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Resumo 

A constante pressão exercida sobre os ambientes costeiros por parte das diferentes 

atividades humanas, em conjunto com novas necessidades relacionadas a estudos ambientais 

particularmente no que diz respeito à geração de gases de efeito estufa em sedimentos marinhos, 

têm gerado uma crescente demanda por conhecimento dos processos de geração, acúmulo e 

liberação desses gases. Dado esse desafio, torna-se necessário o desenvolvimento de novas 

aplicações de ferramentas geofísicas que forneçam informações além das propriedades 

acústicas do meio. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo a avaliação do método 

eletrorresistivo no mapeamento estratigráfico e na detecção de feições geoelétricas indicativas 

da presença de gás em sedimentos rasos. Para isso, foram analisadas seções geoelétricas 

adquiridas no Saco do Mamanguá e na Enseada de Paraty-Mirim por meio da comparação com 

perfis sísmicos de alta resolução e da medição de resistividade em amostras de sedimentos. 

Nessas amostras foi simulada a presença de bolhas de gás e analisada a variação da resistividade 

com a diminuição da salinidade da água intersticial. Observou-se que um volume de bolhas de 

0,20% do volume total é suficiente para aumentar em um fator de 1,8 a resistividade de uma 

amostra saturada em água do mar. Também verificou-se que a resistividade medida é 

dependente da resistividade da água intersticial. Medidas de susceptibilidade magnética 

mostraram, neste local, que a variação da resistividade não é devida a variações mineralógicas. 

As seções geoelétricas mostraram boa correlação com os perfis sísmicos até 9 m de 

profundidade a partir da superfície da água, onde ocorre uma camada geoelétrica de 

resistividade <0,35 Ohm.m. Nessa profundidade, observa-se uma interface entre camadas de 

resistividade elétrica possivelmente causada por uma mudança no teor de água ou de matéria 

orgânica. Essa interface coincide com o topo da turbidez acústica produzida pela presença de 

gás. 

 

Palavras-chave: métodos geoelétricos, gás raso, perfilagem sísmica, susceptibilidade 

magnética, eletrorresistividade, Saco do Mamanguá. 
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Abstract 

Given the constant pressure exerted over coastal environments by different human 

activities, in addition to the need for more knowledge concerning environmental issues, 

particularly with respect to greenhouse gases generation in marine sediments have generated an 

increasing demand for more information regarding the generation, accumulation and seepage 

of these gases. Faced with this challenge, there is a necessity to develop new applications to 

geophysical tools that provide more information than merely the acoustic properties of the 

medium. This work aims to the evaluation of the geoelectric method in stratigraphic mapping 

and the detection of geoelectric features of shallow gas. For that purpose, geoelectric sections 

acquired in the ria of Saco do Mamanguá and Paraty-Mirim were compared with high resolution 

seismic profiles and resistivity measurements in sediment samples. Presence of gas bubbles 

inside the sedimentary matrix was simulated and resistivity variation analyzed against the 

decrease of interstitial water salinity. It was observed that a bubble volume of 0.20% of the total 

volume is sufficient to increase the resistivity by a factor of 1.8. It was also confirmed that the 

sample resistivity is dependent on interstitial water resistivity. Magnetic susceptibility 

measurements showed that resistivity variation is not due to mineralogical variations. The 

geoelectric sections showed good correlation with the seismic profiles up to 9 m depth from the 

water surface, where occurs a geoelectric layer of resistivity <0.35 Ohm.m. At this depth, it is 

observed an interface between resistivity layers possibly caused by a change in water or organic 

matter content. This interface matches the top of the acoustic turbidity produced by shallow gas 

occurrences.  

 

Keywords: geoeletric methods, shallow gas, seismic profiling, magnetic susceptibility, 

electrical resistivity, Saco do Mamanguá. 
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1 Introdução 

O estudo de ambientes deposicionais costeiros vem cobrando cada vez mais relevância, 

tanto do o ponto de vista do uso e ocupação para atividades humanas (Souza, 2006), quanto do 

de pesquisas ambientais de base. Neste sentido, é de vital importância a investigação 

relacionada à emissão de gases de efeito estufa com origem em sedimentos marinhos (Judd et 

al, 2002). 

Ambientes de baixa energia como o Saco do Mamanguá (SM) e a Enseada de Paraty-

Mirim (EPM) configuram locais propícios para o acúmulo de matéria orgânica que, ao entrar 

em decomposição, dá lugar à geração de gás (Whitman et al, 2006). Estes sistemas podem ser 

considerados laboratórios naturais para o estudo dos mecanismos de geração, acúmulo, 

migração e escape de gás metano (García-Gil, 2003). 

No entanto, a variabilidade espacial dos sistemas de acúmulo de gás raso exige uma 

densa malha de dados geofísicos, a fim de se obter uma correta amostragem (Duarte et al. 2007). 

Nesse sentido, os métodos acústicos de investigação são os mais largamente utilizados 

(Jørgensen & Fossing, 2011). 

Porém, pouco se conhece sobre a distribuição vertical, padrões de migração e 

quantidade de gás acumulado (Tóth et al., 2014a). O gás livre impõe um limite à propagação 

de sinais acústicos em função das bolhas que atuam como ‘espalhadores’, produzindo forte 

atenuação da energia das ondas acústicas, especialmente as de alta frequência (Tóth et al., 

2014b). De modo geral, os métodos acústicos permitem unicamente o reconhecimento do topo 

da camada onde o gás se acumula, não sendo úteis nem para realizar qualquer análise sobre a 

distribuição vertical das ocorrências de gás, nem para fornecer uma caracterização acústica das 

camadas sedimentares subjacentes. 

Dessa forma, dada a relevância ambiental e consequentemente econômica dos estudos 

de ambientes costeiros, torna-se necessário o aprimoramento do uso de ferramentas geofísicas 

que forneçam alguma informação além das propriedades acústicas dos depósitos sedimentares. 

Os métodos geoelétricos de investigação (Orellana, 1972; Teldford et al.; 1990; Keary 

et al.; 2002; Reynolds, 1997) aparecem como uma alternativa capaz de contornar as limitações 
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que enfrentam os métodos acústicos de investigação em ambientes submersos rasos (Lavoie et 

al., 1988). 

Em locais onde a presença de gás nos sedimentos ou o contraste de impedância acústica 

comprometem a aplicabilidade dos métodos sísmicos, os métodos elétricos aparecem como 

opções viáveis para a investigação de ambientes com essas características (Jones, 1999). 

Orlando (2013) analisou a eficácia dos métodos elétricos em investigação de ambientes 

submersos, mediante a comparação entre o uso de eletrodos fixos na superfície do fundo e 

flutuantes. A partir desses estudos, a autora concluiu que é possível utilizar o Imageamento 

Elétrico como complemento ou inclusive como substituto dos métodos sísmicos para 

mapeamento de feições e caracterização dos sedimentos das camadas próximas à superfície do 

fundo. 

David et al (2009), utilizaram a técnica de tomografia de resistividade elétrica para 

mapeamento de beachrocks que se estendem desde a zona emersa, onde ocorrem soterrados 

embaixo de sedimentos de praia, até embaixo de sedimentos da porção submersa da praia. 

Machado (2008), utilizando a técnica de eletrorresistividade, fez um mapeamento 

extensivo no Rio São Francisco em trecho da divisa entre os estados da Bahia e Pernambuco, 

no sítio de implantação da barragem do Aproveitamento Hidroelétrico Riacho Seco. Nesse 

trabalho, foi possível identificar a ocorrência de camadas sedimentares no subfundo do rio, 

assim como verificar a presença de anomalias elétricas correlacionáveis com zonas de fratura 

no maciço rochoso. 

Apostolopoulos et al. (2006) utilizaram a técnica de tomografia de resistividade com 

arranjo Schlumberger e pólo-pólo em mapeamento do embasamento rochoso para subsídio às 

escavações para implantação de um novo porto na Ilha de Chios, Grécia. Através desses 

estudos, os autores demonstraram que é possível mapear a topografia do embasamento 

conhecendo a batimetria do local. 

Comparando dados obtidos por meio da técnica de resistividade elétrica, testemunhos e 

classificadores de fundo em área costeira do Golfo do México, Lavoie et al. (1988) obtiveram 

uma boa correlação tanto no que se refere a sedimentos superficiais, como em análise 

estratigráfica. Os estudos foram conduzidos em três áreas com diferentes tipos de sedimentos: 

lama, lama com gás e areia. 
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A maior parte do gás presente nos sedimentos é um subproduto da atividade metabólica 

de bactérias metanogênicas (Floodgate & Judd, 1992). A concentração de gás metano na água 

intersticial aumenta até atingir o ponto de saturação, quando começam a se formar bolhas 

(Wilkens & Richardson, 1998). O gás contido nessas bolhas pode ser considerado eletricamente 

isolante.  

Este estudo se baseia na hipótese de que a resposta global à passagem de corrente 

elétrica de uma camada de sedimentos rica em gás será mais resistiva que a resposta de uma 

camada sem gás. Portanto, espera-se que o contraste de resistividade elétrica entre camadas 

sedimentares ricas em gás e outras em que o mesmo está ausente, permitirá realizar uma 

caracterização geoelétrica da distribuição dos acúmulos de gás. 

Essa hipótese está sustentada num trabalho de Mendonça et al, (2015), no qual 

obtiveram bons resultados na identificação de bolsões de gás metano em terrenos contaminados, 

inclusive estando esses bolsões abaixo do nível de saturação. 

Contrariamente ao que acontece com os métodos eletromagnéticos desenvolvidos para 

ambientes marinhos (Cheesman et al, 1987; Chave et al, 1991; Edwards, 2005), a investigação 

eletrorresistiva de ambientes submersos rasos não é um assunto frequentemente tratado. Desse 

modo, este trabalho resulta num esforço pioneiro no desenvolvimento de uma nova aplicação 

de uma ferramenta amplamente consagrada na investigação geofísica. 
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2 Objetivos 

O presente trabalho visa a avaliação do desempenho da técnica de eletrorresistividade 

na obtenção de um modelo geoelétrico dos sedimentos rasos na EPM e no SM, através da 

integração com perfis sísmicos de alta resolução, medidas de resistividade elétrica e 

susceptibilidade magnética em amostras de sedimentos, analisando possíveis fatores que 

influenciam a variação da resistividade. 

Os objetivos específicos são: 

 Determinar a correlação entre a assinatura geoelétrica do topo da camada de gás e os 

correspondentes refletores sísmicos; 

 Correlacionar as diferentes expressões sísmicas dos acúmulos de gás com as expressões 

geoelétricas; 

 Correlacionar o modelo geoelétrico dos sedimentos da superfície do fundo com 

amostras já coletadas; 

 Avaliar a viabilidade do emprego da técnica da eletrorresistividade para estudos 

estratigráficos em ambientes marinhos rasos; 
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3 Área de estudo 

O SM e a EPM (Figura 1) são duas enseadas adjacentes localizadas no extremo sudoeste 

da Baía da Ilha Grande, circundadas por uma das mais extensas feições geomorfológicas do 

Brasil: A Serra do Mar. 

 

 

Enquanto o SM consiste em uma feição estreita e alongada de 11 km de comprimento 

por aproximadamente 2 km de largura, a EPM apresenta morfologia dendrítica. A profundidade 

varia de menos 2 m na área interna, até 25 m na porção externa do SM. 

Figura 1: Área de estudo (projeção UTM – datum WGS84) 
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O sistema formado pelo SM e pela EPM pode ser classificado como uma ría. Este termo 

é utilizado para definir vales afogados abertos para o mar (Bird, 2008) e, embora esse sistema 

seja às vezes considerado um estuário, apenas as áreas mais internas e próximas a drenagens 

continentais sofrem influências de processos estuarinos (Evans & Prego, 2003). 

A morfologia da área também coincide com a definição de ría de Castaing & Guilcher 

(1995), que compreende antigos cursos de rios circundados por topografia elevada, afogados 

durante um evento transgressivo. 

O terrenos emersos adjacentes estão formado por granitos e migmatitos precambrianos 

(Figura 2). Segundo Almeida & Carneiro (1998), a variedade de litotipos expostos é fruto de 

uma complexa história geológica que teve lugar entre o Precambriano e o Eopaleozóico. Ainda 

conforme esses autores, as idades mais antigas do embasamento costeiro distribuem-se do 

Arqueano ao Proterozóico Inferior. 

 

 

A área de estudo apresenta regime de circulação restrita em ambiente de micro maré 

com periodicidade semidiurna (Olpe, 2016). A superfície do fundo se caracteriza por um relevo 

suave e está coberta por sedimentos finos, refletindo a baixa energia dos processos 

hidrodinâmicos atuantes que configuram a área como um depocentro (Bernardes, 1996). 

Figura 2. Mapa geológico dos terrenos emersos da área de estudo. Fonte CPRM. 



7 

 

A arquitetura estratigráfica da área de estudo foi moldada pelas variações do nível do 

mar durante o Quaternário, cujas evidências podem ser encontradas no registro sedimentar na 

área da Baía de Ilha Grande, que Mahiques (1987) divide em 5 eventos principais: 

Em 18.000 anos A.P., o mar se encontrava aproximadamente 90 m abaixo do nível atual, 

deixando exposta toda a superfície da Baía da Ilha Grande. Na porção Leste, existia uma 

planície costeira formada por sedimentos grosseiros, produto do ciclo regressivo. Entre 11.000 

e 10.000 anos A.P., o nível do mar subiu 45 m, submergindo parcialmente a porção Oeste da 

baía e começando afogar os sistemas de drenagem que tinham se estabelecido no ciclo anterior. 

Nessa época, a parte Leste da baía ainda estava emersa, e seu afogamento só começou no 

terceiro evento, em 8.000 anos A.P. Durante o máximo transgressivo do Holoceno (~5.000 anos 

A.P.), as áreas atualmente ocupadas por planícies costeiras estavam cobertas pelo mar. Foi 

nesse período que teve início a deposição de sedimentos pelíticos em áreas abrigadas, como é 

o caso do SM e a EPM. Finalmente, em 2.500 anos A.P., o nível do mar começou a se estabilizar 

na cota atual, dando lugar ao estabelecimento da paisagem tal como conhecemos hoje. Na 

extremidade Oeste da baía, os sedimentos pelíticos continuaram depositando-se sobre as areias 

do ciclo transgressivo, processo que continua até o presente. 
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4 Metodologia 

4.1 Perfilagem sísmica Contínua (PSC) 

A caracterização de sedimentos de fundo, a identificação das camadas sedimentares, a 

determinação da profundidade do embasamento rochoso ou o mapeamento de estruturas 

geológicas submersas são exemplos de aplicação da PSC (Souza, 2006). 

Na PSC utilizam-se normalmente fontes de energia de baixa potência quando 

comparadas com fontes utilizadas na investigação de hidrocarbonetos. Estas fontes lidam com 

espectros de frequência entre 500 e 45.000Hz (Souza, 2014; Mosher & Simpkin, 1999), 

dependendo do modelo e do objetivo do levantamento. As características destas fontes de 

energia estão intimamente relacionadas aos objetivos da investigação rasa, lembrando que as 

frequências dos sinais acústicos têm relação inversa com a penetração e direta com a resolução. 

Fontes que emitem sinais entre 500 e 2000Hz permitem uma maior penetração nos estratos 

sedimentares e comumente são utilizadas para mapeamento do embasamento rochoso, enquanto 

que o uso de fontes que emitem frequências mais altas é mais apropriado para o estudo das 

camadas mais superficiais e que requerem maior resolução. 

Para recepção do sinal sísmico emitido por estas fontes utiliza-se um conjunto de 

hidrofones ligados em série e rebocado na superfície da água, quando não é a própria fonte que 

atua também como receptor. Nesses casos, o dispositivo que atua como receptor e emissor é 

chamado de transdutor. Todo o processo de controle da fonte acústica e de gravação dos dados 

é gerenciado a partir de computadores instalados no interior da embarcação, que também são 

responsáveis pelo armazenamento dos dados. 

4.1.1 Fundamentos da PSC 

Uma das formas básicas de transferência de energia mecânica de um local a outro se dá 

por meio de ondas mecânicas, entre as quais se encontram as ondas sísmicas. Para a formação 

dessas ondas deve existir uma fonte que ocasione uma perturbação, um meio onde essa 

perturbação atua e uma conexão física entre partículas adjacentes desse meio (Robinson, 2008). 
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Na PSC, o meio em questão é composto por diferentes camadas de sedimentos ou rochas, mais 

a lâmina d’água. É aqui onde uma fonte acústica provoca as oscilações iniciais das partículas 

em torno da sua posição de equilíbrio, de tal forma que essas oscilações se propagam de 

partícula em partícula através de todo o meio, transportando a perturbação inicial e, em 

consequência, transportando energia cinética. 

Nos estudos que envolvem a sísmica, as ondas (especificamente, pulsos sonoros) são 

geradas por uma fonte controlada. Essas ondas se propagam em subsuperfície e algumas delas 

retornam à superfície após serem refletidas e/ou refratadas nas diferentes interfaces geológicas 

do substrato. Essas ondas que retornam à superfície são registradas por instrumentos que captam 

o movimento do solo, caso os sensores estejam nele afixados, ou no caso de sensores na coluna 

d’água, são registradas variações de pressão e, dessa maneira, são registrados os tempo de 

chegada das ondas emitidas pela fonte. Conhecendo-se a velocidade de propagação das ondas, 

esses tempos de chegada podem ser convertidos em valores de profundidade/espessura de 

camadas geológicas. 

4.1.1.1 Esforço e deformação  

Quando um corpo é submetido à ação de forças externas, aparecem em seu interior 

forças proporcionais às atuantes sobre ele. O esforço é uma medida da intensidade dessas forças 

e, considerando uma força �⃗� atuando sobre uma área 𝐴 da superfície do corpo, o esforço é 

definido com a razão �⃗� 𝐴⁄ . Esse esforço pode ser decomposto em uma componente normal à 

superfície 𝐴 (esforço normal), e em uma segunda componente sobre a superfície 𝐴 (esforço de 

cisalhamento) (Telford, 1990). 

Todo corpo submetido a um esforço sofre uma deformação proporcional ao esforço 

aplicado, dentro do limite elástico (Lei de Hooke (Lowrie, 2011)). Até esse ponto, o corpo 

retoma a sua forma e volume originais ao cessar ou esforço. Se o limite elástico for ultrapassado, 

a razão entre esforço e deformação deixa de ser linear e o corpo já não recupera as suas 

características originais quando cessam os esforços. Se os esforços forem ainda mais intensos, 

pode ser atingido o limiar de quebra (Figura 3). Na sísmica, as deformações produzidas no meio 

em regiões afastadas da fonte são extremamente pequenas e estão sempre dentro do limite 

elásticos dos materiais. 
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Dados um determinado esforço e sua deformação resultante, existe uma relação linear 

definida pelo módulo elástico correspondente. Assim, consideremos uma barra de comprimento 

𝑙 e seção transversal A sobre a qual atua um esforço F, ocasionando uma extensão Δ𝑙, a grandeza 

que define a relação é o Módulo de Young E (Figura 4). 

 

 

No modelo da Figura 4 observa-se que ao mesmo tempo que o corpo sofre extensão em 

um direção, contrai na direção perpendicular. A razão entre a deformação lateral e a longitudinal 

recebe o nome de razão de Poisson (𝜎). 

Figura 3. Curva típica de esforço-deformação para um corpo sólido. 

Figura 4. Módulo de Young. 
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No caso de um corpo submetido a esforços em condições hidrostáticas, o mesmo não 

sofre deformação, senão apenas variação de volume Δ𝑉, e a razão entre o esforço 𝑃 e a 

diferença de volume dele resultante chama-se módulo volumétrico 𝐾 (Figura 5). 

 

Analogamente, o módulo de cisalhamento (𝜇) é definido com a razão entre os esforço 

de cisalhamento (𝜏) e a deformação resultante (tan 𝜃) (Figura 6). 

 

 

Figura 5. Módulo volumétrico. 

Figura 6. Módulo de cisalhamento. 
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Um corpo submetido a um esforço 𝐹 pode sofrer apenas deformação na direção 

longitudinal de ação do esforço. Nesse caso, a razão entre o esforço e a deformação resultante 

chama-se módulo de deformação axial 𝜓 (Figura 7). 

 

 

4.1.1.2 Tipos de ondas sísmicas 

Ondas sísmicas são pequenos pacotes de energia de deformação elástica que se 

propagam a partir da fonte com velocidade determinada pelos módulos elásticos do meio e pela 

sua densidade. Existem dois tipos principais de ondas sísmicas: as ondas de corpo, que se 

propagam por todo o volume do meio, e as ondas de superfície, que se propagam pela interface 

entre meios de diferentes propriedades elásticas. 

Por sua vez, as ondas de corpo subdividem-se em dois tipos conforme a deformação do 

meio, relativa à direção de propagação das ondas: ondas compressivas ou longitudinais, e ondas 

de cisalhamento ou transversais (Figura 8). 

Figura 7. Módulo de deformação axial. 
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4.1.1.3 Velocidade de ondas sísmicas 

A velocidade de propagação de toda onda de corpo em um meio homogêneo e isotrópico 

é função da densidade do meio e do módulo elástico correspondente. Assim, a velocidade de 

propagação 𝑣𝑝 de uma onda de corpo compressiva que envolve deformação uniaxial do meio é 

dada pela seguinte expressão: 

𝑣𝑝 = √𝜓
𝜌⁄  (1) 

A velocidade 𝑣𝑠 das ondas de corpo de cisalhamento vem definhada por: 

𝑣𝑠 = √𝜇
𝜌⁄  (2) 

Da equação (2) deduz-se que as ondas de cisalhamento não se propagam em fluidos, já 

que o módulo de cisalhamento 𝜇 é nulo nesses meios (os fluidos não oferecem resistência aos 

esforções de cisalhamento). 

Uma vez que os módulos elásticos depende de propriedades intermoleculares, é de se 

esperar que esses parâmetros não sejam sensíveis a variações de pressão. No entanto, o mesmo 

não pode ser esperado da densidade, que aumenta junto com a pressão. Dessa forma, a partir 

das equações (1) e (2), poder-se-ia pensar que à medida que aumenta o valor do numerador, 

Figura 8. Deformação elástica e movimento de partícula 

relacionados à passagem de ondas de corpo. 
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com o aumento da profundidade de soterramento dos materiais, a velocidade tenderia diminuir. 

Porém, isto é exatamente o oposto ao observado na natureza. 

Rochas sedimentares e sedimentos diferem de materiais sólidos homogêneos em um 

aspecto fundamental, que é que os primeiros possuem estrutura granular com espaços vazios 

entre os grãos – porosidade – e é ela o fator determinante na velocidade de propagação das 

ondas de corpo. 

4.1.1.4 Reflexão e transmissão em meios estratificados 

No caso de levantamentos acústicos marinhos, as ondas sonoras carregam uma certa 

quantidade de energia que é medida mediante um dispositivo chamado hidrofone, o qual mede 

as oscilações da pressão durante a passagem da onda. O tamanho dessa oscilação é a amplitude 

da onda. 

Consideremos uma onda compressiva de amplitude 𝐴0 incidindo de forma normal sobre 

a interface entre dois meios – 1 e 2 - de velocidade de propagação 𝑣1 e 𝑣2 densidade 𝜌1 e 𝜌2 

respectivamente, uma onda de amplitude 𝐴2 que se propaga pelo meio 2 no mesmo sentido de 

𝐴0 e uma terceira onda de amplitude 𝐴1 que retorna pelo mesmo caminho de 𝐴0 (Figura 9). 

 

 

O total de energia transmitida e refletida é igual à energia incidente, e a partição da 

energia na interface é determinada pelo contraste de impedância acústica 𝑍 entre os meios. A 

Figura 9. Raios refletidos e incidentes associados a incidência 

normal de uma onda compressiva. 
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impedância acústica é o produto da densidade 𝜌 do meio pela velocidade de propagação de 

ondas compressivas 𝑣: 

𝑍 = 𝜌𝑣 (3) 

O contraste de impedância acústica determinará a fração de energia que será transmitida 

para as camadas mais profundas, e a que será refletida de volta para a superfície. 

O coeficiente de reflexão 𝑅 é uma medida do efeito de uma interface na propagação de 

ondas e é calculado como a razão entre a amplitude da onda refletida 𝐴1 e da incidente 𝐴0: 

𝑅 =
𝐴1

𝐴0
 (4) 

Para o caso de incidência normal, o coeficiente de reflexão pode ser escrito como  

𝑅 =
𝜌2𝑣2 − 𝜌1𝑣1

𝜌2𝑣2 + 𝜌1𝑣1
=

𝑍2 − 𝑍1

𝑍2 + 𝑍1
 (5) 

analogamente, o coeficiente de transmissão 𝑇 é a razão entre a amplitude da onda 

transmitida 𝐴2 e da incidente 𝐴0: 

𝑇 =
𝐴2

𝐴0
 (6) 

que para o caso de incidência normal pode ser escrito em função da impedância acústica 

como: 

𝑇 =
2𝑍1

𝑍2 + 𝑍1
 (7) 

Nos casos extremos de 𝑅=1 ou -1, tem-se que toda a energia incidente é refletida na 

interface, como o caso aproximado da interface água-ar. Valores típicos de 𝑅 raramente 

ultrapassam ±0,2, portanto, a maior parte da energia é transmitida para o substrato. 

4.1.2 Fontes e receptores 

Existe uma classificação de fontes sísmicas, feita por Verbeek & McGeee (1995), que 

distingue duas categorias básicas de fontes de energia: ressonantes e impulsivas. Outros autores 

optam por chamá-las de fontes de forma de onda controlada e subdividem as impulsivas em 

aceleração de massa de água, explosivas e implosivas. 
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As fontes ressonantes são aquelas cuja geração do sinal é feita por meio de um cristal 

piezelétrico que, ao se contrair e expandir repetidamente, cria um pulso de pressão sinusoidal 

com uma frequência condicionada pela frequência de ressonância do cristal. O chirp é uma 

fonte que funciona segundo esse princípio e o sinal gerado é chamado convencionalmente de 

pulsos de sonar. 

Os dados analisados no presente trabalho foram adquiridos mediante o uso de um chirp. 

Consiste em um perfilador teoricamente capaz de fornecer uma resolução vertical em escala de 

decímetros (Quinn et al., 1998). A principal característica que destaca o chirp das outras fontes 

ressonantes é a sua forma de emissão: consiste em pulsos de frequência modulada (FM) que 

fazem uma “varredura” em diferentes intervalos de frequência, obtendo-se assim uma largura 

de banda necessária para alcançar a resolução temporal teoricamente prevista (Mosher & 

Simpkin, op cit.).  
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4.2 Método da eletrorresistividade 

Uma das propriedades físicas dos materiais mais utilizadas para investigar as 

características dos solos, rochas e sedimentos, é a condutividade elétrica e seu inverso, a 

resistividade. 

Existem três mecanismos principais de condução elétrica nos materiais em 

subsuperfície: 

I. Condução eletrônica 

Na superfície terrestre, este mecanismo de condução pode ser observado em 

materiais que possuem elétrons livres, como é o caso dos sulfetos metálicos. 

II. Condução iônica ou eletrolítica 

Neste mecanismo, os portadores de corrente são íons presentes na água 

intersticial que se movimentam através dos poros dos sedimentos, dos solos e das 

rochas. É notadamente a forma de condução dominante na maioria dos ambientes. 

Pelo fato do transporte de corrente ser feito por meio de moléculas que têm 

excesso ou deficiência de elétrons, a resistividade varia em função da mobilidade, 

concentração e grau de dissociação dos íons. 

III. Condução dielétrica 

Esta forma de condução pode ser observada em materiais pobremente 

condutores, em que há poucos portadores de carga livre ou eles são inexistente. Na 

presença de um campo elétrico externo, os elétrons são levemente deslocados com 

relação ao núcleo do átomo. Esse desbalanceamento produzido entre cargas positivas e 

negativas, conhecido como polarização dielétrica, produz um tipo de corrente chamada 

corrente de deslocamento. 

Mais detalhes sobre os mecanismos de condução elétrica podem sem encontrados em 

Orellana, 1972, Teldford et. al, 1990 e Reynolds, 1997. Alguns valores de resistividade de 

materiais terrestres e sedimentos marinhos são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Valores típicos de resistividade em materiais terrestres e marinhos (Reynolds, 1997; Boyce, 1968) 

Material Granito Basalto Gabro Arenito Folhelho Argila Aluvião 
Sedimentos 

Marinhos 

(argilas) 

Água 

intersticial 

Resistividade 

(Ohm.m) 
10²-106 

10-

1,3x107 
10³-106 1-7,4x108 20-2x10³ 1-10² 10-8x10² 0,29-0,58 1,6-3,0 
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O método eletrorresistivo faz uso de fontes artificiais de corrente elétrica, a qual é 

injetada no terreno por meio de um par de eletrodos denominados A e B (Figura 10), ao mesmo 

tempo que um segundo par de eletrodos denominados M e N mede a diferença de potencial 

entre eles, na vizinhança do fluxo de corrente. Como o valor da corrente injetada também é 

conhecido, é possível conhecer a resistividade aparente (ρa), que é dada pela equação (8) 

𝜌𝑎 = 𝐾
Δ𝑉

𝐼
 (8) 

onde K (constante geométrica) é um coeficiente que depende das dimensões do 

quadripolo AMNB. 

 

 

O efeito de injetar corrente no terreno (assumindo um meio homogêneo e isotrópico), é 

o estabelecimento de um campo elétrico �⃗⃗� que pode ser escrito como: 

�⃗⃗� = −∇𝑉 (9) 

onde V é o potencial elétrico e ∇ o operador gradiente. 

Seja 𝐽 a densidade de corrente dada em 𝐴/𝑚2. Pela lei de Ohm, a densidade de corrente 

𝐽 e o campo elétrico �⃗⃗� se relacionam da seguinte maneira: 

𝐽 = 𝜎�⃗⃗� (10) 

onde 𝜎 é a condutividade elétrica do meio. Combinando as equações (6) e (7) temos 

que: 

𝐽 = −𝜎∇⃗⃗⃗𝑉 (11) 

Pela Lei de Ampère sabe-se que: 

Figura 10: Esquema conceitual do princípio de funcionamento do método eletrorresistivo. Os eletrodos AB 

injetam corrente, enquanto os eletrodos MN efetuam a leitura da diferença de potencial estabelecida entre 

eles. 
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∇ × 𝐻 = 𝐽 +
𝛿𝐷

𝛿𝑡
 (12) 

onde 𝐷 é a corrente de deslocamento. 

O divergente do rotacional é igual a 0, portanto 

∇⃗⃗⃗ ∙ (∇ × 𝐻) = ∇ ∙ (𝐽 +
𝛿𝐷

𝛿𝑡
) = ∇⃗⃗⃗ ∙ 𝐽 +

𝛿

𝛿𝑡
(∇ ∙ D) = 0 (13) 

Como o divergente da densidade de corrente é equivalente à taxa de variação da 

densidade de carga, usando a equação. (13) podemos escrever: 

∇⃗⃗⃗ ∙ 𝐽 = −
𝛿𝑄

𝛿𝑡
= −

𝛿

𝛿𝑡
(∇⃗⃗⃗ ∙ 𝐷) ∴ ∇⃗⃗⃗ ∙ 𝐷 = 𝑄 (14) 

Em regiões de continuidade finita e condições estacionárias (não há acúmulo nem perda 

de carga), 𝑄 = 0, dessa forma temos que 

∇⃗⃗⃗ ∙ 𝐽 = 0 (15) 

então, pela equação. (11) 

∇⃗⃗⃗ ∙ (𝜎∇⃗⃗⃗𝑉) = 0 → ∇⃗⃗⃗𝜎 ∙ ∇⃗⃗⃗𝑉 + 𝜎∇2𝑉 = 0 (16) 

Como o meio é isotrópico e homogêneo, 𝜎 é constante. Dessa maneira, o primeiro termo 

da equação (16) é igual a 0, portanto 

∇2𝑉 = 0 (17) 

que é a equação de Laplace. Isto significa que na presença de uma fonte pontual de 

corrente, em regiões afastadas da fonte onde o campo elétrico é conservativo, o potencial 

elétrico obedece à equação de Laplace. 

Consideremos o circuito formado por um eletrodo A enterrado em um meio homogêneo 

e isotrópico e um segundo eletrodo B na superfície do terreno suficientemente afastado como 

para desconsiderar seus efeitos sobre o campo elétrico (Figura 11). 
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Escrevendo a equação (17) em coordenadas esféricas temos: 

∇2𝑉 =
1

𝑟2

𝛿

𝛿𝑟
(𝑟2

𝛿𝑉

𝛿𝑟
) +

1

𝑟2 sen 𝜃

𝛿

𝛿𝜃
(sin 𝜃

𝛿𝑉

𝛿𝜃
) +

1

𝑟2 sen2 𝜃

𝛿2𝑉

𝛿𝜙2
= 0 (18) 

Pela simetria do problema, os termos dependentes de 𝜃 e 𝜙 se cancelam, restando o 

termo que depende de 𝑟 

1

𝑟2

𝛿

𝛿𝑟
(𝑟2

𝛿𝑉

𝛿𝑟
) = 0 (19) 

Esse resultado só é possível se o termo entre parêntesis for constante, então 

𝑟2
𝛿𝑉

𝛿𝑟
= 𝐴 (20) 

Integrando ambos os membros da equação (20) temos que 

𝑉 = −
𝐴

𝑟
+ 𝐵 (21) 

As constantes 𝐴 e 𝐵 são definidas em função das condições de contorno. Uma delas 

depende da definição de potencial elétrico, que determina que o potencial é nulo quando 𝑟 tende 

a infinito, portanto, 𝐵 deve ser nula. A outra constante é determinada calculando a corrente que 

flui a partir de uma fonte pontual. 

Figura 11. Fonte pontual em meio homogêneo e isotrópico. Modificado 

de Telford et al., 1990. 
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Sabendo que o mio e isotrópico e homogêneo, a densidade de corrente 𝐽 deve ser 

uniforme medida sobre uma superfície esférica 𝑆centrada na fonte pontual. Assim a corrente 

elétrica 𝐼 pode ser expressa como: 

𝐼 = ∫ 𝐽 ∙ 𝑑𝑠 (22) 

que pela Lei de Ohm 

∫ 𝐽 ∙ 𝑑𝑠 = ∫ 𝜎�⃗⃗� ∙ 𝑑𝑠 (23) 

Como o campo elétrico é o gradiente do potencial e pela equação (20): 

∫ 𝜎�⃗⃗� ∙ 𝑑𝑠 = ∫
𝜎𝐴

𝑟2
∙ 𝑑𝑠 =

𝜎𝐴

𝑟2
∫ �⃗⃗� ∙ 𝑑𝑠 = − 4𝜋𝜎𝐴 

(24) 

Lembrando que a resistividade é o inverso da condutividade, temos que: 

𝐼 = −4𝜋𝜎𝐴 =
−4𝜋𝐴

𝜌
 (25) 

Resolvendo esta equação e substituindo o valor de 𝐴 na equação (21) chegamos a: 

𝑉 =
𝐼𝜌

4𝜋𝑟
 (26) 

que é o potencial devido a uma fonte pontual. 

A Figura 12 ilustra o caso de uma fonte pontual colocada na superfície do terreno. Nessa 

configuração temos uma situação em que o semiespaço superior pode ser considerado 

perfeitamente isolante (ar). Dessa maneira, as linhas de corrente fluem somente pelo 

semiespaço inferior de resistividade 𝜌 e o potencial terá a seguinte expressão: 

𝑉 =
𝐼𝜌

2𝜋𝑟
 (27) 
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Por ser uma grandeza escalar, o potencial pode ser somado de forma algébrica. Dessa 

forma, o potencial medido em um ponto será a superposição das contribuições de cada uma das 

fontes, consideradas de forma independente. Ou seja, para 𝑛 fontes distribuídas na superfície 

de um semiespaço isotrópico e homogêneo, o potencial medido em um ponto 𝑀 será: 

𝑉𝑀 =
𝐼𝜌

2𝜋
[
𝐼1

𝑟1
+

𝐼2

𝑟2
+ ⋯ +

𝐼𝑛

𝑟𝑛
] (28) 

Para aplicar esse resultado na realidade do campo, observemos o arranjo esquematizado 

na Figura 13. Pelo princípio de superposição, o potencial nos pontos 𝑀 e 𝑁 é dado por: 

𝑉𝑀 =
𝐼𝜌

2𝜋
[

1

𝑟1
−

1

𝑟2
] 

𝑉𝑁 =
𝐼𝜌

2𝜋
[

1

𝑟3
−

1

𝑟4
] 

(29) 

 

(30) 

Porém, nos levantamentos de campo é medida a diferença de potencial entre os eletrodos 

𝑀 e 𝑁. Dessa forma temos que: 

 

Figura 12. Fonte pontual de corrente situada na superfície de um 

semiespaço homogêneo e isotrópico. Modificado de Telford et al., 

1990. 

Figura 13. Arranjo para aquisição de dados de eletrorresistividade. A corrente circula 

entre os dipolo A-B e a tensão é medida entre os eletrodos M-N. 
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𝑉𝑀−𝑉𝑁 =
𝐼𝜌

2𝜋
[

1

𝑟1
−

1

𝑟2
−

1

𝑟3
+

1

𝑟4
] =

𝐼𝜌

2𝜋
[

1

𝐴𝑀
−

1

𝐵𝑀
−

1

𝐴𝑁
+

1

𝐵𝑁
] = Δ𝑉 (31) 

isolando a resistividade: 

ρ = 2𝜋
Δ𝑉

𝐼
[

1

𝐴𝑀
−

1

𝐵𝑀
−

1

𝐴𝑁
+

1

𝐵𝑁
]

−1

 (32) 

O fator geométrico 𝐾 é definido por: 

𝐾 = 2𝜋 [
1

𝐴𝑀
−

1

𝐵𝑀
−

1

𝐴𝑁
+

1

𝐵𝑁
] (33) 

chegando assim à definição de resistividade aparente da equação (8) 

ρ = 𝐾
Δ𝑉

𝐼
 

 

4.3 Arranjo Schlumberger reverso ou recíproco 

No Imageamento Geoelétrico bidimensional, o arranjo é deslocado na mesma linha do 

alinhamento dos eletrodos, mantendo-se constante a distância entre cada um dos elementos que 

compõem o arranjo. 

O emprego desta técnica permite mensurar variações de resistividade elétrica em 

diferentes níveis de profundidade definidos pelo espaçamento entre os eletrodos. O arranjo 

utilizado no presente estudo foi o Schlumberger reverso, ou recíproco como também é 

conhecido. Este arranjo se caracteriza por uma alta sensibilidade a variações verticais de 

resistividade. 

A escolha do arranjo foi baseada na observação, durante a aquisição, das seções de 

campo (Figura 14) que mostravam pouca variação da resistividade com a profundidade. Sua 

disposição geométrica é apresentada na Figura 15. 
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No arranjo Schlumberger reverso esquematizado na Figura 15, observa-se que enquanto 

o espaçamento entre os eletrodos responsáveis pela injeção de corrente (AB) permanece 

constante, são feitas sucessivas trocas de pares de eletrodos MN, até atingir o máximo nível de 

investigação previsto. A profundidade de investigação cresce com a distância MN e 

teoricamente corresponde a MN/4. 

 

As setas coloridas na Figura 15 indicam como é executada a sequência de medidas, 

conforme as seguintes combinações de quadripolos: 

AB M1N1 

Figura 15: Diagrama do arranjo de eletrodos Schlumberger reverso. Os eletrodos de injeção de corrente AB 

permanecem estáticos com relação aos eletrodos de leitura de potencial MN. 

Figura 14: Seção de campo. Este é o tipo de pseudoseção de resistividade observada durante a aquisição 

dos dados. 
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AB N1M2 

AB M2N2 

AB N2M3 

AB M3N3 

... 

Informações adicionais sobre arranjos de eletrodos podem ser encontradas em Gandolfo 

(2007). 

Cada sequência de medições foi realizada em um intervalo de 250 ms, tempo durante o 

qual é aplicada a corrente através do dipolo AB. A cada 5 m de avanço contínuo do arranjo, 

essa série de medidas é repetida, obtendo-se a amostragem do espaço representada pelos pontos 

da Figura 16.  

 

 

As seções elétricas obtidas por caminhamento elétrico também são chamadas de 

pseudoseções (Figura 17).  

A denominação de pseudoseção é escolhida porque as medições feitas em cada nível de 

investigação não representam valores reais de resistividade elétrica, mas o efeito integrado do 

semiespaço sobre o qual é feita a medida. A resistividade aparente somente é igual à 

resistividade real em um modelo de terra homogênea. 

 

Figura 16: Representação esquemática dos pontos amostrados em subsuperfície, por meio da execução de 

um caminhamento elétrico. As cruzes indicam os pontos teóricos de leitura de resistividade aparente. 
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4.4 Aquisição de dados 

Serão apresentados dados coletados em quatro campanhas. A primeira foi realizada no 

mês de fevereiro de 2009, quando foram adquiridos cerca de 27 km de perfis sísmicos. Em 

janeiro de 2014, foi realizado um segundo levantamento acústico cobrindo a mesma área da 

campanha prévia, mas sobre uma malha mais densa (Benites et al, 2015). A terceira e última 

campanha sísmica teve lugar no mês de junho de 2014, ficando restrita apenas ao SM. 

Finalmente, em meados de abril de 2015 foi feita a aquisição geoelétrica. A Figura 18 mostra a 

cobertura dos levantamentos que compreenderam uma extensão total de aproximadamente 200 

km de linhas sísmicas e 53 km de linhas de eletrorresistividade. 

 

Figura 17: Pseudoseção de resistividade. A resistividade aparente varia de 0,183 a 0,373 Ohm.m 
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4.4.1 Sísmica 

Os perfis sísmicos foram adquiridos com uma fonte chirp modelo Meridata 2-9 kHz, 

fixada na borda da embarcação (Figura 19) e gerenciada pelo programa de aquisição Meridata 

MDCS 5.2. Uma desvantagem da utilização de fontes acústicas desse tipo é a pouca 

disponibilidade de ferramentas de processamento do sinal, limitando-se à aplicação de ganho 

para corrigir o efeito de atenuação por espalhamento geométrico e pela absorção, e à aplicação 

de algum filtro de remoção de ruídos aleatórios. 

O processamento foi feito por meio do programa Meridata MDPS 5.2 e o 

posicionamento, determinado com o uso de GPS modelo Hemisphere R131, com correção 

diferencial. 

Figura 18: Mapa da área de estudo mostrando a malha de aquisição 

sísmica (amarelo) e a malha de aquisição de dados de 

eletrorresistividade (vermelho). 
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4.4.2 Resistividade 

Os dados de eletrorresistividade foram adquiridos rebocando na superfície da água um 

cabo multieletrodos constituído por 13 eletrodos espaçados em 5 m (Figura 20). Os eletrodos 

foram configurados no arranjo Schlumberger reverso (Figura 15). Com esta configuração foi 

possível atingir uma profundidade máxima de investigação de 11,5 m abaixo da superfície da 

água. 

Figura 19: Esquerda, chirp fixado na borda da embarcação; direita, 

carenagem de proteção do transdutor. 
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O cabo multieletrodos foi ligado a um eletrorresistivímetro Syscal Switch Pro, fabricado 

pela IRIS Instruments (Figura 21), integrado a um sistema de posicionamento DGPS 

Hemisphere R131 e um ecobatímetro de dupla frequência (50 e 200 kHz) Garmin GPSMAP 

298. 

Os dados de resistividade, posição e profundidade foram integrados por meio do 

programa Sysmar da IRIS Instruments, o qual permite também a observação em tempo real da 

pseudoseção de resistividade elétrica (Figura 14). 

Um pulso de corrente de 250 ms de duração e de aproximadamente 1,7 A de intensidade 

de corrente, era injetado a cada 5 m de avanço contínuo do arranjo. O potencial entre o par de 

eletrodos AB foi de 12 V e a distância entre pulsos controlada por meio do cálculo automático 

em tempo real da distância percorrida, conforme a posição informada pelo DGPS. A velocidade 

de navegação foi mantida constante em 7 km/h. 

Figura 20: Cabo multieletrodos rebocado na superfície da 

água. 
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4.5 Inversão dos dados 

Visto que os materiais que compõem o subfundo são heterogêneos, tanto a resistividade 

quanto a profundidade das camadas geoelétricas são determinadas por meio do processo de 

inversão. 

No presente trabalho foi utilizado o algoritmo RES2DINV – Geotomo Software, 

desenvolvido por Locke & Barker (1996), e que se baseia na inversão por mínimos quadrados 

com vínculo de suavidade (“smoothness constrained least-squares inversion”, Sasaki (1992)). 

A seção invertida, chamada seção de imageamento geoelétrico (SIG), é o resultado de 

um processo iterativo no qual são minimizadas, em termos de mínimos quadrados, as diferenças 

entre valores de resistividade medidos e calculados. 

Prévio à inversão propriamente dita, foi realizada a edição dos dados brutos visando a 

correção e possível eliminação de valores de resistividade menores ou iguais a zero, utilizando 

o programa Prosys II, da IRIS Instruments. 

Como dito anteriormente, cada valor de resistividade aparente é o produto da 

contribuição da resistividade de cada uma das camadas geoelétricas atravessadas pelas linhas 

Figura 21: Eletrorresistivímetro Syscal Switch Pro.
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de corrente. Por esse motivo, mesmo que em uma interface entre dois meios exista uma variação 

abrupta de resistividade, esta será ‘suavizada’ pela influência da resistividade do restante do 

volume investigado. Dessa maneira, devem ser removidos os pontos cujo valor de resistividade 

for discrepante com relação ao dos seus vizinhos. A análise é visual e dependente da experiência 

de que interpreta os dados. Isto é feito manualmente no painel de edição do RES2DINV (Figura 

22). 

 

 

Finalmente, para a execução da inversão, o semiespaço investigado deve ser 

‘discretizado’ em uma matriz, de forma tal que a cada célula da matriz corresponda apenas um 

único ponto amostrado em subsuperfície, como exemplificado na Figura 23. 

 

Figura 22: Painel de edição do RES2DINV mostrando dez níveis de investigação. Os pontos que 

apresentam variações abruptas de resistividade em um mesmo nível (spikes) são removidos. 

Figura 23: Matriz de discretização dos valores de resistividade aparente amostrados em subsuperfície. Idealmente, 

a cada célula da matriz corresponderá um único valor de resistividade aparente. 
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Uma vez invertidas todas as pseudoseções de resistividade, foram geradas as SIGs 

utilizando uma escala de cores comum a todas (Figura 24). 

 

 

4.6 Resistividade em testemunhos 

Para efetuar as medições, o testemunho foi dividido em 7 amostras de 6 cm, sendo que 

cada seção foi ligada em suas extremidades a dois eletrodos de injeção de corrente (AB), de 

modo a ter contato direto com os sedimentos da amostra (Figura 25).  

Foram praticados dois furos separados por 2 cm, simetricamente localizados com 

relação à seção central de cada porta-amostra, para a inserção dos eletrodos de medição do 

potencial (MN). 

A aquisição dos dados para o cálculo da resistividade elétrica foi realizada através do 

equipamento SYSCAL-R2 no Laboratório de Instrumentação Geofísica do Instituto de 

Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da Universidade de São Paulo. 

Foram utilizados eletrodos de aço inoxidável tanto para a injeção de corrente, quanto 

para a medição do potencial. 

Figura 24: Escala de cores comum a todas as seções de imageamento elétrico. A resistividade elétrica varia de 0.05 

Ohm.m, até 17 Ohm.m. 
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A partir dos dados de potencial e corrente elétrica foi calculado o valor de resistência 

elétrica R dada pela seguinte equação: 

𝑅 =
𝑈

𝐼
 (34) 

onde U é o potencial elétrico e 𝐼 a corrente. 

Com o valor da resistência R, a resistividade ρ da amostra é calculada por meio da 

equação 13 

𝜌 =
𝑅𝐴

𝐿
 (35) 

onde A é a área da seção transversal da amostra e L a distância entre os eletrodos MN. 

Figura 25 - Arranjo para medição da resistividade elétrica em amostras cilíndricas 

de sedimentos. O resistivímetro SYSCAL - R2 é utilizado tanto como comutador 

do sentido da corrente - para evitar que o meio seja polarizado- como para realizar 

a leitura do potencial entre os eletrodos MN 
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4.7 Susceptibilidade magnética 

A susceptibilidade magnética κ é uma propriedade adimensional que fornece uma 

medida da capacidade dos materiais de serem magnetizados (Dunlop & Özdemir, 1997), e é 

definida pela razão entre a magnetização induzida M e o campo indutor H (Equação 36). 

𝜅 =
𝑀

𝐻
 (36) 

A equação acima representa a susceptibilidade por unidade de volume. A 

susceptibilidade magnética pode ser expressa como susceptibilidade normalizada pela massa χ 

e é obtida dividindo κ pela densidade ρ (Equação 37). 

𝜒 =
𝜅

𝜌
 (37) 

As medidas de κ são utilizadas em estudos de magnetismo ambiental devido a sua 

capacidade de fornecer informação relacionada com a ocorrência de minerais ferromagnéticos, 

diamagnéticos, paramagnéticos e superparamagnéticos, em uma amostra de material. Essa 

informação pode ser correlacionada com eventos deposicionais controlados por mudanças 

paleoclimáticas (Jovane et al., 2007; Jovane & Verosub, 2011). 

Foi medida a susceptibilidade magnética de 3 amostras do testemunho MAM07AT: 

topo, 33 cm e 93 cm de profundidade, mediante o uso de um susceptômetro Kappabridge 

MFK1-FA. O campo indutor aplicado foi de 200 Am-1, de 976 Hz de frequência. Os valores de 

κ foram normalizados pelo peso de cada amostra. 

 

4.8 Parâmetros que incidem na variação da resistividade 

Os testemunhos que estão disponíveis para medição direta da resistividade não atingem 

uma profundidade suficiente para correlacionar a variação da resistividade, principalmente, 

com a presença de gás e o teor de água do mar. Dessa forma, foi necessário realizar 

experimentos que permitissem analisar como esses parâmetros influenciam as medidas de 

resistividade, de modo a embasar a interpretação das seções geoelétricas com argumentos 

quantitativos. 
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4.8.1 Presença de gás 

A ocorrência de gás foi simulada por meio da inserção de miçangas de acrílico 

aproximadamente cilíndricas, que chamaremos genericamente de bolhas, na matriz da amostra 

(Figura 26). No total, foram adicionadas, 100 bolhas em 10 vezes de 10 bolhas cada, medindo-

se a resistividade a cada passo. O volume total adicionado foi de 0,6 cm³. 

 

 

A profundidade de inserção das bolhas na matriz da amostra não tem como ser 

controlada com precisão suficiente, para garantir que todas fiquem no espaço definido entre os 

pontos de medição do potencial. Além disso, não haveria meios de assegurar que o furo 

produzido ao inserir a bolha fique completamente obturado, adicionando mais uma fonte de 

incerteza na medição do volume do espaço isolante. 

Dessa forma, o potencial foi medido sobre os próprios eletrodos de injeção de corrente, 

nas extremidades do porta-amostra. Isso teve como consequência a aparição do efeito de dupla-

camada elétrica na interface entre os eletrodos e a amostra (Verwey & Overbeek, 1948), 

falseando a medida do potencial e, por conseguinte, fazendo com que o valor de resistividade 

calculado diferisse do valor medido com os eletrodos no centro da amostra. Dessa maneira, os 

resultados desta experiência têm apenas valor qualitativo, sem que os valores de resistividade 

obtidos possam ser utilizados como valores de referência. 

Figura 26: Adição de bolhas de acrílico na amostra, para simulação de bolhas de gás. 
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4.8.2 Influência da água do mar 

A experiência para avaliar a influência da água do mar consistiu na medição da 

resistividade e susceptibilidade magnética em três amostras que não foram alteradas pelo 

manuseio durante as medidas de resistividade iniciais, conforme o seguinte procedimento: 

1. Medição da resistividade elétrica e susceptibilidade magnética da amostra inalterada; 

2. Dispersão da amostra em 1,0 l de água deionizada; 

3. Centrifugação; 

4.  Medição da susceptibilidade magnética e medição de resistividade; 
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5 Resultados 

5.1 Seções de campo 

Nesta seção são apresentados em forma conjunta as SIGs e os perfis sísmicos com os 

quais foram correlacionadas, assim como os resultados das análises e medidas feitas em 

laboratório. 

Os resultados foram organizados em dois grupos correspondentes a dados coletados na 

EPM (linhas 01 a 13) e no SM (linhas 14 a 33) (Figura 27). 

 

 

A profundidade máxima de investigação do método elétrico foi de 11,5 m, incluindo a 

lâmina d’água. Dessa forma, a espessura mapeada no pacote sedimentar variou de 1 m até 8 m. 

Os valores de resistividade obtidos após a inversão oscilam entre 0,05 Ohm.m e 17 Ohm.m. 

Em cada figura, as SIGs aparecem duplicadas, uma vez com a escala de cores da saída 

automática do programa de inversão RES2DINV, e outra vez com uma escala de cores 

simplificada e comum a todas as SIGs (Figura 24). Essa opção permite, por um lado, a análise 

seção por seção, de modo que seja possível observar variações internas de resistividade e, por 

outro, pode-se fazer uma comparação entre diferentes seções. Os perfis sísmicos estão alinhados 

com as SIGs de modo tal que a sobreposição seja o mais próxima possível da realidade. 

Figura 27: Localização das linhas analisadas: A - Enseada de Paraty-Mirim. B - Saco do Mamanguá. 



38 

 

No mapa-chave ao pé de cada figura, aparecem em vermelho as linhas de navegação do 

levantamento geoelétrico, excetuando a linha correspondente ao perfil da figura, que aparece 

em azul. 

A fim de facilitar a exibição numa mesma página tanto dos perfis sísmicos, quanto das 

SIGs, os perfis sísmicos foram truncados em torno de 15 m e 20 m de profundidade. Esse 

procedimento não compromete a interpretação das seções sísmicas, já que as únicas feições que 

podem ser observadas são aquelas associadas à ocorrência de gás, preservadas nos perfis 

sísmicos. As ocorrências de gás marcadas nas seções geoelétricas foram delimitadas por meio 

da correlação com os perfis sísmicos. 

Devido à inexistência de sondagens diretas que alcancem profundidades comparáveis à 

investigada, e, consequentemente, à ausência de informação direta da coluna estratigráfica, a 

interpretação será feita de forma genérica em função de ‘camadas geoelétricas’, ‘refletores 

sísmicos’ e ‘feições acústicas’, cuja correlação com camadas litológicas ficará para etapas 

subsequentes de investigação, que ainda serão efetuadas na área de estudo. 

De forma geral, as SIGs apresentam tendência ao aumento da resistividade com a 

profundidade. Observa-se a ocorrência de uma camada geoelétrica superior uniforme e de 

resistividade menor que 0.35 Ohm.m, com pouca variação lateral e com base em torno de 9 m 

de profundidade. De forma análoga, os perfis sísmicos mostram um pacote sedimentar 

homogêneo – dentro da resolução do sistema utilizado – perturbado pela ocorrência de gás que 

se manifesta em plumas intrassedimentares, reflexões reforçadas e turbidez acústica. A 

espessura do pacote sedimentar acima do topo da camada de gás varia de 6 a 8 m. 

5.1.1 Enseada de Paraty-Mirim 

A SIG L01 (Figura 28) é uma das poucas exceções ao padrão geral observado. Este 

perfil transversal ao canal representa o limite interno de investigação na EPM. Nessa área, a 

camada geoelétrica superior afina à medida que se aproxima da parte central e mais profunda 

do canal, analogamente ao que acontece em quase a totalidade dos perfis transversais. Porém, 

de forma contrária à norma observada, neste caso aparecem anomalias resistivas com bordas 

subverticais - apesar de não ter sido utilizada inversão robusta. 

No perfil sísmico se observa a ocorrência de plumas intrassedimentares e turbidez 

acústicas acima do nível de base da SIG e algumas reflexões reforçadas na metade leste, abaixo 
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de 12 m de profundidade. Não se observam estruturas sedimentares acima de 12 m de 

profundidade. 

 

Apesar do perfil sísmico da L02 (Figura 29) apresentar características semelhantes às 

da L01, dos valores de resistividade das correspondentes SIGs estarem num mesmo intervalo e 

ocorrer o mesmo espessamento da camada mais condutiva nas porções mais rasas do perfil, na 

SIG L02 a variação da resistividade se manifesta mais num gradiente vertical do que lateral, 

Figura 28: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em escala de cores comum 

(C), correspondentes à linha L01. Observa-se a ocorrência de um horizonte de gás em 12 m de 

profundidade e plumas de escape na coluna sedimentar. A SIG apresenta relativa heterogeneidade 

com importante variação lateral quando comparada com SIGs adjacentes. A camada superior mais 

condutiva é mais espessa nas extremidades da seção. 
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sem a presença de anomalias relativamente abruptas. Ainda na SIG L02, a camada mais 

resistiva ‘aflora’ no ponto de cruzamento com a L09. 

 

Figura 29: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em escala de cores comum (C), 

correspondentes à linha L02. Observa-se a ocorrência de uma cortina acústica abaixo de 10 m de profundidade 

e plumas de escape na coluna sedimentar. A SIG apresenta o padrão típico para esta área de aumento da 

resistividade com a profundidade e espessamento da camada mais condutiva nas extremidades da seção. 
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O seguinte perfil transversal ao canal na enseada de Paraty-Mirim (Figura 30) segue o 

mesmo padrão que o da Figura 29, isto é, pacote sedimentar acusticamente homogêneo, 

ocorrência de uma camada superior menos resistiva e mais espessa nas áreas mais rasas. 

Observa-se também em ambas as figuras que o topo da cortina acústica coincide com a interface 

geoelétrica de 0,20 - 0,35 Ohm.m. 

 

Figura 30: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em escala de cores 

comum (C), correspondentes à linha L03. Observa-se a ocorrência de uma cortina acústica 

abaixo de 10 m de profundidade e plumas de escape na coluna sedimentar. A SIG apresenta o 

padrão típico para esta área de aumento da resistividade com a profundidade e afinamento da 

camada mais condutiva na direção do aumento da profundidade. 
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As Figuras 31 a 33 apresentam os últimos três perfis transversais desta área, aquisitados 

ao Sul da Ilha de Cotia. Diferentemente do que ocorre nas seções das Figuras 28 a 30, 

praticamente não se observam feições acústicas relacionadas à ocorrência de gás no intervalo 

de profundidade de investigação do método geoelétrico. Todavia, a variação da resistividade 

apresenta comportamento semelhante ao das SIGs anteriores: espessamento da camada mais 

condutiva (< 0,35 Ohm.m) em direção às margens, estando completamente ausente em zonas 

de lâmina d’água maior que 8 m. 

 

Figura 31: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em 

escala de cores comum (C), correspondentes à linha L04. A coluna sedimentar se 

mostra acusticamente homogênea. Porém, a SIG apresenta o padrão típico para esta 

área: aumento da resistividade com a profundidade e espessamento da camada mais 

condutiva nas porções mais rasas. 
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Figura 32: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em escala de cores comum (C), 

correspondentes à linha L05. A coluna sedimentar se mostra acusticamente homogênea. Porém, a SIG 

apresenta o padrão típico para esta área: aumento da resistividade com a profundidade e espessamento da 

camada mais condutiva nas áreas mais rasas. 
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Figura 33: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em escala de cores comum (C), 

correspondentes à linha L06. As cortinas acústicas indicativas de presença de gás ocorrem abaixo do limite de 

penetração do método geoelétrico. 
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As seções apresentadas nas Figuras 34 e 35, levantadas ao Norte da Ilha da Cotia, são o 

exemplo padrão desta região tanto no que diz respeito à ocorrência de gás, como à variação da 

resistividade elétrica na coluna sedimentar. Ao longo dos perfis sísmicos ocorrem as três feições 

acústicas relacionadas com a presença de gás mapeadas na região. 

Na L07 (Figura 34) observa-se a ocorrência de turbidez acústica, com topo em 

aproximadamente 9 m de profundidade e plumas intrassedimentares principalmente nos 

primeiros 450 m. Já na L08 (Figura 35) predomina uma reflexão reforçada bem definida em 

torno de 11, 5 m de profundidade. 

Por sua vez, as SIGs apresentam uma camada condutiva, de resistividade menor que 

0,35 Ohm.m, cuja base coincide com o topo da turbidez acústica e, a despeito da variação lateral 

na ocorrência das feições acústicas, a resposta geoelétrica é uniforme ao longo de todo o perfil. 

 

 



46 

 

 

Figura 34: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em escala de cores comum (C), correspondentes à linha L07. A ocorrência 

de lumas intrassedimentares está mais concentrada nos 450 m inicias. A cortina acústica ocorre abaixo de 9 m de profundidade, coincidindo com a 

interface de 0.35 Ohm.m 

Max
Imagem Posicionada

Max
Retângulo
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Figura 35: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em escala de cores comum (C), correspondentes à linha L08. A 

cortina acústica dá lugar ao predomínio de um refletor reforçado em 11,5 m de profundidade, coincidindo com o aumento lateral no valor da 

resistividade, da camada geoelétrica com base em 9 m 

Max
Imagem Posicionada

Max
Retângulo
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No perfil sísmico da Figura 36 observa-se uma mudança no pacote sedimentar. A 

homogeneidade da camada de capeamento do gás é interrompida por dois domos com ápices 

em 7 e 10 m de profundidade. O contraste entre essas duas estruturas e a cortina acústica que 

ocorre entre elas são indicativos de alguma variação litológica, cuja assinatura geoelétrica não 

é evidente. Porém, ao comparar o valor máximo da resistividade da SIG L09 (> 1,45 Ohm.m) 

com o máximo das SIGs adjacentes L01, 02, 03 e 07 (< 1,45 Ohm.m), tem-se algum indício 

dessa variação. 

 

 

 

 

Figura 36: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em escala de cores comum (C), 

correspondentes à linha L09. A resposta acústica do meio não tem correspondência direta com as SIGs. 
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O perfil da Figura 37 é o primeiro perfil longitudinal a ser adquirido em quase sua 

totalidade sobre uma lâmina d’água de mais de 8 m. Este fato torna mais evidente o limite 

inferior da camada de resistividade menor que 0,35 Ohm.m, que neste caso está limitada ao 

trecho oeste. Observa-se uma tendência de aumento da resistividade de W para E, no mesmo 

sentido do declive do fundo. 

Essa variação lateral de resistividade não encontra correspondência no perfil sísmico, 

que mostra um pacote sedimentar homogêneo até a profundidade de 14 m, onde ocorrem 

algumas feições associadas à presença de gás. 

 

 

 

Figura 37: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em escala de cores comum (C), 

correspondentes à linha L10. A camada geoelétrica menos resistiva está ausente. 
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Nos 150 m iniciais do perfil sísmico da L11 (Figura 38), a tonalidade mais escura na 

superfície do fundo é fruto de uma maior refletividade do material presente nessa porção da 

seção, indicando maior dureza/compactação, granulometria mais grossa, ou ambas. Na SIG 

correspondente, aparece uma anomalia resistiva correlacionada com essa variação da resposta 

acústica. 

 

Figura 38: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em escala 

de cores comum (C), correspondentes à linha L11. Observa-se boa correlação entre a 

variação de refletividade acústica e a resistividade. 

Área de maior refletividade 

Anomalia de resistividade 
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A linha L13 foi adquirida na área menos abrigada da EPM. Nesta região observa-se que 

o gás não está confinado abaixo de uma profundidade bem definida, mas seu topo varia de 

forma irregular entre 2 e 4 metros abaixo da superfície do fundo. A SIG correspondente 

apresenta variação lateral de resistividade relativamente alta, com ocorrência localizada de 

valores menores que 0,20 Ohm.m. 
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Figura 39: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em escala de cores comum (C), correspondentes à linha L13. Observa-se boa 

correlação entre a variação de refletividade acústica e a resistividade. 
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5.1.2 Saco do Mamanguá 

A análise das seções adquiridas no SM será subdividida em três áreas (Figura 40). A 

primeira, mais interna e rasa, caracteriza-se acusticamente pela ocorrência de reflexões 

reforçadas bem definidas, assim como refletores sísmicos associados a interfaces litológicas. 

Do ponto de vista dos perfis geoelétricos, observa-se um gradiente vertical de resistividade, 

sendo que esta é a área onde foram medidos seus maiores valores, sempre associados a camadas 

mais profundas. 

Os perfis geoelétricos transversais da área intermediária apresentam o padrão típico de 

espessamento da camada superior condutiva em direção às bordas, assim como nos 

longitudinais a resistividade aumenta no mesmo sentido da declividade do fundo. Nos perfis 

sísmicos, as feições observadas são menos variadas que na área interna e estão praticamente 

limitadas a turbidez acústica. 

Finalmente, nas seções levantadas na parte externa, mais profunda, a turbidez acústica 

ocorre junto de plumas intrassedimentares e a resposta geoelétrica do meio muda do gradiente 

vertical observado na área interna, para um alta variação lateral, com valores mínimos acima 

de 0,20 Ohm.m. 

 

 

Figura 40: Divisão do Saco do Mamanguá em setores de análise. 
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5.1.2.1 Área interna 

Na SIG L14 (Figura 41), chamam a atenção principalmente dois elementos: a 

continuidade da interface geoelétrica de 0,20 Ohm.m em 8 m de profundidade, e o alto valor da 

resistividade na base do perfil, quando comparado com as demais seções. No perfil sísmico da 

L08 (Figura 35), também se observa um refletor reforçado em torno de 12 m de profundidade. 

Porém, o valor da resistividade na base da SIG correspondente é 5 vezes menor que o observado 

na SIG L14. Não se observa resposta geoelétrica relacionada com a turbidez acústica que 

aparece entre 400 e 500 m. 

De forma diferente à aparente falta de correlação entre as feições acústicas e a assinatura 

geoelétrica da SIG L14, na parte inferior das extremidades da SIG L15 (Figura 42) observa-se 

certa tendência ao aumento da resistividade, coincidente com áreas de ocorrência de gás. 

Os perfis transversais L16 e L17 (Figuras 43 e 44) mostram de forma bastante clara o 

afinamento da camada superior mais condutiva à medida que aumenta a espessura da coluna 

d’água. Inclusive, é possível delimitar com certa facilidade uma espécie de ‘canal’ definido 

pelo ‘afloramento’ da camada geoelétrica entre 0,20 e 0,35 Ohm.m. 
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Figura 41: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em escala de cores comum (C), 

correspondentes à linha L14.  
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Figura 42: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em escala de cores comum (C), 

correspondentes à linha L15. O aumento de resistividade observado nas extremidades inferiores da SIG pode 

estar relacionado à ocorrência de gás observada no perfil sísmico. 
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Figura 43: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em escala de cores comum 

(C), correspondentes à linha L16. A camada de resistividade maior que 0,20 Ohm.m aparece espessada 

em um canal. 

Espessamento da 

camada resistiva. 
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Figura 44: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em escala de cores comum (C), correspondentes à linha L17. A camada de resistividade maior que 

0,20 Ohm.m aparece espessada na porção mais profunda da seção. 

Espessamento da 

camada resistiva. 

Max
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O exemplo apresentado na SIG L26 (Figura 45) é semelhante ao da SIG L14 (Figura 

41), adjacente a ela. Em ambos os casos, além da camada condutiva superior espessa e 

uniforme, aparece uma camada geoelétrica basal de relativamente altos valores de resistividade 

(superiores a 15 Ohm.m). Nos 250 m finais do perfil sísmico, se observam algumas hipérboles 

de difração que parecem estar mais relacionadas com pontos de subida do embasamento do que 

com ocorrências de gás. 

 

Hipérboles de difração 

Figura 45: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em escala de cores 

comum (C), correspondentes à linha L26.  
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As SIGs L27 e L28 (Figuras 46 e 47) são um bom exemplo da não correlação entre as 

feições acústicas do gás e a assinatura geoelétrica. No perfil sísmico da L27, uma cortina 

acústica com topo em 8 m de profundidade ocupa os 200 m iniciais da seção e é interrompida 

abruptamente, dando lugar uma reflexão reforçada em 11,5 m de profundidade, e reaparecendo 

pouco depois dos 450 m. Já no perfil da L28, predomina uma estrutura em domo que aflora na 

superfície do fundo entre 120 e 180 m, cujo ápice se aproxima a 5 m de profundidade. 

 

Figura 46: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em 

escala de cores comum (C), correspondentes à linha L27. A variação lateral das 

feições acústicas não tem correspondência na assinatura elétrica. 
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A única diferença perceptível entre as respectivas SIGs é uma anomalia resistiva que 

aparece na camada superior da SIG L28, justamente na região onde aflora a estrutura em domo 

acima descrita. No entanto, na porção abaixo de 8 m de profundidade de cada uma das SIGs 

não se observam diferenças significativas nem na forma em que varia a resistividade, nem no 

valor. 

 

 

Figura 47: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG 

em escala de cores comum (C), correspondentes à linha L28. A anomalia 

resistiva observada na camada superior da SIG coincide com a área de 

afloramento da estrutura em domo do perfil sísmico. 
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5.1.2.2 Área intermediária 

A penetração na coluna de sedimentos, alcançada nesta área pelo método elétrico, fica 

restrita a uma camada acusticamente homogênea, na qual não se observam feições sísmicas 

associadas a interfaces sedimentares e que é alterada apenas pela presença de plumas 

intrassedimentares, originadas na turbidez acústica confinada em estratos inferiores. 

Tanto as seções transversais escolhidas para representar esta área (Figuras 48 e 49), 

quanto as longitudinais (Figuras 50 e 51), apresentam valores de resistividade inferiores a 1 

Ohm.m e assinatura elétrica caracterizada pela ocorrência de duas camadas de resistividade 

bem definidas: uma superior (acima de 8 m de profundidade) de resistividade menor que 0,20 

Ohm.m, e uma camada inferior, mais resistiva, que sofre espessamento à medida que aumenta 

a espessura da coluna d’água. 

A exceção a essa norma é observada na L29 (Figura 50). Trata-se de uma seção 

longitudinal, próxima da margem N, adquirida sobre lâmina d’água de espessura em torno de 5 

m. Na coluna sedimentar ocorre uma estrutura em domo que não aflora na superfície do fundo 

e cujos flancos são realçados pela presença de gás. A SIG L29 segue o mesmo padrão das SIGs 

da área interna, porém com valores de resistividade que não passam de 3 Ohm.m. 

A linha de aquisição sísmica e a elétrica estão afastadas em até 100 m; dessa maneira, é 

provável que a estrutura observada no perfil sísmico não se estenda até as proximidades do 

local da SIG. 
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Figura 48: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em escala de cores comum (C), 

correspondentes à linha L18. A SIG apresenta variações de resistividade que não possuem correlação com a 

resposta sísmica homogênea da camada sedimentar. 
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Figura 49: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em escala de cores comum (C), 

correspondentes à linha L19. A SIG mostra variações de resistividade que não possuem correlação com a resposta 

sísmica homogênea da camada sedimentar. 
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Figura 50: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em escala de cores 

comum (C), correspondentes à linha L29. A uniformidade lateral da seção geoelétrica não se 

corresponde com a ocorrência da feição acústica observada no perfil sísmico. 
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Figura 51: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em escala de cores comum (C), 

correspondentes à linha L30. A comparação das linhas transversais e longitudinais nos respectivos pontos de 

cruzamento, mostra uma boa coerência entre os valores de resistividade. A resistividade aumenta no sentido da 

declividade do fundo. 
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5.1.2.3 Área externa 

Igual ao que se observa na porção externa da EPM, as seções levantadas na parte mais 

desabrigada do SM (Figuras 52 e 53) mostram a ocorrência de turbidez acústica, associada a 

plumas intrassedimentares que alcançam a superfície do fundo. Paralelamente, as seções 

geoelétricas mostram maior variação lateral de resistividade do que observado nas seções mais 

internas. Particularmente, chama a atenção na SIG L24 (Figura 52), a presença de anomalias de 

resistividade de bordas subverticais, semelhantes às observadas na SIG L01 (Figura 28). 

 

 

Figura 52: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em escala de cores comum 

(C), correspondentes à linha L24. A SIG apresenta anomalias resistivas em fundo de 0,20-0,35 Ohm.m. 
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Figura 53: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em escala de cores comum (C), correspondentes à linha L25. A 

resistividade diminui com sentido SE. 

Max
Imagem Posicionada

Max
Retângulo
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Figura 54: Perfil sísmico (A), SIG em escala de cores automática (B) e SIG em escala de cores comum (C), correspondentes à linha L33. 

Max
Imagem Posicionada

Max
Retângulo
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5.2 Resistividade em amostras 

As experiências realizadas nas amostras retiradas do testemunho MAM07AT tiveram 

como objetivo analisar a variação da resistividade em função de dois parâmetros passíveis de 

controle em laboratório: presença de bolhas de gás na matriz siltosa, neste caso simuladas 

mediante a inserção de miçangas de acrílico, e diminuição do teor de água salgada, obtido pela 

dessalinização das amostras com água deionizada. 

Os gráficos da Figura 55 apresentam as três situações analisadas: variação da 

resistividade com a profundidade nas amostras inalteradas, variação da resistividade em função 

do volume de gás simulado pela inserção de bolhas e medição da resistividade de amostras 

dessalinizadas. 

Figura 55: Esquerda: Gráfico da variação da resistividade elétrica em função da profundidade a partir da 

superfície do fundo para amostras de sedimentos inalteradas. Centro: Gráfico da variação da resistividade em 

função da profundidade a partir da superfície do fundo para amostras dessalinizadas. Direita: Variação da 

resistividade, para uma mesma amostra, com a adição de bolhas. 



71 

 

No gráfico correspondente ao comportamento da resistividade com a profundidade, o 

que de fato se nota é que não há variação com a profundidade, já que as oscilações observadas 

na curva têm amplitude menor que a incerteza da medida.  

Com relação à experiência de simulação de presença de gás, optou-se por apresentar a 

variação da resistividade normalizada pela resistividade da amostra ainda sem adição de bolhas. 

Os resultados desta experiência mostram que apenas uma concentração de 0,20% em volume 

de bolhas é suficiente para quase duplicar a resistividade da amostra. 

Finalmente, as amostras dessalinizadas mostraram aumento de resistividade de uma 

ordem de grandeza. 

5.3 Susceptibilidade magnética 

Foi medida duas vezes susceptibilidade magnética de amostras correspondentes a: topo 

do testemunho, 33 cm e 93 cm de profundidade a partir da superfície do fundo. Na primeira 

vez, as amostras estavam no seu estado original e na segunda série de medidas, as amostras 

tinham sido dessalinizadas e centrifugadas. 

O gráfico da Figura 56 mostra os valores de susceptibilidade antes e depois da 

dessalinização. Pode-se observar que houve diminuição da susceptibilidade magnética para as 

três amostras, de 21%, 33% e 24% (topo, 33 cm e 93 cm, respectivamente). 

A amostra de menor SM apresenta também o menor valor de resistividade após 

dessalinização (Figura 55). 

Figura 56: Gráfico de variação da susceptibilidade magnética de três amostras 

dessalinizadas. As três amostras apresentaram diminuição da susceptibilidade 

com a retirada do sal. 
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6 Discussão e conclusões 

Um critério de validação dos resultados considerado fundamental nesta dissertação é a 

análise dos cruzamentos entre linhas de aquisição. A homogeneidade do pacote sedimentar 

observada nos perfis sísmicos é indicativa de que é razoável esperar um meio eletricamente 

isotrópico e, portanto, as medições realizadas sobre um mesmo ponto em diferentes direções 

devem apresentar boa concordância. 

Para efetuar essa análise foram escolhidas as linhas aquisitadas na área intermediária do 

SM (Figura 57 e 58). Os cruzamentos analisados apresentam boa correspondência, indicando 

que os resultados obtidos possuem coerência interna e sua qualidade não está comprometida 

por problemas de aquisição. 

 

 

Figura 57: Cruzamentos das SIGs transversais L18 a L23, com a SIG L30. 

Figura 58: Cruzamentos das SIGs transversais L18 a L23, com a SIG L31. 
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Começando a análise das SIGs, pode-se inferir que a camada geoelétrica condutiva, com 

base em torno de 8 m de profundidade e que ocorre sistematicamente em quase a totalidade das 

SIGs, está relacionada a uma camada sedimentar com características diferente das camadas 

sotopostas. A diferença que gera o contraste de resistividade observado deve também estar 

associada ao fato de que o topo da turbidez acústica, particularmente nos perfis L07 e L08, 

coincide com a base da camada mais condutiva. 

No entanto, a ausência dessa camada condutiva em perfis adquiridos em coluna d’água 

maior que 8 m faz surgir a dúvida se realmente ela é uma resposta dos sedimentos de estratos 

superiores ou se o algoritmo de inversão força uma interface nessa profundidade. 

A seção geoelétrica da Figura 59 mostra que os valores de resistividade acima de 0,35 

Ohm.m ocorrem abaixo de 10 m de profundidade, deixando claro que a interface observada nos 

sedimentos não é um artefato do processo de inversão. 

 

 

A hipótese de que essa interface elétrica é resposta a uma variação da litologia pode ser 

considerada válida levando em conta as conclusões de Olpe (2015, p.101) que, referindo-se ao 

regime de correntes no SM, afirma que “...é possível observar que nas camadas inferiores a 

velocidade da corrente é menor que nas camadas superiores...”. Dessa forma, a deposição dos 

sedimentos poderia variar conforme o regime de correntes local, refletindo-se na resposta 

elétrica. 

Todavia, os dados disponíveis de granulometria dos sedimentos superficiais no SM 

(Figura 60) não mostram uma tendência que possa ser correlacionada com a resposta 

geoelétrica. 

Figura 59: Seção geoelétrica adquirida em trecho de lâmina d’água superior a 11,5 m 
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Não obstante, a granulometria não é o único fator que pode alterar a resposta elétrica do 

meio. Fator de formação, teor de argila e presença de matéria orgânica também devem ser 

levados em conta. Nesse sentido, Ustra (2013), em experimentos controlados, observa que a 

resistividade diminui com o aumento do teor de argila, e essa diminuição é mais acentuada 

quanto mais condutiva for a matriz aquosa. 

Com relação a possíveis variações mineralógicas, as análises feitas até o momento 

apontam uma boa uniformidade pelo menos nos dois metros superiores da coluna de 

sedimentos, com predomínio de quartzo, biotita e albita, oriundos dos processos intempéricos 

das rochas circundantes (Rodelli et al, submetido). 

Na tentativa de avaliar alguma possível correlação entre teor de argila e o valor da 

resistividade medida na camada superficial, os valores de teor de argila obtidos por Teixeira 

(2009) foram plotados no mapa da Figura 61. Nas imediações do povoado do Saco do 

Mamanguá, observa-se que os menores teores de argila ocorrem na região central do canal. 

 

Figura 60: Distribuição granulométrica de sedimentos superficiais no SM. Modificado de Olpe (2015). 
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A variação não uniforme da resistividade após a dessalinização das amostras (Figura 

55) indica que a resistividade do meio é dominada pela resistividade da água do mar. Ainda, 

somente após a retirada da água do mar se observa que amostra de 93 cm é a menos resistiva e 

também a de menor susceptibilidade magnética (Figura 56). Não obstante, recomenda-se que 

essa análise seja feita em mais amostras para que os resultados possam ser considerados 

conclusivos. 

Esse domínio da água do mar na resposta elétrica do meio parece ter como consequência 

a suavização de anomalias de resistividade, como pode ser observado nas Figuras 38 e 47. 

Nos perfis sísmicos dessas figuras, a superfície do fundo mostra maior refletividade no 

ápice dos domos, relacionada com material mais compacto ou de granulometria maior que nas 

áreas adjacentes. Nesses locais também se observa aumento da resistividade, mas sempre dentro 

do valor esperado para a água do mar. Uma consequência direta dessa ‘suavização’ é que 

durante a comparação entre perfis sísmicos e seções geoelétricas, deve-se levar em conta que o 

Projeção em planta das 
áreas de alta resistividade 
da camada superficial. 

Figura 61. Mapa do teor de argila de sedimentos superficiais. 
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comprimento de onda das anomalias de resistividade será, como norma, maior que o das feições 

acústicas correspondentes. 

Ainda conforme Kaufhold et al (2014), só a partir de teores de água < 60% as interações 

entre partículas da argila começam a dominar os mecanismos de condução elétrica. Dessa 

maneira, parece razoável supor que as medidas de resistividade dos níveis mais profundos sejam 

mais representativas das propriedades dos materiais do que as medidas superficiais. 

Pelo exposto acima, as conclusões podem ser resumidas da seguinte forma: 

Do ponto de vista da coerência interna, o método geoelétrico apresentou resultados 

satisfatórios. Porém, para eliminar as ambiguidades na interpretação, é necessária tanto a 

execução de sondagens diretas que atinjam profundidades comparáveis com a mapeada quanto 

a análises físico-químicas em amostras coletadas sobre um transepto coincidente com uma SIG. 

De forma semelhante à resposta acústica do pacote sedimentar, as SIGs não exibem 

variações laterais de resistividade significativas. Esse fato ligado à coincidência de anomalias 

resistivas rasas com pontos de alta refletividade acústica na superfície do fundo (Figuras 38 e 

47), atestam a confiabilidade do método eletrorresistivo como ferramenta de estudos de 

ambientes marinhos rasos. 

Apesar de que a presença de uma pequena fração de material isolante (bolhas de acrílico) 

em uma matriz siltosa produza altas variações de resistividade, não ficou clara a relação entre 

a ocorrência de gás nos sedimentos e assinatura geoelétrica das SIGs. 

A penetração do método empregado foi menor que o esperado. Seções geoelétricas 

observadas na literatura consultada (p. ex. Kwon et al., 2005; Apostolopoulos, et al., 2007) 

mostram seções geoelétricas de mais de 20 m de profundidade com arranjo semelhante ao 

empregado neste trabalho, mas após a inversão dos dados observou-se uma penetração total 

máxima de 11,5 m. Isso é devido a que a alta condutividade da água do mar produz um 

confinamento das linhas de corrente na lâmina coluna d’água, sendo que apenas uma parcela 

dessas linhas é refratada nas camadas de sedimentos. Assim, não foi possível mapear a base da 

área fonte do gás. Para esse fim, existem cabos multieletrodos de maior comprimento, mas que 

requerem o emprego de uma embarcação de apoio e o auxílio de mergulhadores. Essas 

necessidades teriam inviabilizado economicamente os trabalhos de campo 



77 

 

Apesar do confinamento da turbidez acústica a estratos inferiores a 8 m de profundidade, 

não foi observado nenhum refletor sísmico associado a uma camada sedimentar selante. Porém, 

a interface observada nas SIGs indica que nessa profundida ocorre uma mudança de alguma 

propriedade dos sedimentos, possivelmente aumento do teor de matéria orgânica, mas que 

precisa ser determinada mediante sondagens diretas. 

Finalmente, no presente trabalho considera-se como hipótese mais plausível que o 

aumento da resistividade com a profundidade é produto da compactação dos sedimentos e a 

conseguinte diminuição do teor de água. Dessa forma, o gradiente vertical de resistividade e a 

sua baixa variabilidade lateral condizem com assinatura elétrica esperada para um ambiente 

deposicional de baixa energia e constância na fonte dos sedimentos.  
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