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Objectivos 

• Contribuir para a caracterização geológica/estrutural e hidrogeológica do 

vulcão do Fogo; 

• Identificar potenciais massas de água e estruturas geológicas com aptidão 

para exploração de águas subterrâneas; 

• A aplicação do método TEM teve como objectivo selecionar metodologias 

de prospecção (dimensão das antenas, espaçamento entre sondagens e 

parâmetros físicos) em ambientes vulcânicos, de modo a contribuir para a 

interpretação geológica, estrutural e hidrogeológica da área de investigação; 

• Elaborar modelos 2D e 3D de dados de resistividade eléctrica; que 

permitam uma melhor visualização e monitorização dos recursos hídricos 
subterrâneos. 



 

 

• A ilha do Fogo pertence ao grupo de ilhas do sotavento do arquipélago de 

Cabo Verde e possui uma área de 477 km2, com uma altitude máxima de 

2829 m no cone central Pico (a)); 

• Esta ilha apresenta características de natureza Vulcano-estratigráfica, 

patenteada na cronologia dos acontecimentos geológicos (b)); 

• As rochas basálticas do Fogo, que ocupam a maior parte da ilha, sob o 

modo de escoadas, filões e chaminés, correspondem à fase efusiva, 

enquanto que os inúmeros cones vulcânicos de material piroclástico, 

também basálticos, correspondem à fase explosiva das erupções. 
 

Enquadramento geográfico, geológico, estrutural e 

hidrogeológico 



 

 
Localização da área de estudo 

a) 

b) 



 

 

Enquadramento geográfico, geológico, estrutural e 

hidrogeológico 

• O trabalho realizou-se no interior da caldeira preenchida lavas recentes, 

assinalado na figura pelo rectângulo vermelho; 

• Após a erupção de 1995 foram efectuados estudos com vista à 

caracterização tectónica da ilha o que permitiu identificar três sistemas de 

falhas principais, com direcção NO-SE a ONO-ESE, N-S e NNE-SSO (c). 

• A unidade aquífera seria, segundo estes autores, a parte inferior, bastante 

fracturada, do CEP. A base do aquífero seria representada pelo topo do CA, 

considerado impermeável. Trabalhos posteriores consideraram também o 

topo do CA como sendo impermeável e funcionando como base do aquífero 

regional, que teria início na caldeira do vulcão. 
 



 

 

Esboço 

estrutural 

da Ilha do 

Fogo e 

localizaçã

o da área 

estudada 

(adaptado 

de Brum 

da Silveira 

et al., 

1997). Localização da área de estudo 

Modelo hidrogeológico da ilha do Fogo. CA – Complexo antigo, CEP – 

Complexo eruptivo principal, CES – Complexo eruptivo superior. A, B – 

nascentes junto a costa (Nossa Senhora do Socorro e Monte Vermelho, 

respectivamente. C – “Chupadeiros”, D – Nascente da Chã (Gesto, 

2011). 



 

 

Fotografias do local da realização dos ensaios geofísicos. 



 

 

Metodologia 

• A utilização de TDEM, permite a detecção e localização de formações que 

exibam valores de resistividade contrastantes com meio geológico 

envolvente, nomeadamente as alterações das suas propriedades físicas e 

químicas; 

• Realização de 21 sondagens electromagnéticas, na localidade de Chã das 

Caldeiras; 

• Foi utilizado o equipamento TEM-FAST 48 HPC, com antenas de geometria 

quadrada e dimensão de 200m, de modo a alcançar a profundidade de 

investigação pretendida; 
 

 



 

 

Metodologia 

• O equipamento de aquisição foi configurado da seguinte forma: Stack: 10; 

Time: 5; Frequência: 60 Hz;  Intensidade da corrente: 4A; 

• Dos levantamentos geofísicos realizados, 1 a 21 os dados recolhidos foram 

processados no programa TEM-RES-WIN, tendo-se procedido à sua 

inversão para obtenção do modelo. 
 

 



 

 

TEM-FAST 48 HPC 

Esquema do TEM 



 

 

Metodologia 

• O primeiro passo do processamento dos dados adquiridos, foi proceder à 
inversão no programa TEM-RES-WIN.; 

• O processamento dos dados consistiu na utilização de algoritmos 
convencionais (inversão Occam e Marquardt, inversão quasi-2D com 
limitação lateral) para a inversão 1D; 

• Os resultados de inversão foram então interpolados em tipo voxel data 
para representação tridimensional; 

• Ao modelo geofísico foi integrado a topografia e excerto da carta geológica, 
para constrição e coadjuvação à interpretação. 

 



 

 

Informação sobre 

a espessura e 

profundidade dos 

horizontes 

geofísicos, assim 

como a sua 

resistividade, por 

inversão dos 

dados adquiridos. 

 

Seções obtidas 

a partir da 

inversão das 

sondagens 1D, 

com os valores 

da inversão no 

TEM-RES-WIN.  



 

 
Valores das espessuras, profundidades e resistividades, em ficheiro txt após inversão no TEM-RES-WIN. 



 

 

Resultados 

• O procedimento adoptado permite obter informação sobre a espessura, 

profundidade dos horizontes geofísicos, assim como a sua distribuição de 

resistividade; 

• Os valores de espessura, profundidade e resistividade, foram inicialmente 

verificados no próprio programa, de onde foram extraídas secções obtidas 

a partir da inversão das sondagens 1D; 

• O modelo geofísico obtido demonstra a existência de valores de 

distribuição de resisitividade bastante distintos, com amplitude que variam 

entre 655 e 1980ohm.m.  

 

 



 

 

Resultados 

• No modelo é observável uma anomalia com valores de resistividade 

inferiores (<1185ohm.m), que poderá corresponder aos limites de um 

possível aquífero superficial (indicado pela elipse azul), que se encontra a 

cerca de 200m de profundidade, a uma cota aproximada de 950m; 

• Os valores das anomalias superiores (>1185 ohm.m), pelo seu 

posicionamento, devem corresponder a escoadas de lava, que preenchem 

as estruturas existentes e identificadas em Duarte et al, 2017.  

 



 

 

Resultados 

Modelo geofísico 3D, criado a partir dos 

valores de distribuições de resistividade 

por inversão dos dados das sondagens 

1D com a localização das 21 sondagens 

electromagnéticas. 



 

 

Resultados 

Integração do modelo geofísico na 

topografia, com a localização das 21 

sondagens electromagnéticas. 



 

 

Resultados 

Modelo geofísico 3D, criado a partir dos 

valores de distribuições de resistividade por 

inversão dos dados das sondagens 1D. Elipse 

azul – Limites do possível aquífero. 

b) Pormenor dos limites e escala de altitudes. 



 

 

Resultados 

Modelo geofísico 3D, criado a partir dos 

valores de distribuições de resistividade por 

inversão dos dados das sondagens 1D. Elipse 

azul –Pormenor dos limites e escala de 

altitudes. 



 

 

Resultados 

Secções extraídas do modelo geofísico 3D, 

criado a partir dos valores de distribuições de 

resistividade por inversão dos dados das 

sondagens 1D.  



 

 

Resultados 

Secções extraídas do modelo geofísico 3D, 

criado a partir dos valores de distribuições de 

resistividade por inversão dos dados das 

sondagens 1D.  



 

 



 

 

Considerações finais 

• Do modelo tridimensional de distribuição de valores de resistividades 
eléctricas, é possível identificar o controlo estrutural das anomalias 
geofísicas subsuperficiais (falhas e descontinuidades), assim como este 
controla a possível existência de águas subterrâneas; 

• Observam-se as anomalias com valores de resistividade mais baixa 
(<1185ohm.m) que poderão estar associadas à circulação de água através 
de uma estrutura subhorizontal. Este possível aquífero, foi também 
evidenciado nos resultados referidos no relatório da Gesto, 2011; 

• Em trabalhos futuros deveriam ser efectuadas mais campanhas de 
geofísica e reconhecimento geológico, de modo a fazer uma melhor 
caracterização geofísica/geológica para permitir a construção de um 
modelo integrado e robusto; 

 



 

 

Considerações finais 

•Para aumentar o conhecimento geológico e hidrogeológico da área devia 

proceder-se à execução de sondagens mecânicas com recuperação de 

testemunho, para calibração dos dados de campo recolhidos com o 

equipamento TEM-FAST e correlaciona-los com a geologia; 

•Execução de um furo para ensaios de bombagem, em locais a seleccionar 

mediante a geologia e os trabalhos de prospecção geofísica efectuados. 
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