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Mais de 20 cidades paulistas estão com 

falta de água - Climatempo 
7 de fevereiro de 2014 





Fonte: Revista Superinteressante 

Nível do Sistema Cantareira 





Fonte: Revista Superinteressante 



SOLUÇÕES  

“Conheça soluções para a crise da 

água em seis cidades do mundo” 
BBC Brasil 

• Pequim: transposição de água 

• Perth (Austrália): dessalinização 

• Nova York: proteção de mananciais 

• Zaragoza (Espanha): conscientização e metas 

• Cidade do México: novos aquíferos 

• Cidade do Cabo (África do Sul): guerra ao 

desperdício 









MAS O QUE É AQUÍFERO 

OU ÁGUA SUBTERRÂNEA? 



Segundo a CPRM: 

“Formação geológica que contém água e 

permite que quantidades significativas dessa 

água se movimentem no seu interior em 

condições naturais. Formações permeáveis, 

tais como os arenitos e areias, são 

exemplos de aquíferos.” 





Nem toda rocha saturada é um 
aquífero! 

• Aquífero: unidade geológica que armazena água e permite sua 
extração em quantidades economicamente viáveis como fonte de 
abastecimento. 

 

• Aquitarde: unidade geológica de permeabilidade baixa mas 
suficiente para permitir o fluxo lento de água entre dois aquíferos. 

 

• Aquiclude: unidade geológica que permite a absorção de água, 
porém sua baixa permeabilidade impede um fluxo significativo. 

 

• Aquifugo: unidade geológica impermeável 

 



Tipos de aquíferos: 

• Aquífero livre ou freático ou não 

confinado; 

• Aquífero confinado ou sob pressão; 

• Aquífero suspenso; 



• Porção inferior delimitada por 

rochas permeáveis ou 

semipermeáveis e porção superior 

livre, podendo estar acima do nível 

do solo (charcos e pântanos); 

 

• Recarga ocorre de forma livre pela 

infiltração direta de água das 

chuvas; 

 

• A descarga se dá em áreas de 

contato com rios, lagos, mares ou 

nas nascentes; 

 

• Em função da sua pouca 

profundidade são facilmente 

contaminados, onde grande parte 

desse tipo de depósito de água em 

áreas urbanas já se encontra nessa 

situação. 

Aquífero livre ou freático ou não confinado 



Aquífero confinado ou sob pressão 

• São aqueles que estão entre 

camadas de rochas permeáveis ou 

semipermeáveis a profundidades 

maiores; 

 

• Em função da grande profundidade e 

da pressão exercida pelas camadas 

adjacentes de rocha, a pressão nesse 

aquíferos é maior que a pressão 

atmosférica, assim a maioria dos 

poços perfurados nesse tipo de 

aquífero tende a jorrar; 

 

• Apresentam diferenças quanto ao 

tipo de rocha a que estão associados: 

fraturadas, porosas ou cárticas. 



Aquífero de fraturas 

Aquífero confinado ou sob pressão 

• Em locais de rochas 

ígneas ou metamórficas 

formam-se os aquíferos de 

fraturas, pois esses tipos de 

rochas tendem a apresentar 

fraturas que são ocupadas 

pela água. 



Aquífero confinado ou sob pressão 

Aquífero porosos 

• Apresentam maior capacidade de 

armazenamento de água e abrangem 

grandes áreas; 

 

• Ocorrem em materiais de origem 

sedimentar, cuja principal característica 

é a grande e homogênea porosidade, o 

que permite à água escoar em qualquer 

direção; 

 

• A recarga desse tipo de aquífero é 

mais intensa do que nos de fratura. 



Aquífero confinado ou sob pressão 

Aquífero cárstico 

• São aquíferos associados 

a rochas carbonáticas, as 

quais apresentam bastante 

sensibilidade ao desgaste 

por ação da água; 

 

• Dessa forma, as fraturas 

nesse tipo de rocha 

alargam-se pelo fluxo de 

água, formando 

verdadeiros rios 

subterrâneos. 



Aquífero suspenso 

• É um caso especial de aquífero livre formado sobre uma camada 

impermeável ou semipermeável que nem armazena nem transmite 

água. 



Aquíferos no Brasil e no mundo 



• O Arenito Núbia - Líbia, Egito, Chade, Sudão (2 

milhões de km²); 

 

• O KalaharijKaroo - Namíbia, Bostwana, África do Sul 

(135 mil km²); 

 

• O Digitalwaterway vechte - Alemanha, Holanda (7,5 

mil km²); 

 

• O Praded - República Checa e Polônia (3,3 mil km²); 

  

• A Grande Bacia Artesiana – Austrália (1,7 milhões 

km²) ; 

 

• A Bacia Murray - Austrália (297 mil km²). 











Por que conhecer os 
reservatórios subterrâneos? 

Exploração de água em tempos 
de escassez 



Por que conhecer os 
reservatórios subterrâneos? 
• Além disso o conhecimento também é 

importante para: 

• Gerenciamento da extração – a água 
subterrânea não é um recurso infinito! 

 

 Conta 
bancária 1 

Conta 
bancária 2 

Entra 1000 “pratas” / mês 

Sai 700 “pratas” / mês 

Não sei qto entra 

Sai o quanto eu 
precisar 



Por que conhecer os 
reservatórios subterrâneos? 
• Além disso o conhecimento também é 

importante para: 

• Gerenciamento ambiental dos recursos – tudo 
o que fazemos acaba indo para algum lugar! 

 

 



Por que conhecer os 
reservatórios subterrâneos? 
• A extração indicriminada 

pode acarretar em 
desequilíbrio na 
estabilidade do subsolo 

 

 



Vale San Joaquin, Califórnia (EUA) 

Guatemala 

Cajamar (SP), 1986 



MÉTODOS 

GEOFÍSICOS 



Geofísica para exploração de 
água subterrânea 

• A exploração da água subterrânea é feita 
principalmente por métodos geofísicos elétricos 
e eletromagnéticos, os quais exploram as 
propriedades elétricas das rochas: 

• Eletrorresistividade; 

• Eletromagnético no domínio do tempo (TDEM); 

• Perfilagem de poços; 

• Radar de penetração no solo (GPR); 

 

 



Resistividade das rochas 

• Resistência elétrica: capacidade do material em se opor à 
passagem de corrente elétrica 

 

• Resistividade: quantificação da oposição de um material à 
passagem do fluxo elétrico 

𝜌 = 𝑅
𝑆

𝐿
 



Resistividade das rochas 

• A resistividade de uma rocha depende: 

• Da composição mineralógica: metais nativos como ferro e grafite 
conduzem a corrente de forma eletrônica, (através da passagem 
direta de elétrons), contribuindo para diminuir o valor da 
resistividade de uma rocha. 

 

• Porosidade: a porosidade é originada pelos espaços interconectados 
entre os grãos (rochas sedimentares) ou pela presença de fraturas 
(rochas cristalinas ). A resistividade da rocha tende a aumentar com a 
diminuição da porosidade. 

 

• Lei de Archie: 

              = coeficientes empíricos específicos de cada rocha; 

              = resistividade da água intersticial; 

              = porosidade da rocha; 

              = fração dos poros preenchidos com água. 

𝜌 = 𝑎 𝜌𝑤 𝜙−𝑚𝑠−𝑛 

𝑎, 𝑚, 𝑛 

𝜌𝑤 

𝜙 

𝑠 



Resistividade das rochas 



Resistividade das rochas 



Resistividade das rochas 

• Sais dissolvidos na água provocam a diminuição da 
resistividade de acordo com da natureza e da quantidade 
destes sais.  

• Neste caso a condução da corrente se dá de forma iônica pela 
passagem de íons na água dos poros através de processos 
eletrolíticos, os quais são mais comuns do que os processos de 
condução eletrônicos. 



Resistividade das rochas 

• A resistividade é dada em Ohm.m (Ω.m) 

 

• É comum também referir-se à capacidade de condução 
elétrica da rocha através da condutividade (𝜎), que é dada em 
Siemens/m (S/m) e equivale ao inverso da resistividade: 

 

 

 

• Um mesmo tipo litológico pode apresentar uma grande 
variação dos valores de resistividade, sendo fundamental um 
estudo da geologia estratigráfica local para uma correta 
interpretação dos dados adquiridos em campo. 

𝜎 =
1

𝜌
 



Resistividade das rochas 



Método Eletrorresistivo 

A resistividade do pacote geológico investigado é denominada resistividade 
aparente e seu valor depende da contribuição de cada camada. 



Método Eletrorresistivo 

• Sondagem elétrica vertical (SEV) 

• Desenvolvido no início do século XX 

• Empregada quando o objetivo é a investigação vertical de 
interfaces horizontais ou quase horizontais. 

• Os eletrodos são dispostos em diferentes distâncias e o arranjo 
todo é expandido a partir de um ponto central. 

• Quanto mais se expande o arranjo, maiores são as profundidades 
alcançadas pelas linhas de corrente.  

• Permite uma análise preliminar já no instante das medidas, uma 
vez que a variação da curva de resistividade aparente já 
apresenta indícios da influência da estratigrafia geoelétrica sob o 
local investigado.  



Método Eletrorresistivo 

• Sondagem elétrica vertical (SEV) 



Método Eletrorresistivo 

• Sondagem elétrica vertical (SEV) – arranjo Wenner 



Método Eletrorresistivo 

• Sondagem elétrica vertical (SEV) – arranjo Schlumberger 



Método Eletrorresistivo 

• Os dados de SEV são apresentados na forma de curvas 
de resistividade aparente em função da distância AB/2 



Método Eletrorresistivo 

• Caminhamento Elétrico (CE) 

• Empregada quando o objetivo é a investigação da variação lateral 
da resistividade 

• São empregados diversos pares de eletrodos de potencial em 
associação a um par de eletrodos de corrente, dispostos com 
espaçamento constante ao longo do perfil investigado. 

• Cada dipolo de potencial (MN) em conjunto com o dipolo de 
corrente (AB) está associado a um nível diferente de investigação 
em profundidade. 

• A sucessiva combinação de dipolos de potencial e de corrente 
fornece medidas em diferentes níveis de profundidade e ao longo 
de um perfil. 

 



Método Eletrorresistivo 

• Caminhamento Elétrico (CE) – arranjo polo-polo 

 

 

 

 

 

 

 

• É o arranjo que apresenta melhor cobertura horizontal e 
maior profundidade de investigação. 



Método Eletrorresistivo 

• Caminhamento Elétrico (CE) – arranjo polo-dipolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Oferece boa cobertura lateral e sua sensibilidade ao ruído é 
menor do que a do arranjo polo-polo. 



Método Eletrorresistivo 

• Caminhamento Elétrico (CE) – arranjo dipolo-dipolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Apresenta boa resolução horizontal, porém a intensidade do 
sinal é fraca para grandes espaçamentos entre dipolos 



Método Eletrorresistivo 

• Os dados de caminhamento elétrico são apresentados 
em seções de resistividade aparente. 



Equipamento de campo 



Método TDEM 

• O método TDEM funciona através da indução de um campo 
eletromagnético gerado na superfície e que se difunde em 
subsuperfície. 

• Um campo eletromagnético é composto por um campo 
magnético e um campo elétrico que existem conjuntamente.  

• O comportamento destes campos é descrito pelas equações 
de Maxwell, que mostram como os campos mantém uma 
relação de dependência entre si 



Método TDEM 

• Este método consiste em injetar uma corrente elétrica 𝑰 em 
uma bobina disposta horizontalmente sobre o solo. 

 

• A corrente elétrica possui um campo magnético associado, 
que é denominado campo magnético primário (𝑩𝑝). 

 

• A variação temporal do fluxo magnético gera um fluxo 
elétrico, que se difunde nas rochas em subsuperfície. Como o 
material em subsuperfície possui condutividade elétrica 𝜎 ≠
0, uma corrente elétrica dependente desta condutividade. 
Esta corrente gerada por indução é chamada de corrente eddy. 



Método TDEM 

• Este método consiste em injetar uma corrente elétrica 𝑰 em 
uma bobina disposta horizontalmente sobre o solo. 

 

• A corrente elétrica possui um campo magnético associado, 
que é denominado campo magnético primário (𝑩𝑝). 

 

• A variação temporal do fluxo magnético gera um fluxo 
elétrico, que se difunde nas rochas em subsuperfície. Como o 
material em subsuperfície possui condutividade elétrica 𝜎
≠ 0, uma corrente elétrica dependente desta condutividade. 
Esta corrente gerada por indução é chamada de corrente eddy. 



Método TDEM 

• As correntes eddy difundem-se pelo material geológico 
aumentando em área conforme a profundidade da difusão 
aumenta, num efeito chamado de anéis de fumaça (smoke 
rings). 

 



Método TDEM 

• As correntes eddy também possuem um campo magnético 
associado, e este é o campo magnético secundário (𝑩𝑠) que 
será medido em superfície por uma bobina receptora. 

• Estas correntes perdem energia em função do tempo de 
difusão, sendo então atenuadas. A atenuação está relacionada 
à resistividade do material geológico: quanto mais condutivo 
for o material, menor será a perda de energia. 

• Medindo-se na superfície a taxa de variação temporal do 
campo magnético secundário é possível obter informações a 
respeito da resistividade dos pacotes geológicos em 
profundidade. 



Método TDEM 



Método TDEM 
• Os dados de uma sondagem TDEM são apresentados na 

forma de curvas de resistividade aparente em função do 
tempo. 



Método TDEM 
• Fontes de ruído 

Acoplamento galvânico 

Acoplamento capacitivo 



Arranjos de campo 

a) Arranjo loop-loop 
b) Arranjo loop-central 
c) Arranjo loop-coincidente 

a) 

b) c) 



Equipamento de campo 



Equipamento de campo 



Exemplos de 
aplicação 



Pierce et al. (2012) 
• Relatório de estudo do aquífero da Bacia Santee, na Califórnia 

• Objetivo: localizar rochas graníticas alteradas abaixo de uma 
camada de sedimentos aluviais. 



Pierce et al. (2012) 
• 14 linhas de caminhamento elétrico com arranjo Wenner 



Pierce et al. (2012) 
• Espaçamento entre eletrodos = aproximadamente 6m 

104.5 
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81.2 

69.6 

58.0 



Pierce et al. (2012) 

104.4 

92.6 

80.8 

69.0 

57.1 



Pierce et al. (2012) 



Van Overmeeren (1981) 

• Perfil com 16 SEVs espaçadas de 2km para exploração de água 
subterrânea no Sudão 

 



Van Overmeeren (1981) 

• Algumas SEVs apresentaram modelos ambíguos e precisaram 
de outros métodos para confirmação do modelo correto. 

 



Bebedouro (SP) 



Poços na área de estudo 



Histórico de Sismicidade 

Fontes: Assumpção et al. (2007) e Laboratório de Sismologia do IAG/USP 



Curvas de resistividade (SEV) 



Curvas de resistividade (SEV) 



Curvas de resistividade (TDEM) 



Curvas de resistividade (TDEM) 



Área A (Andes) 

A1/2007 



Perfil A1/2007 



Área A (Andes) 

A4/2007 



Perfil A4/2007 



Área A (Andes) 

A4/2010 



Perfil A4/2010 



Área B (Botafogo) 

B1/2010 



Perfil B1/2010 



Área B (Botafogo) 

B2/2010 



Perfil B2/2010 



Método eletromagnético que utiliza ondas de 

rádio em frequências muito altas para localizar 

estruturas e feições geológicas rasas da 

subsuperfície ou localizar objetos enterrados pelo 

homem. 
Faixa de Frequências:  10 MHz – 2500 MHz 

Profundidade de Penetração: 

     <  5 m em solos argilosos 

     <  50 m em areias de dunas, cascalhos e 

granitos 

GROUND PENETRATING RADAR 

RADAR DE PENETRAÇÃO NO SOLO 

GEORADAR 

9
2
 



9
3
 



9
4
 

Princípios do Método GPR 



9
5

 



96 

Identificando as anomalias 



100 MHz 

50 MHz 

200 

MHz 

100 

MHz 

400 

MHz 

9
7

 



Frequência x Profundidade de Penetração 

Frequência Central 
(MHz) 

Profundidade máxima 
de penetração (m) 

1000 1 

500 2 

400 3 

200 8 

100 15 

50 30 

25 40 

10 50 





Principais aplicações 

•Estudos de geologia; 

•Estudos ambientais; 

•Geotecnia e planejamento urbano; 

•Hidrogeologia; 

•Exploração mineral; 

•Arqueologia; 

•Agricultura; 

•Forense. 



Uso do GPR em aquíferos 

1. 

Objetivos: determinar a espessura e a geometria da zona 

saturada utilizando o método GPR. 

A baixa condutividade da água da zona saturada permitiu 

obter imagens de alta resolução, com profundidade de 

investigação de 16 m. 













Uso do GPR em aquíferos 

2. 

Objetivos: determinar a espessura de um aquífero na Suíça utilizando GPR 

e caminhamento elétrico. 

Os dados GPR foram adquiridos sobre uma área de 240×40 m e apresenta 

duas regiões sub-horizontais internas com diferentes padrões de 

sedimentação. A interface entre as duas regiões e o limite do aquífero são 

determinados pelo método elétrico. 







100 MHz 







Uso do GPR em aquíferos 

3. 

Objetivos: determinar a aplicabilidade do GPR em determinar 

o nível freático em zonas interdunas com vegetação em 

Niayes (Senegal). 

O estudo com o método GPR auxiliou na caracterização e 

gestão dos recursos hídricos na área. 







50 MHz 



100 MHz 







O que é um perfil de poço? 

 

Um perfil de poço é um registro continuo 

de medições feitas num poço, as quais 

são a resposta da variação de algumas 

propriedades físicas das rochas através 

das quais o poço foi perfurado.  

ou  

Um perfil de poço é um registro da viagem 

de um instrumento de medição dentro de 

um poço. 

 







Perfis Básicos 

•Caliper 

•Potencial Espontâneo 

•Raios gama naturais 

•Resistividades galvânica e indutiva 

•Neutrônico 

•Densidade 

•Sônico 

•Temperatura 



Ferramentas de Poço Modernas 



Perfilagem a Cabo 

 

Basicamente, o equipamento de perfilagem 

a cabo necessário consiste de: 

Sondas no mar 

• acima do poço (unidade de perfilagem 

na plataforma) 

• dentro do poço (sondas e cabos)   

 Sondas em terra 

• a unidade é montada num caminhão que 

tem um guincho elétrico com o cabo  









Perfis de Poços 

• Registro continuo 

• Define contatos geológicos 

• Registro na profundidade da 

sonda 

• Sem limite de profundidade 

• Base para testemunhagem 

• Base para correlação 

P
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m
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RESISTIVIDAD

E 

POROSIDADE 

DENSIDADE 

                FLUIDO 

PRESSÃO 

VELOCIDADE 

ESPESSURA 

Matriz da rocha 

TESTEMUNH

O 



PERFIL PARÂMETRO MEDIDO PROPRIEDADE(S) DERIVADA(S) 

Caliper Diâmetro do poço Resistência das rochas, tensões in situ 

Potencial 

Espontâneo 
Potencial elétrico natural Salinidade, litologia, argilosidade 

Raios Gama 

Convencional 

Radioatividade natural total das 

rochas 
Litologia, argilosidade 

Raios Gama 

Espectrométrico 
Contibuições parciais de U, Th e K Litologia, argilosidade 

Macro-

resistividade 

Resistividade elétrica com maior 

profundidade de investigação 

Resistividade elétrica das rochas mais 

afastadas das paredes dos poços 

Micro-

resistividade 

Resistividade elétrica com pequena 

profundidade de investigação 

Resistividade elétrica das rochas na 

vizinhança das paredes dos poços 

Elétrico-indução Condutividade elétrica Saturação fluida 

Densidade Densidade eletrônica das rochas Porosidade, densidade das rochas 

Litodensidade Efeito fotoelétrico das rochas Litologia, porosidade 

Neutrônico Índice de hidrogênio Porosidade 

Sônico Tempo de trânsito de 1ft de rocha Porosidade, propriedades elásticas 

Dipmeter Microresistividade azimutal Atitude e geometria das camadas 

Imagem Resistividade ou velocidade acústica Estratigrafia, fraturas, dobramentos 

NMR Tempo de relaxação Espectro tamanhos de poros, fluido livre 



Uso da perfilagem em aquíferos 

1. 

Objetivos: determinar a estratigrafia, alterações e nível 

freático em basaltos. 

Foram propostas novas regras para identificar a estratigrafia 

interna, limites do aquífero e características de alteração em 

basaltos continentais. 









Uso da perfilagem em aquíferos 

2. 

Objetivos: reconstrução da hidrogeologia de um aquífero cárstico confinado 

utilizando geofísica de poço. 

A análise combinada de geofísica, geologia, hidrogeologia e dados 

espeleológico no aquífero confinado de Yarkon-Taninim, Israel, levou a 

reconstruir os níveis freáticos. 





RT = resistividade 

GR = raios gama 

DT = acústico 

PFZ = zonas 

permeáveis de 

fratura 





Objetivos: determinar as características do aquífero fraturado 

de rocha granítica Stang-er-Brune (França) utilizando GPR 

em poço. 

Os dados determinaram as fraturas entre 2 e 20 m de 

profundidade. 

Uso da perfilagem em aquíferos 

3. 





250 MHz 



250 MHz 



100 MHz 



100 MHz 


