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RESUMO: Os métodos geoelétricos vêm sendo frequentemente utilizados na caracterização e 
delimitação espacial de aquíferos. No entanto, o uso de tais métodos no monitoramento das 
variações sazonais dos aquíferos é ainda incipiente no Brasil. No presente trabalho, os dados 
obtidos em diversas sondagens elétricas verticais (SEV) realizadas no campus da Universidade 
Federal de Sergipe foram analisados e modelados. Os perfis de resistividade elétrica então obtidos 
revelaram uma considerável variação sazonal da profundidade média do lençol freático na área 
estudada, sendo verificado que o mínimo da profundidade estimada do mesmo ocorre pouco após 
o pico de maior pluviosidade na região, enquanto que as maiores profundidades são observadas 
nos meses de transição entre o fim da estação seca e o início da estação chuvosa. Os resultados 
obtidos comprovam a eficácia do método geofísico de resistividade elétrica na caracterização de 
aquíferos abertos, principalmente no que diz respeito à influência do regime de chuvas sobre 
sazonalidade dos mesmos. 
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INTRODUÇÃO 

 Certas regiões, como o Polígono das Secas do nordeste brasileiro, apresentam ciclos 
hidrológicos irregulares ou com longos períodos de estiagem, exigindo uma constante observação 
da sazonalidade dos aquíferos a fim de possibilitar o correto manejo da exploração dos recursos 
hídricos disponíveis em subsuperfície. A utilização de métodos geofísicos na caracterização e 
monitoramento das variações sazonais de aquíferos pode ser de extrema utilidade, principalmente 
em locais onde não há disponibilidade suficiente de dados oriundos de medições diretas em poços. 
Neste sentido, o método da resistividade elétrica tornou-se muito eficaz na prospecção de água, 
apresentando baixos custos na prospecção de aquíferos (Gallas, 2003). 
 Ao longo do período de tempo compreendido entre os anos 2014 e 2018, diversas sondagens 
elétricas verticais (SEV) foram realizadas no campus da Universidade Federal de Sergipe como 
parte das atividades práticas de ensino propostas aos alunos das turmas de Geofísica Aplicada dos 
cursos de Geologia e Engenharia do Petróleo (Folly & Senra, 2016). No presente trabalho, realizou-
se a compilação e a modelagem dos dados obtidos nestas sondagens com o intuito de revelar e 
caracterizar a variação sazonal do nível do lençol freático subjacente.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 O clima na região de Aracaju apresenta basicamente duas estações características: A seca, 
que compreende a primavera e o verão do hemisfério sul e a chuvosa, que ocorre nos meses de 
outono e inverno deste hemisfério, sendo o máximo de precipitação observado entre os meses de 
Abril e Junho. Segundo a classificação climática de Köppen-Geiger, o clima em Aracaju é 
classificado como tropical de estação seca no verão (As) (Cruz, 2009). Estas considerações iniciais 
sobre a pluviosidade são importantes no presente estudo, visto que a resistividade elétrica dos solos 
e rochas sedimentares depende fortemente da fração dos poros e interstícios entre grãos ocupados 
pela água, bem como da salinidade desta última (Kearey et al, 2009). Assim, a resistividade elétrica 
dos solos e sedimentos localizados abaixo do nível freático (solo saturado) é consideravelmente 
menor que as observadas nas camadas acima do nível freático. 
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 A área estudada no presente trabalho pertence ao campus principal da Universidade Federal 
de Sergipe, apresenta granulometria superficial predominantemente arenosa e encontra-se 
parcialmente coberta por vegetação gramínea rasteira. Localiza-se no limite entre os municípios 
sergipanos de São Cristóvão e Aracaju, próximo à margem direita do Rio Poxim (Figura 1). A rede 
de drenagem da região apresenta pequenos canais naturais e lagoas que se comunicam em maior 
ou menor grau, dependendo do volume das precipitações durante a estação chuvosa. Assim, é 
plausível supor que tais corpos d’água sejam diretamente influenciados pelo nível do lençol freático 
da região. 
 

 
Figura 1: Localização do ponto onde foram realizadas as sondagens elétricas verticais no campus 
da Universidade Federal de Sergipe (polígono demarcado em vermelho). Nesta figura nota-se a 
proximidade do ponto de realização das sondagens em relação à rede de drenagem natural da 
região.  
 
 As coordenadas UTM (em metros) do ponto de realização das sondagens foram determinadas 
com um GPS portátil (Garmin eTrex; DATUM SIRGAS2000), sendo observado para a longitude e a 
latitude respectivamente os seguintes valores: (zona 24L) 707637; 8791476. 
 Todas as SEV foram realizadas empregando-se o arranjo de eletrodos conhecido como 
Wenner-Alfa, cuja disposição de eletrodos de corrente (A e B) e voltagem (M e N) é a convencional 
A-M-N-B, sendo as separações entre os eletrodos AM, MN e NB mantidas iguais a certo valor 𝑎 

conhecido (𝑎 =  AB 3⁄ ) durante cada medição. As separações entre eletrodos foram controladas 
com auxílio de uma trena comum de 50m. O resistivímetro utilizado nos levantamentos foi 
desenvolvido no Núcleo de Estudos em Geologia e Áreas Afins – NEGAA/UFS, sendo que os 
detalhes operacionais deste equipamento foram descritos em uma publicação prévia (Folly & Senra, 
2016). 
 Para cada valor de separação (𝑎 =  𝐴𝐵 3⁄ ) considerado na SEV, mediram-se a voltagem 

Wenner (∆𝑉) e a corrente de medição (𝐼) sendo que, para cancelar os efeitos das correntes naturais 
fluindo no solo e dos potenciais de contato, a corrente de medição foi aplicada em dois diferentes 
sentidos, seguindo-se o procedimento descrito detalhadamente por Folly e Senra (2016). A partir 

dos valores de 𝑎, ∆𝑉 e 𝐼 as resistividades aparentes 𝜌𝑎 foram calculadas a partir da Equação 1 com 
auxílio do programa Microcal Origin versão 8.0 e organizados na forma de gráficos logarítmicos de 
resistividade aparente em função da separação entre eletrodos. 
 

 𝜌𝑎  =   
2 𝜋 𝑎 ∆𝑉

𝐼
                                                                                                                        Eq. 1 

 
 Uma vez obtidas as resistividades aparentes, foram então realizadas as modelagens 
(inversões) destes dados empregando-se o programa de inversão IPI2Win versão 7.01.03 (livre) a 
fim de possibilitar a obtenção dos modelos geoelétricos de resistividade e espessura para diferentes 
camadas da subsuperfície e das profundidades estimadas do lençol freático para diferentes meses 
e anos.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os gráficos logarítmicos de resistividade aparente em função da separação entre eletrodos 
referentes aos meses e anos analisados são mostrados na Figura 2. Como é possível notar na 



XII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe - 18 a 22 de março de 2019, Aracaju/SE 
ÁGUA PARA TODOS: NÃO DEIXAR NINGUÉM PARA TRÁS 

 
 

Figura 2a, as curvas de resistividade aparente mais elevadas (em vermelho) são referentes a meses 
de estiagem dos anos considerados (curvas de Setembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro), 
enquanto que as curvas de resistividade aparente mais baixas (em azul) foram obtidas nos meses 
de pluviosidades moderadas a elevadas (Março, Abril, Julho e Agosto). Os meses de Maio, Junho, 
Outubro e Novembro não aparecem na análise devido à indisponibilidade de dados.  
 Uma característica interessante do ponto de vista hidrogeológico pode ser observada na 
Figura 2b: A curva de resistividade aparente correspondente ao de mês de Setembro de 2016 (fim 
da estação chuvosa de 2016) cruza a curva de resistividade aparente do mês de Março de 2017 
(início da estação chuvosa de 2017). Uma possível explicação para este fenômeno decorre de que, 
no início de uma estação chuvosa, a superfície freática encontra-se muito profunda, sendo 
necessário um considerável acúmulo de precipitações para que a recarga do aquífero se inicie e a 
mesma comece a se elevar. No entanto, basta o aumento da umidade decorrente das primeiras 
chuvas da estação para fazer baixar significativamente a resistividade elétrica das camadas mais 
superficiais do terreno, o que justifica os valores relativamente baixos de resistividade aparente para 
pequenos espaçamentos entre eletrodos. O fenômeno inverso ocorre no fim da estação chuvosa, 
ou seja, as camadas mais superficiais do terreno são as primeiras a secarem, elevando rapidamente 
suas resistividades elétricas, enquanto que o nível freático começa a baixar lentamente ao longo da 
estação seca subsequente, o que justifica os baixos valores de resistividade aparente para grandes 
separações entre eletrodos. Neste sentido, é de se esperar que, quanto menor for a permeabilidade 
do terreno, mais lenta será a recarga do aquífero e maior será a separação entre as curvas de 
resistividade aparente obtidas no início e no fim da estação chuvosa, sendo mais pronunciado o 
cruzamento entre as duas. Na situação inversa, ou seja, em terrenos compostos por solos ou 
sedimentos de elevadas permeabilidades, a variação da profundidade do nível freático para menos 
ou para mais tenderá a ocorrer de forma mais rápida com as variações sazonais de precipitação e 
as curvas de resistividade aparente obtidas em sondagens realizadas no início e no fim da estação 
chuvosa tenderão a não se cruzar. 

 
 
Figura 2: (a) Curvas de resistividade aparente em função do espaçamento entre eletrodos Wenner 
(AB/3) obtidas em diferentes anos e meses. (b) No detalhe, nota-se que a curva de resistividade 
aparente do mês de Setembro de 2016 (fim da estação chuvosa) cruza a curva referente ao mês 
de Março de 2017 (início da estação chuvosa subsequente). 
 
 Os resultados das inversões são mostrados nos gráficos e tabelas da Figura 3, na qual é 
possível notar que as modelagens dos dados referentes aos meses que marcam o fim da estação 
seca e início da chuvosa necessitaram de maiores números de camadas (5 e 6 camadas nos meses 
de Fevereiro e Março, respectivamente) a fim de propiciar bons ajustes. Por outro lado, nos meses 
da estação chuvosa, um número relativamente menor de camadas (3 e 4 camadas nos meses de 
Julho e Abril, respectivamente) foi necessário para gerar bons ajustes dos dados. Isto ocorre 
porque, quando o topo do lençol freático se encontra mais profundo, há uma melhora do contraste 
de resistividade na subsuperfície capaz de revelar camadas intermediárias com diferentes 
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granulometrias, teores de umidade e graus de compactação. Assim, pode-se notar que tais 
camadas não são observadas quando estão totalmente saturadas, imersas no lençol freático 
durante os meses em que este se encontra mais próximo da superfície (sondagens realizadas em 
Abril e Julho). 
 Considerando-se as profundidades dos topos das camadas menos resistivas obtidas em cada 
inversão como prováveis profundidades do lençol freático, foi possível construir um gráfico das 
profundidades estimadas do lençol freático (𝑍𝑒𝑠𝑡) em função do mês/ano investigado. Este gráfico é 
mostrado na Figura 4 em conjunto com o gráfico das pluviosidades médias observadas na cidade 
de Aracaju (AllMetSat, 2019). Uma inspeção visual dos resultados obtidos revela que as maiores 
profundidades estimadas para o lençol freático ocorrem nos meses de transição entre o fim da 
estação seca e o início da estação chuvosa subsequente, enquanto que as menores profundidades 
ocorrem pouco depois do mês de máxima precipitação. Considerando-se os meses de Dezembro, 

Janeiro, Fevereiro e Março, a média das profundidades estimadas foi de (5,2 ± 0,8 ) 𝑚, enquanto 
que, considerando-se os meses de Abril, Julho, Agosto e Setembro a média foi de (2,0 ± 0,4 ) 𝑚. 
 

 
 
Figura 3: Resultados das modelagens dos dados de resistividade aparente realizadas com auxílio 

do programa de inversão IPI2Win.  
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Figura 4: (a) Profundidades estimadas do lençol freático (valores em metros acima das barras) e 
(b) gráfico da precipitação média no município de Aracaju em diferentes meses do ano (Fonte: 
AllMetSat, 2019). 
 
CONCLUSÕES 

1. O método geofísico de resistividade elétrica se mostrou eficaz no estudo da variação 
sazonal do nível do lençol freático na área estudada; 

2. Durante a estação seca, além da profundidade média do lençol freático, as SEVs também 
revelaram a presença de camadas subjacentes com diferentes resistividades, 
provavelmente atribuídas a diferentes composições, graus de compactação e teores de 
umidade; 

3. As maiores profundidades do lençol freático ocorrem no fim da estação seca / início da 
chuvosa, enquanto que suas menores profundidades ocorrem pouco depois do pico de 
máxima de precipitação; 
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