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Resumo: Este trabalho mostra a aplicação e resultados da Geofísica Elétrica aplicada a 
Geotecnia para investigação de blocos e matacões em projetos de obra civil. O estudo inicia após 
uma campanha de sondagens diretas que, ao contrário do esperado, não trouxeram coerência ou 
segurança para uma obra civil do tipo conjunto residencial. O interesse da Empresa Construtora é 
segurança na seqüência de seu projeto com ações a serem tomadas a curto prazo. A decisão da 
aplicação da Geofísica Elétrica para o mapeamento do subsolo nos casos de investigação de 
blocos e matacões dá-se principalmente pela continuidade – lateralidade que um Caminhamento 
Elétrico – Imageamento Elétrico pode trazer de informações do local, que além de precisas são de 
rápida execução em campo. Este método investigativo não é invasivo e não gera nenhum 
movimento de solo ou subsolo na área ou seu entorno. O Estudo Geofísico foi interpretado 
geologicamente e se concentrou na investigação da extensão e dimensões de bloco(s) e 
matacão(ões) em local onde surgiram as indefinições frente aos resultados pontuais das 
sondagens anteriores. Mesmo não sendo alvo principal através do estudo determinou-se a 
espessura do solo, posição da rocha e nível do lençol freático. 
 
Abstract: This work shows to the application and results of the Electric Geophysicist applied the 
Geotecnia for inquiry of blocks and boulders in projects of civil workmanship. The study it after 
initiates a campaign of direct soundings, that in contrast of the waited one, had not brought 
coherence or security for a civil workmanship of the residential joint type. The interest of the 
Construction Company is security in the sequence of its project with action to be taken the decision 
of the application of the Electric Geophysicist for the mapping of the subsoil in the cases of inquiry 
of blocks and boulders of - mainly for the continuity - the lateral short-term that an Electric Path -
Imaging Electric can bring of information of the place, that beyond necessary are of fast execution 
in field. This investigative method is not invasive and it does not generate no ground movement or 
subsoil in the area or its around. The Geophysical Study it was interpreted geologically and if it 
concentrated in the inquiry of the extension and dimensions of block (s) and boulder (s) in place 
where the uncertainties have had appeared front to the specific results of the previous soundings. 
Although not the main target through the study determined the thickness of soil, rock and position 
of the groundwater level. 
 
 
Palavras- Chaves: Geofísica – Eletrorresistividade – Geotecnia – Sondagem – Blocos de Rocha. 
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1– INTRODUÇÃO 
 
 

No Brasil junto com o crescente número de obras civis e seus projetos tem se procurado 
discutir a importância da investigação criteriosa do subsolo tanto para aumentar a segurança da 
obra, seu entorno e o futuro empreendimento como para elaborar projetos construtivos cada vez 
mais adequados a cada realidade geológica/geotécnica local, diminuindo custos, tempo e 
prejuízos diretos e indiretos ao meio ambiente. Esta é uma questão importante para a Geologia e 
Geotecnia: insistir e divulgar a importância do diagnóstico do subsolo, através de diversas e 
modernas técnicas de investigação, primeiro antes do projeto básico de qualquer obra e não de 
suposição, aproximação ou extrapolação de dados de locais próximos. De outra forma, 
complementando sondagens e estudos já existentes que pensados como suficientes para decisão 
de projeto apontam um situação/problema gerando insegurança para seguir o projetado. 

A Geofísica Elétrica se apresenta como ferramenta para diagnóstico de subsolo para análise 
geotécnica, uma investigação sem qualquer impacto físico, de baixo custo, com rapidez de 
execução e de resultados. Torna-se um diagnóstico rico de informações para decisões 
geotécnicas como o caso a seguir apresentado desencadeado em conseqüência dos dados 
advindos das sondagens diretas e frente ao projeto de construção de obra civil do tipo blocos de 
apartamentos em um terreno localizado na Rua Franz Volles, Blumenau, Santa Catarina. 
Especialmente na porção final da área de implantação do empreendimento, as Sondagens do tipo 
SPT (Standart Penetration Test) demonstraram diferenças significativas das camadas, mas sem 
determinar a presença definitiva de um bloco/matacão e suas dimensões em profundidade e 
extensão. Esta definição é imprescindível para dar continuidade ao projeto de fundações proposto 
para o Empreendimento. 

O mapeamento de subsolo seja raso, profundo ou muito profundo através dos diversos 
métodos geofísicos tem um princípio em comum, são ensaios não-destrutivos ou não invasivos, 
ou seja, sem penetração física no meio investigado. Souza (1988) e Souza (2006) apresentam 
vários exemplos que ratificam a importância da Geofísica nos tempos atuais, principalmente no 
que se refere a interferências no meio ambiente, a legislação ambiental e a excelente relação 
custo-benefício. 

Xavier (2010) levanta uma característica quase que única dos resultados alcançados através 
de métodos geofísicos, que é a visualização contínua do subsolo, em duas ou três dimensões, 
trazendo uma visão mais ampla da área de estudo o que, se comparado a métodos convencionais 
de investigação seria praticamente impossível, mesmo se unidos os dados pontuais, ainda que 
muito próximos, o que usualmente não é possível, seja devido a custos, seja devido a tempo de 
execução. 

Os aspectos geológicos foram observados com o intuito de colaborar nos estudos de 
Geotecnia. Os trabalhos executados permitiram concluir quanto: a espessura de cobertura, 
presença de blocos/matacão e profundidade do maciço, através dos Caminhamentos Elétricos 
(CEs), da Sondagem Elétrica Vertical (SEV) e outros dados pertinentes (SPTs). 
 
 
2 - ÁREA DE ESTUDO - CONTEXTO GEOLÓGICO – SONDAGENS DIRETAS ANTERIORES 
  

A área do Empreendimento (68m x 146m) localiza-se na Rua Franz Volles, no município de 
Blumenau, SC. (Figura 1) 

Com base no Mapa Geológico da Folha de Blumenau (1981) confeccionado pela CPRM 
(Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais), escala 1:50.000, a área está inserida no 
Complexo Granulítico de Santa Catarina sendo composto por gnaisses granulíticos leucocráticos, 
caracterizados mesoscópicamente por uma granulação extremamente variável, desde fina a 
grosseira, predominando os tipos finos a médio. A foliação é constituída por alternâncias de 
bandas milimétricas e centimétricas de material quartzo feldspático e bandas milimétricas de 
material máfico. A coloração predominante é cinza médio a cinza-escuro, com tonalidade 
esverdeada. No geral os afloramentos (raros) estão alterados e friáveis, e quando inalterados 
mostram-se bastante endurecidos, principalmente sob a forma de blocos e matacões.  
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Figura 1: Localização área do Empreendimento, área de estudo e das sondagens diretas realizadas. 
 

As principais características geotécnicas destas rochas do Complexo Granulítico dizem 
respeito à textura maciça a grosseiramente bandada nas porções de textura média, finamente 
bandado nas porções de textura mais fina, solos espessos e bastante friáveis, alteração em forma 
de blocos e matacões, erosão diferencial e escorregamentos do tipo circular ou planar. 

Os solos são (utilizando dados de sondagens já realizadas) constituídos por material siltico-
arenoso com espessuras variáveis já que o substrato tem forma ondulada. Possui também 
cobertura por aterro em algumas porções, como também porções de Colúvio ao longo da encosta, 
deixando o material mais grosseiro (bloco e matacão) no pé da mesma. 

Para o reconhecimento do subsolo local e dimensionamento do Projeto de fundações, 
arquitetônico e sanitários, a Empresa Construtora optou pela realização de 20 Sondagens a 
percussão do tipo SPT. Os resultados, diferentemente do esperado, apresentaram uma situação 
inusitada para o projetado, principalmente na porção final do terreno (Figura1, 3 e 4). As 
sondagens realizadas nesta porção do lote, SPTs 04, 05 e 06 apresentam profundidades 
semelhantes entre si para o impenetrável (alvo da contração), mas muito diferentes de todas as 
demais sondagens realizadas no mesmo terreno. Surge então a probabilidade de existência de 
um ou mais blocos de rocha. A primeira opção foi fazer mais sondagens diretas, agora as 4A, 4B, 
5A e 5B. Mesmo assim permanece a questão da presença do(s) bloco(s) e suas dimensões. 
Usando apenas o dado da profundidade do impenetrável trazemos a Tabela 1 com os dados 
resumidos da Planilha Completa da Marcon Sondagens.(Figura 2). 

 
 

SPT Profundidade do 
impenetrável 

(m)* 

SPT Profundidade do 
impenetrável 

(m)* 

SPT Profundidade do 
impenetrável (m)* 

SP 01 9,60 SP 05 B 1,20 SP 13 10,40 
SP 02 10,90 SP 06 13,20 SP 14 9,00 
SP 03 13,70 SP 07 15,10 SP 15 7,10 
SP 04 2,80 SP 08 7,30 SP 16 4,70 
SP 04 A 2,80 SP 09 13,20 SP 17 5,40 
SP 04 B 3,90 SP 10 16,00 SP 18 4,90 
SP 05 1,60 SP 11 14,00 SP 19 10,60 
SP 05 A 2,90 SP 12 9,90 SP 20 5,60 

* Dados e descrição da Marcon Sondagens: Impenetrável à percussão (rocha ou matacão) - 
prossegue somente com sonda rotativa.
 

Figura 2: Tabela dados Sondagens tipo SPT
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Figuras 3 e 4: Vista CE 02(a esquerda); A direita, vista da área com probabilidade de blocos e matacão.

3 –METODOLOGIA 
 

Os trabalhos de Geofísica ocorreram dentro de um contexto de trabalho integrado, 
envolvendo os dados das sondagens diretas do tipo SPT, mapa geológico regional e outros dados 
já existentes. 

Foram realizados estudos geoelétricos (Método da Eletrorresistividade) através de 
Caminhamento Elétrico (CE) e Sondagem Elétrica Vertical (SEV) com a finalidade principal de 
determinar a camada de cobertura, presença de blocos, posição da rocha e nível da água. 

Desta forma os CEs e as SEVs foram planejados de modo a cobrirem a área do provável 
bloco/matacão sem comprometer a relação positiva do custo/benefício. Foram realizados 02 
Caminhamentos Elétricos de 100m lineares cada, em cruz, com possível bloco como centro e 01  
Sondagem Elétrica Vertical (AB máximo de 200m). 

O método da eletrorresistividade emprega uma corrente elétrica artificial que é introduzida 
no terreno através de dois eletrodos (denominados de A e B), com objetivo de medir o potencial 
gerado em outros dois eletrodos (denominados M e N) nas proximidades do fluxo de corrente, 
permitindo assim calcular a resistividade real ou aparente em subsuperfície. Elis (2002). 

A resistividade elétrica relaciona-se aos mecanismos de propagação de corrente elétrica nos 
materiais. Em geral, a propagação de corrente elétrica em solos e rochas se dá devido ao 
deslocamento de íons dissolvidos na água contida nos poros e fissuras, sendo afetada 
principalmente pela composição mineralógica, porosidade, teor em água e quantidade e natureza 
dos sais dissolvidos. Apparao (1991). 

O equipamento utilizado – RESISTIVÍMETRO consiste, basicamente, de uma fonte 
controlada para emissão de corrente elétrica e medidores para a corrente e a diferença de 
potencial gerada. A potência da fonte aqui utilizada foi de 150 Watts. 

Existem duas técnicas básicas para aplicação do método, aquela destinada a exploração 
horizontal/lateral, o Caminhamento Elétrico - CE e outra, destinada a investigação vertical, a 
Sondagem Elétrica Vertical – SEV. 
 
3.1 – Caminhamento Elétrico - CE 
 

A técnica do Caminhamento Elétrico, ao contrário da SEV, tem como objetivo a investigação 
horizontal a uma ou várias profundidades aproximadamente constantes com medidas efetuadas 
ao longo dos perfis. Isso é obtido fixando-se um espaçamento de eletrodos e caminhando-se com 
os mesmos ao longo de perfis realizando as medidas de resistividade aparente – Arranjo dipolo – 
dipolo (Figura 5).  

É importante salientar que a profundidade de investigação não depende unicamente da 
configuração geométrica do sistema de medidas, mas também dos contrastes das resistividades 
nas litologias em subsuperfície. Gallas(2000). 
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Segundo Gallas (2000), a grande vantagem da utilização do Arranjo dipolo-dipolo é o fato de 
se tratar de um arranjo simétrico, sendo mais fácil a interpretação de uma pseudo-seção, 
principalmente para se determinar com segurança a posição de uma anomalia.  

Os dados sofrem, o que se chama de inversão geofísica, e são interpretados, neste 
trabalho, pelo software RES 2D INV gerando assim as imagens elétricas em 2D. Em determinadas 
situações interpretações em 3D passam a ter relevância e devem ser aplicadas. Gandolfo (2005). 
 

 
 

Figura 5: Arranjo dipolo-dipolo com diferentes profundidades de investigação. Gallas (2000). 
 
3.2 – Sondagem Elétrica Vertical - SEV 
 

Esta técnica é aplicada quando se deseja uma informação pontual com observação da 
variação vertical da resistividade. O arranjo de campo escolhido é o denominado Schlumberger, 
onde os eletrodos de corrente são regular e simetricamente expandidos com relação ao ponto 
investigado. Apparao (1991). Os valores de resistividade aparente são calculados fornecendo a 
curva de resistividade aparente, a qual é interpretada quantitativamente, através da inversão e do 
software IX1D v.2. Os resultados possibilitam a associação das camadas geoelétricas à estratos 
geológicos – variação do perfil litológico (Figura 6) 
 

 
 

Figura 6: Modelo de Schlumberger. Modificado de Elis (2002).
 
4 – Resultados Obtidos 
 

Os trabalhos de campo executados no local permitiram concluir quanto à espessura de 
cobertura, blocos/matacões e profundidade do maciço, através da Sondagem Elétrica Vertical 
(SEV), dos Caminhamentos Elétricos (CEs) e outros dados geológicos pertinentes. 
 Foram realizados estudos geoelétricos de Caminhamento Elétrico e Sondagem Elétrica 
Vertical com a finalidade principal de definir bloco(s)/matacão em profundidade e lateralidade em 
área específica e delimitada pelas diferenças dos dados do “impenetrável” no solo. Assim as 
sondagens diretas já realizadas no local são apresentadas aqui tanto para balizar a programação 
dos ensaios geofísicos como também após a realização dos mesmos para comprovar a paridade 
entre as informações do método direto e do método indireto de investigação. 

Os CEs foram plotados em sentidos opostos nas direções sul e leste. A SEV foi realizada na 
porção onde se observa uma pequena depressão com blocos de rocha e surgência de água. 
(Figura 7). 
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O imageamento elétrico 2D compreende o estudo dos materiais em profundidade 
propiciando uma vista em perfil da área.  
 

CE 01

CE 02
SEV 

 
 

Figura 7: Localização das sondagens geofísicas 
 
4.1 – Caminhamento Elétrico – CE 
 

Os Caminhamentos Elétricos, denominados de CE 01 e CE 02 foram realizados 
perpendiculares. O arranjo de eletrodos utilizado para todos os CEs foi o dipolo – dipolo com 
espaçamento de 10m e seis (6) níveis de investigação. 

As interpretações dos Caminhamentos Elétricos foram realizadas com auxílio do software 
RES 2D INV e, na área em estudo, partiu de um modelo a priori, evoluindo-se para modelos de 
trabalho e modelos finais. 

Os CEs tiveram como principal objetivo a identificação das camadas geoelétricas e suas 
distribuições laterais. Nas figuras 8 e 9 são apresentadas as seções modeladas de resistividade, 
obtidas pela inversão que ajusta os dados de resistividade aparente medidas em campo.  

Os caminhamentos elétricos indicaram, através das imagens elétricas, duas camadas 
geoelétricas, a primeira relacionada a materiais de cobertura (aterros + solo de alteração) e a 
segunda o material rochoso alterado/sã. Observa-se que o material rochoso está ocorrendo tanto 
constituindo o substrato rochoso como por blocos e matacões. Este último tipo de ocorrência de 
material rochoso (blocos e matacões) está disperso no solo de alteração concentrando-se na 
porção dos fundos do terreno.  

Observa-se que na porção central ocorre uma depressão no substrato rochoso que pode 
estar indicando antigo canal de drenagem. Também podemos inferir que ocorre uma leve 
elevação do substrato em direção a lateral direita da área, na porção leste. Os blocos e matacões 
observados foram demarcados nas interpretações no perfil geotécnico. O nível do lençol freático 
foi plotado nas imagens com o auxílio dos dados das sondagens convencionais (SPT, fornecidos 
pelo contratante) e elétrica vertical - SEV 01. 

As seções de resistividade mostraram que os valores de resistividade entre 34 e 450 ohm.m 
são interpretados como sendo relativo ao material natural predominantemente argilo-arenoso. Já 
os valores entre 450 e de 900 ohm.m são interpretados como material rochoso alterado/fraturado. 
Para a rocha sã a resistividade ficou acima dos 900 ohm.m.  

As imagens indicaram que o substrato rochoso tem forma ondulada. Esta forma ondulada 
apresenta uma superfície de contato com o solo que pode se constituir em plano sujeito a 
movimentos de massa (por exemplo, escorregamento circular). Os “caminhos” da água 
subterrânea são identificados pelos baixos valores de resistividade como também pela geometria 
da imagem, da encosta (côncavo-convexa) e do substrato rochoso. Também foi possível 
identificar a presença de blocos e matacões envoltos na massa de solo.(Figuras 8 e 9) 
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Figura 8: Imagem elétrica 2De Perfil Geotécnico – CE 01 

 
 

 
 

 
 
 

Figura 9: Imagem elétrica 2De Perfil Geotécnico – CE 02 
 
 
 

CE 01

CE 02
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4.2 – Sondagem Elétrica Vertical - SEV 
 

Foi realizada uma SEV tendo como finalidade principal conhecermos os estratos 
geoelétricos (espessuras e provável composição). O arranjo utilizado para a SEV foi o 
Schlumberger, com AB máximo de 200m, atingindo uma profundidade de aproximadamente 50m 
(¼ de AB). O nível do lençol freático foi observado a cerca de 1,2m de profundidade. 

Com base nos procedimentos de interpretação, foram identificadas três (03) camadas 
geoelétricas: 
Cobertura – constituída por aterro– espessura = 1,2m; 
Solo de Alteração – material siltico-arenoso com eventual bloco / matacão – espessura = 6,2m; 
Rocha Consolidada – provavelmente gnaisse (Complexo Granulítico de Santa Catarina). 
 

Figura 10: Modelo geoelétrico. SEV 01   Figura 11: Interpretação geológica do modelo geoelétrico– SEV 01
. 
 

5 – AGRADECIMENTOS  
  
 A RR Incorporadora por autorizar a divulgação dos dados e resultados por entender a 
importância da exposição da prática geofísica no meio geotécnico. Aos nossos colaboradores que 
se empenham para atingir todos os objetivos propostos e com isto ultrapassam as expectativas. 
 
6 – CONCLUSÕES 
 

A aplicação de métodos geofísicos elétricos e seus resultados têm sido amplamente 
documentada e publicada, seja para pesquisas de água subterrânea, seja para estudo de 
contaminação de aqüíferos ou pesquisa mineral das mais diversas. Em Geotecnia o uso se dá em 
mapeamentos de subsolo para apoio a obras de engenharia, como usinas e pequenas centrais 
hidrelétricas, barragens, túneis rodoviários, projetos para instalação de gasodutos, entre outros. 
Ocorre que, além de resultados confiáveis, no caso do presente estudo, a questão é a 
continuidade e lateralidade que trazem para o campo da Geofísica Elétrica aplicada a Geotecnia 
mesmo em pequenas e urbanas obras uma vantagem direta, já conhecida, mas nunca antes tão 
importante, mapear subsolos em planta e não de forma pontual e ainda rapidez e baixo custo. 

As principais vantagens desta técnica geofísica, além de não ser um método invasivo, são a 
facilidade de aquisição de dados, a realização de leituras em diversas profundidades, a 
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versatilidade do equipamento em campo e a possibilidade de varredura de grandes áreas num 
curto espaço de tempo.Goldsteinet al (1990). 

A área estudada está inserida no contexto geológico dos depósitos aluviais e solos residuais 
com substrato rochoso pertencentes ao Complexo Granulítico de Santa Catarina - Gnaisses. 

Os imageamentos elétricos em 2D identificaram, através dos Caminhamentos Elétricos, 
“anomalias” relacionadas com  a presença de blocos e matacões na porção dos fundos do 
terreno. As dimensões (extensão e profundidade) destes blocos/matacões podem ser visualizadas 
nas imagens elétricas (CE 01 e CE 02), assim como em planta no Mapa de Localização e nas 
seções interpretadas. 

A técnica da Sondagem Elétrica Vertical – SEV nos permitiu definir com maior precisão as 
camadas geoelétricas identificadas nos imageamentos elétricos. As heterogeneidades dos 
materiais influenciaram diretamente na interpretação das camadas geoelétricas. As variações 
foram da ordem de milhares de ohm.m, identificando materiais resistivos (acima de 2.000 ohm.m) 
a materiais mais condutores (entre 30 e 100 ohm.m). A rocha foi detectada a aproximadamente 
17,4m de profundidade, podendo variar de acordo com as irregularidades (ondulações) do topo 
rochoso. Já o nível do lençol freático foi observado a aproximadamente 1,2m de profundidade, 
este resultado balizou o traçado do mesmo nas imagens elétricas (CEs). 

A metodologia utilizada se mostrou eficaz quanto a determinação do bloco/matacão, tanto 
em extensão como em profundidade, orientando assim as decisões e ações do futuro do projeto 
geotécnico executivo. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
APPARAO, A. (1991) Geoelectric Profiling. Geoexploration. Elsevier Science Publishers B.V. Vol. 
27, Amsterdam, 351-389. 
ELIS, V.R. (2002) Geofísica aplicada ao estudo de poluição de solos e águas subterrâneas. 
Aplicação de métodos geofísicos na caracterização de áreas poluídas. IAG – Instituto de 
Astronomia e Geofísica da USP, Curso de Verão, São Paulo. 
GANDOLFO, O.C.B e Gallas J.D.F. (2005) Eletrorresistividade 3D – uma avaliação das 
potencialidades e limitações. Revista Brasileira de Geofísica, SBGf,  Vol. 23 (2),.Rio de Janeiro, 
191-198.  
GALLAS, J. D. F. (2000) Principais métodos geoelétricos e suas aplicações em prospecção 
mineral, hidrogeologia, geologia de engenharia e geologia ambiental. Tese de Doutorado, UNESP, 
Rio Claro, 259p. 
GEOTOMO Software. (2004) RES2DINV e RES3DINV. versão. 2.14, 69 pp. Atualização anual.  
GOLDENSTEIN N.E., Benson S.M. e Alumbaugh D. (1990) Saline groundwater plume mapping 
with electromagnetics. Geotechnical and Environmental Geophysics, Investigations in Geophysics, 
S.E.G, Vol. 2 (5), 17-27. 
INTERPEX Limited. IX1D v.2. Software; User’s Manual. Interpex Limited, Golden, Colorado, 
U.S.A. Atualização anual. 
SOUZA, L.A.P. (1988) As técnicas geofísicas de Sísmica de reflexão de alta resolução e 
sonografia aplicada ao estudo de aspectos geológicos e geotécnicos em áreas submersas. 35° 
Congresso Brasileiro de Geologia, Anais, Belém, 1551-1564. 
SOUZA, L.A.P. (2006) Revisão crítica da aplicabilidade dos métodos geofísicos na investigação 
de áreas submersas rasas. Tese de doutorado. Instituto Oceanográfico, Universidade de São 
Paulo, 311p. 
XAVIER, F.F. (2010) Geofísica Elétrica aplicada a Geotecnia para investigação de estabilidade de 
taludes. VII Simpósio de Prática de Engenharia Geotécnica da Região Sul, ABMS, Foz do Iguaçu, 
PR, CD-ROM. 
XAVIER, F.F. (2010) Geofísica Elétrica Aplicada a Investigação Geotécnica de Subsolo para 
Projetos de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs). Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos 
e Engenharia Geotécnica, COBRAMSEG 2010, ABMS,Gramado, RS, CD-ROOM. 
 

 


