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RESUMO: Esta pesquisa realiza a interpretação de perfis geofísicos, resultantes da aplicação 
do método da eletrorrestividade numa área de aterro, na região metropolitana de Cuiabá – MT. 
A mesma faz parte do Projeto Água para o Futuro que tem como função o estudo sistemático 
das nascentes na área urbana de Cuiabá-MT, contribuindo para compreensão sobre o sistema 
aquífero em que as águas subterrâneas da região estão armazenadas e detecção de solos  
impermeabilizados pela ação antrópica, que, por sua vez, afetam a infiltração das águas 
pluviais responsáveis pelas recargas dos aquíferos. O método geofísico aplicado é muito eficaz 
para esse objetivo, pois permite inferir  a configuração das descontinuidades horizontais e 
verticais do terreno, assim como a presença de zonas mais condutivas e resistivas, à 
passagem de corrente elétrica, presentes no subsolo. Tem por objetivos específicos identificar 
o sistema aquífero que ocorre na área, inferir a espessura da camada de aterro, responsável 
por dificultar a infiltração das águas pluviais, e da camada mais condutiva. Para isso, foi 
realizada uma integração do levantamento bibliográfico, compreendendo as rochas que 
ocorrem na região metropolitana de Cuiabá-MT, e aplicação do método da eletrorrestividade, 
por meio da técnica do Caminhamento Elétrico (CE) e arranjo Wenner-Schlumberger. Foram 
feitas duas linhas dispostas paralelamente a uma trincheira de inspenção, localizada próxima a 
uma possível nascente que foi aterrada. Utilizaram-se 48 eletrodos em cada linha, 
responsáveis tanto para injeção de corrente elétrica como para leitura de diferenças de 
potencial do terreno, permitindo, assim, investigar uma  área de aproximadamente 8,62 m de 
profundidade e 48 metros de extensão. Como resposta, foram gerados valores de resistividade 
aparente, permitindo a construção de dois perfis geofísicos com distribuições de zonas 
relativamente condutivas e resistivas. A aquisição de dados geofísicos e os conhecimentos 
geológicos prévios da área de estudo, permitiram as seguintes conclusões: 1. Pelas geometrias 
contínuas e relativamente homogêneas do perfil, permite inferir que trata-se de um sistema 
aquífero predominantemente poroso e com presença de água subterrânea. 2. Na área, ocorre 
a presença de uma zona mais condutiva e outra mais resistiva,  sendo a primeira resultante 
possivelmente do armazenamento da água subterrânea nos espaços vazios e a segunda da 
camada de aterro. 3. A zona de aterro possui cerca de 1,35 metros de espessura e 35 metros 
de comprimento, resultando numa área aproximada de 47,25 m², enquanto que a camada mais 
condutiva apresenta 5.93 metros de espessura e 48 metros de comprimento.  
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