
Alto (coordenades UIMt 7669,25 km N e 738,75 km E), foi es

colhida como nefenência pana efeito da correção regional do cam

po nragnet ico em funçao das estoÇoes A ate E, utilizedas para

correçao da voriaçao diaria do cêmpo. As correçoes dionias fo
nam feitas a intervalos de tempo que variaram de 1,0 a 3,0
honas, em funçao das distancias das estðçoes mais afastadas ou

mesmo do gnau de dif iculdede de movimentação devido a condiçães
p"""á"ias das estnadas e caminlìos percorridos,, que compreendeu

cenca de 4,000 km no total do trabalho.
As oscilaçães diárias oF:servadas ficanam na fê¡

xa de -5,3 a + Il,J gômas, enquanto que, ô ,,aniação regio
nal em nelação à [-ru." A, foi de -4,3 pôrê ð bose B, -1,8 pê

na abase C, +15,5 parô ê base D e +3,/ gamas paro ô ba

se E, Por senem consider^adas vôniuçã"" "u.u"tenísticas de gran

des conrprimentos de onda, essas oscilaçães fonam tomadas como

sendo I i neares nô neg i ão pesqu i sada.

Vl ,1.2 - Elabor-acão do Mapa de lsovalones ( lsogamas)

Após o processêrnentD das ccmeções diurnas e reg iona i s

dos va lones med idos em cada uma das estaçães, foi elabonado um mapa de



isovalones corregond ente à linhu" de iguais va lores de htans ilde de com

ponente vertical do campo tugnático terrestre, na negião coq

preendida pela Bacia do Alto Rio Tunvo (An"xo Vl'l)'

0 mapa de isovalones foi traçado inicialrnente

em escola l:50,000, pela associação de 9 folhas topogrÁficas

editadas nesta escala pelo IBGE, envolvidas p"lt Át"u de 2'068

kr2 da bacia e, postenionmente reduzido para maior facilidade

de uso. En virtude da linearidade des variaçães, as linhas de

¡ sovê | ores ( i =ogutus) são i nterpo I adas entre os pontos de med i

¿u " ¡estram uma certa régulanidade da superfícis de topo do ba

salto em função da pequena faixa de varieção dos valores' com

,r rínimo de g53,2 gômas e rt tá"imo de 1054'6 gêmds'

V L2 - AnÁ | i se Oua I itat i va dos Resu ltados

0s pontos de medida, espaçados de I a 2 kt'

acham-se nepresentados no Mapa do Anexo-1, indicados com os va

lones finais de intensidade da componente ventical do campo mag

nát¡"o tennestre, em unidades gama, upó= terem sido pnocessadas

as conneçães devidu. à= var-iaçães diÁrias e regionais do cômPo

rugnéti.o, 0s espaçamentos menones entne os pontos (l km) fo

nðm utilizados .r á""u= considenadas de maior pnobabilidade de

oao".ên"ia de um embaciamento ou de um alto estnutunal na super

f ície do topo do basalto'
Confonme ¡65tnam os dados obtidos, a vðriôção

da ordem de l0O gemas entne os valo"." tå*imos e tínimo= pe!

mite associar, para a baciô pesquisada, um nelêvo da suPenfície

ba=áltica cujas caractenísticas são de negularidade,com ondu I'a

çôes suôves, H oespeito desse comportamento geral', observa- se

tambám a existência de á..a. de maior elevðção, representadas -



pelas concentrações das I inhas isogamds de valores mêis baixos'

formando consequentemente zonos de embaciamento entre elas' on

de é mais espessa a cemada do pacote sedimentar'

O levantamento oltimétnico real izado simultânea

mente com o magnetométrico em todos os pontos de mecl ida mostrou

tambám que a topografia da bacia acompanha apnoximadamente a su

^a .pentrcre bêsaltlcð subiôcente, apresentando em genal uma incli

nução pu"u Oeste, corrobonando com os resultados obtidos em

DAEr (t98t).
Devido à estreita faixa de variação das medidas

magnetométnicas, a ".lução entre valones de componente vertical

do campo e espessuras da camade sedimentan, mostnou-se inconsis

tente, Contudo, se considenarmos a variação de espessura deter

minada por sondagem elétrica, venificamos que esses panåmetnos

encontnam-se dentro de uma mesma feixa de flutuação estatística'

quando levados em conta os desvios experimentais associados à

suas medidas, mostrando assim que guardam uma relação entne si'

A dependência esperada, da variação da componente vertical do

cðmpo com o inverso do quadrado da distância atá o topo do ba

salto, derrerá se verificar d pantir de gradientes maiones des

ses panåmetnos.



VII - ESTUDOS GEOELETRICOS

0 desenvolvimento teánico do tåtodo t"t propi

ciado uma amplieçoo do campo de açáo das sondagens eletricas

venticais, permitindo uma intenpretação quantitativa das estru

tunôs geolá9icas em termos de suas esPessunês' pnofundidedes e

nesistividades el6tricas; .tronsvensais e longi.tudinais'

Fundamentados nô ana log i a ex i stente entre 9râl

dezas elát"¡"u. e hidnodinâmicas, conforme discutido ern cðpítu

los anteriores. tonnê-se sugestivo o estudo do comportamento da

água subter"ån"u .r uquíf".o= sedimentenes, atnaíes do unáli=.

das conrelaçoes estabelecidas entne esses pânômetros pônô o sls

tema cons iderado.

Vl l. | - Revisao de Litenatuna: Tnabalhos Antenioqeq

A ap I i"ução de *átodoo g"oe I átt icos nê aborda

gem de problemas g"olá9i"o= á amplamente constatada na literatu



rê espec¡alizada u nít'"1 internacional' No entanto venifica-se

que as aplicaçães do tátodo inicialmente se restningiam a estq

dos tectônicos, pesquiso de minérios e depósitos sedimentares'

Posteriormente, ao longo de mais de quarenta anos' a maioria

dos tnabalhos pubticados se relôcionôvðm com pesquisas de petrá

leo, devido ao gnande i nterêsse ""onât 
ico representado ( ARCH I E'

op.cit.). Contudo, a pnesençu de águu t'at formeçã"t' influen

ciando suas caractenísticas elét.i"u=, tornou evidente 9uêr

9nðçes a sondagens elátnicas, formaçães interes56¡tes poderiam

sen anðlisadas, suðs espessuras detenminadas t ='u= át"u= per

meár,eis localizadss'
[ çs¡tral i=ação, dunante ¡¡¡itos anos' em pesqui

sas de engenhania civil, devem-se ao feto de que ð exPlo"ação

de água não tinlra naquelu ápo"u a importâncio que tem nos dias

atuais, Seu prognesso nesse campÕ se verificou a pênt¡n dð 2è

guerrð, disserninando-se po" uát-ios lugares em todo o mundo'

. A cre.scente preocupação atua I com a proteção do

me io amb iente geo lá9 ico e ê Preservução da qua I idade da Ág'u

subterrâneo tem levado grande ''út"to 
de pesqu i56çlsnes a utiliza

".nr rétodo= geofísicos pêna a detecção' aualiação e predição de

distúnbios ambientais neletivos .ê processos innevensíveis na

biosfena (OGILVY & BoGoSLOVSKY, lg7Ð ' De todos o" tátodo= sto

físicos, o de eletro-resistividade vem sendo o mais amplamente

utilizado em Pesquisos de água subter"åntu " na predição de pno

pniedades e cênactenísticas de aquíftr.o", conforme podemos cons

tatanr entne outnos, nos trabalhos de BREUSSE' (1963); Z0HDY'

(1969);ZOHDY&JAcKSoN(1969);vANDAN(t976);KELLY(tgZ6)¡
KELLY (1977 - a, b); KELLY & KOSINSKI (198 l) e SINGHAL &

N t\4]AS ( rçg I , 1983) .

Modernas tácnicas de computação' p"ntitet hoje

uma interpretação física compreensiva das medidas de resistivi

dade de connente "ontínuu usades em sondagens "látrica=' As di



ficuldodes nepnesentadas pela tradução dos nesultedos físicos

em fatos h idrogeo | óg i cos, atnavés das complexas interpretaçães
pon meio de curvas padnães e seus ajustes às cqnvas de cðmpo,

dão lugar ê pnogrðmðs interpretativos que ajustam esses Fesultê

dos a modêlos gerados p"lo prápnio computador e que meis proxi

mamente repnesentam nossos dados, tornando assim a intenpret6

çã" atá então considenada uma arte (KELLY, 1977 - b), em umê

tácnica segurê e côpêz de produzin nesultados cada vez mais con

f râver s.

Não existe na literatura nenhuma refenência ê

respe ito de sondagens e I átn ¡cas efetuadas na .eg i ão abr ang ida

pela pnesente pesquisa, \e e¡tanto, venificê-se ê existência

de neferências sobne sondagens .lét.icas efetuadas nðs rochos

sedimentares do Gnupo Baunu, algumas das quais em negiães práxi

ru" à E".ia do Alto Rio Turvo, com litologiê semelhante. Nos

Estudos d. Ágra= Subternåneas no Estado de São Paulo, nealiza

dos pelo DAEE (1974, l976) nur ár"u" das Regiães Administna

tives de Ribeinão Pneto, Bauru, São Jo=é do Rio Preto e Araçg

tuba, fonam efetuodas sondagens el6tri "". 
pu".tétnicas junto ê

poços pnofundos com penfís geolá9icos conhecidos, com o objeti
vo de se estabelece¡- as nelaçães entne as resistividades encon

tnadas e os dodos de poços. A maior parte das sondagens encon

tnavam-se sobne os sed imentos do Gnupo Baunu, sendo que apenôs

duas situavam-se sobre os l¡asaltos da Formação Serno Gerol, em

Barini e Piratininga, tendo a primeira atingido o anenito Botu

catu, subj acente ao basa lto. Pe I a aná I i se dos resu ltados d"g
sas sondagens foram observadas elgumas canoctenísticas geo"lé

tr i cas das camadas pnospectadas.

A maion pante dos gnaficos de sondagens eletni
cas no enenito Bauru possui um compontamento semellrante. 0s

valores de resistividade apresentam uma escala decnescente se

guidos pon umd escala cnescente, sendo que os valores intenme



d i Ár i os me i s ba ixos conrespondem ôo ôren ito saturado '
As camadas supenficiais secas do arenito Bauru

apresentam nesistividades bastante altas' da ordem de t'átiu=

centenas eté milhanes de ohm.m, com uma espessuna atá cercð

de lO metros. Na maioria dos casos ðpônece a segui n uma ou

tra camada ou, às vezes duas camadas, com vêlores de resistivi

dade muito variados, poném sempre menones que os da camada su

perficial, situando-se na faixa de algumas dezenas ou mesmo cen

tenas de ohm,m ' A espessura dessa camada vania muito, com um

.,alor mádio de cenca de 20 m e, no caso de duas comadas, o

valon da r"esistividade da camada inferion é .ttpr.u menor que o

da superior. A últ¡ma camoda, ou seja' ô mêis inferior do ðn9

nito Beunu apresenta valores de resistividade bastante hotogê

neos, com tádiu .nt tonno de lO ohm'm, connespondendo à côma

da satunada do anenito'
Na pante final da curva do gráfi"o de resistivi

dade e látr ica ven i l'icð-se um namo ascendente, re I at i vo aos ba

saftos de Formação Senra Geral que, na maior;ö das vezes, se

compontam como infinitamente nesistentes em relução uo Bauru '

No caso part lcu la¡ do aren ito Bauru, as sonda

gens etetrrcds vert¡cðis penmitem uma boa definiçao do contato

entre esto formação e os basaltos subjacentes, devido aos 9r8[

des contrastes entre ês nesistividades isstas unidades geolá9i

cas. Suando o basalto não á muito espesso, é po==í,,tI se detel

minar', com nelativa p"e"isão, s6u çs¡tato com o arenito Botuca

tu subj acente.
ELLERT & BARcHA (1982) apliconam tácnicas seofí

sicas em sedimentos do Gnupo Bauru, utilizando tétodo" tugnét;

cos e elétnicos panê a delimitação de uma anomalia estnutuna I

da supenfície dos denrames aasålticos ne negião Norte-Ocidental

do Estado de São Poulo, a qual havia sido previamente descnita

pelos mesmos eutores com base em dados de poços profundos (BAB



cHA & ELLERT, 198 l).
Em estudo de dernames de lavas ba=álti"as na

ár.a do domínio do Baunu, DAVINO, ( 1979) uti I izou também sol

dagens elitricas e perfilagens geofísicês panð o estudo do pe!

fil geolásico na resião de São Josá do Rio Pneto' A aplicabi

lidade do rátodo de eletno-nesistividade em investiguçãts de

ternenos do Grupo Bauru, foi demonstnada por DAVINO & VALÊRl0

(1972), onde são apontados como fatores detenminantes no êxito

da aplicação do tétodo, o forte contnaste- de resistividades en

tne os sedimentos do gnupo e o basalto subjacente, a uniformi

dade e as espessunas dessas unidades geolágicas'

A part i r dessas pub I i caçães, que compreendem

pesquisôs nê área de domínio do pecote sed intentar envolvido no

presente estudo, apnesentamos na TaL''e la Vlt' l uma síntese dos

valones de resistividade elât"iç¿ g¡6s¡ttados, A grande varia

bilidade verificada nas resistividades dos sed imentos superfi

ciais, estão associadas principalmente a difenenças de umidade'

V I I .2 - Tnabe I ho de Campo e Metodo log i a

Com o objetivo pnincipal de se estudar ês corre

laçães existentes entne parâmetros geoelátnicos e hidrodinâmi

cos de uqríf."o" sedimentanes, foi escolhida a ánea da Ba"iu dl-

Atto Rio Turvo pon se ti'atar de uma bacia repnesentativa dentro

do domínio do pacote sedimentan do Gnupo Baut-u, e tdmbám devido

ô umð ma i on dens idade de i nfonmaçães h idrogeo l ó9 i cu= et função

do grande nút".o de poços existentes nessa negião de intensa -

atividade u9.í"ola e crescente desenvo lvímento, onde o uso de

ågua subter.åneu á fundamental, e por isso, cada vez maion.

Considerando-se o objetivo da pesquisa, o plane



TABELA VII,I - RESISTI VIDADES ELÉTRICAS DE SEDIMENTOS

BAURU E BASALTOS (FORi'l4çÃO SERRA GERAL)

DO DE SÃO PAULO. DADOS DE: (I) DAEE

(2) DAEE (t97Ð; (:) rllenr (19i3); (4)

(1982); (5) DAVINO & vALâRlo (1972) E

No ( t979) .

DO GRUPO

NO ESTA

( te76);
EL L ERT

(ó) DAVr

PROFUND IDADE

SUÊERFíC IE -
ate apnox tmada
mente 3 m

2 - 15 m

l5 - 130 m

lJ0 m

LITOLOGIA

SEDIMENTOS SUPERFI CI A I S

( soLo)

I

AREN ITO FAURU ( SÊCO)

AREN ITO BAURU
( SATURADO)

BASALTOS (ronunçÃo srnRn
GERAL

RESISTIVIDADË
K LT .(0HM.M)

90 - ll,ooo (4)
4oo- l.8oo (5)

tza (3)
.600- 7.000 (l)

900 (3)
t5o - 8oo (5)

to - 44 (4)
l8 (', l.máaio) (5)
15- 20 (6)
t8- 44 (¡)
to - 50 (2)
l6 (vl.máa¡o) (l)

5oo - 670 (4)
25o - óoo (z)
so- 5oo (l)

670 (¡)
3oo - 600 (6)
JOO (aprox.) (5)



jamento das sondagens elátnicas verticais seguiu o critário de

pnoximidade espacial das infonmaçães hidnogeol69icas' Assim, as

SEV foram efetuadas nas imediações de poços existentes ne å""u

cle interêsse. Dos 165 poços cadast.nados pelo DAEE atá ¡982, ço

rðm selecionados 90, onde efetivamente fonam reelizadas as soa

dagens, observando-se semPne um estado de repot.ro do poço maio' gue

l2 horas, com o objetivo de minimizan pos=í,rei= influåncias devido ao coire

de nebaixamento. 0 mapa do Anexo-2 mostna e localização dos

pontos de medida das SEV indicados de SE - Ol atá SE - 90,
Dados como: pnofund idade do poço; n írre I .stát ico; a lcance ou

não do basalto; existância de dados de teste de bombeamento e

d i str i bu íçao na ðneè do bac i a, fonam cons idenados pðr'ê a es

co I lra dos I oca i s de med ido,

Devido oo f,ato dos paråmetros pesquisedos estâr€n asoci a

dos a caractenísticas hidnogeológicas da região e, como os poços

atingem .t tádia 90 m de profundidede, as SEV fonam efetuadas

com espôçêmento ate 500 m entne os eletncdos de corrente, com o

ponto mádio do arranjo situado a umo distÂncia de 30 a IOO m da

boca do poço, ccnforme u =itruçb e ccrd içäs de c¿da um' O arranjo Sch|um

berge foi uti lizado pana todas as SEV em virtude de ser menos

influenciado por inomogeneidades latenais; apnesentan melhon

qualidode de cunvas de campo e maior simplicidade de openação.

O espaçamento entne os eletnodos de potencial

foram mantidos fixos atá o ponto em que apnesentavam valones

muito baixos e, devido a sensibilidade do instnumento, podendo

acarnetan impnecisão nu leituna. Assim, iniciando com um esPg

çamento de I m pand os eletrodos M N , fonam utilizados ain

da espaçamentos de 4, lO e 20 n e, nos pontos de mudança,

feitas as leituras, tanto para a diferença de potencial quanto

parð ðs conrentes, pôrd os dois valones de espaçamento entne os

e I etrodos lr4 e N.

0s va lores med idos fonam I ançados em fo I lras de

dados de campo confonme ilustrado num exemplo no Suadro Vll,l
Com esses dados traçam-se as curvês de campo em escela losg
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soÀlDôGEM N: 35 DATA : OA/O7/A5 POçO N3 l8 FOLHâ : 98 PROFUNDID/IDE : 74m

^a/2(m)

Àv (úV)
11 {mA} I, (mA)

, ( ohfn.rl )

r,t N - I MN -4 rrN - tO M -20 n. n2

z,o

2,5

3,O

4'o

5,O

6,0

I'o

to

'12,5

t6

?o

30

40

50

60

80

too

150

?oo

250

300

,r 2o ro

70, O

45,O

30,O

'13 
'o

9'o

6,3

6,6

6,4

3'6

2.7

I

i,il

itl

:::,1

;:::l
.' oo,o 

I

zZO,O

264,5

296,O

365,O

295,O

3 9O,O

320,O

I

.i27 t7

tt4?tz

t46,3

155,6

.,t6o,I

155,5

t3t,o

92 r6

64,6

50,2

34 ,8

26, t

20,5

1T t9

45,6

13,2

42 t9

'14'9

'i?,7

20 ,4

I

ro,6

4,?

5,6

?.o

t32,O 25-O

6'o

4,2

?.2

340, o

4,2

3,2

4 10,o

OBS :

DE DÀDOS DE CAMPO PARA AS SONDAGENS

ELETRICAS' VERTICAIS DE 01 A 90.



.ítri"u, plotando-se os valores de resistividade eletnice em

frnção das pnofundidodes, expnessas em tenmos de ÃB/2, confor

me ilustna a Fi9, Vll,l

Vll.2.l - Eou iÞarnentos

A menos que sejam exigidos certos nefinomentos,

como por exemp lo contro les automát i cos, o i nstrumenta I usado

nas sondogen= .lét"i"a= é bastante simples, consistindo essen

cíelmente de uma fonte de tensão (bate"ia ou gerador), quatro

bannas nretálicas (drus como eletnodos de corrente e duas como

eletnodos de potencial), um voltímetno e cabos isolados de coq

pnimento suficiente' Fazem pente do circuito, um internupton e

um nesistor variável para regular a cornente (f¡s' vll'2)'
Em gero I , os equ i pamentos portåte i s fornecem

te.'sães de saída até a ordem de 1000 V. 0 miliamperimetro de

ve seF capaz de medin intensidades da ordem de 500 mA de f'a

do de escaIa, sendo assim dotado de "shunts" pana estenden ê

margem de medida quando neces.á"io. 0s práprios fabnicantes

fornecem os "shunts" apropniedos para seus mi I iamperímetros

ou microamp""ítet.os, se fon o cdso.

0 s e I etrodos de corrente podem sen fe itos de

banras de latão ou ðço inoxidável com cenca de /O cn de cog

primento, com um "plug" de conexão Pana o cabo que vai pona a

batenia. Contatos elí¿t"icos satisfatório. =ão norma lmente obti

dos em tenrenos relativamente ímidos, quando os eletrodos pene

tnarn de 20 e 30 cm no solo' Em Áreas secas, o contato pode

sen melhorado molhando-se o local de fixução do eletrodo com

aguô sa r gêoô,

Apeson do uso de banras metáli"u., é tecotendá
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vel o uso de eletnodo= não polari=ár'eis como eletrodos de poten

cial, do tipo usodo em medidas de potencial espontâneo ' Esse

tipo de eletrodo é dot"do de uma cåp=ulð Porosð contendo uma so

lução eletnolítica em contato com o metal condutor' No cêso'

foi utilizado como condutor un fio grosso de cobne, enroledo em

espinal e imenso em solrção "on."ntrada de Cu SO, a qual exsu

dava pela cåpsula ponosa, mantendo contato eletrico com ô super

fície do terreno, onde previamente era escavedo um buraco Parê
t | ^..--do á f"ito fluin conrente atravás do terresuê colÔcôçao, uuðnoo e I (.)l uo I ¡ur I Ç(rl

no, a diferença de potencial que apêrece entre esses eletnodos

é medida atravás de um voltímetno ou por meio de um compensador

de connente contínua' Ðesse modo, e diferença de potencial de

ve sen cornigida de qualquer difenença de potencial pnesente

nos eletnodos, devido à p..""nçu de cornentet "lát"icus natu

na i s,

A co".eção desses potenciais espontâneos Pode

sen feita de dois modos. O tétodo direto consiste em anotan ê

tensão do potencial espontâneo, que á simplesmente e leituro do

voltímetro quando a fonte não "stá ligada, e subtraí-le da t.!

são lida quando se introduz conrente ¡6 terreno. Um metodo mais

conveniente, consiste na utilização de um cincuito auxiliar, do

qual se toma uma tensão igual e oposta à do potencial espontâ

neo,de mocio que a leitura do voltímetro seja levodo a zero ôn

tes de se intnoduzin a connente no tenneno' llma vez que os pg

tenciais espontân"o" tÁr.itos são da ondem de I Volt, o c¡!

cuito auxilian pode ser alimentado pon apenðs duas pilhas co

muns de lantenna, Esse tipo de .o"..ção foi empnegada nas medi

das de campo deste traballro.
FenÂr.no= de po I a" i =ução .l¿tro I ít ica poderão

oconren guando a circulação no solo fon feita sempne no mesmo

sentido. Pona se evitar esses fenômenos, o sentido da conren-

te ê ¡ nventido peniodicomente, por exemplo, entre as rnedidas em



Þontos sucess¡vos' Suando se utiliza urna bateriê como fonte

de corrente, isso pode ser consegúido substituindo-se s i¡ter

rupt6¡ ¡f6 Fig. Vll,2, por uma chave invensora'

Outra manei.a po==ít"l de se contonnan o proble

ma da polanização eliminando-se tambám o uso da chave int"""ot-*

consiste nô utilização de circuitos de corrente alterneda de
a^

baixa fnequencia, no lugar de cornente continua, com trequen

cias da ondem de lO Hz, ou menos' Com isso, tonna-se

desnecessánia a compen=ução do. potenciais espontâneos, umê vez

qr" tão de polanidade fixa, não sendo admitidos pelos instrumen

tos de cornente alter-nada' Contudo, no caso de senem utiliza

dos cabos longos, os efeitos de indução eletnomagnática podem

sen prejucl iciais, mesmo quando a freguência for muito baixa'

Alám di.=o, é fundamental evitan-se as fugas de cornente ôtng

,rés d. um penfeito isolamento dos cabos, especialmente em tenne

nos úmidos.

llma desvantegem do uso de conrentes alternadas

se deve à o"o..ên"ia do fenômeno chamado "efeito skin", que

cons i ste na concentração de conrente a lternada nas v i z i nhanças

do contato entne mateniais de difenentes nesistividades' Essa

concentraçao dc connente e mðis significativa pana frequencias

mais altas e pana gr-andes diferenças de resistividede, tornal

do-se mais irnportante na supenfície do solo. 0 "efeito skin"

significa um rápido decnéscimo de densidade de cornente com ð

profundidade.e, c on sequ entemente , uma diminuição na pnofundi

dade de investigação, As variaçã.s de resistividade das forma

çã.. ptárimas à sup..fície possuem um efeito prepondenante na

d i stn i bu ição do campo e I ét" ico, impondo ass im uma sevena I im ita

ção uo uso de cornentes altennadas em pacotes sed imentares de

resistividades .l6t"icês relativamente baixas'

Alám dos eletnodos metálicos de conrente (AB)

e dos e letnodos não-po I ar i záve i s (utt¡ usados nas SEV, fo



9L)

ram uti I izaóos ainda'os segu i ntes equ i Pamentos:

geradora de cornente (SPCEL) DC/DC de

V e 500 mA com al imentação 6 þ6teria

2 U/3O A , de corrente contínua.

a) Fonte

1000

de I

b) Mi I iamperímetro (-lectnol) DC com sensibi I i

dade de o, I mA,/d i vi são com esca I as até 5oO

mA.

Mi I ivoltímetro (-[ectnol) de alta impedåncia

çfs s¡trada e sensibilidade de 0,1 mV / ¿¡vl

=ão, .or escalas de 3 até JOOO m V e com

ajuste do ponto zero pðrô cotpen=ação d" po

tenciais esPontaneos'

Bobinas (2) de cabo elátrico com extensão de

100 m cada pare ôcop lðmento ðos eletrodos

de cornente A e E, com neco I h imento ac iona

do por moton elátrico, alimentado pon bateria

de cornente cont ínua de.. l2 V.

vil,3 Síntese dos Dados Geoe letr icos

A partir dos dados de campo obtidos pelas SEV

çops¡¡ dsterminados para ds diferentes camadas de cada uma das

sondogens os seguintes parâmetnos elátnicos: nesistividade el6

tnica (p); condutância lonsitudinal ( olong,) " nesistência

transversal ( gt."n=,). A resistividade (p) conresponde ;

chamada "bulk resistivity", ou seiê, ê resistividade global da

.)

d)



camðdð considenadâ. A condutância longitudinal ( o long, ) í'

expressa pelo Pnoduto s¡tre ê espessurê da eamada e sua condut i

vidade elátnica ( o, = " * ]- ) , com unidades em 4tto='-lono 0 -

A nesistêncir t.an.,r""=al ( p--^.-- ) á ¿a¿a pelo pnoduto en' trâns.'
tre a espessuna da camada e sua resistividade ( p.--^^ =ex p)'lrðns.

Confonme veremos r.to" íttn= seguintes, apá= o in

terpnerdçao das curvas de resistividades apanentes obtidas no

campo, o pacote sedimentar nu á""u da bacia estudada apresenta

em genal { camadas, onde as duas primeiras compneendem ê sg

penfície do solo e seus primeiros metros (tt 9""a1 bastante =ê

"os), seguindo-se uma camada insatunada, até otingir o ní""1 "s
tát¡co e, a portir ciaí atá o topo da supenfície basáltica, e í!

tima camada, ou camada saturada, Por se traton pontanto da zo

na de maior interêsse em relação.o= pa"åmetros hidrogeolá9icos

e geoeletr^icos pesquisados neste trabelho, sao apnesentados na

Tabela Vll.2 os valores de nesistividade global, condutância

longitudinal e resistência trênsvensel pana ðs camôdas satura

das do uqríf""o." ;""" O- bu.lu ."tr¿udu, not pontos onde f;

rôrn neõ¡lizadas as sondagens elátnicas venticais' A distnibui

çao espðcrêl dôs >iV e os con¡espondentes valores de ""=¡=ti
vidode elátrica global, condutância longitudinal e r"esistância

elátrica transvensul, =ão apnesentados no mðpa do Anexo-2, i'n
tamente com dois cortes geoló9icos da bacia, segundo DAEE, l98l'

Na Fig' Vll.J estão representadas as dístribui

çães das freguências de valones de nesistividade eletnica col

respondente à camuda 5¿turada do aquîf..o, que apnesentanam um

rrulo. médio igual a 15,06 ohm.m com um desvio padnão de 5,16.



TABELA vl.2 - DADos cEoELÉrntcos DA CAMADA SATURADA Do nouírE

Ro enUnú nn ÁRre DA BACTA Do ALTo Rlo TURVo- SP.

0l
o2
03
04
05
06

r5

8
zl

9
il
r9
t0

7

9
9
6

9
8

26
t6
lt
t2
I

t8
t0

20
ll

a\7

08
ôo
t0
ll

rJ
t4
r5
r6
t7
r8
r9
20
2l

23
24
25
26
t1
28
?o

30
3r
'))
JJ
34
J)
36
37
38
39

6,93
5,83
6,75
J, JJ
5,50
5 ,46
3,26
5,70
6 ,14
6,89
5,1 I

Ô 'o/5,50
t1 0,

4,04
3,50
3,64
6,17
7 ,78
2,78
5,00
Jrró
3 ,05
6 ,36
2,65
6,38
8 ,50
3,t6
3,7 |

5 ,39
4,69
5,o/
6, lo
4,67
6,22
5,29
2 ,50
5 ,05
5 ,88

r 560
840
432

| 474
450
6óo

t t78
570
30t
55ð
4t4
z40
450
/sv

27 30
Ro6

440
888
ó30
900
500

r800
tttn

765
408
850

I t40
r07r
gt0

I 200
t27 5
6r0
378
598

3442
1000
l98o
1700

t7
8

t0
r9
t7
r3
r6
r5
t0
9

t0
25

t7

2,(ohm.m )

'tnðns. '
.-t,Õ (ohm )long.p (ohm,m)



40
4t
Á,
43
44
45
46
4/
48
49
50
5r
E'

5J
54
fEJJ

50
J/
58
59
60
6t
62
ó3
64
65
66
67
68
69
7o
7t

73
74
75
/o
77
78
79
80
8r
82

l0
t9
2l
r8
l5
t6
r5
26
)\
t7
2l
t7
r8
n(

t4
r6
t6
25
,1

r3
ll
r5
il
r3
t4
t0
t¿
r5
r5
r3
8

t4
24

9
t6
ll
20
lt
t4
8

,'t
r3
20

r t00
t t78
945
9t8
750

r385
8r0

2340
t 625
g0t

r 680
| 564
203 5
tt47

/Jl

496
825

r700
I 288
756
726
gll

| 456
1339

950
876

l24l
r65o
tt47
369

t 287
768
225

t765
763
808
550

| 498
544

r 380
810

r400

I l,0o
3,26
2,14
4 Qt

J,Jó
E 

'N
3,60
3,46
2,60
3, t2
3,81
5,41
6, 50
1,76
3,84
t,94
3 ,03

2 ,44
4,15
6,00
4,t3
il,6r
7 ,92
I O1

9, 50
6, 08
¡ Qo

6,30
5 ,49
6,29
l ,33
2,78
6 ,49
6 ,42
I ,98
4 ,56
7,64
8,50
2,6t
t,44
3,50

n
,r (ohm.m ,'trêns.

.-t.
o , (ohm )

¡ ong.o (ohm.m)

cont i nu ação

se9ue



S. E. V,
n9

o(ohm.m) o, ( ohm
r on9,

-1.
)

o

^ (ohm.m ,H t ran s-

R?

84
85
86
87
88
89
90

4
4
8

9
)
4
3
5

1 tl)

5 ,36
Jt¿4
3,7 5
8,50
6 ,43
5 ,46
8, r3

968
050
|0
382
tt A

260
or?
830
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vaLoR MÉDIO : ,t5,O6 OHM

oEsvro PÀDRÃO : 5,{6

45 20 25

RESIST¡VIDADE DA CAMADA SATURADA ( OHM,M )

FrG. Vll .5 - DTSTRTBUIÇÃO DE FREOIjÊNCIA DE VALORES DE RESISTI -
VIDADE DA CAMADA SATURADA .



vil,4 -

A maioria dos tétodo= g"oelátricos e em panticu
.|át"i.u=verticaistâmporfinalidadedeter

I ar ôs sondagens e 
, ^ du reg i ão estudada, pg

minor a estnutura geologico subternanee

io se obter da distribuição de resistivida
ra isso e necessar

des um significado geoló9ico' passando assim de um perfil geg

elátn¡co pand um perfil geolá9ico do meio estudado' Contudo' es

tas etapas não =ão de fácil ""e.ução; 
a pnimeira baseia-se em

leis físicas. tuternåticas' enquanto que a segunda depende f"l

damentalmente das condiçães de deposição impostas pelo meio

9eo ló9 ico.
A distribuição da connente eletnica em meros

nonmarmente heterogên"o" como o sul¡soro, á ""gida 
pon leis mate

- :- simples nem elementares' conforme pode sen
mat i cas que nôo sðo

verificado no desenvolvimento teánico do problema tr-atado pon

divensos autonesf entne os quais; ALFANO (1959); KUNÉTZ (1960);

oRELLANA (1972); TÊLF0RD (1976) e K0EFOED ( 1979) ' lsso tem le

vado ao desenvolvimento d" 'nátodo= 
de interpnetação das SEV por

meio da utilização de cur^vas teáricas padrão' com as quais =ão

comparadas ôs curvas de campo no sentido de se identif ican dife

rentes me i os geo lág icos atravessados pe I a cornente t lát" i 
"u '



Verifica-se que as sol'çã"= po="íveis para a!

ns valores levðm ê um intervalo, que à= t'"="= pode ser nelati

vamente amplo, dependendo das caractenísticas geológica's do

su[:stnato real, como grau de hetenogene idade, contrastes de

si sti vidodc e ôn¡ sotropias,

re

¡,¡o processo de intsprctacã das SEV, a desejoda unicidrle de

solLçao sc nelaci:na tåo somente conr o pnob I ema f i s i co-matemat ico,

tratado com dados de precisão absoluta, e.ão "orn 
o problema

real, cuja solução deve ser encontnada com dados de pnecisao lí

mítada. Na maionia dos cðsos' as curvas de SEV admitem mui

tas soluçoes, ponem dentro de um certo intenvalo. cujos ¡imite]

são impostos pe lo gnau de infonmaçães ad ic iona i s que se tenl.ra

do domínio estudado, sendo tanto menor quanto meior for a preci

sao dessas informaçoes. Desse modo, podemos afinman que' como

acontece com os demais tétodot geofísicos, o tétodo d" eletro-

resistividade, aplis6d6 6tnavés das sondagens elétricas verti

cais, nao pode pnescindir de um Lrom conlrec irnento geologico do

meio onde se pnetende utilizá-lo, sob pena de pender sua utili

dade e confiabilidade. -

fi i ¡terpretaçãc., de nred idas de nesi st i vidade enl

SEV vem se'ndo fe ita há ma i s de tr i nta anos atr-at,ás da conlrec i

da tácnico de curvas-podrão, at"a,rá= do uso de álttuns de curvas

teónicas, teis como os da COMPAGNIE GÊNERALE DE GÉoPHYSIoUE

(1953 e 1963); MOoNEv & wErztL (1956); FLATHE (19ó3) e oRELLANA

& MOONEY ( t9ó6) .

Entre os rétodo" 9"Áf;.o. de interpretoção, o

chomado "rátodo do ponto auxiliðr" necebeu considerÁvel atenção,

inicialmente entne pesquisadones eunopeus e posterionmente entrr:
èageorrsrcos ômerrcênos, sendo pnesentemente um dos mais difundi

dos e utilizados entne nás, Tnata-se de ,m ráto.lo 9.áfi.o .tpí
nico, atravé. do qual um pnoblema de multicomadas resistivas po



de ser neduzido Progressivamente ê um cêso mais simples' de

duas ou três comadas' Assim' parê se intenpretor uma curve de

sondagem de diversas camados, usôm-se a= c'rt'as-padrão existen

'm uma ou mais das quatro côrtas que nePne
tes, em conJunçêo co

sentam a= farnílias de curvês auxiliônes' ou sejam' ês cartas:

Hummel (canta H); de anisotnopia (canta A); de Humme I - deslo

cada (carta DH) e a de anisotnopia - deslocada (carta DA)'

A ¡dáie básica dos tátodo= de intenpnetação ¿

centrada no fato de se combinar teáricamente duas ou mais camê

':a comada an isotráP ica 
'das homogêneas e isotropicas em uma un

que pon sua vez á equivolente a uma outna camada ficticia' homo

gân.u . isotnáPica.
0 que se verifit" 'tu 

p"ática ó q'e os metodos

i nterpretat i ,,os sráfi.o= "ão lentos' exigindo do pesquisador

uma large expeniôncia na uti I ização dos ábuco= pudrães e do

ajuste de sua cunva de trabalho com os-.d ifenentes segmentos das

daí inf""ir conclusõe= à resPeito do numero
cunvas-Podnêo Pðrô oal lrÌrc¡ rl

de camadas e de suas respectivas resistividades elêtricas' 0

uso de computadores tem sido, em ger-al, nestrito uo tálculo exa

to des curvas de sondagem teáricas' como em BARAN0V & TESSEN

coRT ( 1959) ; DEPPERl\4ANN ( l96l ) ; BARANOV (1962) ou na i ntenprg

tação itenatiuu o,totåtica de nesistividades' como em MARDSEN

(I973); ZOHDY (Ig7Ð; BICHARA & LAKSHMANAN (I976) C KOEFOED

(te79).

Vll.4.l - 0 Pr

O crescente desenvol virnento

faci I idade de acesso a microcomputadones em

tituiçães de pesquisa, associedos à versat i

"Resist"

da i nfonmát ica e ê

univensidades e ins

lidade e simPlicida



9!r

de de openação, =ug"""m seu uso em pesquisas geofísicas como

uma fenromenta bastant " it¡l n" unátise e tnatamento de dados

em 9enal, e em panticular, na interpretação de sondag""= "létti
cas verticais.

Um programa inlenp^e't¡tivo dessa natunez¡ foi desenvo I

vido necenternen tp FÐr GREENHOUSE J. e colabonodo'es, da walen loo l¡iver

sity (Canada) fundamentodo rn pnognama Proposto pon ZOHDy (1974)' virù

contribuir fontemente pana e rapidez e detalhamento na interpne

tação dos dados das SEV, sendo conhecido com o denominação de

prognôma "RESIST', o qual foi utilizado neste tral¡alho para a

i nterpnetoção das 90 SFV rea I i zadas '

0. pnograma -RESIST" foi desenvolvido para o uso

em micro-computodores lBlt4 ou compatíveis, usando o lingua

gem Turbo-Pascal' 0s dados de c: ampo =ão uttu="nados em um ar"

quivo de disco sob o fonma de tabelas tipo AB (i), que corres

pnde aos espaçêmentos entre os eletrodos (AB/2)' em metnos' e

RHO ( i) ' 
que corresponde êos vô I ones de nes i st i v idade de cada

medida, em ohm.m . Cada sondagem de uma campanha å identifj-

cada sequenc i a I mente, podendo ser neg i strodo, pon exemP lo ' o no

me da negião, da bacia de um rio, de'um dado tipo de formação'

etc., seguido de rt nít""o pana ê distinção entre ès divensas

sondagens,

A pantin dos valores das tabelas, o pnognðma 9e

ra um modelo matemático e, .pát. escolho entre os tipos de êr

nanjo de eletrodos usado nas medidas (Schlumbergen ou Wenner)'

deve-se entran ao, o nír""o de camados que se deseja ajustor ð

êsse modelo. A possibi I idade do n,lreno de camadas se estende

atá o limite e trinta e quatro, sendo a íltiru cornespondente

ao embasamento. Con'.,ár lembnan que o prognama tem aplicação es

pecialn¡ente no estudo d" ágra= subtenrâneas em ðquífu"o= sedimenta

TES,



A pantin das infonmaçLs dos valores de resistividade e

pnofundiCade, tão ap'eserrt¿dos os pontos da curva clo modelo' gffando simu I

tâneamsrte uma janel a panð a entr-ada dos valores das eslsunðs das cô¡mê

das(H)edes.¡asne+ectirænesistividdes(nHo),de."â.cocomonú'"

nodecamadasantenionmenteestabelecido(r¡s.V1t'4-exemplo).
. 'rterpo I a 'os va I ones dos dados de re

A pantir dai, o Pnognama 1l

sistividade entne os valores gerados pelo modelo' calculando si

multaneamente o valon do erro nelativo poncentual ( Pmodelo/

0dudo= -l). l0O, bem como o valor do índice de ajuste entre

as cunvas, ,"p".sentado pe I o va I or do enro quadtát ¡ "t' 
tád i o

(nfrlS) entne. os pontos da cunva genada pelo modelo e os dados in

tenpolaclos'Apásesse="álculos'áfonnecidoummoclelog"áC¡
co representativo das divensas camadas com suas respectivas es

pessurê¡s e resistividades (Fis' Vl l' 5 - exenrplo) e' tambám' a

curVð<Jesondagemdomodeloa.iustadoaosdadosfornecidos(r¡s'
Vll,6- exemPlo)'

Quando Se verificar um ajuste insati sfatorio,

oprognamapenmiteopgfc)rnoeaescolhadeoutrasaltennativas
' 

- lanâmetnos das camadas' ou atá mesmo
possi vei s em nel açao aos

uma mudança completa nôs características do nodelo, como a alte

, I ^ -+- il-,, i. - za lol'es de
rôçao cl o numero de camadas e a atn ibu içao de no\/os \

espessunas e resi sti vidades'

Assim, o prognama calcula a cunva teórica

obt i da a part i r dos panâmetnos fornec i dos (esp"ssuna e

nesi st i vidade) e a compênê com a curva de campo' Pon

processodetentativas,pnocurô-seestabelecer()Svalores
cle espessu na e res i st i v i dade gue .lto rneç am uma cu rva que

mai s se aProxime da cunvê de cêmpo'

de ser ma i or

das formaçoes

Obtido um índice de ajuste satisfatot^io' Çuê po

ou menon dependendo da complexiclade e ' estrutuna

g"o lág i cas da á""t em estudo r o 'Prognama f orne-ce

ú
2
o
a.
ì
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.ntão os panâmetnos elátnicos de nesistividade, condutância lon

gitudinal e nesistividade transversol de cada camada, bem como

sua contribuição percentual em neluçã" à espessuro total do pg

cote sedimentar até o embasamento, conforme ilustnado no exem

plo da Fis, Vll,7,

Vll.5 - Seleção de Dados de SEV Para Efeito de Correleçao

Entne ParSmetnos Geoelétricos e Hidnogeológicos.

Apás o levantamento geoelátn¡co de bacia, feito

atrevés das 90 sondagens distnibuidas n. á""u pesqu¡seda (Ane

xo-2) , fonam se lec ionados 29 pontos pðrð os qua i s ex i stem da

dos mais detalhados de parâmetnos hidnáulicos, nealizados em po

ços na bacia, pelo conr,ênio DAEE- IGUSP (198 l)' 0s parâmetros

hidráulicos como, capãcidade específ¡"u " transmissividade hi

drául ico foram obtidos em testes de bombea¡nento e detenminados

pe lo método de Jocob.

A Tabela Vl l'3 apresenta os valones desses pê

râmetnos bem como, a profundidade do poço' ê pnofundidede do ní

vel estático, as coordenôdðs dos poços e ð connespondente iden

tificação das SEV associadas. Panalelamente ðos dêdos de po

ço, =ão apresentados os dados obtidos a pantir- das sondagens

elát.icas connespondentes onde, na maioria dos casos, se venif i

ca uma boo aprox in'ução.

No Apêndice - l, .ão up."=entados os dados co1

p I etos de cado urna das SEV se lec ionadas, os quù i s fonom ut ili

zãdos para o estudo de seu inter-nelacionamento côm os pt"ât.

tros hidrogeolágicos <Jo aquíf".o Buuru nu á""u pesquisada. As

=im, após da intenpnetação, at.a',rá= do pnognama anteriormente -
descnito, são fo"necidos pare cada sondagem' os seguintes dados:
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- espaçðmentos de eletnodos do modelo (em m );

- nesistividades elét.¡cas do modelo, a partir das resistivida

des medidas no campo (em ohm.m);

- resistividades elétricas interpoladas em função do ajuste en

tre as curvðs de sondagem (d" c.tpo e do modelo), em ohm.m;

- erro pencentua I entre os va I ores de res i st i v idade, do mode I o

e dos dedos;

- índice de ajuste entre âs curvôs, nepresentodo pelo erro qug

dnát; co ráa io ( RMS) dos ajustes;

- núr..o de camedas g.oeléttic.s;

- espessunas das camadas ("t m );

- resistividade elátrica global associada às camadas;

- cunva de sondagem em escðla logarít^i"u, de resistividades em

(ohm.m) 
"m função dos espaçamentos de eletrodos (l'E/Z) en me

tno;

- condutâncios longitudinais das camadas com seus respectivos -
percentuais ne lat ivos;

- res i stênc i es transversa i s das cemodas com seus nespect i vos

percentuai s nel ati vos,



rNrER-RELAÇõEs DE .PAR+METRoS GEoELÉTR lcos E H IDRoD lNÂM I

c0s.

Medidas superficiais de resistividade eletrica

aão "tp."gudas, 
de um modo geral' em estudos de neconhecimento

de potencial idade de uq'íf"r.ot de agua subterranea ' como no

já citado trabalho de ZOHDY ( lg74) ' onde se busca Þr incipalmen

te defini" å.eu= ond" å maion a pnobabilidade de ocorrência de

mateniais de granulomett ia mais grosseina' Contudo' verifica -

se que muito poucos tnabalhos se referem à existência de nela

çã.. .nt." parÂrnetnos elét"icos e hidnÁulicos' entre esses pode

mos citar os de GRIFFITHS (1976) que, 6travås da apli"ução de

medidas de eletro-resistividade, pnocurou determinon a porosi

dade e a condutividade hidnáulica de arenitos' 0s resultados

dos trabalhos de KELLY (1977 u e b) se referem tutbém À pos

sibi I idade de se correlacionar resistividade elátr.lca e condut i

vidade hidnáu lica'
Nessa mesmo linlra, poråm estabelecendo t"ltçãt=

entre resistividade "létnica, transmissividade hidráulica' e os

parâmetnos, condutância longitudinal e nesiståncia tnansversal '

encontram-se os tnabalhos de NIWAS & SINGHAL (1980)' KOSINSKI

& KELLY (l98l) e SINGHAL & NIl{AS (1983)'

Apenas um ít'ico tnaballro na litenotuna brasilei

rê procunou estabelecer uma correlação do tipo citado anterion

mente, Com base nos dados de sondagen= elét.icas em sed imentos

do Gnupo Tubarão e nos dados de vazão de J poços' ELLERT

(1973) apresentou trmê relação entne nesistividade t "ttão esPe

a ^,c I t tcd.

0 conhecimento de neluções d"s=u noturezo pode

contribuir- s i 9n i f i cat i vamente pðrô umê melhor caracterização

hidrogeológi"a regional de aquíferos, podendo ser estendida pa



ra locê¡s que apnesentem mesmo compontðmento geologico ou gue

possam assim ser considerados' Assim, foi escolhida a becia

do Alto Rio Turvo (SP) com o objetivo de se estabelecen po"=í

veis conrelaçães entre seus pônåmêtnos elétnicos e hidrÁulicos,

por se tratar de umo bacia repnesentativa dentno dos dornínios
-ado aquifero Beuru, de grande impontancia nao apenas pela suô

gnande extensão "t á""", como pelo aspecto econåmico e social

que nepnesenta.

A partìr de valones de panåmetnos hidnodinâmi

cos como: capacidade e'specîf i""; tnansmissividade hidráulica e

condutividade hidr'áulica, e de panâmetnôs gectelátr^icos, como:

nesistividade elát.ica; nesistência transvensal e condutância

longitudinal, fonarn estabelecidas ôs correlaçães que se seguem'

Vlll- I - Cornelacão entre Capacidade Especifica e Trans

missividade Hidraulica do Aqu i fero.

A partin de dados de poço pon meio de testes de

bombeamento (DAEE, 198 l), forom obtidos os valones de côpacida

de específica (ou ,r.rão "tp".ífi"u), "t ^" th¡^ e de transmis

sividade hidráulica, em n," /di u, constantes da Tabela Vlll. I

A cornelação entne esses pêrâm"tros å êpnesen

tada no 9"áfi"o da Fig. Vll'1, para a quol " t.g."="ão lineer,

calculada pelo rátodo dos tínimos quadrados, apnesenta um coefi

ciente de correlação (de Pearson), igual a 0,92'

Vlll.2 - Cornelacão entne Condutividade Hidråulice do

Aoríf."o e Resistiviiode Elátrica da 0amada Sa

tunada,



TABELA Vlll'l-VALoRESDEcAPAcIDADEESPECiFIcAETRANSMISSIVI
DADT HIDRÁULICA DO AOUíFERO.
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FIG. VIII .1 - cAPAcIDADE ESPECiFICA X TRAN SMISSIVIDADE HIDRÁULICA



0s valores de condutividade hidráulica, erì

m/dia, e de resistividade elát.¡ca da camada saturada do aquífe

ro, em ohm,m, =ão "p".."ntados 
na Tabela Vl I l'2 '

O snáfico de conrelação entre esses paråmetros

e mostnêdo nê llg. Vlll'2, com u ."9".==ão linear, cðlculoda

p"lo rétodo dos tínimos quadnados' apnesentando um coeficiente'

de cornelação iguo I a 0,82 '

Vlll,3 - Cornelação entne Resistivi<Jade flátrica da Carn¿

da Saturada c Canoc idacic fsncc i f i ca do Aou i ' .-:'

A Tabela Vl l l.3 apresenta os valores de re is

tividade elét.ica da camada saturada e de capacidade específica

do aquíf"ro, ð pôrtin dos quais foi estabelecida ô conrelaçao -

mostrada at.a,ré= do gnafico da Fi9' Vll.3, onde t ""gt"t=ão li

neêr, pelo rétodo dos tínimos quadrados, apnesenta um coeficien

te de connelação igual a 0,80 '

Vlll.4 - Correlocão entre Transmissividade Hidnáulica do

Aquífero e Resistividade EIátnica da Camade satu

rada.

Valores de transmissividade hidráulica do uq,í

fero e de resistividade elét.ico da camada saturada .ão .p""="n
tados na Tabela Vlll,4. A cornelaçao entre esses panametros e

apnesentede através do 9.áfico da Fig. Vlll.4 , onde a regnes

são Iinedn, pelo método dos mínimos quodrados, apnesenta um coe

ficiente de cornelação igual a O,76,



TABELA VIII.2 - VALORES DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DO AOUíFERO

E RESISTIVIDADE ELÉTRICA DA CAMADA SATURADA'

aEti

n9

CONDUTI VIDADE HIDRAUL ICA

(n /di a)

RESI STI VI DADE ELETRI CA

DA CAI\4. SATURADA (ohm.m)

0t
o2
03
04
05
06
o7
08
09
IO
II
t2
r3
r5
t6
t9

2l
n.l

L4
a(
26
28
?o

3r
J'
1?

34

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

07
,11

t7
54
11
1r',

69
25
30
11

r9
t7
tô
8l
36

9l
09
62
r5
2t)
?o

59
ó0
),
35
05
4/
5J

t_5

IJ
E

2l
9

II
lç)
IO

7

9

9
6

I
26
r6

9
r8
t0
')À

ll
t7
8

t9
t7
r3
ró
r5
l0

9
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FIG. VIII 2 - CONDUTIVIDADE HIDRAúLICA DO AOUíFERO E RESISTIVIDADE

coEF. DE co nn e La çÂo
LINEAR.T=O,82

10

ElÉrntcn DA cAMADA sATURADA
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TABELA VIII.3 - VALORES DE RESISTIVIDADE ELÉTRICA E CAPACIDADT

ESPEciFIcA DAs cAMADAS sATuRADAS oo Rouírrno'

S. E. V

¡9

RESIST IV IDADE ELÉTR ICA

DA CAM. SATLIRADA (ohm.m)

CAPACIDADE ESPECíFICA
7

\n /n/m )

0t
o2
03
04
05
06
o7
08
09
t0
lt
l2
r3
r5
t6
r9
20
2l
22
')Á

26
28
?o

30
3r

33
34

r5

8
2l

9
ll
r9
t0

7

9
9
6

9
26
t6

9
t8
l0
1,4

ll
t7
8

t9
t7
¡J
l6
r5
t0
9

0

.,1

ot
,5s
,80
,40
,60
,30
,8E
,,56
,62
)^

,5O
,60

(at

,55
al

,26
/l')

,65
af

,09
,00
,30
,00
, oJ
,38,))

,80
ot
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LINEAR :r = 0,80

FIG.VIII 3 - CAPACIDADE

€

f"o, louu. r.t I

ESPECIFICA X RESISTIVIDADE ELETRICA DA CAMADA SATURADA
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TABELA VIII.4 - VALORES DE TRANSMISSIVIDADE HIDRÁULICA DO AAUi

FERo E RESIsTIvIDADE rlÉtRtcA DA cAMADA SATURA

DA.

TRANsMt ssl vl DADE H I uRÁut-tc¡

(^2 /¿¡ u)

REs I sT I v IDADE ¡lÉrn tc¡

DA CAM, SATURADA (OI.'M,M)
S. E. V.

n9

0l
o2
03
04
05
0ó
o7
08
o9
t0
ll
t2
r3
r5
r6
t9
20
2l
,¡t
,A

z6
28
1C}

30
3r
Jt¿

JJ
34

7,3ro (
15,8
50,3
20,5
22,6
50,0
20,0

38;7
I 1,0
I 1,0
17,6
94,0
29 ,0
2rl

93,0
7,O

50,0
l,)ô

r 6,0
34,0
45 ,0
It o

?l o

J; ¡ w
-Olro

40,0
JJ,V

t5
t2

8
2l

9
ll
r9
t0

7

9
9
ó

9
26
r6

9
t8
t0
24
ll
t7
I

r9
t7
r3
tó
t5
l0

9



FIG VIII .4 - TRANSMISSIVIDADE HIDRÁULICA DO AQUIFERO X RESISTIVIDADE ELETRICA DA CAMADA SATURADI
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Vlll.5 - Correlacão entre Condutividade Hidráulica do

Aquífeno e Resistêlcia Tnansversal da Camada Sa

turôdð,

A partir dos valores de condutividade hidrául i

cô, ou coeficiente de permeabilidade, em m/día ' e de resistân
t

cia transversal da comada satunada, em ohm'm" apnesentados na

da Fi9. Vll 1"5 que mosTabela Vlll'5, foí construido o grôtrco

tra a cornelaçðo entne esses pðråmetros' A negressao I lneðr' pe

lo método de tínimos quadrados, fornece pðrð esse cÉ¡so' um coq

ficiente de correlação igual a O,72'

Vlll'6 - Cornelação entre Capecidade Específica do Aquí

fero e Resistência Transvensal da Camada Satuna

da.

Ne Tabela Vlll'6, sã" apnesentados os volores
a'

Je crpacìdo.le cspec,titu do oquíf"''o, tt 
" 

/l'/^ ' 
e Jc nesis

tância transvensal da cemada satunatla' Esses valones foram plo

tados no 9.áfi"o da Fi9. Vlll'6 que os conrelgciono e' onde ð

".g""=.ão I i near-, pe I o ntétodo do= tín imos quodnados' mostra um

coeficiente de conre I oção igua I o 0,S:'

Vlll.7 - Conrelação entre Tronsmissividade Hidraulica do

clo Aouífero c lìesistôncia Tl'ansversal da Cam¡do

Saturada'



TABELA VII I,5 - VALORES DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DO AOUíFERO

E RESISTÊNCIA TRANSVERSAL DA CAMADA SATURADA.

S. E. V,

n9

CONDUTI VIDADE HIDRÁULI CA

(m/d ¡ a)

RESI STÊNCI A TRANSVERSAL
1

DA cAM. SAIURADA (ohm.m")

OI

02
03
04
05
06
07
08
09
l0
ll
t2
r3
r5
tó
r9
20
2l
22
1/1

25
26
28
to
30
3r
1)
JJ
J4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

07
27
t7
54
AJ

69

30
37
t9
t7
20
8r
36
03
9r
09
62
r5
26
39
59
ó0
,t

J5
05
47
53

r 560
840
4JL

| 470
450
6ó0

il78
570
30 I

558
4t4
240
450

2730
89ó
ó30
900
500

r800
770
76s
408

r r40
r07r
9t0

r 200
t275
6ro
378
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FlG. vlll.5 - coNDUTIVIDADE HIDRÁuLlcA Do aouiFgRo x REStsrÊr'lct¡ rn¡r.isvERSAL DA ca¡nADA saruRADA



TABELA vl l,6 - vALoRES DA cAPAcIDADr ESPEcírlcn oo ¡ouíreno E

RESISTÊNCIA TRANSVERSAL DA CAMADA SATURADA'

OI

^1nl
04
05
o6
a7
o8
09
l0
ll
l2
IJ

r5
r6
t9
20
2l
'))
24
al

2b
28
tô
30
3r
JZ
33
34

o,25
a\ o,
^ cr
1 ,80
0,40
0,60
I ,30
0,8E
0,56
o,62
o,20
0,56
0,60
/tJv
0, 55
^ rE

2,26
0,42
I ,65
0,25
t ,09
I ,00
| ,30
I ,00
0,63
0,38
o,22
0,80
0,92

r 560
840
Á1t

| 470
450
6ó0

I 178
570
301
558
4t4
240
450

27 30
89ó
630
900
500

r800
770
765
408

I t40
r07r
9t0

I 200
t275
ó10
378

RESI STÊNCI A TRANSVERSAL

DA CAM. SATURADA (ohm'm')
CAPAC IDADE ESPECíF I CA

')
( n" /h /^)
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FIG. VIII .6 - CAPACIDADE ESPECíFICA DO AOUiFERO X RESISTÊNCI^ 'TfI^¡ISVERSAL OA CAITIADA SATURADA



0s valones de t n a n sm i s s i v i d ad e hidráulica' e¡n

') ^ t- r- :

^" /di u, e de nesistência transvensal da camada satunada do aqui
)-

fero, em ohm,t¿, .ão up."."ntadas na Tabela Vlll'7 ' ð pariir

da qual ¿ regressão linear, pelo tátodo dos mínimos quadnados'

do g.áfico da Fig' Vlll.7 , fonnece urn coeficiente de conrela

ção igua I a 0,83 '

Vlll.8 - Correlação entne Condutiviciadc Hidnáulica do

Aqu ífe"o e Condutânc i a Long itud i no I da Camada

Saturade '

A Tabela Vl I l'8 apnesenta os valones de condt'

tividade hidrÁulica do uquíf""o, "r n/dia, e de condutância
L

longitudinal de camada saturoda, em ohm- 
" 

O grafico da Fis'

Vlll.8 mostna a correlação obtida entne "=""" 
pa.åtetros, para

o quel " "át", Io do negressão linear, ptlo tétodo do" tínitos

quadrados, opresenta um coeficiente de correlação igual e -O'7O'

o que indica a .el.ção invensa entne ambos'

Vlll,9 - Correlacão entre Condutåncie Longitudinal da

Camada Satunada e Capacidade Específica do Aquí

fero.

0s volores obtidos pana a condutância longitudi
-l .

nal da camada saturada, ern ohm-',ede capacidade especifica do

.^ 3,, 'aqurïeno, em m /^/m, =ão ."lacionados na Tabela Vlll'9, a pa!

tin dos quais o g"áfi"o da Fig' Vlll.9 mostna e cor.r^elução en

tne esses pônâmetros' A neg.essão linear, pelo tétodo dos míni



TABELA VIII,7 - VALORES DE TRANSMISSIVIDADE HIDRÁULICA T RESIS

TÊNcrA TRANSVERSAL Do AouíFERo (zoNA SATURADA).

0l
art

03
o4
05
0ó
a7
0-\

09
t0
II
t2
r3
t5
ró
r9

1l
22
)A

25
26
28
to
30
3r
1.)

.14

11
ro (
r5,8
50,3
20 ,5

50,0
20, 0

lt,0
|,0
t7 ,6
94,0
29 ,o

2,1
93,0
7,o

50,0
l2,O
I ó,0
34,0
45 ,O
37 ,9
2l ,0

5,8
40,0
JJ, U

r560
840
4.J-

| 474
450
660

l r78
570
3CI
55ò
4t4
240
460

27 30
896
ó30
900
500

r800

765
408

r r40
r07 I

gt0
I 200
t275
6r0
378

RESI STÊNC I A TRANSVERSAL
a

(ohm,m )

TRANSJ'4 I SSI V I DADE H I DRÁUL I CA
n

(m /d ¡ aJ
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TABELA VIII,8 - VALORES DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DO AOUíFERO

E CONDUTÂNC I A LONG ITUD I NAL DA CAMADA SATURADA.

cF\/

n9

0t

03
04

^!
06
07
OS

09
l0
I
t2
r3
r5
t6
r9
20
2l

24
25
20
28

30
3r
1)

JJ
34

CONDUTI VIDADE HIÐRAULICA

(m /d ¡a)

a,a7

^ 
,1

o,l7
0, 54
0,23
^ aÀ

cl ric
a\ .<
0,30
v,J/
0, t9
a ,l7
o,20
0,8 I

0,36
0,03
0,9 |

0,09
o ,62
0,l5
0,26
0, 39
0,59
0,60
^ 

,t
ñ 1(

o, 05
o ,47
0,53

6,93
5,83
6,7 5

5,50
5 ,46
3,26
a ?^

6,t4
ó,89
5,I
oro,/
5,50
4,44
3,50
. -Q

2,78
5 ,00
3,r3
0, Jo
2,65
6,38
3,16
3,7 |

5,39
4,69
5 ,67
6,10
4,67

CONDUTÂNC I A LONGITUDI NAL

DA cAM. SATURADA 1on'-l)
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FIG. VIII.8 - CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DO AAUíFERO
LONGITUDINAL DA CAMADA SATURADA
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TABELA VIII.9 - VALORES DE CONDUTÂNCIA LONGITUDINAL DA CAMADA

SATI'IRADAEDAcAPAcIDADEESPEcír¡cnoonouirrRo'

cr\/

nQ

OI

03
04
05
06
\)/
08
09
t0
il
t2
r3
l5
r6
r9
20
2l
,,
24
25
26
28
to
30
3r
')t
JJ
J4

6,93
5,83
6,75
J ¡ J.1

5,)o
5 ,46
1 ií

o,l4
ó,89
5,1 I

ô,a/
5,50
4,O4
3,50
7 ,78
ô rQ

5,00,) l?
6,36
2,65
ó, 38
3,16
3,7 |

5,39
4,69
5 ,67
6,10
4 ;67

o,25
ô ôt
0,5-5
r,80
0,40
0, ó0
I t !ì\'

0,88
0, -50
a ,62
0,20
0,56
0,60
2,50
0, 55
0,25

o,42
1,65
0,25

aro

,00
,30
,00

0,63
0, 38
0,22
o,8o
ô ot

CAPAC IDADE ESPEC I F ICA

\n /n/n)
CONDUTÂNCI A LONGITUDI NAL

DA CAM. sATURADA iohr-l )



FIG. VIII.9 - CONDUTANCIA LONGITUDINAL

COEF DE CORRE LAçÃO
LINEAR r :-0,7 2
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mos quadré¡dos' mostra uma relação inversa entre eles' com

coeficiente de çqrnelação igua I a -O,72 '

Vlll.lO - Correlação entne Condutância LongitudinaÌ da

Camada Saturada e Transmissividade Hidráu I ica

do Aqu í fero '

A part i r dos va I ores de condutânc i a I ong itud i

-tnal da camada saturada, em ohm- 

" 
e de transmissividade hidrau

¡'

lica do .quíf".o, .t (r" /¿¡a), aptesentados na Tabela Vlll'10'

fo i estabe I ec ida a conre I ação entne "t""" 
pttâmetros à part i n

do g.áfico da Fi9. Vlll.lO. 0 cálculo da negressão linear' pe

lo rétodo dos mínimos quadrados, mostra tambám uma nelação

inversa dos parâmetros, fonnecendo um coeficiente de correlação

igual a -0,76.



IABELA VIII,IO - VALORES DE

SATURADA E

FERO.

t32

CONDUTÂNCIA LONGITUDINAL DA CAMADA

TRANSM¡ssrvrDADE ntoRÁultcA Do ¡ouí

QFT/

¡9

CONDUTÂNC I A LONG ITUD INAL

DA CAM. SAIURADA (or''-l)
tRANSMI SSI VIDADE Hl DRAUL I Cr

DO AOUiFERo (m-ld ia)

0t
02
03
04
AE

06

08
09
t0
tl
l2
r3
r5
t6
r9
2A
)t

,,
24
at

26
28
20

30
3r
t,)

33
1t

6,93
5,83
6,75
J, JJ
5,50
5 ,46
3,26
5,70
6,14
6,89
5,1 I

6 ,67
5,50
4,04
3,50
7 ,78
t 1Q

5 ,00
JrrJ
6 ,36
2 ,65
6, 38
3,r6
Jt/l
< 10

4,69
5,o/
6,r0
4 ,67

,f

to
r5
50

50
rô
tt
38
il
ll
t7
94
to
)

93
7

50
t2
t6
34
45
77

2l
J¿

5

40
JJ

J
5
8

J
5
6
0
0
0

0
0
6
0
0
I

0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
8

0
0
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FIG VIII.lO _ CONDUTÃNCIA LONGIfUDINAL DA CAMADA
DO AOUíFERO.

+
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IX - ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONCLUSõES

Através de um levantamento geofísico extensivo
na êrea de uma bac i a sed imentar nepresentat i va do 'Grupo Bauru,

verificamos que podem ser estabelecidas .elaçõ"= ítei" entre
propr iedades h idráu I icas e e létr icas da camada saturada do aqu í

fe16.

0s valores dos coef¡cientes de correlação line
ar encontnados paro as reloçães entre cada um dos paråmetros
hidnodinomicos; condutividade hidnául ica; capacidade ""p""ífi
ca; transmissividade hidrául ica, e cada um dos ponåmetros s";
elétricos relativos À cameda saturada: nesistividade elét.i.a;
condutância longitudinel e nesistência transversal, mostranam -
se suficientemente altos, o que confirmð a validade e a aplica
bilidade dessas cornel.çã". no estudo de águas subterrâneas em

êneas geol ogi camente semel lrantes.

Um. u.rálise de significância dos nesultados,
ðtrâves da eplicaçao do teste "t" de Student / ao nivel de 5 %,

mostnou que ds cor-relu.ãaa .n"ontradas =ão "on.istentes, o que

significa pontanto, Or" " probabilidede dos dados desses pu"å

metros e lát. ícos se conne I ac ionanem com os nespect i vos ¿.¿o]
dos parâmetnos hidnodinâmicos, á de g5 %. Não obstante essd
s¡gnrt¡cancið, ðs equdçoes estobelecidas pðnô ès cornelacoes
tôm validade no domínio ,la áreo estudada, sendo porám aplicá
veis onde, a partin de levantamento de dados, se veniFi.u"", 

"i
tuacães de simileridade eletrica e hidnáulica, levando-se .;
conta as mesmds ðpnox iruçõaa.

SoO o ponto de v i sta geo | ág i co, os mode I os de

curvas de sondagem que msis se adaptðram às curves de campo rle
S.t.V. fonam os de 5 camadas, das quaís a pnimeina cor.responde
a supentrcie do solo pnopniamente dito ate cenca de fm, a segun
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da, corresponde aos primeiros metros abaixo da anterior, com es

pessunê rédi. "r torno de 3 m. Essas duas camadas iniciais

apresentam, em gerð1, grandes varieções de resistividade, em

função de diferentes teores de umidade do solo. A tenceira cð

mada, compreende e zona insaturada do aquifeno, notando-se umél

queda da resistividade e espessurË¡ tédiu d" ordem de 30 m, de

pendendo da espessura total do pacote sedimentar, podendo em al

guns casos ultrapassar a 50 m. Segue-se uma quarta camada cg

racterizada pela rocha sed imentar saturada que se estende desde

o níu"l fneático do uqríf".o até o seu embasamento basáltico.

As espessuras dessa camada aão got ""n"das 
pela confonmação do

topo do basalto, sendo maior nos embaciamentos, e onde as bai

¡6s resistividaoes venificadas se devem não =á à ttior presença
.ade agua, mas tembem a cimentaçao celcifera, cenacteristica da

Formação Adamantino ou ainda devido a presença de argilas mine

rais. A quinta. útt¡ma camada é nepresentada pelos basaltos

do Fonmaçao Serro Geral, onde se assenta o pacote sedimentan.

Sua alta nesistivi.lade elétnicu (acima de 500 ohm.m) contnas

ta significativamente de camada onterior, possibilitanto umê

boa def i n icão desse contato geo | ág i co.

O levantamento g.otugnético feito atnavés de me

d id¿s de componente vert i ca I do campo t.gnét i co tennestne , mog

trou um comportamento pouco acidentado do topo do basalto nessa

neg i ao, Apenas em a lgumas aneas I oca I i zadas ocorrem ba ixos ou

altos estruturais, conforme se pode verificðn pelo mapa de í"g
va I ones ( i sogemas) da componente vent i ca I do ."tpo t"g.tét i.o.

A oconnância de alguns valone-s disçnepontes de

capacicJade específí.u =. devem centamente à al imentação nevensa

do oquíf..o no Iocal, devido e fraturamento no basalto. Semelhan

temente, a o"o"nôncia localizada de Ientes de angila, cir"ntu]

çdo cô lc ifera, ou mesmo a pnesenca de po luentes, contr ibuem' pa

ra umê dispersao maior dos vaìones medidos/ èm especial oqueles
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de nðtureza e letr ica.
Deve sen enfat i zado que o tátodo de nesist i vi

dade, atravás da sondagem e lát" i "u vert ica I , não se apresenta

como um substituto ao conhecimento geológico, obtido de teste

munhos de penfunações de teste, ou ao conhecimento hidrologico,

obtido de testes de bombeamento em poços profundos' No entan

to, possibilita uma significativa redução de tempo e de gastos

necessé¡rros pêra se completan um progrõ¡ma de explotoçao de agua

subtennânea, além de fornecer informaçães segurâs pôra que os

poços de abastecimento sejam locðl ¡zddos nos segmentos mais fe
.(

vonêve i s do egu i fero. Poços de É¡gua mô i s ðpropr i edamente

locados, não "ó 
produzem mais como tambám possuem vide út;t

ma i s longô, com menos pnob I emas de manutenção.

Companendo-"" o" tétodos geofísico e hidrogeo

| óg i co , fundementado em testes dè bombeamento, podemos d i zen

que este últ;ro envolve dados que possuem umê variabilidade

temporal, sendo po"ám local izados no espðço. Por outno lado,

as observecã.= g"o"látricas at"arrés das S.E.V' fonnecem dados
:-ð respei-ûo do aquifer-o/ que sðo locali:ðdos no tempo mês sao

espalhados no espðco pon toda u á""u da becia estudeda. Assim,

.] åssocr.icoo dos par-omett-os geoeletricos aos pat-ametnos hidrodi

nâmicos, atnar,és,do estabelecimento de suas corneluçã"=, fonne

ce uma cj i,nensão a.jicional uo= této,los hidnogeolágìcos que po<Je

sen bostante útil, quancio aplicade com critário e racionali.ia-

de.
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(se¡.

VAZÃO ESPECÍr-rcê Q/S. . .

...specific yeld...
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...a correlação...
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res, conforme sintetizado/
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...49ooo'N e as latitudes
zaoqz 's. . .

... em torno de 5 m/s...

vAzÃo ESPECÍrrCe (a/s)...
)ouV-u Vu =o

, T eFãd. U \div.( ñ )...
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1 -a ø^ s-n

Pw
fw
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PERF]L ]-I'i'OLOGICO DO GRUPO
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132,O
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. ..apos da interPretaçao.
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coEF. DE CORRELAçÃo
LINEAR : T = O,B2

coEF. DE CORRELAçÃO
LINEARtT=0,26
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13 ,2
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