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A geofísica como uma ferramenta

Diagnóstico

Interpretação

Diagnóstico

Interpretação

Ambiguidade  inerente 
dos métodos de 
imageamento � dados 
adicionais



Algumas aplicações da geofísica

• Estudos do manto

• Estudos das placas tectônicas 

• Estudos dos sismos

• Prospecção de petróleo

• Engenharia/Meio ambiente

• Arqueologia

• Biogeociências



Micro-organismos estão em todo lugar! 

Vírus, bactérias, fungos, acáros…

Micro-organismos



Desde o solo até dezenas de 
kilometros na crosta e fundo dos 
oceanos, de fontes hidrotermais as 
calotas polares, de ambientes 
básicos a ácidos

Micro-organismos

Possuem papel importante na 
evolução da Terra e sua 
atmosfera, e deixam seu 
registro geológico



O que é “biogeofísica”?

Por exemplo: 

o crescimento e o metabolismo microbiano podem impactar propriedades
químicas e físicas de um aquífero , causando mudanças na condutividade
hidráulica e no fluxo subterrâneo, o que por sua vez, deve impactar os
resultados de uma investigação geofísica



Biogeofísica - relações entre processos microbianos dinâmicos da subsuperfície, 
alterações do meio geológico micróbio-induzidas e assinaturas geofísicas

(1) Qual é a assinatura geofísica das células microbianas e de biofilmes? 

(2) Como a geofísica pode ser usada no estudo dos processos biogeoquímicos?

(3) Quais métodos geofísicos são mais apropriados para a investigação da atividade
microbiana? 

(4) Existem assinaturas biogeofísicas? 

(5) A geofísica pode contribuir para a exploração de comunidades microbianas em
ambientes extremos? 

O que é “biogeofísica”?



Possíveis aplicações da biogeofísica

• Estudos ambientais

• Oceanos profundos

• Criosfera

• Vida extraterrestre



1. Histórico
Geofísica ambiental

Sauck (1998) – investigação geofísica de uma área contaminada por hidrocarbonetos
Hidrocarbonetos possuem altas resistividades elétricas

Diminuição da 
resistividade abaixo 
do derrame!

Biodegradação dos 
compostos orgânicos, 
produzindo ácidos 
orgânicos � aumento 
de STD � diminuição 
da resistividade

Modificado de Sauck et al. (1998)



2. Biogeofísica

• A biogeofísica estuda a resposta geofísica do meio 
geológico, gerada por interações micróbio-minerais

• Estudo do papel dos microorganismos nas mudanças 
das propriedades físicas do meio

• Microbiologia, biogeociências e geofísica



2. Biogeofísica

Atekwana e 
Atekwana (2010)



2. Biogeofísica



2. Biogeofísica



2. Biogeofísica

geoquímica, hidrogeologia, mineralogia...



2. Biogeofísica
Método geofísico Propriedade física Parâmetro medido Aplicação para biogeofísica

GPR Constante dielétrica
Condutividade

Amplitude e chegada da 
onda eletromagnética

Gases biogênicos, biodegradação

Eletromagnético
Indutivo

Condutividade Campo magnético 
induzido por campo 
artificial

Biodegradação, biofilmes

Potencial espontâneo Potencial 
eletroquímico, 
Potencial redox, 
Potencial eletrocinético

Potenciais elétricos 
naturais

Biogeobaterias, biodegradação

Resistividade Condutividade Potencial gerado por 
corrente

Biodegradação, biofilmes

Polarização induzida Cargabilidade,
condutividade em fase 
e quadratura

Decaimento do 
potencial elétrico após 
um pulso de corrente, 
impedância complexa

Biomineralização, propriedades 
celulares, biofilmes

Magnetometria Susceptibiliadde 
magnética

Magnitude e/ou 
gradiente do campo 
magnético terrestre

Bactérias magnetotáticas, 
biomineralização

Sísmica Velocidade e atenuação
das ondas elásticas

Amplitude e chegada da 
onda elástica

Biomineralização, gases biogênicos

Modificado de Atekwana e Slater (2009)



3. Métodos geofísicos

Pluma de contaminação 
por LNAPL

Modificado de 
Atekwana e Atekwana (2010)



3. Métodos geofísicos

GPR 

(Ground Penetrating 

Radar)

Modificado de Che-Alotta et al. (2009) (Atekwana e Slater, 2009)



3. Métodos geofísicos

EM 

(Eletromagnético 
Indutivo)

Atekwana  et al. (2002)



3. Métodos geofísicos
SP (Self Potential)

1996

2007

Che-Alotta et al. (2009) 



3. Métodos geofísicos
Resistividade e Polarização Induzida 

Ustra (2013)



3. Métodos geofísicos
Resistividade e Polarização Induzida 

Magnetita (Fe3O4) 
de origem biogênica

Ustra (2013)



Bactérias magnetotáticas

Bactérias magnetotáticas são capazes de promover a biomineração de minerais
magnéticos (magnetita - Fe3O4, ou greigita - Fe3S4), produzindo cristais magnéticos
chamados magnetossomos. 

Bactérias magnetotáticas utilizam o campo magnético terrestre para navegar na
transição da zona anóxica e óxica do subsolo.

Comuns em ambientes aquáticos, 
mas já foram encontradas em
solos

Estudos de paleoclimas, variação do 
campo magnético terrestre, 
origem da vida...



4. Considerações finais

• A biogeofísica é uma área de pesquisa interdisciplinar 
que oferece oportunidades de pesquisa para geofísicos, 
engenheiros, geólogos e microbiologistas

• A resposta geofísica é gerada por propriedades que 
variam naturalmente em ambientes dinânicos �
necessidade de dados geoquímicos e biológicos

• Aplicações: Estudos ambientais, oceanos profundos, 
criosfera e vida em outros planetas



Métodos geofísicos da Geofísica Aplicada – Glossário

ELETROMAGNÉTICO (EM): Método que envolve a medição de uma ou mais componentes do campo elétrico
ou magnético induzido no solo por um campo primário, produzido por uma fonte natural ou artificial de 
corrente elétrica.

ELETRORRESISTIVIDADE: Método que utiliza quatro eletrodos para medir a condutividade elétrica do solo, 
pela injeção de corrente através de um par de eletrodos e medição do potencial elétrico no outro par.

MAGNETOMETRIA: Método que registra a variação especial do campo magnético da Terra devido a presença
de corpos de magnetização variável.

POTENCIAL ESPONTÂNEO (Self Potential – SP): Método que registra uma voltagem associada a um gradiente
de um campo elétrico gerado por uma fonte de corrente na Terra.

POLARIZAÇÃO INDUZIDA (Induced Polarization – IP): Uma extensão da eletrorresistividade,  onde o 
decaimento de voltagem devido ao armazenamento de corrente elétrica na Terra também é medido. 

RADAR DE PENETRAÇÃO NO SOLO (Ground Penetrating Radar – GPR):  Método eletromagnético de alta
frequência, onde as ondas eletromagnéticas transmitidas e refletidas são registradas.

SÍSMICA: Método baseado na medição na velocidade de propagação de uma onda elástica através da Terra.


