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RTSUMO

0bjeti va este trabal ho, rel atar a montagem de um I abo
ratõrio para estudos geofîsi cos de estruturas geol ógi cas empre
gando o parãmetro eletrorresistivjdade e apresentar a'lguns resul
tados obtidos com a utilização do equipamento no estudo com mode
los reduzidos. Procura mostnar aìgumas dificuldades encontradas
durante o trabal ho e ressal tar os cui dados a serem tomados para
que sejam evi tadas di versas fontes de erros nas medi das experi
mentajs.

Apresenta aj nda um apanhado das cons i derações teõri
cas que sustentam alguns dos métodos usados em Geofisi ca Ap'l i ca
da e, mediante a anãl ise bibl iográf ica, ev jdenc.ia comparações
feitas entre resultados obtidos com rnodelos reduzidos e outros
resultantes de formulação matemãtica, estes atravõs do emprego
de computadores. Mostra gue em muitos casos, os resultados expg
rimentais são mais confjãveis do que os te6ricos, mas vezes hã
em que os segundos são melhores e outras em que os dois se com
p'l ementam.
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CAPÎTULO I

1. TNTRODUÇÃO

r-.1 - LtrsrÕRICO DA PESQUISA

Um dos objeti vos vi sados, quando se resol veu construi r
o Laboratõri o de Geofís i ca Apì i cada com model os reduzi dos , em

Ribe'irão Preto, foi at'ivar um plano em execução que possibilita
ria a existênc'ia de um grupo de pesquisadores, no interjor deste
ts tado, com i nteresse na Geof ís j ca Ap'l i cada.

Para dar prosseguimento ã montagem e col ocar em funcio
namento o referido Laboratõrì0, o autor teve a grata satisfação
de ser conv'i dado, tendo nessa ocas'ião i n i ci ado este trabal ho. Mas

com o inícjo de suas funções didãtjcas junto ao Instituto de
Geociências e Ciôncias Exatas da Universidade Estadual Jülio de
Mesqu'i ta Filho - UNESP, campus de Rìc c1aro, e levando em conta
o tempo dispendido em viagens e seu custo material, optou-se pe
I a montagem de semel hante Laboratõri o em Ri o cr aro, a parti r da
experi ônci a i ni ci a I de Ri bei rão preto.

Esta decisão baseou-se, primondiarmente, no desejo de
melhorar as condições didãt j cas para o ens jno da disc'ipl.ina de
Geofisica Ap'licada, devjdo ãs facilidades com as quais se passa
ri a a contar para as aul as prãt'i cas, princ.i palmente na f ami I ig
rização com o manuseio dos equìpamentos e visualização de impor
tantes concei tos teõri cos.

Ass i m, o Laboratóri o de Geofis j ca Ap1 i cada de Ri bei rão
Preto não sofreu solução de contjnuidade, graças a interessante
pesquisa desenvolvida por Alfio Bogdan e atualmente o Curso de
Geologia exjstente em Rio Claro conta com'importante ferramenta
para suas at'i vidades djdãtjcas.



-2-

I.2 - HISTÕRICO DA GEOFÍSICA APLTCADA

convencionalmente, a Geof ísica pode ser d.i vidida em
duas partes distintas: pura e Apr'i cacla. A Geofísica pura estu
da a Terra como um todo e os seus objetivos abrangem es tudos
de problemas sem atentar para seus aspectos econômicos imedie
tos' A Geofisica Apl jcada estuda pantes isoladas da crosta ter
restre com objetj vos quase sempre de natureza econômi ca, em bus
ca de bens minerajs ou do conhec'imento da natureza e condições
das rochas de subsuperficie, pâFa or.ìentação dos projetos
Engenharia em obras de mõdio e grande porte.

Esta d'ivisão da Geofísi ca se f ez necessãria apenas
nestes úl timos anos poì s, ro i nícì o, eram estudados tão somente
fenômenos naturai s objeti vando a aquì s i ção de conhecimentos so
bre os mesmos.

cARLSB0RG (r963) em pARASNIS (1973) sugere a id6ja de
que a Geofis ica Apl i cada teve seu nascimento quando do I ançamen
to do livro "De Magnete" de t^l'i llian Gilbert, em 1600r ño qual
o Autor estabeleceu o concei to de um campo geomagnãti co geral ,
com orientação definjda em cada ponto da superficie terrestre.
tm segui da, por vol ta de r640, através da observação de anoma
lias locais na orientação do campo geomaEnético, foi encontra
da na suéci a uma ocorrãnci a de magneti ta e, no fi nal desse mes
mo sécu1o, prospecções magnetométrjcas foram feitas em ma.ior
número.

RUST (l 9 38 ) af i rma q ue a ap1 i cação do mõtodo de Res.i s
ti vi dade deveu-se a Fred Brown, que em I gB3 procurou encontrar
depõsitos minera'is através da medida da resistência da terra en
tre dois eletrodos. Apesar da simplicidade do método, ele apre
senta, segundo RUST ( l93B), inúmeros defei tos, sendo um deles
a contri bui ção mui to grande da res i s tônci a do terreno i medj ata
mente próximo ao eletrodo, na resistôncja total do cjrcu.i to, jn
di cando que pequenas vari ações na res i s t'i ví dade desse materj a I

da
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provocam gra ndes vari ações nas medj das , exceto quando o materi al
é homogôneo, o que raras vezes ocorre.

SCHLUMBTRGER em 1912 e SUNDBTRG em I 9l I i ntroduzi ram

o método do mapa de potenci al que perm'i t j u a representação grãti
ca dos ef ei tos das anoma I 'ias s ubs upe rf i ci a'i s , mas com séri as des

vantagens por não permi tj r representação num6ri ca nem cãl cul os.

Em l9l6, t^ltNNER i ntroduzi u o arran jo de quatro el etro
dos, eliminando os inconvenientes dos procedimentos anteriores.

Assim, embora o início da Geofisica Ap1 icada date do

sécul o XVI I, o seu maior desenvol v'imento se deu no sécul o atual ,

graças ã procura do petrõleo e dos bens minerais para a 'i ndús

tria bãsica, ou seja, graças ã necessidade de energ'i a e de ele
mentos cada vez mais baratos, requ'i sjtados pelas indistrias.

No'inícìo, bastava um simples reconhecimento geológ'i co

para se i ni ci arem perfurações ou aberturas de gal eri as, poi s as

ocorrênc'i as mjnerais apresentavam s'i tuações tão favorãveis que

eram faci I mente encontradas.

Com o tempo, as técni cas petrol íferas (

geo'l6gi co e sondagens mecânì cas ) tornaram-se mui to
de serem demoradas e trabal hosas, necessi tando-se
t6cni cas ma j s rãpì das e baratas pana a se1 eção de

vorãvei s. Por i sso, f oram desenvol v'i dos aparel hos

complexos e precjsos, como aqueìes que se utilizam
aeroportados , ênì sismj ca de refI exão, etc. .

reconhecimento
caras , al õm

po rtan to de

ãreas mai s fa
cada vez mai s

em m6todos

Por sua vez,, a indústrìa mineira passou gradativamente
a trabal har com teores cada vez menores , al ém da natural e cres
cente d'i ficuldade na prospecção de novas jazjdas, pois as mais
fac'i lmente encontrãvejs ou com altos teores, não mais atendiam
ã demanda crescente de minér'io ou estavam em fase final de lavra.

Assim, os m6todos geofisj cos passaram a ter importãn
ci a cada vez mai or na se'l eção de ãreas que mereceri am um estudo
mai s detal hado.
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Mesmo os mõtodos geofís i cos tornaram-se, com o tempo,
mais onerosos, na medida em que foranr sendo utilizadas técnicas
e equipamentos cada vez mais requi ntados. Assirn, as técni cas

geofís i cas não mai s puderam ser empregadas sern discrimìnaçã0, de

vido ao seu alto custo, mas apenas para a seleção de algumas zo

nas favorãvei s em ãreas prõ-escolhidas a parti r de reconheci men

tos geol õgi cos, associ ados ou não a outras técn i cas geol õgì cas.

Portanto, urna seqtlênc ia de uti I i zação de tócni cas ' tan
to na prospecção pet ro I ife ra como na mi nej ra em geral, foi sendo

es tabe le c i da com base no vol ume de i nformações possuì das e dese
jadas (DAVIN0, l97l):

Prospecção do petr6leo

Geol ogì a de superfície
Aerof o togeo ì ogi a

Aeromagnetometri a

Gravimetria
Magnetometri a terres tre
Sondagens el6tri cas e nétodo das correntes telúri cas

M6todos sísmi cos

Sondagens mecâni cas

Prospecção mineira

Geol ogì a regì onal e fotogeol ogi a

Mõ todos geof ís i co s ae ro tran s po rtados ( mag netomõ tri co ,

radi ométri co e el etromagnõtico)
Geologia de deta I he

Prospecção geoquimi ca

Magnetometri a terres tre
Gravimetria
Mõtodos el étri cos e el etromagnéti cos

Mõtodos sísmì cos e outros
Gal e ri as, sondagens mecâni cas, etc.
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Como as prospecções geofis.i cas tornaram-se c ada vez
mais caras, as informações procuradas com esses m6todos também
deveniam ser mais precjsas, completas e rãpidas, de modo a se ob
ter uma compens aþão .

As ì nformações qual i tati vas obti das hã tri nta ou qua
renta anos aträs pe rde ram sua ìmportãnci a pa ra as quanti tati vas,
donde novas t6cn i cas e equi pamentos te rem sido desenvol vi dos.Mas
com o refi n amen to das tõcnicas, novos prob lemas fo ram sendo en
contrados e ãs resoluções matemãti cas foi atri buída uma pequena
importânci a, visto que sua uti I ì zação somente era pos s íve I em

probl emas teõri cos sìmp1es, dado _S g3_!_q_g n úme ro de variãveis en:
contradas:

- todo corpo de ve apresentar um tamanho míni mo de acor
do com a profundìdade em que se encontra, visto que, se possuir
dimensões pequenas e profundì dade grande, não serã encontrado
por métodos geofis i cos. Portanto,hã uma re lação cons tante e mí
ni ma en tre di me ns ões e prof und.i dade , abai xo da qual um corpo não
serã encontrado;

- o con tras te e ntre as proprì edades fís i cas investiga
das, do corpo e da rocha encaixante, deve ser tal que seja po:
sível uma distinção cì ara pe 1o equi pamento uti l i zado, por exem
pl o: di fi ci lmente distinguir-se-ã uma ma rga argì ì osa de uma arg j
1a por m6todos el õtri cos, visto suas res i sti vi dades apresentarem
campos de vari aqão que se s uperpõem quase totalmente;

- o con t ras te entre as propri edades fÍs i cas deve rã ser
tan to maior quanto maior for a profundi dade das roch as pesquisa
das;

- a forma da curva obtida em uma prospecção geofísica
é influenciada peìa forma, pelo contraste de propriedades, p.rg
f und'i da de e d imens ões do corpo, etc..

Com apenas es te pequeno n úme ro de vari ãveì s pode-se no
tar que uma res oì ução matemãtj ca serja praticamente ìmpossível
e restrita a s i tuações s imp les.
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Por esse moti vo, foram desenvol vi das as t6cni cas dos
modelos reduzidos para o estabelecimento de curvas-padrão de vã
ri as si tuações geol õgi cas i deai s , para que a anãl i se dos dados
de campo possibilitasse a resolução rlo problema inicial (profun
di dade, dimensões e natureza do objeto) . Es ta técni ca foi de
senvolvida principalmente para os métodos elétricos, visto se
rem estes os mais util'izados e tamb6rr peìa simplicidade de repre
sentação em laboratõrio. Modelos reduzidos foram idealizados tam
b6m em sismi ca, el etromagnetometri a e magnetometri a.
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2.L - rNTRoDurlÃo

As tõcnicas geofisicas envolvem a medjda de certos pg
râmetros fis jcos das rochas e m'inerais, d'i ferindo entre si segun
do o parâmetro físico considerado. Interessam apenas aqueles
parametros que possam provocar ações ã djstância e de signjfjca
do compreensivel, isto 6, susceptívejs de expl.icação através de
uma teori a i nterpretati va. Vari ações nesses parãmetros provocam
djstorções na djstribuição de certos campos de força. Estas d.i s
torções nos campos de forças são chamadas anomal'i as e são el as ,
mais do que os valores absolutos dos campos, de jnteresse ao geo
fisico.

Di versos são os parâmetros f ís i cos pesqu.isados
Prospecção Geofisjca. Dentre eles, destacam-se a densjdade, sus
ceptj bi I i dade magnõti ca, cargabi I i dade ( capacj dade de po'l ari za

Cão), velocidade de propagação das ondas elãsticas e eletrorre
sistjvidade. 0s estudos geofisicos procuram determjnar a varia
ção dessas proprj edades vi sando conhecer a forma, a profundi dade
em que se encontra e constitu'i ção m'i neral6gica do corpo que pro
voca ta I vari ação.

A eletrorres'i stividade ou nrais simp'r ificadamente, re
sjstividade, mui to embora seja uma das propriedades físicas da
mat6ria que ma'is apresente variação, desperta interesse pela
Geofís j ca Ap'l i cada e serã esta a proprìedade em estudo nesta
monografi a , empregando o Método de il etrorres i s ti vi dade.
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2.2 _ RESISTTV IDADE

2.2.1 - Campo Eìétrico Gerado por Corrente Contínua

Quando a energi a el étri ca é apl i cada em doi s pontos da

superfície de um terreno, a corrente elõtrica flui entre eles de

vi do ã ¿i ferença de potenci al es tabel eci da. Se o mei o entre os

doi s el etrodos f or homogôneo, a di s tn'ibu'i ção de corrente e do po

tenci al serã regul ar e poderã ser ca l cul ada.

Consj derando doi s el etrodos A e B o si tuados na superfí
cie de um terreno homogêneo, entre os qua'is é estabeìecida uma

diferença de potencial e um campo elõtrico quaisquer, a Figura l,
representando esta si tuaçã0, mostra a di stri bui ção do potenc'i a1

e corrente medidos, entre os dois eletrodos, na superfície do

terreno, e em planos vertical e hortzontal.

A variação da diferença de potencial e intensidade do

campo el étri co medj das entre do'i s el etrodos s j tuados na s uperfí
cie de um terreno homogêneo apfesenta elevado gradjente nas pro
xi mi dades dos el etrodos , mas tende a zero se for cons i denado o

terço central da di stãnci a que separa os mesmos ( Fi gura I a ) .

A di stri bui ção do fl uxo de corrente em um pl ano verti
cal contido em um terreno homogôneo é definida por linhas cônca
vas devido ã repulsão gerada pelos eletrodos (HEILAND, l96B),com
a intensidade de corrente aumentando com a profrrndidade, êrìquan
to que as I i nhas equrì potenci a'i s são semi -circul os somente nas

proxim'i dades dos eletrodos (F'igura lb). A Figura lc mostra a

mesma distribuição em um plano horizontal contendo a superfície
do terreno.
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2.2.2 - Def inição

Resistividade (,p) ou condutibilidade el õtrj ca (o) ó um

pa râmet ro que relaciona a i ntens idade de campo (E) e a densi dade
de co rren te (j) a que estã s ubmet i do um mateli al (HEILAND,I96B):

->

^ = E-
v<- j

Se consi derarmos um condutor ci 1índri co com compri men

to I entre doi s pontos a e b e ãrea de secÇão reta S, podemos es

crever q ue:

i =I

Se o condutor
sistência serã:

vab = - 'rb Edl
a

jds

apresentar secção reta constante, sua re

ou R = p - I

S

concl ui ndo-se Que p = aV
,i

A eq ua ção I mos tra- nos que a unidade da res i s ti vi dade
é a uni dade de resistência (ohm), mul ti pl i cada pela unidade de

comprÍmento (metro ). Em Geofís i ca Apl i cada, além do metro, cos
tuma-se usar tambõm o centÍmetro, ori ginando assim uma unidade
cem vezes menor. Ass i m, a resistividade pode ser entendi da conto

sendo a medi da da d ificul dade que a corrente el õtri ca encontra
ao atravessar um determinado material (0RtLLANA, 1972).

= vaÞ

ì

E.1
j.s

.b-ra E d]
/ j ds

(r)s

I
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Nos trabalhos geofísicos, excetuando algumas situações
geo'l õgi cas nas quai s o materi al i nves ti gado apresenta extensas
dimensões horizontal e vert'ical, al6m de boa homogeneidade elé
trica, não 6 medjda a resistjvidade verdadeira, mas um valor que
reflete a influênc'i a no campo elétrico estabelec'i do, não apenas
do objeto em estudo, mas também, em ma'i or ou menor jntensidade,
de outros corpos viz'inhos. 0 valor encontrado nestas c'i rcunstãn
ci as õ denomj nado res i sti vj dade aparente.

Se for consjderado um terrerno composto de infinitos ma

teriais com caracteristicas e1étrjcas djferentes, a res.istivida
de aparente medida na sua superfície atrav6s de um determinado ar
ranjo de eletrodos é definida como sendo aquela resistividade ob
tida em um terreno homogêneo, únjco e fictício, empregando o mes

mo arranjo de eletrodos. Portanto, a resist'ividade aparente de
pende da repart'ição da resistjvidade em subsuperficie e do arran
jo de eletrodos empregado.

2,2,3 - Tipos de Condutibil idade Elétrica

Nos mi nera'i s, a conduti bi I i dade el6tri ca pode ocorrer
por mei o de processos el etrôni cos ou i ôni cos, admi ti ndo-se no
prime'i ro caso a conduti bi I i dade metãl i ca e a de semi condutores e

no segundo, aque'l a que ocorre em el etrõl i tos sõl i dos e I iqui dos.

CondutibiLidade Merãlica

Na natureza, poucos são os mi nerai s que apresentam con
dutibi'l idade metãlica (e'l ementos nativos). 0s majs comuns são
o cobre e o ouro, embora mui to raramente sej am encontrados ou
tros como pl ati na, i ríd'i o, õsmi o e f erro. 0s mi nerai s de outras
cl asses que apresentam es te ti po de condutj bi I i dade são mai s ra
ros ainda, como, por exemplo, a ulmanjta (NiSbS); a grafjta 6 um
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caso ã parte por apresentar dois valores, conforme seja medida
em dì reção paral eì a ou perpend.i cular ã sua clivagem.

A condutibiiidade metãl i ca pode ser en tendi da como de
vida ã presença de elétrons de valência que necessitam de ener
gia mui to pequena para serem des I ocados , podendo ser cons i dera
dos como sem vínculo a qualquer ãtomo. A existôncia de aproxima
damente 1.1022 eìétrons de valêncìa por centímetro cúbico confe
re a es tes materj ai s uma ínfima resi stênci a el õtri ca, a qual, po
rém, é afetada pela temperatura, presença de ìmpurezas e defei
tos ou deslocamentos na rede cristalina.

A tempe rat ura provoca uma dimi nui ção na condutibilida
de el etrôni ca devi do ao aumento da vi bração atômica,di fi cu ltando
assim a mov imen tação dos el õtrons. A presença de impurezas e de
fe i tos ou des I ocanentos na rede cri stal i na também tende a di fi
cultar a movi me n tação des s as partículas, a ca rret a ndo diminuição
da mobi li dade dos elétrons 1i vres. Assim, c on du tore s el etrôn i
cos homogôneos deverã0, pelo menos teoricamente, apresentar rg
sistôncia nula se possuirem redes cristal inas perfei tas e estive
rem a zero graus absoluto.

A Tabela I (KELLER & FRISCHKNECHT, I966) retaciona a

resistividade de alguns metais refinados e minerais que apresen
tam conduti bi li dade rnetãl i ca, medi da com corrente contínua.

Semícondutores

Semj condutores são materj ai s nos quai s a condução, por
movimentação eletrônica, õ em escala menor que nos metais verda
dei ros , A menor condutibiIidade e l6tri ca não se de ve ã menor no
bi li dade dos el õtrons, mas ã men or quanti dade dos mesntos em rela
ção aos metais,

Estes diferem dos metais por necessitarem de uma qua!
ti dade de energi a mui to maior para I i berar o movi mento dos elã
trons. Es ta energi a suplementar, se ori unda de uma fonte de ca
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TABELA I

RESISTMDADE DE METAIS E MINERAIS MtTÃLICoS (corrente contínua)

MTTAIS REFINAD0S A 0oC (resistividade x l0-8 ohm.m)

Al umTn i o

Antimônio
Arsênìo
Bãri o

Berfì i o
Bi smuto

Cãdmi o

Cãlcio
C6ri o

C6sio
Chumbo

Cobal to
Cobre
C rômi o

Estanho

Estrôncio

Ferro
cãl io
Hãfn i o

Indio
Irldio

Brei thaupti ta 3,0
Cobre nativo l,?

36a
Graff ta

28a
Ulmanita(NfSbS) 9,0

Lantânio
Lítio
Mag nõs i o

Mot ibdênio
NTquel

0smi o

0uro
Patã'dlo
Pl ati na

Potãssio
Praseodímio
P ra ta
Rônio
Rubídio
Rutônio
s6di o

Tântalo
le I ur]0
Titânio
Tungstêni o

Zinco
¿lrconìo

215

36

35

59

5'5
'l 00

6r7
4'2

71

t8
'I 9

6 r3
I '6

15,3

10,0

33

9'0
4l
29

B'5
5'0

59

I '5
4'0
4 '3
6 '3
9 'l
2,0

l o,o
9 

'8
6 

'3
62

I 
'5

4 '5
I I ,6
I I ,7

4 
'3

l4
l4
83

5 
'0

5 
'5

42

MINERAIS METÃLICOS
-8a 50 x l0
-s¿r 30 x l0

roo x ro-'[l].ii3,.0: .iîil;!*i
e . e oox r, -' l:1.låi:,1å ".å"ii ili; !fiia 120 xlo-8
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lor, permite que seja estabelec'i da uma proporcionaljdade entre
o número de elétrons livres e a temperatura a que estã submetido
o semi condutor, de tal forma que a rel ação 6 di reta.

A rel ação d j reta entre a conduti bi I'i dade dos semi condu
tores e a temperatura perm'ite que seja estabelecida outra discre
pância entre estes e os metais, v'i sto ser jnversa a re'l ação en
tre quanti dade de el 6trons I i vres e a temperatura nes tes úl ti mos.

Todos os mater jais que não apresentam condut jb'i I idade
eletrôn'i ca elevada são semicondutores, êfi ma jor ou menor grau.
se um materjal exi ge uma baixa energia de atjvaçã0, Þoderá ser
consjderado tão condutor como um metal, sendo este o caso de
mui tos sul fetos metál i cos. Mas se for elevada a energia de atj
vaçã0, poderã ser considerado um perfeìto jsolante. Ba.i xas con
duti bi I i dades el etrôn i cas são encontradas em mui tos mi nerai s si
I i cãti coS B, sob cj rcuns tânci as normai s , a condução el etrôn i ca
pode ser consjderada desprezivel em comparação ã condução jônica.

0s mi nerai s metãl i cos possu'i dores deste ti po de condu
ção el6tri ca apresentam val ores de res'i st'ivi dade mui to vari ãvei s.
Esta vari ação deve-se não apenas a jmperfeições exi stentes nos
cri stais ou ìmpurezas que podem tonnã-los mais ou menos resis
tentes, mas tamb6m ã sua forma de cri stal i zação.

0RELLANA (1972 ) anal'i sando vãri os traba'l hos que rel a

cionam resist'i vidades de minerais metãl'i cos encontrou discre
pãn c'i as em val ores atri buîdos a um mesmo mi neral e concl ui u que
este f ato se deve ã grande vari ação apresentada pe'l os mesm0s.
Esse Autor ci ta o exempl o da p'i ri ta que, embora seja um mi neral
com baixa resistivjdade, pode apresentar-se com variação de atõ
ci nco ordens decj mai s .

Mas consi derando a composi ção químì ca desses mi nerai s,
geral mente os sul fetos , arseni etos e tel uretos apresentam va'l o
res muito pequenos para. resistjvidade, enquanto os õxidos e com

postos de ant'imônio tendern a comportar-se como maus condutores.
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E 1e r r 61i to s s 6 t i d o s

E letrõl i tos s6l i dos são substâncias nas quai s a condu
ção de urna corrente el étrj ca dã-se peì a movi mentação de íons den
tro do reticul o cristalino.

Nestas substâncias os el6trons estão presos por forças
tão elevadas que a energì a necessãri a para . Þermi ti r conduti bi t i
dade eletrôni ca seri a muito prõxìma daq ue1 a requeri da para p rovo
car f us ão do material.

0RELLANA (1972) relaciona alguns minerais que apresen
tam este ti po de condutibilidade e I õtri ca. Dentre el es desta
cam-se os maj s comuns na crosta terrestre: cal ci ta, quartzo,
feì dspatos, fel dspatõi des, hornb l enda, I imoni ta, mi cas,o l ì vi nas,
g pf noxêni os, Nes ta rel ação de mi nerai s e grupos mi ne ra l6g.i cos
são encontrados os mi nerai s que orì g inam a grande mai ori a de ro
chas da c ros ta terrestre, sendo devi do a este fato os altos valo
res de res i s ti vi dade encontrados em rochas secas,

0s minerais formadores de roch as ge ra I men te são com
plexos agrupamentos de silicatos de aluminio e cãtions metãlicos,
es tes substi tui ndo-se mutuanente. Devi do ã di ferença de tamanho
entre o si I j cato de al umíni o e os cãt i ons , estes últimos podem
movimentar-se de uma posição a outra, dentro da rede cristalina,
originando irregularidades chamadas de defeitos de Schottky, por
outro I ado, a vibração tõrmi ca pode provocar a movimentação de
um ion de uma pos i ção a outra, originando os defei tos de Frenkel.
Es tes movimentos iônicos ao acaso podem ser ori entados por um

campo elõtricor originando assim uma fraca corrente el6tri ca. Es

tes materiais possuem res i sti vi dade ge ra I men te supeni or a I07
ohm.m,

Eletrólitos Líquidos

Elet16titos líquidos são formados pela dissolução de
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um sal em um solvente, originando-se, portanto, uma s o l ução, Nes

ta, os sais encontram-se di ssoci ados, podendo os s eus ion s movi
men ta rem- s e. Ao ser apl i cado um campo e1õtri co essa movimenta
ção orientar-se-ã com o campo aplicado, ori gi nando uma corrente
ele-trica.

A movi mentação iônica depende da i ntens i dade do carnpo
e l6tri co apl i cado, temperatura, con ce nt ra ç ão e tamanho do ion.
A re I ação entre a movimentação i ôni ca e a jntensidade do campo
el õtrì co apl i cado é dj reta, o mesmo acon te ce ndo com a temperatu
ra, poi s o aumento des ta âcarreta di mi nu i ção da viscosidade do
'I iquido permitindo, assìm, maior faci lidade ao deslocamento dos
ions.

A concentração e mobi l i dade i ôni cas rel aci onam-se i n

versamente, visto que o aumento do número de ions presentes na
solução aca r reta rã uma interação maior entre os mesmos, provocan
do assim uma di mi nui ção de s uas respecti vas I i berdades de movi
mentação.

Se for considerado um cubo com um metro de Iado ( um

metro cúbi co) , com uma di ferença de potenci al uni tãrì a entre
duas fa ces opos tas, a res i s ti vì dade apresentada por uma soì ução
em seu i nteri or serã:

I

Fxo . c . m.]tì
(II)

onde

F = 96487 Coul ombs, que corresponde
grama,

o = fator de dissociaçã0, poìs nem

ciadas,

c = c on ce n t ração do sa1.

n = mobi 1i dade do ion consi derado,

ã ca rga de c ada equi val ente

todas molécu'l as es tão disso

ã temperatura do experimento.
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Es ta equação permi te o conheci mento da resistividade
de uma soluçã0, desde que sejam conhecidos os diferentes íons.

A equação II mostra que há uma relação ìnversa entre
a mobj I i dade iônica e a resi sti vi dade de uma sol ução, Assim, co
mo a temperatura aumenta a mobi lidade iônica, peìa equação II con

cl ui -se gue provocarã uma di mi nui ção da resisti vidade.

A diminuição da resistividade com o aumento da tempe
ratura 6 indi cada pel a equação III:

PT = (III)
'I +a (T- To )

onde p, é a resistividade da sol ução ã temperatura T;
po 6 a resistìvidade ã temperatura de referôncia, sendo geral
mente igual a 180 C; e a ó um coeficjente aproximadamente ìgual
a 0,0?2, Esta equação, embora não forneça dados exatos, 6 vãl i
da dentro das temperaturas normais (0RELLANA, 1972),

Embora a equação II possa ser ap 1i cada no es tudo da

res i s ti vi dade de ãguas naturai s, vi sto serem cons i deradas solu
ções , sua aplicabiiidade õ di fi cu ltada pel a grande quantidade de

di fe ren tes sais dissolvidos.

0s îons mais comuns nas ãguas naturais são o Na+ e o

Cl: Este fato permite a deterninação da quantidade total de sais
di ssol vi dos em sol uções di ferentes, atravõs do conceito de equi
valente de salinidade.

KELLER & FRISCHKNTCHT (1966) definem equiva'l ente de

sal ì ni dade de uma sol ução como sendo a quanti dade de cl oreto de

s6dio dissolvido, necessãria para ser obtida resistividade idô1
ti ca ã da sol ução em parti cuì ar. Es te concei to 6 mui to útì I por
di s pensar anãì i ses quími cas ao se desejar, por exempl o, estudar
a resi sti vi dade de sol uções, podendo ser apl i ca do a sol uções di
fe ren tes des de que a mobi li dade dos íons não vari e mu i to.

o'o

A Fi gura 2 mostra a varj ação da res i sti vi dade de uma



so1 ução de cl oreto de sódi o com a temperatura
do sal, e foi adaptada daquela publjcada pela
SURVEYING C0Rp0RATr 0N ( I 960 ) .
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e a concentração
SCHLUMBERGER t^lELL

2.3 - FATORES QUE INFLUENCIAM A RESISTIVIDADE DAS ROCHAS

A maioria das rochas que compõe a crosta terrestre ó
formada por mi nerai s que apresentam condutj bi I i dades el etrônj cas
e i ôni cas mui to pequenas , sendo, portanto, cons i deradas como ma

teriais jsolantes. Mas suas propriedades elõtricas geralmente
são alteradas pela presença de soluções em seus porosr pelo in
temperi smo e também pel os const'i tui ntes mi nena'lõgi cos.

2,3.1 - So l uçõe s

Soluções estão presentes na maioria das rochas devido
ã presença de poros e 1 i gações entre el es, favorecendo a condu
ção de corrente el 6tri ca. Essa conduti bi I i dade el etrol íti ca ds
pende da poros i dade e permeabi I i dade do materi al da quanti da
de de ãgua presente e sajs dissolvidos.

0s poros são divjdjdos, por KELLER & FRICHKNECHT(.|966),
em poros de armazenagem e de conexão. 0s poros de conexão desem
penham função ma'i s importante na vari ação da resj sti vi dade da ro
cha que os primeiros, poF serem eles os responsãveis pela distri
bui ção da corrente el étri ca na rocha. txempl o deste fenômeno ã

encontrado em rochas vulcãnicas, vjsto predominarem os poros de
armazenamento.

A relação teórjca entre a porosidade e a resistivida
de de rochas tem si do es tudada atrav6s de formul ação matemãti ca.
Mas devi do ã vari ação da geometri a desses vazì os n tal estudo so



men te 6 pos sive I , na

cas.

Importante
e a poros idade é dada

prãtica, por meì o de

rel ação experimental
peì a lei de Arch j e:

_ l8_

cons i derações empír'i

entre a resi stivi dade

Pr = P-m Pa (IV)

onde 0. é a resistivi dade da rocha, ou õ a resistivj
dade da ãgua presente em seu interior, p é a porosidade e m õ

chamado de coefi ci en te de cimentação.

Es ta mesma equaçã0, a p res en tan do um coefi ci ente a que
parece depender da textura da rocha e varia geralmente entre 0,S
e 2,5, é chamada equação de l^ljnsauer:

gr = a P-m pa

0 expoente m pode vari ar de 1,3 para rochas detriti
cas fracamente cimentadas alé 2,3 pa ra cal.cãrios e do lomi tos de
granu lação muì to fi na.

A eq uaçã o V pode ser relacionada a outra caracterís
ti ca das rochas, chamada fato r de formaçã0, constante pa ra cada
rocha e rel aci onado com sua poros ì dade, através da equação:

(v)

que substi tuído
s i da de

F = 
or

o'a

na eq uaç ão V,

F = a P-m

(VI )

estabelece uma reìação com a poro

(vil )

A equação VII é jmportante por permitir a determina
ção da poros i dade de uma rocha sem a necessi dade da execução dos
ensai os de poros idade, poi s o conhec i me nto das res i s ti vi dades da
rocha e da ãgua contì da é obt i do mai s facj I mente. Embora a de
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terminação do fator de formação seja sìmples, o valor obtido não

é perfei tamente co rre to , poi s ao ser reti rada a ãg ua da rocìha,
permanecerã certa quantidade de sal fazendo com que a resistivj
dade da s ol ução seja di ferente da real.

A Fi gura 3 mostra a rel ação entre o fator de formação
e a porosidade de rochas com diferentes valores de a e m, Na

impossibilidade da determi nação e xpe ri men ta I des tes coefi ci entes,
KELLER & FRISCHKNECHT (l966) sugerem a adoção de valores unitã
rio para a e dois para m, por não produzì rem graves erros quando

a porosidade estã compreendjda entre 10% e 30%, que são as majs
comuns em rochas sedimentares.

As equações IV, V, VI e VII são vãlidas para rochas
saturadas de ãgua e sem particulas argi losas. Roch as não satura
das pernìtem o aparecimento da condução superficial e naquelas
com partîcu1as argilosas ocorre o fenômeno chamado i oni zação dos

mi nerai s de argi la.

A condução superficial tem como ori gem a existência
de cargas el6tricas na superficie dos poros. Essas cargas, dg

correntes da prõprìa es trutura crista'ì ì na, aparecem quando as

partícul as minerais a p res en tam di âmetros inferiorès ao da argi I a,

Nos mi nerai s siticãticos as cargas são nega t i vas devi do ä presen

ça dos ãtomos de oxi gôn i o na superfici e do mineral , as quais pro
vocam a ori entação das mol õcu las de ãgua que re c ob rem a s upe rfí
cje i nterna dos poros. Assim, rochas i nsaturadas em ãgua tern os

poros reves ti dos de uma fi na camada de molõcuìas de ãgua orì enta
das, as quai s con fe rem a es se líquido.uma resistividade menor do

que a do es ta do natura l, onde não há orì entação molecular. Es tão
adsorvi dos tambãm íons, Que j untamente com a ãg ua ori g ì nam uma

camada condutora com até vãrias molõculas de espessura. t 6 essa

camada que provoca erros nas determi nações da porosi dade atravõs
do fator de formação, Mas se a rocha esti ver compl etamente satu
rada , este fen6meno p rovo ca rã uma vari ação desprezíve1 na condu

ti bi l i dade total .

Mi nerai s a pres e n ta ndo granu lação de argila poss uem ä
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capaci dade de adsorver cãtì ons que podem ser trocados por ou

tros exi stentes na ãgua. Essa troca ì ôni ca õ mai s predominahte

em minerais de argila dos grupos da I'lontrnori loni ta' Vermiculita
e Haloisita, entre outros. Como es ses íons não tem iguaI tama

nho, forma-se uma camada di fus a de cãtj ons, possuì ndo certa li
berdade de movimentação aquel es que est iverem mai s di stantes da

partícuì a de argi 1a. A ãgua reti rada de seme lhante roch a também

a p resen ta rã resistividade maì or, devi do ã retenção da maioria
dos cãt i ons junto ã particu la argì losa.

0 fenômeno de ionização dos mì nerai s de argiìa apre

senta pequena influência q uan do a solução possui el evada salinì
dade, visto que a retenção de sais pouco al terarã a condutibjli
dade da ãgua examinada fora da amostra; mas nas rochas que po:
s uem baixa sal i ni dade n ota r- se- ão os efeitos deste fenômeno.

2.3.2 - lntemper¡smo

0 intemperìsmo contribuì muito para o decréscimo da

resistividade das rochas, princìpaìmente ígneas e rnetamõrf i cas,

vi sto serem as rochas sedimentares menos sensivei s a estes pro

cessos, tendo-se em mente o parânetro resistividade. Essa esta

bi I j dade não pode ser es ten di da ãs rochas carbonãti cas pel o f ato

de sua permeabi I i dade aumentar com a di ssol ução, fenômeno que

provoca decrés cì mo em sua resi sti vi dade.

A atuação dos agen te s ì ntempéri cos nas roch as crista
linas, provocando aumento da sua condutibiIidade elétrica, deve-

-se ao fato de seus minerais serem transformados em argÍ1o-mine

rais, os qua is apresentam naior capaci dade de transmi ssão de cor

rente el ét rj ca, como foi anal i sado anteri ormente.

A t ran s formação des tes mi nerai s originais em argiìo-
-minerais ocorre através de reações químicas que provocam a dimi

nuição da resistivìdade da soluçã0, vìsto nessas reações ocorre
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rem li beração de cãtions e ãnions. Essa a l te ração da conduti bi
I i dade el étri ca da sol ução é tão i ntensa que ãguas cognatas, pre
sen tes em rochas cristal inas, apresentam resistividades vari ando
entre 0,03 e l0 ohm.m. (0RELLAN A, 197?).

0 fraturamento des empenh a i mpo rta n te função não ape

nas por faci I i tar a ação dos agentes i ntempérì cos , como tamb6m

por aumentar a poros i dade da rocha. Este aumento da porosi dade

favorece a percol ação da ãgua, o que di mi nui consideravelmente a

resistividade da rocha.

2.3.3 - Const ituintes Mineraìógicos

As rochas po dem conter mi nerai s que di mi nuem consi de

ravelmente sua resistjvidade. Mui to embora sejam numerosos
aquel es mi nerai s que poderi am i nfl uenci ar a condutibilidade elq
trica, sonente a magnetita, hematita especular, grafita,
pi ri ta e pì rrotì ta o fazem, devi do ã maior abundânci a em rel ação

aos outros (KELLER & FRICHKNECHT, I966).

ts te fenômeno 6 e ncon t rado apenas em pouc as localida
des. Para que tal fato ocorra, desempenha ìmportante papel o

hãb i to mineralõgìco. A Figura 4 mos tra a vari a ção da resistivi
dade de um gabro da região central de Maine (U.S.A.) com o con
teúdo em pes o de pj rroti ta e pentl andi ta dendríti cas. Nota-se
que atõ aproximadamente 3% em peso destes minerais não hã a'l tera
ção na res i s ti vi dade das rochas, mas a partir des te val or o com

portamento el6trj co do materì al õ tão al terado que aproxì madamen

te 11% em peso é sufjciente para dìmìnuir a resistividade ini
ci al a l0 ohm,m.

MURASH0V, cj tado por 0RELLANA (1972), estudou ocor
rências com mais de 70% de calcopirita, talvez com hãbito granu

lar, sem que a resistividade fosse al terada. Concl ui -se, portan
to, que o hãbi to mineralõgico desempenha i mportante função, pois
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hábitos dendríticos contribuem para um decrãscimo de resistivida
de mui to maior que o granuìar.

2.3.4 - Re I ação Sinaì-Ruído

S UMN tR (1976 ) defi ne ruído el6tri co como se ndo qual
quer di ferença de potenci aì ì ndesej ãvel ãs medidas executadas, e

ruido geol óg ico ãquele p rovoc ado pel a ì nterferôncì a de condi ções
geol ógì cas es tranhas ao objeti vo. Sinal õ defj n i do, pelo mesmo

Autor, como aquel a dì ferença de potencì al que traz i nformações
sobre o objetì vo em estudo.

As técnj cas e equì pamentos empregados em estudos geo

fís i cos visam sempre estabelecer uma a deq uada re l ação en tre si
nal e ruído. Rel ações sinal-ruído unitãr'i as são indesejãveis,
pois ambos confundem-se na maioria dos métodos. Portanto, oS

procedìmentos de campo, como os de construção dos equì pamentos,
visam s emp re o uso da mai or rel ação possível , atri bui ndo-se uma

confiabilidade mai or aos dados col etados.

0 ruído, quer seja de co rre n te de condì ções internas
ou externas aos equì pamentos empregados, não i nterfere na prg
priedade em estudo, mas na sua determinaçã0. Assim, a medida
de uma proprì edade fís i ca pode apresentar um erro devi do a esta
interferência.

Sua ori gem é vari ada, pode ndo ser causada pela ativi
dade humana, condjções naturai s ou por uma deficiência do p16

pri o equì pamento empregado.

Di versas são as sol uções adotadas para serem elimina
dos os ruidos nas medidas de di ferença de potencial. A mais em

pregada é a do compensador, na qual opõe-se uma di ferença de pg

tencial de mesma intensidade ãquela recebida pelo equipamento.
Este procedj mento 6 mui to empregado pa ra ruidos cons tantes e con

tínuos. P roce d i men to simpììsta muì to usado nes tes tipos de ruí



-23-

dos 6 o aumento do sinal envjado pela fon te , mui to embora a po

tênci a da fonte não possibi l j te, ãs ve zes , o seu emprego.

Se a di ferença de potencì a1 i ndesej ãve i não for cons
tante, poderão ser necessãr.i as outras sol uções, como vãri as medi

das, ou atõ aquelas onerosas como o emprego de registradores grã
fjcos. Mas se proveni ente de uma corrente a lternada, o emprego
de filtros õ recomendado quando a freqtlôncìa ìndesejãvet õ dife
ren te daquela emp re ga da pe 1o equipamento.

Ruído geolõgico também ó f reqtlente nas medidas el6tri
cas real i zadas na superfíci e do te rre n o. Heterogeneì dades co

muns são as crostas I ateríti cas. A el imi nação dessas influô¡
ci as, tan to nas tõcn icas de s on da gem como nas de cami nhamentos
elétricos é feìta movimentando-se alternadamente os eletrodos de

corrente e de potenci aì , Infl uênci as superfì ci ai s comuns são

aquelas decorrentes da presença de materiais isolantes ou muito
condutores afìorantes ou em profundidade. tstes materiais impg

dem a obtenção de sinais re lati vos ãs rochas si tuadas abaì xo, em

bora equi pamentos mais potentes ãs vezes possibil item a obtenção
do si nal desej ado.

tquipamentos tambõm provocam ruídos, tanto em decor
rên ci a de funci onamento defei tuoso como t6cnica de operação ina
dequada. Urn erro comum apresentado por equipamentos 6 a polari
zação dos el etrodos. Es te fenômeno tem sua orì gem na heteroge
nei dade das condi ções quimicas dos materi ai s superfici aì s, pois,
ao serem adicionados eletrodos de potencial, metã1icos, cons

troi-se uma pitha eletrolítica natural. A el ì mi nação des te rui
do é obti da emp regan do- s e el etrodos não po lari zãvei s. Ruídos pro
venientes de mau funcionamento dos componentes eletrônicos são

el i mj nados, geral mente, apenas através da substi tui ção dos mes

mos.

Mas em determìnadas ci rcunstânci as não há possìbil ida
de de ser dirninúído ou el i mi nado o ruído. Nes tas situações, de

ve ser escolhido um mõtodo ou técn ica de campo que permì ta ele
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var o sina1 captado. Assim, a escol ha de um arranjo de eletro
dos mais adequado ou o emprego de equipamentos mais sensíveis co
mo um registrador grãfi co pode ser úti I na determinação do si
nal procurado.

Condi ções topogrãfì cas desfavorãvei s tamb6m contrj
buem para que haj a uma dimìnuição do s inal recebido, comor pot"

exemplo, uma topografì a aci dentada, na qual a interferência cau
sada pel a percoìação da ãgua ou outras fontes de ruídos podem

ser maiores que o sinal recebido, visto que a deformação do ca!
po elétrico provocada pela superfície incìinada tenderã a dimi
nui r muito o sÍnal.

Portan to, as condi ções de detectabi I i dade de um corpo
não somente dependem de suas caracterís ti cas e do mãtodo emprega
do, mas também do i nstrumento e técni cas de operação, assim como

das condições topogrãficas e geolõgicas (0RELLANA, 1974).

2.4 - INTERPRETAçÃO CrOrfSrCA DAS ESTRUTURAS cEOLÕGICAS

Todas as t6cnicas empregadas na prospecção de um bem

mineral ou mesmo em Geologia Apl icada visam, principalmente, res
ponder três questões importantes: I i tologì a do corpo rochoso,pro
fundi dade em que se encontra e sua forma.

0 m6todo de resistividade emprega, para tanto, duas
t6cnicas, conforme a variação da condutibilidade dos materiais
seja vertical ou hori zonta l.

A sondagem eiãtrica é um procedimento com o qual prg
cura- s e investigar a variação da resistividade na verti cal de um

pon to, enquanto o cami nh amen to e lõtri co p reoc upa- se com a vari a

ção horizontal,
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2.\.1 - Litologia

0 mõtodo de resistividade empregado na determinação
I i tol ógi ca 6 um pouco falho, pois es ta p rop ri eda de tal vez seja
a que mai s vari a. A Fi gura 5 (0RtLLANA ,1972) mostra a vari ação

majs comum de algumas roch as e mineraìs. Des ta fi gura concìuí-
-se que o emprego excl us i vo desta p rop ri e dade fís i ca conduz o

i nt6rprete a vãri as concl usões, mai s i ndefi ni das, ainda, se o

materi aì apresentar-se fraturado, o que intensifica a ação in
tempérica e com ìsso, amplia-se o campo de varì ação e de super
posição de vãr'i os materiais no grãf ì.c0.

l,4as, esta ì ncerteza pode ser dimi nuida e até el imi na

da, se for conhecì da a lìtologia p redom inante da ãrea e também

a vari ação da resist.i vi dade de al guns ti pos 1itoìõ9icos.

0 conhecimento I i tol õgi co regi ona l pode ser obti do

empregando as variadas técnicas utjljzadas em mapeamentos geo

lõgicos. Quanto ã determinação da resistivjdade de aìguns ou

vãrios ti pos l i tol ógi cos, pode ser executado "ìn si tu" ou em

I a b o ra t õ r i o .

Assim, em ordem decrescente de confiabilidade pode

ri am ser util j zadas as determj nações superf icìais, segui das das

determj nações em poços e fi na I me nte os dados obtidos em I abo ra
tõrio, con anostras.

A determinação da resi stj vi dade em s uperfíci e õ a

que apresenta maior confiabilidade por envolver considerãvel vo

l ume do materi al e também peì o fato da med ição en vo l vê- 1o em

s uas condições naturaìs. Mui to embora sejam poucas as sjtua
ções em que podemos fazer uma determj nação sem a inf'l uônci a de

materiajs es tranhos ao corpo, como por exempl o, a ìnfluôncia
de rochas adjacentes ou heterogenei dades superfi ci aì s, sonda
gens el ét ri cas permi tem a ob ten ção de bons resul tados, embora
possa ocorrer a ì guma ambi glli dade relativa ã i nterpretação. Cui
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dados especi ai s devem ser tomados tambõm, poi s as condi ções ge9
el6tricas da rocha afl orante podem ser di ferentes daq ue I as encon
tradas em profundi dade, na mes na rocha.

0 conhecimento da res i sti vi dade de uma rocha através
de uma perfi ì agem e l6t rì ca, embora possa não apresentar o incon
veniente da inftuência de outras rochas, apresenta aquele devido
a0 pequeno volume de materi a1 estudado e principal,mente ao custo
proibitivo da perfuração e da perfilagem el6trica, al6m dos er
ros i ntroduzi dos pel a I ama de perfuração, se não fo rem conpensa
dos.

A determi nação da resistividade em amos tras no I abora
tõrio, embora seja talvez o método mais preciso devido ao fato
de poderem ser empregados equipamentos que dificilmente seriam
levados ao campo, apresenta inúmeros inconvenientes. 0 primeiro
del es seri a a representati vi dade da amostra, poì s es ta a l6m de
não rep res en ta r as condições naturai s (p a rte da ãgua pode ter-se
evaporado, aumentando a salinìdade e conseqüentemente diminuindo
a resistividade da amostra) poderã tambõm não representar o grau
de i ntemper'í smo, compos ição e associ ação mineralõgica, fa tos es
tes por si sõ suficientes para ìnvalidar qualquer determjnação.
Apes a r di sso, es te método proporci ona resul tados i nteressantes e

õ i ns ubs ti tuivel no es tudo de fato res que podem afetar a resisti
vi dade das roch as , como, por exempl o, o grau de umi dade, tempera
tura, con cen t ra ção salina, di stri bui ção mi neral6gi ca, etc..

Vãrios são os dispositivos que podem ser enpregados
na determinação da resjstividade de amostras, uns empregandodois
e outros quatro el etrodos .

As Figuras 6,7 e I e as FotografÍas l, 2, 3 mostram
o equipamento empregado para a determinação da resistividade de
amos t ras usado no Laboratõrj o de Geofís i ca Apì i cada, do Departa
mento de Geologia, Mineralogia, Física e Matemãtica da Facu'l da

de de Filosofia, Ci ênci as e Letras (FFCL ) da Un i ve rs i dade de São

Paulo (U.S. P. ),de Ri bei rão Preto.
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A Fìgura 6 é um corte do disposjtivo em escala natu
ra'l , o quaì é constituído por quatro partes:

a ) doj s reservatóri os de sol uÇão, cada um contendo
doi s orj fici os para os el etrodos, um para ì n trodução do el etrõ
I i to e outro para saida de ar ( Fi gura 6 ) ;

b ) porta amostras encaixãvel entre os doi s reservató
ri os de sol ução ( Fotografi a I ) ;

c) grampo de pressão que mant6rn o conjunto montado
(Fotografia l).

A Figura 7 mostra o molde e o contra-molde vistos em

planta e em corte, em tamanho naturaì, com indicação do anel de
guarda feito com tinta de prata, enquanto a Fotografìa 2 refere-
-se ao molde aberto e o contra-molde de pìãstico com a amostra.

0s equipamentos eletrônicos e a djstribuição esquemã
tica dos mesmos visando determinar a resistividade de amostras
estão indicados, rêspectivamente,na Fotografia 3 e Figura B.

Este di sposi tj vo emprega a equação I de modo a tornar
a ãrea da seção da amostra (s ) como sendo aproximadamente o do

bro do seu comprimento longitudìna'l , tornando a re'l ação entre es

tes dois parâmetros 'igual a dois, o que facil jta os cãlculos da

res i sti vi dade das amos tras .

Na Figura 9, são mostrados alguns tipos de d'i spositi
vos empregados p,ara a determìnação da resjstjvidade de amostras.
0 d jspos'i tivo A 6 encontrado na obra de HEILAND (1968) com o qual
o Autor obteve resul tados acei tãvei s.

KELLER & FRISCHKNECHT (1966) analisam o dispositivo B,
mostrado na Figura 9, proposto por MAYPtR. Embora este di sposi
t jvo tenha sido ideal jzado com v'istas ã ¿eterminação de fenôme
nos de polarìzação induzida em anìostras de rochas,seu emprego po

de sen estend'ido para o estudo da resist'i vidade. 0s reservatõ
ri os dos el etrodos de corrente e de potencj al são uni dos por um

fino tubo cuia função é obter uma redução no fluxo de corrente
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através da amostra q ua ndo ocorre des pol arì zação dos el etrodos de

corrente. 0 fen ôme n o de des pol ari za ção dos e I etrodos, expl i cado
por es tes do is Autores, pode ocorrer de duas formas: ao ser in
te rromp ì da a co rrente, ions próxi mos aos el etrodos de corrente
podem combi nar-se com os próprios eletrodos, atravõs de fenôme
nos de oxidação ou redução, ou mìgrar dos el etrodos pa ra a amos

tra de rocha. Se o ci rcui to de I i gação entre os eletrodos de

corrente é completamente interrompìdo, predominarã o fenômeno
inicial, visto o segundo requerer um fl uxo de co rre n te para o

seu desenvol vi mento,

Uma anãl i se das F iguras B e 9B I eva- nos a concl ui r pe

ìa superiori dade do dì spos iti vo empregado em Ri bei rão Preto so

bre este proposto por MAYPER, pois KTLLER & FRISCHKNECHT (1966)
ac entuam que es te sistema apresenta o inconveniente dos ruídos
el étri cos comuns ern I aborat6ri os, o que torna dificil a medi da

de pequenas di ferenças de potenci a1 o devi do ã resistôncia elõtri
ca apresentada pel o disposi tivo.

Es ta di fi cul dade não existe no equipamento enpregado
por B0GDAN (l976 ) tal vez porque nes te model o os e I e trodos de po

tenci al es tej am em contato di reto com a sol ução, o que não ocor
re naque 1e i ndi cado na Fi gura 6, e a i nexi s tônci a do ruído deve-
-se a uma proteção adequada, como a gaìo1a de Faraday.

No dispositivo 9C, que apresenta menor sensibil idade
ao ruido, os fenômenos de .polarização de eletrodos são mais in
tens os (KELLtR & FRISCHKNECHT, 1966). Deve ser cons i derada, tam

b6m, a i nfl uênc ia da resistôncia de contato dos e letrodos (se as

pa redes das anostras não fo rem pl anas ) e a conduti bi 1i dade s uper
ficial em presença de umjdade.

0s a rranj os D e E são encontrados en PARASN I S (ì973),
que sugere a cons trução D para amostras retanguì ares, com a re

s is ti vi dade encontrada pel a eq uaç ão L
A cons trução E, s ugeri da tamb6m por PARASNIS, 6 indi

cada para a determinação da resistiv.i dade de testemunhos de son
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dagens . Dentro de um tubo pì ãs ti co são presas duas fi tas metãl i
cas de prata ou cobre, com largura de I a 3 mm, uma em cada gera
tri z d i ametra lmente opos tas. Dois furos conti dos em um c.í rculo
são fe i tos no tubo para a ì ntrodução dos el etrodos M e N.

Neste djspositivo a res i sti vi dade serã:

onde AV e i são respecti vamente a di ferença de potenci al e a in-
tens idade da corrente medì das, b é o comprimento das ti ras metã
lìcas empregadas como e I etrodos de corren te , K é

^v b

iK

K = I ln
?T

I +cos ß

I - cos ß

e ß o ângulo indicado na Fì9ura 10E.

0 esquema F j ndi cado na Figura 9, sugerido por PARASNIS

(i 956 ) em PARASNIS (1973), permì te a obtenção de va lores de re
sistividade de amostras com erros de até I0%, devendo ser evita
do que a distância entre os eletrodos de corrente A e B seja
maior que a metade do comprimento da amostra ou menor que a Iar
gura da mesma.

0 emprego dos di spos i ti vos requer cu i dados q ua nto ã

resistência de contato e pol ari zação dos eletrodos, correntes su
perficiais e ruídos.

A resistência de contato entre os el etrodos e a amos

tra pode ser el irninacia empregando folhas de estanho ou de al umi
nio, grafi ta em pó ou mercúri o, como sugere HEILAND (1968).

As correntes superficìaìs provocam erros muito varì ã

vei s, Sua ori gem deve-se ã presença de umì dade na s uperfíci e da

amostra, a qual constj tui um caminho mais favorãvel ã corrente
elõtrica que a amostra em si. Segundo BOGDAN (1976), a cond,ução
tuperficiaì foi eljmjnada empregando tinta de prata, com a qual.

ìi



- 30-

foram pintados anéis de guarda nas amostras, como estã indicado
na F'i gura 7 . 0 ruído decorrente das i ns tal ações el6tri cas pode
imposs'ibilitar a obtenção de dados confiãveis quando se determi
na a res i s ti vi dade de amostras , se for empregada corrente al ter
nada com f reqllênc j a mu j to ba'i xa. 0 ruido constatado em medi ções
com corrente alternada de freqtlôncia inferior a 0.3 Hz foi elimi
nado colocando todo o djsposìtìvo dentro de uma gaiola de Faraday.

0RELLANA (1972 ) sugere que a amostra seja bem mai or
que as d j mensões dos m'inera'is e que, se empregados di sposi ti vos
com quatro eletrodos, a d'istânc'i a entre os eletrodos de poten
cial seja vãnjas vezes superior ao tamanho dos grãos da rocha,
para que as determi nações represen tem a rocha e não a I guns mj ne
ra i s .

2.\.2 - Profundidade

A profundi dade de i
de es tã di retamente ì i gada ao

tras te de res i s ti vì dade en tre
ções s uperf i c'i a'is.

nves ti çração por el etrorres i s ti v j da

arranjo de el etrodos empregado,con
os di f erentes materi ai s e ãs cond'i

Arranjo de eletrodos

Arranjo de eletrodos é o conjunto deles com os quais
ê estabeleci do um campo elétrjco em subsuperfície e medidas dife
renças de potenci al e 'i ntens'i dade de corrente, na superf íc'ie do

terreno. 0s arranjos são compostos por el etrodos de corrente e

de potencj al.

0s de corrente são barras ou fi os metãl i cos col ocados
na superfíc'i e do terreno e 'l igados a uma fonte, a qual fornece
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corrente e1ãtri ca que fl ue atrav6s desses el etrodos com uma in
tens i dade determinada,

0s el etrodos de potenci a l são col ocados na superficie
do terreno e são I ì gados a um i nstrumento (mi1ivoltimetro, poten
c i ômetro, etc. ), que permi te determi nar a d ife rença de potenci al
entre dois pon tos . Es tes eletrodos podem ser do tipo polarizã
vel ou não pol arì zãvel .

0 e I e trodo po lari zãvel õ consti tuído de uma simpìes
barra metãlica, enquanto o não polari zãvel é formado por um recj
piente poroso e permeãveì (porcelana porosa ou madeira) dentro
do qual 6 colocada uma solução saturada e um fio, ambos do mesmo

metal (Fi gura 10). 0 sal e metal mai s empregados s ão, respecti
vamente, suì fato de cobre I cobre metãl i co.

0s el etrodos de corrente e de potenci al podem ser ar
ranjados das mais variadas formas. A Figura ll mostra os arran
jos mais usados.

Di versos pesquì sadores tem es tudado a profundi dade de

i nves ti gação de di versos arranjos de el etrodos, R0Y & APPARA0

(1971) es tudaram a profundì dade ati ngi da por d iversos arran jos
de el etrodos rel acionados na Tabel a 2, tomando por bas e a defi n i
ção de EVJTN (1938) .

EVJEN definiu a profundi dade de i nves ti gação de un ar
ranjo de eletrodos como sendo aqueìa em que uma fina camada hori
zontal contribui com o mãximo do sinal medido na superficie do

terreno. Es ta def ini ção es tã simbol izada atravãs da curva indi
èada pel a Fi gura ì2.

A Figura I2 mostra que se L for nulo, o sinal recebi
do também serã. Aumentando-se L a i ntens i dade do sinal recebi
do (i) atì nge a um valor" máxì mo, tendendo a zero para grandes va

l ores de L, po is o sinal proveni ente da camada di l ue-se naqueles
proveni entes de outras camadas,

Es ta defi n ição ã i mpo rtan te devi do ao fa to de rnostrar
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TABELA 2

VARIAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INVESTIGAÇÃO EM FUNÇÃO DE L E RISO-

LUÇÃ0 VERTICAL DE DTVtRS0S ARRANJ0S

Dipolar

Dupl o di polo equa tori a I (O r=r/r )ou azimutal (or=n/q)

Dupìo di polo perpendicu lar
(or=n/,*)

Duplo dipolo polar (o¡=0) ouradial (o¡=trl,,)

Dupl o di polo paralelo(el =r/+ )

Dipolar modi ficado

La tero I og superf i cial (0¡02=0,11)

Laterol og superf i cial (01 0z=0,21)

Schlumberger

!lenner

PROFUNDIDADE
Dt INVTSTIGAçÃ0

0,35 L

' 0,25 L

0,20 L

o,ì95

0,,l8 L

0,lg L

0,17 L

0,135 L

0,125 L

0,ll L

RESOLUç¡\O
VIRT I CAL

'l/8,4

l/5,05

l/3,8

1/3,45

1/3,l
1/4,35

l/4,35

1/4,05

1/2,45

1 / 2,25
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que os conceitos profundidade de investigação e de penetração são
diferentes. R0Y a AppARA0 (197i) estabelecem esta diferença de
vi do ao fato de dois arranjos recip rocos um do outro, ou seja,ar
ranjos cujas pos ições dos eletrodos de co rre n te e de potencia l
estão trocada's, embora apresentem a mesma profundidade de inves
ti 9ação, possui rão correntes de pe ne t ração em diferentes g.urrl
Isto se deve ao fato de que a corrente de penetração õ função
somente das pos ições dos e I etrodos de corrente, enq uan to que a
profundidade de investigação é determinada tanto por estes ele
trodos como também pelos de potencial (MUSKAT & EVINGER, 194.1 ).

Em seu trabalho, R0y & AppARA0 relacionam as profundi
dades teõri cas de i n ves t iga çã0, bem corno as res o l uções verti cais
de di ve rs os arnanjos os quaìs compõem a Tabei a 2. Estes pesqui
sadores defi n i ram res o I ução vertì cal como sendo o inverso da lar
gura da curva que defi ne a profundi dade de i nvesti gação do arran
jo, no ponto onde o val or máx.i mo é a metade.

0s valores i ndi cados na Tabel a 2, obt.i dos a tra v6s de
cons iderações teõri cas, mos tram que o arranjo di poì ar apresenta
a maior profundi dade de investigação, mas a menor resol ução ver

ti cal. A major profundi dade de i nvestigação des te arranjo 6 con
firmada pela Fìgura ì3, que mostra djversos caminhamentos 

"létri cos executados com o arranj o dipolar modi fi cado ou ì aterol og
superf icial, dipolar e l,'JENNER em um tanque, dentro do qual simbo
'I iza-se um veio condutor. A superioridade do arranjo dipoìar con
fi rma as i nformações teõri cas , poi s embora L seja metade dos ou
t ros doi s arranjos, a anomalia medi da ai nda é a mais .i ntensa.

A intensidade do sinal re ceb i do, que es tã rel aci ona
da ã profundi dade de investigaçã0, de a co rdo com a defi n i ção de
EVJEN (1938), depende tamb6m da ori en tação do a rranj o de eletro
dos. JAIN (ì 974 ) atravõs de cãl cul os teóri cos, conc lui u que a

sensibilidade de arranjos paral el os ãs es truturas ou cami nhamen
tos elétricos com o arranjo d.i sposto perpendicularmente ã dj re
ção de mov imenta ção , são maìs sensiveis ã vari ação lateral da
çesistividade; ìsto porque todos os el etrodos en con tram- s e no mes
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mo tneio. Conc'l uiu também que a forma da curva co'm o primeiro ã
mai s simples que aquela construída empregando-se a s egunda conf i
guração de el etrodos.

A Figura I4, obtida por JA IN ('l974) empregando arran
jo }'lenner com a distância entre os eletrodos extremos (L) i,5
vezes maìor que a es pes s ura de um dique aflorante, ilustra esta
conclusão.

Contras te de Resístivídade

0 contraste de resìstivìdade entre os di ve rs os ma te
riais é importante no estudo da profundidade de investiga.ção de
qual quer arranj o de eletrodos, fa to mos trado quando são conside
rados os dois casos extremos: uma camada perfei tanente condutora
ou isolante. Es ta camada comporta- s e- ã como uma barrei ra, .impg

di ndo que informações abai xo del a sejam obti das, Nestes casos
a profundi dade de investigação serã a mesma pa ra q ual quer arran
jo por mai s que sej a aumentada a separação entre os eletrodos
(EVJEN, 1938).

Embora, teori camente, o contraste de resistividade en
tre os vãri os materi ai s não requei ra mui tas cons i derações, e xem
p los s uge rem que materiais cujas resistividades estejam fora de
uma adequada re I ação não são di s ti ngui dos, poi s são confundidos
com o ruido.

Assim, quanto mais distantes da superficie do terreno
es ti verem os materiais investigados, mai or deverã ser o contras
te de resistividade entre eles, para que ambos sejam determinados,
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2,4.3 - Forma

0 conhecimento da forma do corpo que provoca uma ang
nalia medida na superficie do terreno, requer o estabelecimento
de vãr'i os pontos ou perfis de investigaçã0, al6m de. conhecimen
to adeq uado sobre a geol og ia loca'l .

A escolha adequada do procedimento de campo, arran jo
e ori e nta ção dos el etrodos, baseiam-se na forma e s pe rada do cor
po, Assìm, corpos condutores a p rox i madame nte es fõri cos não são
determinados com arranjo de eletrodos 14enner se estiverem a pro
fundi dade superi or ao seu prõprio rai o (VAN NOSTRAND, 1953) .
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CAPÍTULO III

5. DEFINIçÃO E IMPORTÂNCrA DO MODELo REDUZIDO

3.1 - TNTRoDUçÃo

Modelo reduzido, como o prõprio nome diz, signlfica
uma cópia en escala menor de um objeto com grandes dìmensões,pa
ra que possa ser manipulado em laboratõ'rio. A apl icação deste
conceito 6 muito útil, permitindo o estudo detalhado do obietq
sem grandes i nvestimentos.

Este concei to 6 empregado em Geofls i ca Apl i cada na in
terpretação dos dâdos col etados em trabal hos de campo. 0 emp re -
go de model o reduzi do tem por final idade obter cu rvas - padrão re
ferentes a uma es trutura particular, as quais, compa radas ãs cur
vas reais, permitem a identificação da estrutura em estudo, ou

então orientação de campanhas geofísicas (UTZMANN, 1954).

As curvas - pa drão, geral mente, são obtì das empregando

cãl cul os matemãti cos, graças ao advento dos compu tado re s eletrô
nicos. A versatilidade des tes 6 exempi i fi cada por HILL (1972)ao

sugeri r o uso de tubos de rai os catõ'dicos acopl ados a computado

res eletrônÍcos, com i ntenção de serem obti das i nterpretações
mais condi zentes com a provãvel es tru tu ra ' visto possibilitar
que o i nterprãte compare mode ì os com os dados obti dos , e os vã

modi fi cando at6 ocorrer adequada concordãnci a entre ambo s '

0s cãl cu I os ma temãti cos são mais di fundi dos que a t6c
ni ca de model os reduzi dos por serem ma i s rãpi dos e, ãs vezes '
mais preci sos e baratos (C0GGAN , 197ì ).

Mas al guns estudos, de acordo com SNYDER (1976), são

quase i mpossívei s de serem executados pel a tõcn i ca matemãti ca,
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devido ã limitação da mem6ria dos computadores ou aos gastos ex-
cess i vos com os mesmos . Concl usão anãl oga ã dada por MUFTI ( I 976 )
ao sugerir o emprego de modelos bidinrensionais em cã'lculos mate-
mãticos em vez de tridimensionais, como solução para não serem
utilizados modelos reduzidos no estudo de estruturas com o parâ-
metro resi sti vidade.

Model os reduzi dos são útei s portanto, não somente por
preencher a I acuna dei xada peì o procedi mento ma temãti co,mas tam-
bém por ser uma tãcnica QU€, segundo UTZMANN(1954),possibilita o

conhecimento de todas as estruturas geol õgi cas.

UTZMANN sugere a i nda que model os reduzi dos permi tem a

construção de um catãl ogo de curvas-padrão tão compl eto quanto
se desejar, al6m da possibi'l idade de modif icar os modelos atã
que adequada concordãnci a entre os resul tados col etados em I abo-
ratõrio e sobre o terreno seja obtida.

Exi s tem, portanto, doi s procedimentos - cãl cur os mate-
mãticos e modelos reduzidos - que se completam. 0 emprego simul-
tâneo al ia a versati I idade dos modelos reduzidos com a precisão
dos cãlculos matemãticos, porque os dados experimentais são cor-
ri gi dos para a obtenção de curvas i sentas de erros.

3.2 - MODELOS REDUZIDOS PARA MÉTODOS SÍSUTCOS

0 emprego da simul ação de estruturas geol õgi cas em la-
boratõ'rio, embora forneça curvas-padrão precisas, nem sempre sa-
tisfaz as condições de rapidez e baixo custo, o que provocou um

desinteresse pela tãcnica (cAGNIARD & NEALt,.l957). Mas atualmen
te podem ser desenvolvidas t6cnicas tanto simples e baratas como

complexas e onerosas. As tãcn'i cas de maior custo geralmente são
aquel as empregadas em m6todos sísmi cos, onde hã necess i dade de

equipamento aprimorado para serem produzidas, recebidas e regis-
tradas as vibrações elãsticas.
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DANITL & MARIN0 (.l97'l ), empregando uma câmara fotogrã-
fica Craz-Schardim operando a velocidade de 200.000 exposições
por segundorem modeìos constituidos por duas camadas birrefrin-
gentes ' estudaram o comportamento de ondas refìetidas e refrata-
das; FITZPATRICK (1973) utilizando holografia sísmica analisou
as respostas obtidas com diferentes objetos imersos enì um cubo
de concreto com I 830 mm de ì ado. Estas pesqui sas exempì i fi cam o

emprego de del i cados e onerosos equi pamentos em model os reduzi -
dos, para es tudos sísmi cos.

A pesqu i sa executada por K0EF0ED, VAN tt,lyK & BAKKER

(.l958), os quais utilizaram, entre outros equ'i pamentos, gerador
de onda quadrada, oscilosc6pio e filtro de ruido, ligados em mo-
delos reduzidos simbol izados por faìxas de plexiglass, exempì ifi
ca o suso de equipamentos baratos na ivestigação de ondas refle-
tidas.

3.3 MODELOS REDUZIDOS PARA O UÉIONO MAGNETOMÉINICO

us model os reduzi dos uti I i zados no m6todo magnetomõtri
co geralmente são mais simples e baratos que os usados nos mãto-
dos sísmicos, devido ã maior faci I idade em produção e registro
dos sinais desejados.

As anomal ias magn6ticas podem ser faci lmente estudadas
empregando modelos compostos de uma mistura de gesso e magneti
ta em põ ou de argila de modelagem, ffiôgnetita em p6, õleo de li-
nhaça e gl icerina, como aconselha PARASNIS (t973). Este mesmo Au

tor sugere que o uso de um par de bobi nas de Hel mhol tz , para
cri ar um campo magnõti co uni forme, e um magnetômetro de satura-
Çã0, aliados a estes modelos, compõe uma útit simulação em 'l abo-
ratõrio para a i nvesti gação de anomal i as de campo total .

DAVIN0 (1974) ilustra a facilidade de serem estudadas
anomal ias magnãticas verticais com auxil io de modeìos reduzidos,
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ao empregã-los com o intuito de obter maior volume de dados ã's

interpretações de uma campanha nagnetom6trica, executada na fai-
xa Nova Era-l tamarandi ba, em Mi nas Gerais.

Para tanto, foram construidos dois dispositivos, sendo
que no primei ro o magnetômetro era mõ'vel e, no segundo, fiXo¡ co
mo indíca a Figura 15.

A Figura l6 (DAVIN0, 1974) reproduz um perfil magneto-
m6trico obtido sobre um modelo em escala reduzida e um perfil
reaì obti do na ocorrênci a de Curri ol ã. Da comparação dos dois
perfi s, es se Autor conclui que o es tudo em model os reduzi dos per
mi te visualizar o fenômeno em es tudo e, portanto, ori entando a

i nterpretação.

GAY Jr. (1963) tambãm afi rma que a construção de mode-
los reduzì dos ã mui to útil, dev i ¿o ã i ncapaci dade da formul ação
matemãtica responder, adequadamente, todas as questões formula-
das pel o i ntãrprete durante a anãl i se das i nformações col etadas
com o m6todo magnetomé'tri co.

Esse pesquì sador sugere um conjunto pa ra experi ênc i as
em laboratõ'rio, composto de uma armação de madeira que sustenta
modelos constituidos de mìstura de cimento, areia e magnetita,
em proporções adequadas, e um magnetômetro Askania GFZ com posi-
ção fi xa.

GAY Jr. (1963) afirma que foram necessãri os três dias
e dois indivíduos para serem coletadas as informações desejadas,
estando incluída tambõm a montagem de todo o conjunto. Com isto,
o Autor mostra cl aramente a faci I i dade com que ã possível empre-
gar modelos reduzidos com o intuito de solucionar questões rela-
ti vas ao m6todo magnetomõtri co, d i fi ci I mente res po nd i das pelas
formu I ações matemãti cas.
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3.4 - MODELOS REDUZIDOS PARA MÉTODOS ELETROMAGNÉTTCOS

0s m6todos el etromagnãti cos uti I i zam uma bobi na ou uma

comb i nação de bobi nas pa ra produzi r um campo el etromag n6ti co e

uma outra similar, ou uma combi nação, para detectar o campo re-
sultante. Muitas orientações transmissor-receptor são possíveis
de serem empregadas.

Embora a aplicabiìidade destes mõtodo s seja extensa,
H0HMANN (1971) sugere que a faìta de soluções teórìcas para cam-
pos d i s persos por heterogenei dades tem sido uma das maTores ba r-
reì ras na di fusão do m6todo , fal ta essa devi do as sol uções analÍ
ti cas resol veren apenas s i tuações que envo ì vam corpos geomêtri -
cos simples, como esferas ou cilindros.

H0HMANN indica o emprego de modelos reduzidos para es-
tabel ecer curvas-padrão , com o i ntui to de preencher a I acuna dei
xada na impossibilidade de utiììzação de modeìos matemãticos,

cAUR, VTRMA & GUPTA (1972) concordam com H0HMANN(1971)
con respeito ã grande utitidade dos modelos reduzidos para os m6

todos eletromagn6ticos, tanto no estudo detalhado corno tamb6m no
controle minucioso de variãveis e outras condições experimentôis
simboìizãveis em ì aborat6rio.

Mas a representação de estruturas geol69icas em labora
tõrio, com o intuito de serem investigadas com m6todos eletromag
n6ti cos 6 aparentenente simples, por ser necessãrio que no mode -
lo e estrutura real, o produto ou¡ut2 seja o mesmo, onde o e a

condutividade ern mho.f,-', r 6 a f req{lôncia angular do campo ele-,
tromagnãtico empregado, u õ a permeabil idade magnetica para o es
paço livre e I uma dimensão I i near do condutor.

GUPTA, SARMA & MARU (ì971) enumeram algumas dificulda-
des no emprego des ta tõ'cnJca, dev i do ã impossibil.i dade, por ra-
zões prãti cas, de ser obti da i gual dade nos produtos acina mencio
nados:
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- I imi tação na conduti bi I i dade do materi al que repre-
sentarã a rocha enca i xante;

- condutores sõì idos difjci lmente apresentam a varia-
ção de condutibil idade necessãria a- simulação de
corpos de mi nãri o condutores ;

- di fi cul dade na obtenção de uma fonte mui to potente
ou receptor adequadamente sensível para que sejam
empnegadas bobinas transmissora e receptora na mes-
ma escala do experimento.

A remoção destes obstãcul os, Segundo os mesmos auto-
r€s, reside no emprego de uma adequada frequôncia para tornar a

igualdade possivel e os erros i ntroduzidos pelas dimensões das
bobi nas podem ser desprezadas desde que o tamanho del as seja
muito menor em re'l ação ã distância que as separa. Jã c0NEy(1976)
por empregar model os reduzi dos que uti I i zam como pri ncipi o bãsi
co de regi stro de dados o Geoni cs EM-'l 6, fabri cado pel a Geoni cs
Limited, sugere a mudança na condutibilidade, visto este equipa
mento empregar frequônci a na fai xa de vLF, o que restri nge sua
va ri açã0.

sPIES ( I 976) sugere, quando possível , o emprego da re
lação entre as amplitudes dos campos secundãrio e prinrãrio,vis
to não depender das dimensões do modelo.

0s conjuntos de simul ação em I aboratõrio, empregados
em es tudos el etromagnôti cos , gera I mente uti ì i zam, como rocha en
cai xante, o ar ou uma sol ução condutora. 0s model os podem ser
de vã'rios materíai s condutores, como chapas metãl i cas (HtDSf nöf,l
& PARASNIS, 1958) ou placas de grafi ta (GAUR, VTRMA & GUpTA,
1e72).

3.5 - MODELOS REDUZIDOS PARA O I.,IÉTODO DA RESISTIVIDADE

A tõcnica de simuìação de estruturas georõgicas em la
boratõrio tambãm comporta-se como importante ferramenta na i n-
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terpretação de dados colhidos com o t'tãtodo da Resistividade,vis-
to que mesmo formas s impl es como vei os e camadas não afl orantes
são dificilmente analisadas atravãs de formulação matemãtica (At
PARAO, ROY & MALL I CK, I 969 ) .

Em sondagens elãtricas, este procedimento tem restrito
interesse visto importantes coniuntos de curvas-padrão jã terem
sido estabelecidos atravãs de cãlcuìos matemãticos.0 mesmo não
ocorre quando 6 considerada a tãcníca de caminhamento el6trico,
visto que as dificuldades apresentadas pela formu'lação matemáti
ca (segundo 0RELLANA, 1972), inclusive no estudo de heterogenei-
dades com forma regular, tem contribuido para o emprego mais fre
quente de model os reduzi dos.

Experimentalmente empregam-se mais comumente, trôs ti-
pos de modelos reduzidos:

a ) model os com papel condutor: 6 a tãcni ca maî s sim-
ples na investigação de estruturas condutoras com auxî'l io de mo-
del os reduzi dos. consi ste em empregar pedaços de papel estanho
ou aluminio e construir, em escala, a estrutura em anãl ise ou
pintã-ìa sobre papel condutor com amalgama de prata. Utilizando-
se papel condutor, usa-se como col a, ti nta chi nesa i ncongel ãvel
quando as resistividades são pequenas e a cola de Filchakov quan
do grandes (BL0KH em 0RtLLANA , l97Z).

Segundo 0RELLANA (l9lZ) , esta tõcni ca 6 vãl i da para es
truturas bidimensionais e os resul tados obtidos não podem ser re
I aci onados di retamente a s i tuações naturai s , poi s enquanto na na
tureza o potenci aì ã i nversamente proporci onal ã di s tânci a,em mo

del os reduzi dos uti I i zando-se papel condutor o decrãscimo ã I o-
ga ritm i co .

b) ensaios efetuados no terreno, escavando um buraco e
preenchendo-o com materi ai s sõl i dos, como arei a, argi I a ou cimen
to, dispostos de modo a compor, em dimensões reduzidas, a estru-
tura que se deseja estudar.

c) experimentação usando tanque com uma so'l uÇão, den-
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tro do quar, atravãs de nodelos confeccionados de vãrios mate-
riais, são simbor izadas e anar i sadas quaisquer estruturas. Este
proced i men to 6 o mais empregado, embo ra apresente ar gumas difi-
cul dades de ordem experimental, entre as quais a escol ha de ma teriais com a resistividade desejada õ a mais importante.

Esta úttima tõcnica comporta a simulação de outros pro
cedimentos erãtricos ar6m da sondagem e caminhamento erãtricos,
como o do potencial i nduzi do e da perfi I agem el6tri ca.

AIKEN, HASTINGS & STURGUL(t973) indicam as trôs tãcni_
cas para o estudo de fenômenos de potenciar induzido com auxÍrio
de modelos reduzidos. No caso de ser utirizado o tanque, os mode
los são cons ti tui dos de es ponj a prãstica porosa com geratina sal
gada no seu interior e imersas ern ãgua,

R0Y E AppARA0 (1976) exempl ificam um conjunto para si_
mul ação de perfi I agem el ãtri ca em I aboratõri o, anal i sando o pa râ
metro resistividade em um tanque. A Figura r7 mostra esquemat.ica
mente um corte rongitudinar e transversar do tanque com o modero.
Es te último 6 constituido por uma mistura de areia e cimento.

A importânc.i a do modeì o redu z i do na prospecção el õ,tri _

ca 6 mos trada por UTZMANN (t954). 0 a utor montou na Compagnie Gõ
nerale de Gãophysique (CGG), um conjunto pa ra experimentação com
p0s to de cuba er etror Íti ca, ponte rorante para co rocação e movi-
mentação dos modelos dentro da soìução e um sistenra de coordena
das pa ra posicionamento dos eretrodos em rer ação aos modelos.

Com esse conjunto ex peri me n ta I e empregando o arranjo
de eletrodos Schrumberger, uTZMANN executou, no período de 1gE7
a .l959, vãri as sondagens e cami nhamentos er 6tri cos sobre estrutu
ras complexas, possibitìtando à CGG compor, sob a di reção de BERTIN'J.,em 1970, val iosa coleção de curvas. Essa coleção ã formal
da por 260 pranchas, das quais r95 são de sondagens erãtricas e
65 de cami nhamentos eì ãtri cos.

As Figuras tB e l9 representam sondagens e cami nhamen_
tos el ãtri cos executados sobre um ci rindro co ndu to r e as Figuras
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20 e 21 sobne um muro resistente cilíndrico, as quais itustram a
di vers i dade na forma dos model os uti I i zados por uTZMANN.

cAGNIARD & NEALT ( r 957 ) sugerem o uso de uma pr aca deacrílico tocando a superfîcie da soìução da cuba, a qual 6 perfu
rada segundo uma malha regular que possibilita facilidade maior
na local ização dos eletrodos, como indica a Figura ZZ.

Esses autores sugerem este procedimento como uma al ter
natÍ va daqueì e empregado por UTZMANN ( I 954 ) , embora seja muÍ to
trabalhosa a confecção dos furos, os quais não permitem maior li
berdade de posicionamento do arranjo de eletrodos em reìação ao
modelo.

ESTEVES (1966) empregou modeìos reduzidos no estudo de
estruturas geoìõgicas vertícais por sondagens elãtricas, utiri-
zando o coniunto experimental sugerido por cAGNIARD & NEALT(.|g57)
e outro no qual o meio ena formado por areia, sendo que a estru_
turar um dique vertical, por argila. 0s conjuntos possibilitaram
confirmar curvas teõricas, embora o emprego do segundo apresente
dificuldades na obtenção de materiais com a resistividade deseja
da ( I a I .000 ohm. m) e pri nci pa I mente, probl emas de manusei o

UTzMANN ( r 9s4 ) apõs es tudar vãri os ma terí a i s
pelo uso de um cimento especial chamado ',Daro,,, enquanto
R0Y & MALLIcK (1969) optaram pelo uso de modelos feitos
mi stura de cimento e grafi ta em p6.

0 cimento portland consti tui um excelente material pa-
ra o fabrico de moderos reduzidos, desde que arguns cuidados se-jam observados, vi sto seu endurecimento ocorrer atravãs de rea-
ções quimicas que persistem ainda depois de transcorrído seis me
ses de confeccionado o objeto (BASft-lO , 197Z). portanto, quaì -
quer substância que al tere essas reações pode fazer com que ele
comporte-se como uma pi ì ha natural.

A As soc i ação
recomenda tratamentos
sulfatos, visto estes

concluiu
APPARAo,

com uma

Brasileira de Cimento portland(ABCp,l97S)
especiais em cimentos portland expostos a
provocarem desagregação: si I icato de sõ'dio
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fluor-silicato de magnõsio ou de zinco, õ'leos secantes, cumar,
vernizes e tintas, tintas com base de betume ou alcatrão de hu-
lha, al catrão e breu. Esses tratamentos não são aconsel hados a
modeìos reduzidos por a'l terarem a composição da sol uÇão,como o
silicato de sõdio, ou por tornã'-'los infinitamente resistentes,
como os verni zes e ti ntas.

BASTLI0(.l976) recomenda tamb6m o uso de cimento por
tland resistente a sulfatos (tipo "Alto Forno, EB-20g,,ou o,,mo-
derada resistência a sulfatos"), alõ'm de outros cuidados quando
se deseia obter um material resistente a- ação de compostos ati -
vos: bai xo fator ãgua-cimento, amassamento perfei to,adensamento
e cura adequados (ABCp, I 969 ) .

0 fator ãgua-cimento (fator a/c) estã dí retamente I i -
gado ã permeabiì idade do cjmento, pois a ãgua não incorporada
ãs reações quimicas tende a evaporar-se, deixando vazio o espa-
ço por ela ocupado. BAsrLI0(.l972) recomenda o uso de fato r a/c
menor que 0,50 se for desejado um cimento impermeãvel ,embora o
fator a/ c de 0,25 seja o i ndi cado.

0 perfei to amassamento 6 recomendado para evi tar as
porções heterogêneas no model o. 0 adequado adensamento ã neces -
sãrio para que as bol has de ar sejam eì imi nadas, mel horando a
homogeneidade da pasta de cimento.

0 tempo utilizado na cura do cimento portland desenpe
nha função primordíal tanto na sua permeabi I idade como para evi
tar reações quími cas. A ABcP ( I 969 ) recomenda um periodo mínimo
de sete dias com o objeto imerso em ãgua, S€ os modelos apre-
sentarem poucas dezenas de qui I ogramas de peso.

Assim, como vul nerabi I idade do cimento portl and
atribuida a- sua permeabilidade, a'l calinidade e capacidade

e

de
seus componentes hidratados suportarem as indesejãveis reações
quimicas, o uso de um material resistente a sulfatos aliado a
baixo fator a/c e grande tempo de cura, torna satisfat6rios os
resuì tados obtidos com seu emprego em modelos. reduzidos.
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A va ri ação da permeabi I idade do ci mento portl and com o
fator a/c' pode sugerir que haja uma interessante variação da
sua resistividade com a permeabilidade. BAsrLIo (1972) fundamen-
tando-se em dados experimentai s, sugere que tal va ri ação 6 mais
significativa considerando-se a porcentagem de umi dade presente.

Estes fatos recomendam o uso de nodel os redu z i dos sa tu
rados com a so 1 ução exi stente na cuba, pa ra que sua resistivida-
de não varie durante as experiências.

Por outro I ado, o cimento portl and pode ser empregado
somente na construção de modeìos com resistividades baixas ¡ pois
uma arganassa com aproximadamente r0% de umidade apresenta resis
tividade em torno de 200 ohm.m (BASfLI O, lgTZ),
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CAPfTULO TV

4. LABORATORIO DE GEOFISICA APLICADA DE RIO CLARO

A montagem de um I aboratõrio pa ra a e xe cução de e xpe
ri ênci as com mode l os reduz idos com a fi nal idade de i nvesti gar o

p arãme t ro res i s ti vi dade, en vol ve a res ol ução de doi s probl emas:
equ'i pamento de medi das e modelos reduzi dos, sendo o primeìro o

mai s facì I mente sol ucionado.

4.Ì - EQUIPAMENTO DE MEDIDAS

0 equipamento de medidas 6 formado por doìs conjuntos,
sendo um deì es compos to pel os di versos aparelhos eletrônicos e

o ou tro pel as partes não eletrônicas.

0s aparel hos empregados no Labora tór i o de Rjo Claro
foram os seguintes:

- resi sti vímetro mode I o AD- 7l (Fotografi a 4), compos

to de bateri a de l2 voits, a qual alimenta um conversor cclcc de

l2 vol ts de entrada e saida de até 500 u/atts com 0,5 ampere de

corren te; e receptor, com ci rcui to eletrônico bas eado no pote n

c i ômet ro de Sch lumberger, para medi das de dì ferenças de poten
cial de 0,01 a ll00 milivolts.

- mul tímetro eletrônico model o PM 2403/03 fabri cado pe

la Phìlips.

- oscì1oscõpìo PM 3200 fabrì cado pela Phi lips.
As pa rtes não el etrôni cas usadas no Laboratór'i o são a

cuba el et rol ít ica, os el etrodos e os cabos ìsolados.

A cuba eletrolíti ca us ada õ uma câixa d'água de cìmen
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depõs i to de ãgua, com capaci da
seguintes dimensões externas:
de largura e 660 mm de altura.

Dentro da cuba ( Fotografi a 5 ) foram i ns tal ados
conjuntos: um para movimentação dos eletrodos, outro para
f i xação e o tercei ro para f i xação dos model os reduz.i dos.

A Fotografia 6 mostra a disposição dos elementos que
compõem o conjunto de mov'imentação clos eletrodos:

volante de ferro fundi do com 490 mm de diâmetro;
duas cai xas de ferro fundi do para rol amento de
25,4 nìm (l po'l eqada ) de d j âmetro;

uma barra de ferro trefilado de 35 mm (l 3/g de po
I egada ) de di âmetro com rosca de I I fi os em cada
25 ,4 mm ( ì po1 egada ) e extremi dades torneadas para
25,4 mm (l polegada) para serem encaixadas nos rola
mentos;

uma barra de ferro tref i I ado de 35 mm ('l 3/A de po_
legada) de diãmetro:

:::;;',::':;.::.1:ïo 
para receber o conjunto de rj

- uma escala de madeira com um metro de comprimento e
subdi vi sões em mi I imetros;

- uma haste de ratão de 9,5 mm (3/B de poregada) de
diãmetro,para marcar na escal a o desl ocamento sofri
do peì o conj unto de fi xação dos el etrodos .

A Fotografi a 7 mos tra o conj unto de fì xação dos el e
trodos, onde podem ser v.i s tos:

- placa de acril jco, efl posição superior, com 26l mm

de comprimento, 236 mm de largura e l0 mm de espe:
sura, parafusada nas quatro peças de I atão;

t rôs
s ua
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p'l aca de acríl i co jnf erior, substi tuível, dotada de

furos de acordo com a técni ca a ser empnegada. A

mais utilizada, com furos de 5,6 mm (7/zz de polega
da ) de di ãmetro com centros d'i spostos sobre uma ma

lha reguìar com 30 mm de lado, mede 370 mm de com
primento,337 mm de largura e l0 mm de espessura;

- 4 parafusos de I atão de 9,5 mm de di âmetro (3/B de
pol egada ) com rosca em ambas as extrem.i dades, para
fi xar a segunda p1 aca ã pri me'i ra e poss.i bj I i tar o

seu deslocamento vertical conforme as necessidades.

A Fotografia 6 mostra ainda a disposição e as partes
que compõem o conjunto de fixação dos modelos reduzidos:

peça de madejra em forma de rrTrr invertido, com as
dimensões de 620 mm X 60 mm X 65 mm na sua parte ho
rjzontal e 350 mm X B0 mm X 40 mm na parte vertical.
Es ta possui um rasgo com 12 mm de 1 argura paral el o

ã mai or dj mensão, com a fi nal i dade de permi tì r movj
mentação verti cal e i ncl i nação dos model os reduzi
dos. A parte horizontal possui doj s furos de 21 mm

(7/B de polegada) de diãmetro permitindo um des'l o

camento hor"i zontal do conjunto todo; esses funos
possuem uma "f,1ange" de 21 mm (7 /B de po'l egada) de
d'i âmetro, de cada I ado ,ì mpedi ndo que a madei ra s o

fra djlatação com a ãgur e impcÇa a movjnlentação do

con junto;

duas barras de ferro re,londo trefilado, com l6 mm

(5/g de po'legada) de di,ìmetro, embut'idas em canos de

PVC rígì do de I 6 mm ( 5 /8 depoì egada ) de dj ãmetro j n

terno, as quai s estão presas ã cuba através de

"flanges" de 21 mm (7/8 de polegada) internas e ex
ternas. A Fotografì a I mostra um detal he dos canos
f i xados externamente com as barras de f enro tref.i I a

do no interior.
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Na Fot og ra fi a 9 são vi s tos os componentes des te con
junto e um mode I o resistente horizontal fi xado.

0s el etrodos empregados nos experi men tos foram do ti
po polarizãvel, visto não ter sido obti do suc.esso na construção
de el et rodos não pol ari zãvei s. Ca da el etrodo õ compos to por um
pedaço de 56,5 mm de pipeta 0,1 mì, marca Assistent, com um fio
de cobre de 0,9 mm de diâmetro (Fotografia lO). Alguns experi
mentos foram executados uti lizando-se fio de platina com 0,S mm

de diãmetro substituindo os de cobre, vi sando comparar es tes
doi s el ementos metãl i cos.

Apoiado na placa i nferior do conjunto de fi xação atra
v6s de um pedaço de borracha que o envolve, cada eletrodo aprg
senta a extremidade inferior tocando a solução, de modo a origi_
nar um menisco, Des te modo, faz-se que todos os e I e trodos este
jam ã mesma profundi dade na s o lução (Figura 23).

0s cabos empregados (marca pi rel I i, ng Ig) podem ser
substituídos por outros mais finos (número z4) visto serem utili
zados pequenos val ores de i ntensi dade de corrente e dì ferença de
potencial.

4.2 - MODELOS REDUZIDOS

0s trabal hos de campo em Geofisi ca Apt i cada, na pe:
quìsa de porções determinadas da crosta, encontram situações que
podem ser facilmente reunidas em dois grupos: rochas encaixadas
e encai xantes. P o rtan to, no Laboratõrio somente uti li zam-se es
tes doi s e I emen tos , p roc uran do representar as di versas situações
naturais e manter os contrastes do comportamento el6trico de ca
da el emen to.
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\.2.1 - Rocha Encaixante

Para rep res en ta r a rocha encai xante, em mode I o reduz i
do, costuna-se usar uma solução aquosa de um sal. Nos experimen 

l

tos foi tentado o uso de cloreto de sõdi o di sso lvi do em ãgua co
mum (de tornei ra ) , mas devi do a a l guns probì emas surgi dos optou-
-se peìo sulfato de cobre comercial.

A resistividade da solução de sulfato de cobre sempre
foi jnferior a 50 ohm.m, em a lguns casos p róxi ma de l0 ohm.m.

\,2,2 - Rocha Encaixada

A rocha encai xada õ s i mbo li zada com model os das mais
vari adas formas e emp regan do diversos materi ai s.

Visandofaci.litarumarepresentaçãomaisadequadados
modelos eles podem ser agrupados segundo os valores de suas re 

,

sistividades em model os condutores (resìstividade inferior a

I ohm,m), modelos intermediãrios (res.i stivjdade variando entre
I ohm. m e 1000 ohm. m) e mode los resistentes ( resistividade su
perior a I000 ohm.m).

0s modelos condutores foram confeccionados com chapa
gal vani zada de 2 mm de espessura com as seguì ntes di mensões:
660 mm X 400 mm X 65 mm para simbolizar um corpo com resistivi
dade nu la, visto que a chapa apresenta resistividade de l0-g
ohm. m (Fotografìa l l).

Nas experi ências realizadas no Laboratõrio de Ribei 
l

rão Preto foi uti I i zado um mode lo condutor anãì ogo, mas com di
mensões de 400 mm X 300 mm X 40 mm.

0s modelos resistentes foram confeccíonados de madei i

ra, com as dimensões de 600 mm X 300 mm X 37 mm, visando repre
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sentar camadas com as segui ntes incl ì nações: 00, 30o , 450, 6Oo e

90o. Apõs a confecção foram p in tados para se obter corpos com

res i sti vi dade i nfi n ita (Fotografia I2).

0s model os resi stentes uti I i zados em experimentos no
Laborat6ri o de Ribei rão Preto, tambóm confecci onados de madej ra,
são menores do que os empregados no Laboratõri o de Rio Cl aro. 0

modelo para representar jncl inações de 0o e 900 apresenta dimen
sões de 380 mm X 310 mm X 3B mm, enquanto os representativos dos
ângulos 300,45o e 600 possuem 403 mm X 330 mm X 38 mm.

h? DISPOSITIVO PARA ELABORAçÃO DE CARTAS

DE ISORRESISTIVIDADE

Visando obter informações para a composição de uma

carta de isorresistjvidade com mode I os reduzi dos, foì construído
o dispositivo mostrado na Fotografìa 13, Seu emprego sõ possìbi
'I ita a e xe cuçã o de camì nhamentos e létri cos para le l os ã maior di
mensão da cuba, poìs os ortogonajs são impedidos pelo conjunto
de movimentação dos el etrodos, como pode ser visto nessa Fo tog ra
fia.

Ana logamente aos materi ai s i ns tal ados na cuba eletro
t Íti ca, es te dispos itì vo pode ser di vi di do em três conjuntos: mo

v i men ta ção e fixação dos e I etrodos e fì xação dos mode I os reduzi
dos (Fotografi a 14), Es te último conj un to é o mesmo jã descrito
anteriormente.

0 conj un to de movi mentação dos e I etrodos, mostrado na

Fotografi a 15, foi construído empregando-se:

duas barras de ferro perfi l ado em "T", com 1420 mm

de comprì mento e 2,5 mm de espessura, sol dadas nas

extremi dades em doi s pedaços 50 mm de cantoneiras
de fe rro. Es sas duas barras es tão separadas de 42

mm.
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- um ca rr i nho como é vi sto na Fotografia t5 fei to com
lâmina de ferro de 24 mm de ìargura e 4 mm de espes
sura, No centro exi s te um rasgo com pa ra fus o pa ra
a introdução e fixação do conjunto portador dos
el etrodos.

0 c onj un to de fi xação dos el etrodos vi sto na Fotogra
fia .l6, é composto de:

- uma I âmi na de ferro pi ntada, de 35 mm de I argura ,
4 mm de espessura e 197 mm de comprimento que pe!
mite o deslocamento vertical de todo o conjunto;

- uma placa de acrílico com 250 mm, 0 mm e 9 nm com
a final idade de ìigar os cabos e lótri cos aos etg
trodos, para que es tes últìmos não sofram .i nc li nação;

- uma outra placa de acril i co, colocada em posição
inferior, com djmensões variãveis de acordo com o

arranjo de eletrodos ¡ a pl aca em uso mede 346 mm X

107 mm X 9 mm, com furos a cada l5 mm.

0 dispositivo mostra'do na Fotografia l7 permite que a
placa inferior tenha novimentos de rotação e translação relati
vos ã placa superi.or. Estes movimentos possibilitam que os e.lg
trodos tenham as mais variadas orientações em relação ã estrutu
ra em es tudo.

4.4 - ANÃLISE DOS ERROS QUE AFETAM A MEDTDA DA RESISTIVIDADE

0s erros introduzidos nos valores de potenci al dev i do
a uma distorção do campo elétrico, podern ser agrupados de acordo
com a ori gem: equi pamentos el etrôn i cos, cuba e letrol íti ca, solu
ção, el etrodos, cabos e modelos.

A Fi gura 24 representa um cami nhamento elétrico,
qual o úni co erro notado deve- se ao nive l de ruído variãvel

n0

Es
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ta Fi gura 6 ti da como model o para as seguintes, nas qua.is não se
rã representada a pa rte i nferi or de cada grãfi co. A di mensão d,
do modelo representarã o tamanho do lado mais pr6ximo da superfi
cie da solução.

4.4,I - Equipamentos Eletrônicos

0s equipamentos de campo para a determinação dos
val ores de res i s ti vi dade aparente,podem ter os mai s vari ados cir
cu j tos el etrôni cos. No Laboratõri o, os equi pamentos utilizados
devem ser maìs preci sos e sensívei s, poi s as d i fe ren ças de poten
cial e intensidades de corrente a serem nredidas são pequenas. De

vi do a esse fa to o resistivímetro empregado no canpo nem sempre
sati sfaz ãs condi ções exi gi das pelos e xpe ri nen tos em Laboratõri o.

Assìm, o resistivÍmetro us ado no campo pode ser substi
tuído por vãrios equipamentos, inclus.i ve por aqueles que empre
gam corrente al ternada de bajxa f reqtlônci a, vi sando com isso mi
norar os efei tos e letroquimì cos mui to comuns quando 6 empregada
corrente continua,

Por outro 1ado, os equipamentos podem introduzir eI
ros , desde aqueles devi dos a defei tos em seus componentes até
os causados por con d i ções externas.

Portanto, foram testados alguns resistjvímetros, objg
ti vando escol her o que me'l hor se adaptasse ãs exí gônc ias dos ex
perimentos:

resi sti vÍmetro R- 50 Stratameter DC fab ri cado pela
Soi I tes t (Fotografi a 18);

resistivímetro E R- 300 fabri cado pel a Mut ti tron- In
dús trj a e Comã rc i o de Equ ipamentos El etrônì cos S.A.
(Fotografia l9);

I

resistivimetro'modelo AD-71 (Fotografi a 4).
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0 resistivímetro R- 50 Stra tamete r õ composto de uma

bateri a de i2 vo lts que alimenta um conversor cc/ cc com l2 volts
de entrada e saída de ató .l'l2,5 watts com 0,01 a 0,15 amperes e

receptor com sensibilidade de I a 10.000 milivolts em fundo de
escal a, com leitura di reta.

0 resistivímetro Stratameter não pode ser uti I i zado
em I aboratõri o, visto seu conversor apresentar sei s tecl as, das
quais a primeira jã correspondendo a uma intensidade de corrente
da ordem de 100 rnA; esse val or jã 6 elevado se comparado aos bmA

geralmente tidos como elevada intensidade de corrente.

0 resistivímetro t R- 300 6 composto de bateri a de 12

volts que alimenta un conversor cc/cc de l2 volts de entrada e

saida de atõ B0 watts, com um ampere de intensidade de corrente;
o receptor 6 para leituras diretas de 3,16 a 1000 ni livolts, em

fundo de escala. Este apareìho foi empregado no Laboratõrio de

Ribeirão Preto e comportou-se nuito bem durante os experimentos.

0 resistivimetro AD-7l,de grande potência, apresenta
alta sensibilidade no seu circuito potenciométrico, permitindo o

seu emprego em Iaboratório. Mas tal não ocorreu sati sfatori amen

te devido a problemas eletrônicos. Tais problemas consistiram
em:

- o conversor, alêm de apresentar instabilidade na in
tensi dade de correnùe p roduz i da , di fi cu ltando as

I ei turas de i ntensi dade de corrente e di ferença de
potencjal, pode mostrar erros negativos superlores
a 30%, se comparado ao, val or 1i do em um multimetro
eletrônico;

- no receptor foram constatados problemas de oxìdação
em s uas c haves , dev i do ao Iongo tempo que o instru
mento permaneceu i nati vo. Al õm desse fato constata
ram-se erros nas medidas de dì ferença de potencial,
atri buídos a e rro de cã lcul o q ua ndo da m0ntagem
do aparel ho, devi do ã bai xa qual'i da de das resistên
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cias empregadas na mon tagem das trôs dõcadas (os va
lores marcados nas resistôncias podem variar ¿e atã
10%). Un teste executado constatou a existôncia de
err0s posjtjvos variando entre 4% e l0% entre as
dì ferenças de potencjal I j das no receptor e em um
mu I time tro el etrôni co.

por outro I ado o resistivÍmetro AD_71, ern termos d;
con s t rução, apresenta uma grande vantagem: seu ampì i fi cador opg
racional possui quatro transistores (dois deìes Bc loB e dois
Ac 184 ) fac iì mente encontrãvei s pa ra substi tui ção caso apresen
tem alguma irreguraridade. Além deste fato, um potenciômetro ga
rante um perfei to equi I ibri o entre esses compone ntes ¡ poi s tais
transistores nem s emp re possuem caracterîstj cas i dênti cas.

Um erro mui to comum nas medi ções fei tas em I aboratõ
ri os 6 causado pela umi dade, vi sto p ro voca r vari ações no compor
tamento fisico dos componentes eretrônicos. Sua eriminação õ
simples, bas tando acondicionar os equipamentos em um armãrio com
aquecimento i nterno.

Erro também comum ev jdenc.i ado por equi pamentos que
utj I i zam corrente continua ou corrente al ternada de bai xa frg
qtlôncia' õ devi do ã i nfl uônci a das i nstar ações e rõtri cas do rabo
ra tõ ri o, a qual pode ser el imi nada ligando um fio te rra do apare
lho ao pol o negatì vo da i ns ta ì ação e1étrica ou en tão .l 

i gando_o a
um pol o te rra cons truído com cuidado.

0 Laboratório de Geofísica Apìicada de Ribeirão preto
emprega equipamentos eletrônicos rnui to sensîveis, para os quajs
foi necessãrio enterrar profundamente uma barra de cobre imersa
em cloreto de sõdio comercial, visando com jsso obter um poìo ter
ra adeq ua do. Al ãm disso, parte do equipamento encontra-se den
tro de uma gaiola de Faraday.

0s ruídos notados nas medi das não podem ser atri bui
dos unicamente ao mau funcionamento de um componente eretrõnico
do equipamento em operaçã0. Isto porque a intensidade da corren
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te uti lizada desempenha função importante na precisão dos dados
col etados . t xpe ri me n tos mos t ra ram que devido ao erevado nivel
de ruído exi stente em r aboratóri o, o sinar envi ado pelo resisti
vímetro tamb6m deve ser er evado, para que a di ferença de poten
cial medida represente adequada reração sinal-ruido, embora o re
ceptor possua circuito para compensar dìferenças de potenciar prõ-
-existentes.

A Fi gura 25 re p res en ta dois cami nhamentos el6tricos,
executados com o modero condutor na horizontar e situado a ì20 mm

de profundidade, utilizando-se arranjo [denner (AM = 30 mm). A
curva l, ob ti da usando o,7 mA de i ntensi dade de corrente, aprg
senta uma varìação maior que na curva 2, pa ra a qual empregou_se
i ntens i dade de corrente vari ando em torno de 3 mA, mostrando as
sim a importância des te fato.

As Fi guras 26 e 27 representam quatro cami nhamentos
et étri cos que evi denci am a s omatóri a de duas fontes de erros:
equi pamehto defe i tuos o e baixa intensidade de corrente. uma ba
teria comum de automõver utirizada comofonte para o conversor,
apresentou uIn vaso defei tuoso , não fornecendo os l2 voì ts neces
sãrios, enquanto a intensidade de corrente utilizada situou-seem
torno de l'2 mv. A Figura 2g nostra doi s caminhamentos elêtri
cos executados nas mes nta s condi ções, mas sem a presença das cita
das fontes de erros

\.\.2 - Cuba EìetrolÍticâ

A cuba eletrolÍtica ã outro componente que provoca
torções no campo elõtrico es tabel eci do, devi do s uas paredes
rem isol antes.

Es sas distorções são proporcionais não apenas ã proxi
mi dade dos el etrodos ã parede, mas tambõm ao seu espaçamento, ao
seu ângulo com a parede, dependendo também da resístividade da
parede e da sua forma.

di s

se
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G0UDSl,lAARD (1957) analisou teórica e experimentalmen
te os efeitos causados pelas paredes de uma cuba em experimentos.
A Fi gura 29 mostra a i nfl uênci a de paredes i sol antes e conduto
ras nas medidas de resistividade. Empregando arranjo de eletro
dos Wenn e r, perpendi cul ares ã parede da cuba, e doi s espaçamen
tos, constatou que pa redes isolantes tendem a i nflui r com maior
i ntensi dade que as condutoras.

Em seu trabaiho o autor conclui que uma parede de

"perspex "coberta por uma tela de latão (malha quadrada com Z cn
de lado, construída com fio de ìatão de 4,Sb mm de espessura)pro
duz efei tos desprezivei s ã distânci a superì or a S0 mm, mesmo em

pregando espaçamento de 100 mm entre dois eletrodos consecutivos,

A cuba empregada no Laboratõri o de Rio Claro possui
paredes teori camente i sol antes , com ondul ações para aumentar a

sua resistência fís i ca ãs tensões existentes quando es tã cheia.
Tal fenômeno deve provocar uma di storção a.i nda mai s i rregular no
campo el étri co.

Visando determinar a influôncia das paredes, foram
executadas algumas experiências. A Figura 3O mostra os resulta
dos obtidos empregando-se arranjos l,lenner e Schlutnberger perpen
diculares e paralelos ã parede menor da cuba, para os quais fg
ram consi deradas distâncias médi as, ou seja, aque la que seri a ob
ti da se a parede não apresentasse as ci tadas ondul ações .

A anã1i se des ta Fi gura i ndi ca que os arranjos são tan
to mais sensiveis aos erros introduzidos pela cuba, quanto maior
for o espaçamento entre os el etrodos e quanto nrais p rõxi mos da
perpendi cul a r ã parede, esti verem os eletrodos.

A Fi gura 3l mos tra uma sondagem el étri ca executada no
Laborat6rio de Rio Cl aro com o intui to de i nvesti gar a i nfl uên
cia das paredes da cuba nos dados experimenta is.

Fa to interessante õ obti do ao serem comparadas as f or
nas das curvas relativas ao a rranj o l^¡enner nas Fi guras 29 e 30.
Constata-se que a cuba empregada no Laboratõrio de Rj o Cl aro
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apresenta um comportamento intermediãrio, talvez devido ao abai
xame n to da res i s ti vi dade do c imento- ami anto em presença do sulfa
to de cobre na parede (col or"ação azul ada vista na Fotografi a 6).
E evi dente que esta parede não pode ser comparada ãquel a obti da
por G0UDShIAARD ao combjnar o material isolante com a malha metã
lica, o que lhe confere superi ori dade sobre o cimento-amianto.

A Fi gura 32 mostra um cami nhamento e1õtrico no quaì a

infl uôncia das paredes não é notada.

A Fi gura 33 mos tra um cami nhamento el étri co no quaì a

i nfI uênc ia das paredes 6 notada s omen te nas porções externas da
cu rva, não havendo portanto erros nos valores de anoma li a.

\,\.3 - So lução

A

te visto ser
tri co, Este

representação da rocha encaì xante é muì to 'i mportan-
ela o suporte para o estabeiecjmento do campo e16
materi a l deve apresentar al gumas caracteristì cas:

fãcj I manusei o, poi s serão col ocados outros mate
riais em seu interior que rep re sen ta rão a rocha en

cai xada, em pos i ções espaci ai s prõ-estabelecidas.
Al ém des te fato, de ve ser cons ì derado o contraste
el õtrí co entre as duas rochas que deverã ter um va
lor determi nado. Assim, o uso desse mateni al deve
rã faci I i tar tanto a ob te n ção do contraste et 6tri
co desej ado como tamb6m a co locação da rocha encai
xada em seu i nteri or,

Permi ti r a obtenção de um mei o i sõtropo para que

quaiquer vari ação de resi sti vi dade sej a decorrente
da presença do mode lo.

Apresentar um perfei to contato elétrico com o mode

lo em seu i nterì or.

a)

b)

c)
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d) Tornar desprezível a resistência de contato e a po

l ari zação dos eletnodos.

e) Custo rel atj vamente baixo.

Assim, foì preferi do o emprego de uma sol ução aq uos a.
Ã primeira vista, seria a ãgua destjlada o solvente mais adegua
do, e como soiuto, algum sal com satisfatõria pureza quîmica.Mas
tal fato não ocorre, poisr com o tempo, as ìmpurezas do ar, das
mãos do operador e do própri o tanque, vão to rn a ndo a sol ução ì!
pura. Al ì ada a estas des van tagens deve ser considerado o aito
custo de quaìquer soluto quimi camente p uro e a demora de obten
ção de tal quantì dade de ãgua destilada. portan to, optou-se pe
la ãgua de torneira como soluto e de algum sal comercial como
cl oreto de sódio ou sulfato de cobre, tanbõm porq ue diversos Au
tores obtiveram bons res u ltados.

No Laboratõri o de Rj bei rão preto foi empregado com
bons resultados o sulfato de cobre, mas no início do funcionamen
to do Laboratõrio de Rio Claro, foi experimentado o cloreto de sõ
dio.

Este sol uto não permi ti u a obtenção de bons resul ta
dos devi do ã pol arì zação dos el etrodos e ao ruído de fundo, f avo
recidos pela bai xa resi sti vi dade da sol ução preparada, A Figura
34, exempi i fi cando es tes fa tos , representa um cami nhamento elõ
tri co sern model o imerso, empregando eletrodos com fjo de platina
de 0,5 mm de diâmetro e uma sol ução de cl oreto de s ódi o. Esta
Fì gura mostra também a tendênc.i a de aumento da resistividade apa
rente medi da, causada possìvelmente pe la parede da cuba em um

lneio tão condutor.

Cono em experi ônci as rea l'i za das no Laboratõri o de Ri
beirão Preto empregou-se sulfato de cobre, optou-se peìo seu uso
tanrbém no Laboratõri o de Rio Claro para seren manti das condições
anã1ogas.

Pa ra tanto, fo ram executadas medi das com um condutj
metro, modelo E 382 fabricado pela Metrohm, para determinar a

V1

VA
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ri ação da resístividade da s or ução com a temperatura e quantì da
de de su'l fato de cobre dissorvido, cujos resurtados permitiram a

construção da Figura 35. Na preparação das soluções, com as
quaìs obtiveram-se os dados necessãri os para traçar as retas, em
pregou-se sulfato de cobre comercial e ãgua da rede públ ica de
distribuiçã0.

A res i stì vi dade da sol ução 6 um i mportante fator .r'
modelos reduzidos, não tanto por seu vaior absoluto, mas princi
palmente sua homogenei dade. Experi ônci as mos t ra ram que alguns
cui dados devem ser obse rvados pa ra que a homogenei dade no valor
da resistividade da sol ução, den t ro cla.cuba, sej a obti da:

a) não permi ti r o estabelecimento de um gruai.nt.
mi co,atravõs da montagem da cuba num locaì
não fique expos ta ao sol e I onge de qualquer
pamento que gere calor;

b) evi tar contami nações da sol ução por ól eos , por que
es tes formam uma pel ícul a superficial que induz
e rros. Portanto, devem ser toma dos cui dados duran
te a I ubrj fi cação do conjunto de movi me n ta ção dos
el etrodos para evi tar essa fon te de erros;

c) não permi ti r que se forme pe1ícul a de poei ra sobre
a superfîcie da soluçã0, o que tarnb6m produz erros
nos val ores obtì dos;

d) fi l trar a ãg ua antes de col ocã- I a na cuba ¡ pâFâ rê
ti rar partícui as em suspensão ( argi t as e outras
substâncias), as quais afetam a homogeneidade do
valor da res j sti vi dade;

e) impedi r a circulação de ar dentro do Laboratõri o,
a qual provoca movimentação da superfície do tÍqui
do e instabiliza as I ei turas de di ferença de poten
cial.

Durante os experimentos , foram constatados aì guns fa

tér
onde

equi
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a) apõs o decurso de um período de I4 a l6 horas, hã
formação, na s uperfici e da so 1ução, de uma pelícu
la vitrea azul ada r possive'l mente de sul fato de co
bre, ori gi nada pel a evaporação da ãgua. Este fenã
meno foi notado todas as manhãs ao seren iniciados
os trabal hos. A ret i rada desse materi al , necessã
ri a porque p rovoca erros nas medi das, é obt i da pas
sando, na superficie do Iiquido, um pedaço de made j
ra. 0 preci pi tado ade ri do ã madei ra õ reti rado fa

. ci lmente pela ãgua corrente da torneira;
b ) no fundo da cuba nota-se a formação de um precì pi

tado de cor verde-musgo. Esse mate ri a I deve ser
proveniente da reação do sul fato de cobre com os
sais presontes na ã g u a .cana l i s ada , fato notado no
esvaziamento da cub a e conseqüente I i mpeza , pois
durante seu reenchimento e adi ção de sulfato de co
bre ocorre um leve turvamento da soluçã0. A este
preci pi tado deve ter se j untado a poei ra caída den
tro da cuba;

c) com o passar dos dias, a resistivídade da sol ução
aunenta, tendo sido constatados valores superiores
a .l00 

ohm.m em soluções cuja resistividade inicial
era a pro xi ma dame n te l0 ohm.m. Es ta di mi nui ção da
condutibiiidade deve-se, ta lvez, ã precipitação do
sulfato de cobre junto com a poeira e sais e ã for
mação da película superficiat. B0GDAN (ì976) jã
encontrou valores superiores a 900 ohm,m;

d) ao ser acrescentada ãg ua de tornei ra para a umen ta r
a resistividade da sol ução, notou-se que o aumento
6 pequeno, mesmo que metade do vol ume da sol ução se
ja substituído pela referìda ã9ua. Ao ser fei ta
a subst'i tuiçã0, a so lução deve ser agi tada para se
obter a homogene.i zaçã0, ocasi ão em que se veri fi ca
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a movimentação do precipitado existente no fundo da

cuba. Como a resistividade da sol ução s ofre alte
ração mui to pequena, s upõe- se que parte do precipi
tado seja di ssol vì do, e levando a conduti bi I i dade.

0utra fon te de erro que deve ser considerada 6 a exis
tência de objetos metãlicos no interior da solução. Isto ocorre
devido ao fato da sol ução ser um mei o adequado a reações quimi
cas, poi s o saì di ssoci a-se em um ãci do e uma base. Esta disso
cìação quÍmica torna-se mais compìexa devido ã ãgua de torneira
utilizada, que al6m dos sais normalmente contidos em uma ãgua po
tãveì comum, ainda carrega traços dos produtos quími cos usados no

seu tratamento.

Portanto, um obj e to metã l i co col ocado na sol ução, nor
nal mente reage com el a. Exempl o desse fato, ocorri do no Labora
tõrì o de Ri bei rão Preto, é visto na Fotografi a 20, na qual são
notadas as barras de aluminio, sobre as quais movimentan-se os

suportes dos model os, com evi dentes sinais de oxi dação.

Pa ra evi tar es ta oxi dação, que di ficulta a movimenta
ção das hastes de fi xação dos mode I os reduzi dos, as barras metã
I i cas devem ser col ocadas dentro de tubos p1ãsti cos , o que foi
executado quando da mon tagem do Laboratõr'i o de Rio Claro, como õ

visto na Fotografi a 9.

A Figura 36 nostra trôs caminhamentos et6tricos execu
tados no Laboratõri o de Ri o Cl aro, uti I i zando-se arranjo de etg
trodos l^lenner com trôs espaçamentos , sem a presença de mode los
reduzidos. Evidencia-se a homogeneidade elõtrica da solução e

d não constatação de erros i ntroduzi dos pelo conjunto de fi xação
dos model os reduzi dos, embora sejan notados efei tos do ruido nos
valores medidos.
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4.4.4 - Eletrodos

0s e I et rodos uti I i zados em experimentações com modelos reduz i dos podem ser do tipo poì ari zãvel , embora seja u.onrl
lhãvel o uso do tipo não polarizável, pois os primeiros podem
apresentar alguns inconvenientes como poìarização e eretrõìise
do metai.

Ini ci ar mente pretendeu-se construi r e retrodos não po
I ari zãvei s, com o i ntui to de el imi nar os efeitos ci tados, utili
zando uma caneta h i drocol or, guê 6 fabri cada em sõri e, o que as
torna razoavel mente iguaìs ( Fotografi a Z1).

Tal construção não obteve sucesso face ã alta permea
bilidade da pena, impedindo que a solução permanecesse dentro dl
recipiente arãm de vinte minutos. visando impedir o escoamento
da soluçã0, impermeabilizou-se parcialmente a pena com vaselina,
sem obter melhora sensível nas condições de trabalho.

Assim, deci di u- s e pelo uso de eletrodo pol ari zãve,l , oqual apresenta os jã referi dos i nconveni entes da el etrõt i se e
pol ari zação.

0s primeiros experimentos rearizados no Laboratõrio de
Ribei rão Preto evi denci aram os erros i ntroduzi dos nas medi das
provocados pelo desgaste dos eietrodos metãlicos e uso de inten
sidade de corrente superior a a r guns mi ì i amperes como ê visto
na Figura 37,

0s desgas tes dos eletrodos são ca us ados pela eletrõl i
se dos fios metãr'i cos originada peìa corrente contínua. Assiml
apõs alguns ensaios, o eletrodo A (poto pos.i tivo) apresenta_se me
n0r que o B; e transcorrj dos nai s a l guns ensai os, o eletbodo lU

(polo positivo) tambõm apresenta-se rnenor que o N,

Esta diminuição gradativa dos eletrodos resulta em re
dução da i ntensi dade de corrente e conseqüente dimi nui ção da di
ferença de potenci al , a lterando as condi ções experimentai, aoil
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a i ntrodução de erros.

A diminuição gradativa pode ser ace'lerada com o empre
go de i ntensi dades de corrente superi ores a a'l guns mi I i amperes,
alãm de sen iniciada eletrõlise da ãgua. Na eretrõìise,as bo
I has de gãs comportam-se como materi ai s i sol antes , êrìvol vendo os
el etrodos de corrente e provocando vari ações nas intensidades
de corrente, originando, assjm, erros nas determinações da res.i s

ti vi dade aparente.

Es tas duas fontes de erros - el etrõl i se da ãgua e di
minuição dos eletrodos - podem ser eljminadas com a utilizaçãode
intensidades de corrente suficjentemente baixas para que não
ocorram, mas tão el evadas para que a rel ação si nal -ruîdo permane

ça adequada.

Exper jmentações i nd'i caram que a i ntensi dade de corren
te adequada varia proporcionalmente com a resistividade da solu
ção ê"ÞFi ncipalmenten com as dimensões do arranjo uti I izado,como
tambãm do nível de ruido, o qual ã vari ãvel durante o experimen
to. Assjm, para as resistividades da solução compreendidas entre
10 e 5O ohm.m e arranjos de eletrodos l^lenner com distâncias en
tre dois eletrodos consecutivos variando entre 30 e 100 mm, obti
veram-se bons resultados com o uso de 2,0 â 4,5 mA.

como o nível de ruído oscila, não é desejãvel o empre
go de intensidades de ocorrentes inferjores a 2 mA, sob pena de
serem obti das i nformações que representem uma somatõri a da vari a

ção do ruído e da res'istividade aparente, enquanto valores supe
ri ores a 4,5 mA provocam e'letrõl i se da água e dos el etrodos .

A F'igura 3B representa um cami nhamento el étri co execu
tado, para o qual a intens'i dade de corrente adequada foi aproxi
madamente 4 mA.

Assim, no início das experiências no Laborat6rio de
Rio Claro, foram construidos eletrodos polarizãveis com fio de
pl atina visando el iminar completamente os erros introduzidos pe
la eletrólise do fio de cobre. Mas o emprego da platina 6 desa



-66-

conse lhãvel visto ser a pol ari zação e ruído captado mui to eleva
dos, podendo atingir, somando-se ambos, valores superiores a

I 500 mv, enq uan to com o cobre regi strou-se um mãxi mo de 300 mv.

0GILVY, AYED & B0c0SL0VSKY (1969) agitando eletrodos
metãlicos em ãgua destilada e medindo a diferença de potenc.ial
obtida, encontraram para cobre, prata e platina,respectivamente,
26 mv,33 mv e 95 mv. Estes valores confirmam, portanto, a co!
clusão de não ser aconselhado o emprego de eletrodos de platina
e corre n te continua.

Em experiências de I abonatõri o constatou-se que as di
ferenças de potencial medidas com eletrodos sem ponta são meno
res que com ponta. Este fenômeno patenteou-se pela .impossibili
dade de ser executado um camì nhamento el6tri co com arranjo
Schiumberger (AB = 300 mm, MN = 20 mm) com os eletrodos sem po!
ta. Esta impossibi ìidade ocorreu devido ao fato de intens.idades
de corrente supeni ores a 5 mA provocarem dìferenças de potencial
abaixo da sensibilidade do equipamento empregado (l mitivolt),
Mas con eletrodos com I mm de ponta, este experimento pode ser
real izado com intensidade de corrente em torno de 2 mA.

Constatou-se tambãm que eletrodos com atõ 2 nm de pon

ta não provocam erros nas medi das, des de que os compri men tos das
pontas sejam aproximadamente iguaisr poiS experimentos realiza
dos por UTZMANN (1954) sugeriram que erros de 0,5 mm no aprofun
damento dos eletrodos na solução provocam variações de l% nas
resistividades aparentes medi das.

A Figura 39 mostra dois caminhamentos elõtricos execu
tados sob as mesmas condi ções, mas a curva ì obti da com e I et rodo
sem ponta e a 2 com os eletrodos apresentando I mn de ponta.

4.\,5 - Cabos lso lados

0s cabos isolados devem ser de boa qua l i dade quando



usados no campo, para que não ocorra fuga de corrente ou
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romp i

No Iaboratõri o o i sol amento dos cabos 6 mai s i mportan
te, pois estes são usados prõxirnos de um neio condutor, Assim,
qualquer defei to no i sol amento pl ãsti co pode provocar erros nas
medidas.

\.\,6 - Mode los

A resistividade dos modelos foi dividida em trâs gr!
pos, conforme o contraste de sua resistividade com a solução se
ja inferior, igual ou superior ã unidade.

0s modelos com resistividade menor que a da solução
são aqui chamados de condutores, enq ua nt o aqueles cuja resistivi
dade é mii vezes mai or que a da s ol ução 6 chamado de isolante.

0s modelos isolantes podem ser construídos com madei
ra, pl ãsti cos em geral ou i sopot , em vi rtude das seguintes van-
tagens:

- resistividade praticamente constante. No caso de

madei ra , bas ta reves tí- 1a de algumas camadas de

ti nta a õ1eo para que sua resistìvidade não varie
quando i ntroduzi da na sol ução;

- fãci j manuseio e aquisìção do material ¡

- bai xo custo(principalmente).

A madeira, representando modelos resistentes,não apre
senta inconveniente algum, excetuando a pintura requerida para
que sua resi stiVjdade seja constante, Este cuidado deve ser to
mado visto que suas permeabilidade e porosidade não são homogê

neas , exi s ti ndo zonas nas quai s a sol ução penetrarã mai s, provo
cando variação da resistividade em partes do mode I o.
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Esta hete rogene i dade na variação de res j s ti vi dade do
modelo poder"ã ser desprezivel se a madei ra for reì ati vamente ho
mogênea e o modelo pequeno.

Al ém des te caso extremo
vi dade infinjta) pode ser estudado
tor (resistjvidade nula), feito de
ferro galvanizado, devjdo ao bajxo
Iidacie, é reconrendado.

(mode 1 o res i sten te ou resisti
o outro extremo, mode I o condu
metais. 0 uso de chapas de
custo e excelente condutibi

A chapa de ferro galvanizado, assim como qualquer ou
tro metal,reage com a solução, mais ainda quando submet.i da a um

campo e1õtrico ge ra do por corrente contínua, 0 model o corÍdutor
visto na Fotografì a 1l apresenta zonas rnais cl aras que i I ustram
portanto o fenômeno de interação química modelo-soìução, enquan
to a Fi gura 40 mos tra o efe i to dessa i n te ração quimi ca nas medi
das de resistividade aparente.

Para evi tar semel hante inconveniente seria necessãri o
o emprego de metais não reatjvos como o ouro, platina ou em últi
mo caso o cobre, 0 emprego destes metaj s õ p rob lemãt ì co devi do
aos cus tos dos materi ai s e confecção dos model os , pri nci pal mente
cons i derando os doi s primeiros.

Entre estes contrastes extremos de resisti vi dade po
dem ser jntercalados infinitos valores, variando não somente a

resistividade dos modelos atrav6s do emprego de vãrios materiaisr
como também variando o conteúdo de sulfato de cobre na solução,o
que p rovoca rã vari ação na resistividade da mesna,

Al 6m de metais e madei ra, outros materiais podem ser
us ados , como o gesso e o cimento.

APPARA0, R0Y & MALLICK (1969) experimentaram vãriosma
teriais, obtendo sucesso empregando uma mi stura de ci nco partes
de cimento e seis de grafita. lr4odel os constituídos dessa mistu
ra a p re s enta ram res i s ti vi dade de 0,18 ohm.m se embebi dos tota l
mente por soìução.com l6 ohm.m.
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Estes Autores afi rmaram que experimentos com gesso
não permi ti ram a obtenção de bons res ur tados. Nas experiônc.i as
real i zadas no Laboratõrio de Ri bei rão preto por B0GDAN , A., su
geri ram que gessos especiais podem ser usados com sucesso, . pFin
ci pal mente aque ies uti l i zados para moder agen de dentaduras . Esse
pesqui sador concruiu tamb6m que a poros i dade e a permeabi ri dade
do gess o reìacionam-se di retamente ã quanti dade em peso de ãgua
uti I i zada pa ra sua hìdrataçã0, constitujndo 30% em pes o a qua!
ti dade de ãgua õtima para es se f jm. Mas esses ges s os especiais
tem como inconveniente o alto custo.

4.5 - IMPORTÂNCIA DA ESCALA NOS MODELOS REDUZIDOS

Estudos geofisicos com auxilio de modelos reduzidos
podem ser executados e estendidos ãs situações naturais desde que

as dimensões dos modelos, configurações de eletrodos e os co!
trastes de resìstividade entre os materiais representados no la
boratõri o sejam proporcionais ãquel es encon trados en s i tuações
reais.

Essa redução implica nuna i ncerteza em manter as rela
ções corretas, incerteza que ao redor de 5% pode ser negligencia
da por ser inferior ãque1a normalmente encontrada em prospecções
no campo (UTZMANN, 1954).

Al ém dos erros experimentai s, deve ser cons i derada a

escal a de representação dos dados, tsta permi te uma tol erânci a

maior nas incertezas experimentais ou então um rigor maior. t
necessãrio, portanto, adequar as es ca las de redução do conj unto
experi mental com a de rep re s en ta ção grãfì ca dos dados obti dos,
visto haver uma relação direta entre os custos na montagem de to
do Iaborat6rio e a precisão desejada.

0 conj un to experì mental i ns ta lado no Laborat6rl o de
Rio Cl aro devi do ao custo e dj mensões reduz i das pode ser cons i de
rado como uma representação na escala de I:5.000.
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CAPÍTULO V

s. EXPERIÊuctns DE LRsoRAróRro

Al gumas experi ênci as foram executadas com o i ntui to de
analisar diversos modelos e equipamentos, bem como para determi-
nar a aplicabilidade dos mesmos. Assim, foram estudados alguns
modelos resistentes visando comprovar experimentalmente algumas
considerações teõ'ricas e testar o dispositivo para o levantamen-
to da carta de isorresistividade, alãm de ensaios para emprego
de modelos reduzidos no estudo de fenômenos de polarização expon
tâ nea .

5.1 VERIFICAçÃO EXPERIMENTAL DE ALGUMAS cONSIDERAçõES TEóRIcAS

JAIN (1974), utilizando formulação te6rica, concluiu
que o arranjo de eletrodos l,lenner disposto perpendicularmente a-

direção do caminhamento,apresenta maior sensibilidade para as va
riações de resistividade e a curva resultante ã mais simples do
que aquela obtida com o paralelo, supondo que o caminhamento etã
tri co 6 executado perpendi cul armente a- di reção geral das estrutu
ras. Esta conc'lusão foi verificada atrav6s da experimentação com
modelos reduzidos.

A Figura 4l mostra que a superioridade atribuida por
JAIN (1974) ao primeiro procedimento não õ tão marcante como vis
ta na Figura 14, devido o modelo não estar aflorando na superfí-
ci e da sol uçã0.

A Figura 42 representa a mesma si tuação e evidencia
que corpos não aflorantes não provocam muita diferença nos dados
obtí dos com os doi s procedimentos, exceto na forma das curvas.
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Evidencia tambõ'm que essa diferença marcante deve ocorrer somen-
te pa ra corpos afl orantes, visto que corpos mais profu ndos con-
tribuem apenas na obtenção de anomal ias mais ampl as q ua ndo os
el etrodos estão para l el os a- d i reção de movimento.

0u tra experi ônci a foi executada com o objeti vo de ve ri
fi car se corpos condutores são mais faci I mente determi nados que
os isolantes. A comparação entre as Fi guras 42 e 43 evidencia
que a propos i ção 6 valida somente para corpos s i tuados a prof un-
didades i nferi ores ã sua espessura, visto que em prof und.i dades
ma i ores as ampl i tudes de ambas as curvas tendem a igualar-se.

5.2 - APLTCABTI.TDADE DA ANÃLTSE DE TENDÊNCIA EM MODELOS REDUZTDOS

Dentre os experimentos executados, des ta ca -s e aquel e

com a fi nal i dade de veri fi car a aplicabitidade da anãl i se de ten
dênc i a aos dados obtidos na cuba. Esta experìênci a, executada a

ped i do de B0GDAN,4. , rnos trou resul tados i nteressantes, ì nd i cando
que esta anãlise 6 apticãvel aos dados coletados no laborat6rio.

Para tanto, foram utilizados modelo resistente horizon
tal ã profundidade de 40 mm, arranjo de eletrodos t.lenner (AM

60 mm) e o dispositivo para carta de isorresistividade. 0s dados
obti dos , processados por B0GDAN , compõen as Fi guras 44 e 45.

5.3 - POTENCIAL EXPONTÂNEO

Na natureza podem-se apresentar di ferenças de poten-
claì entre dois pontos, geradas por fenômenos eletroquímicos, em

bo ra as teori as existentes não expt i quem satisfatoriamente o pro
cesso de origem (0RtLLANA , 1972) . Va lores anômaìos medidos tôn
como origem tanto a movimentação da ãgua como a presença de co.r
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pos sulfetados.

As diferenças de potencial originadas pela movimenta-
ção da ãgua são estudadas com final idades diversas. 0s valores
anômalos de potencial, utilizados em perfiìagens elãtricas para
a determi nação da porosi dade das rochas n basei a-se na movimenta
ção di ferenci al apresentada peì os íons , quando do i s fl uxos de
ãgua com composições químicas diferentes entram em contato.

Di ferenças de potenci al são tambãm ori gi nadas pel a mo

vimentação da ãgua em subsuperfíci e, a qual provoca tai s di fe-
renças em decorrênci a da el etro-fi 1 tração. Este fenômeno tem
origem na retenção dos ãnions junto ãs partículas que compõem

as rochas e movimentação dos cãtions com a sol ução. como este
fenômeno ã tanto mais intenso quanto maior for o fluxo da ãgua
subterrânea, conc'l ui-se que materiais com alta permeabilidade
favorecem o aparecimento de elevadas diferenças de potencial.0s
potenciais de eletrofÍltração são empregados com sucesso na de-
terminação de pontos de fuga de ãgua em barragens.

As diferenças de potenci al naturai s, de maior i nteres
se na mi neraçã0, são aquel as encontradas prõximas a corpos sul
fetados. Di versos pesqui sadores tem estudado o fenômeno, mas a

hipõtese mais aceita atualmente ã"4 de SAT0 & M00NEY (1960) ' a

qual expl i ca que o potenci al natural encontrado em corpos sul fe
tados deve-se a exi stência de reações diferentes na rocha encai
xante acima e abai xo do níve'l f reãti co, entre as quai s o corpo
de mi nãri o sul fetado comporta-se como condutor de el etrons. De

vido ãs diferentes condições físico-quimicas existentes acima e

abaixo do nivel do lençol freã'tico, na parte superior as subs

tâncias dissolvidas captam elãtrons do corpo de min6rio e na ín
f eri or essas so'l uções cedem os e'l ãtrons ao corpo.

A j nterpretação das i nformações obti das peì o m6todo

de pol ari zação expontãnea, geral mente ã fei ta atrav6s de cãtcu
los matemãticos. Visando estudar a aplicabi'lidade dos modelos

reduzi dos como ferramenta nas i nterpretações , foram executadas
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experiãncias objetivando a montagem de um dispositivo para a de
terminação de curvas-padrão.

I ni ci al mente foi preparada uma sol ução ret ati vamente
condutora (10 ohm.m) que serviria como meio para a criação do
campo que representaria o potencial expontãneo medido na rocha
enca i xan te.

como primei ro teste foi imersa, na sol uÇão, uma pi I ha
comum de rãdio tipo AAA. Não foi obtido sucesso pelo fato da
corrente elãtrica escoar-se atravãs da bl indagem metãl Íca, fato
evidenciado pela deposição de um precipitado, alguns minutos apõs
ter s i do mergul hada.

vi sando permi ti r que apenas os por os negati vo e pos i ti
vo ficassem em contato com a solução, a pilha foi colocada den
tro de um tubo de PVc rígido com 47 mm de comprimento e 16,z mm

(5/8 de po'legada) de diãmetro interno e empregando-se cola ptãs
ti ca pol imeri zada (Ara'ldi te) para evi tar a entrada de sol uçã0.
Tamb6m não foi obti do sucesso no experimento.

Um terceiro teste foi executado ligando-se os polos da
pilha a cada lado do modelo condutor, intercalando-se uma resil
tência em sãrie no circuito para diminuir a corrente a um mãximo
de I mA, impedindo assim que a pilha se descarregasse rapidamen
te. A Fi gura 46 mostra os dados col etados. 0 model o construído
representa um polo negativo superficial.

A anãl ise desta Figura estabelece que a curva deveria
apresentar uma amplitude de variação muito maior que a obtÍda,
considerando-se que o polo era superficial e sua diferença de po

tencial era de 1500 fiv, esta bem maior do que as encontradas na
natureza.

0 resul tado obti do

possuir resistividade nula,
esse que favorece a pas sagem

dos mesmos des I ocarem-se pel

tal vez deva-se ao fato do model o
se comparada ã da sol uçã0, contraste
dos el õtrons pel o model o, ao inv6z

a solução.
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Ficou evidente, por6m, que hã possibiildade de aplicg
ção deste m6todo na const,rução de curvas.-padrão para apl icação
em casos reais, onde a anãlise matemãtica não tenha obtido su
cesso (0RELLANA, .l972).
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CAPÍTULO VI

6. CONCLUSOES

As i nformações obtidas com model os reduzi dos podem
ser apl i cadas a s i tuações reais anãlogas, dev i do ã proporciona_
lidade entre ambas. Essa proporcionalidade atribui ã t6cnica de
simul ação experimental a função de preencher a l acuna constata-
da na anãl ise matemãtica - que freqüentemente não responde que:
tões muitas vezes simples - como tambõm verificar a validade de
concl usões teõri cas,

A montagem do conjunto experimental , embora simples,
requer culdados especiais quanto a fatores que podem se compor-
tar cono ori gens de erros. Esses fatores, el imi nados durante a
cons trução e pe'l a escol ha dos equi pamentos, possibilita a ob ten
ção de um conj un to experimenta l com el evada precisão, embora a
principal dificuldade esteja na escolha de nrateriais que possi-
bilitem o contraste de resistividade desejado.
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