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RESUMO: Os dutos, como qualquer estrutura alongada de diâmetro pequeno, sob o efeito de 
forças compressivas, tendem a sofrer deformações e, até mesmo, romper, dependendo da 
intensidade das forças de compressão axial. Normalmente, dutos enterrados tendem a sofrer 
uma deformação para cima, enquanto os dutos expostos tendem a se deformar lateralmente. 
Os riscos de acidentes provocados pelo rompimento de dutos submarinos são uma realidade, 
fazendo-se necessário um acompanhamento permanente da situação dos mesmos, no sentido 
de prevenir os acidentes. Diversos são os exemplos de rompimentos de dutos ocorridos nas 
últimas décadas. Um destes casos foi registrado na Baía de Guanabara, Brasil, em janeiro do 
ano 2000, onde um duto com 16 polegadas de diâmetro e com 17 km de extensão, 
subitamente, sofreu um deslocamento lateral de 4 metros e rompeu, provocando o vazamento 
de cerca de 10.000 barris de petróleo, com trágicas consequências ao meio ambiente. As 
observações de campo revelaram que a deformação lateral com o rompimento do duto ocorreu 
devido a um forte aumento de temperatura e pressão do mesmo, em relação à temperatura dos 
sedimentos do fundo oceânico. Uma das possíveis formas de localização e de posicionamento 
de dutos submarinos enterrados tem sido a aplicação de métodos geofísicos. A magnetometria 
tem sido usada com bons resultados na detecção e na localização dos dutos, sem, no entanto, 
apresentar boa precisão no seu posicionamento vertical (cota de aterramento). De fato, a 
detecção e o posicionamento preciso da cota de aterramento de dutos submarinos, usando 
métodos geofísicos, tem sido um grande desafio para os geofísicos há várias décadas. O 
presente trabalho demonstra que, conhecendo-se as características do duto, tais como o tipo 
de material e o diâmetro do mesmo, bem como a sua localização aproximada, é possível, 
através do uso da tomografia elétrica de alta resolução, obter-se a profundidade do duto, com 
boa precisão. Para se alcançar esse resultado são necessários que sejam observados alguns 
cuidados especiais, tanto na forma de fazer a coleta dos dados, quanto nos procedimentos 
adotados no processamento dos mesmos. Os procedimentos e os resultados obtidos na 
aplicação da tomografia elétrica de alta resolução ao posicionamento de dutos são 
apresentados, através de modelos sintéticos e de dados reais coletados em investigações 
feitas em diferentes tipos de dutos. Ruídos aleatórios devido à presença de potenciais elétricos 
naturais existentes nos sedimentos do fundo oceânico são filtrados através do empilhamento 
de seções de resistividade elétrica aparente medidas sequencialmente. Os modelos sintéticos 
e os dados reais são analisados em gráficos de dispersão (distância x resistividade), permitindo 
identificar o nível de ruído presente e mostrar a necessidade ou não de um número maior de 
amostragem de seções tomográficas para empilhamento. Com isso, torna-se possível a 
obtenção de um modelo com qualidade e precisão, permitindo o posicionamento e a definição 
da cota de enterramento do duto. 
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