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RESUMO: A aplicação de métodos geoelétricos, como a polarização induzida (IP), 
eletrorresistividade e potencial espontâneo (SP), configura uma importante metodologia indireta 
de estudo em diversas áreas da geologia, como a mineração, geotecnia, geologia ambiental e 
a geologia de engenharia. Os estudos de Engenharia de Barragens, por sua vez, 
intensificaram-se no final do século XX e visam, principalmente, o aumento da segurança das 
obras, graças ao alarmante número de casos de rompimento de barramentos durante a 
história. É nesse ponto que os métodos geoelétricos podem auxiliar de maneira simples a 
diminuição dos casos de rompimentos de barramentos, sendo uma importante ferramenta 
indireta de análise tanto na fase de construção bem como mecanismo de manutenção, 
avaliando as condições de fluxo no interior da estrutura ao longo do tempo. No Brasil, as 
barragens de pequeno porte ainda são maioria, cerca de 90% do total. O presente trabalho 
discorre sobre os resultados da aplicação do método do potencial espontâneo (SP) em 
barragens de terra de pequeno porte nas cidades de Cordeirópolis e Ipeúna, ambas no Estado 
de São Paulo. São exibidos resultados de levantamentos do potencial espontâneo em duas 
barragens de terra de pequeno porte, analisando a influência de estruturas clássicas de 
barragens, como vertedouros, sobre o método. Foram realizadas 3 linhas de 78 metros cada, 
com espaçamento de 2 metros entre os eletrodos na barragem de Cordeirópolis e 3 linhas de 
122 metros cada, com espaçamento de 2 metros entre os eletrodos na barragem de Ipeúna. 
Em ambas as coletas foi utilizada a Técnica dos Potenciais (ou base fixa), a fim de diminuir o 
erro acumulativo. Os dados coletados foram trabalhados em mapas 2D de potencial 
espontâneo e em perfis 3D, que permitiram identificar as zonas com maiores e menores 
valores de diferença de potencial (d.d.p), o fluxo preferencial dos fluídos subsuperficiais nas 
áreas e possíveis problemas na estrutura da barragem, como processos de erosão interna 
(piping) e de infiltração de água, que poderiam afetar a integridade física da estrutura. Portanto, 
o método do potencial espontâneo apresenta-se como uma importante metodologia para se 
compreender melhor o fluxo no interior de barramentos tanto de terra, alvo deste estudo, como 
de concreto. A facilidade de aplicação e a possibilidade de trabalhar o método do SP em 
conjunto com outras ferramentas geoelétricas e geofísicas, como o método da 
eletrorresistividade e a sísmica de refração, tornam interessante o aprofundamento do assunto. 
Com a aplicação destes métodos é possível melhorar o domínio das técnicas indiretas de 
análise da estrutura de barramentos, de forma a auxiliar e evitar futuros desastres.  
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