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RESUMO 

A utilização do Método Eletromagnético no Domínio do Tempo [TDEM], contribui de uma forma significativa 

para localização das estruturas geológicas em profundidade e definição da sua geometria. Os modelos 

geológicos/estruturais obtidos, complementados com a integração de outra informação e metodologias, permitem 

identificar estruturas geológicas com aptidão para exploração de águas subterrâneas. Em Cabo Verde, 

arquipélago, com precipitações na generalidade fracas (INGRH, 2000, Lima e Garcia, 2011), os recursos 

hídricos subterrâneos desempenham um papel fundamental no dia a dia das populações, constituindo a principal 

fonte de abastecimento de água. 

Foram efetuadas 21 sondagens eletromagnéticas, na localidade de Chã das Caldeira, na Ilha Fogo, Cabo Verde. 

Do modelo tridimensional interpolado, é possível observar a existência de uma relação directa entre as anomalias 

geofísicas detectadas, com as estruturas geológicas observáveis à superfície, assim como a existência de 

anomalias, subhorizontais, com baixo valor de resistividade (<400ohm.m), que estarão associadas à presença de 

um eventual aquífero.  

Palavras-Chave: Cabo Verde, água subterrânea; TDEM, resistividade; modelos 2D e 3D. 

1. INTRODUÇÃO  

A utilização de TDEM, permite a deteção e localização de formações que exibam valores de resistividade 

contrastantes com meio geológico envolvente (AEMR, 2007). A aplicação deste método em zonas vulcânicas 

aparece vulgarmente associado a estudos hidrogeológicos, de modo a identificar a circulação de fluidos 

hidrotermais e os sistemas aquíferos, sendo de realçar os estudos desenvolvidos no vulcão Kilauea no Hawaii, 

Monte Somma-Vesúvio em Italia, vulcão Piton de la Fournaise na ilha de  Reunião, vulcão Newberry, Oregon, 

USA e caldeira Masaya na Nicarágua (Kauahikaua, 1993; Fitterman et al., 1988; Lénat et al., 2000; Duarte et al., 

2017), entre outros. A elevada resolução vertical permite ainda uma boa determinação da profundidade dos 

objectos alvo. 

2. ENQUADRAMENTOS 

A ilha do Fogo, Cabo Verde (Figura 1), apresenta características de natureza vulcano-estratigráfica, patenteada 

na cronologia dos acontecimentos geológicos (Figura 2). As rochas basálticas, 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 (Machado e 

de Assunção, 1965). Estratigraficamente a ilha é caracterizada pela sequência de escoadas vulcânicas 

intercaladas por camadas piroclásticas, sobre um soco cosntituído por rochas mais antigas: 
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1. Rochas do Complexo Antigo (CA): Rochas alcalinas e carbonatitos, atravessada por filões basálticos. 

Camada tida como impermeável (BURGEAP, 1974 e Barmen et al, 1990); 

2. Complexo Eruptivo Principal (CEP): Intercalações de escoadas lávicas e camadas piroclásticas; 

3. Parte superior da ilha: Escoadas basálticas recentes.  

Estruturalmente são visíveis um grande número de estruturas tectónicas, sendo de realçar os três sistemas de 

falhas principais com orientações: NW-SE a WNW-ESE, N-S e NNE-SSW (Figura 3). 

 

Cabo Verde é um arquipélago com precipitações na generalidade fracas (INGRH, 2000, Lima e Garcia, 2011). O 

sistema hidrogeológico da Ilha foi descrito nos trabalhos de BURGEAP (1974). 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 (Barmen et al., 1990) consideraram também o topo 

do CA como sendo impermeável e funcionando como base do aquífero regional, que teria início na caldeira do 

vulcão. Consideram também os “chupadeiros” como aquíferos locais devidos, no caso, à existência de grande 

número de filões na parte superior do CEP chamado, pelos autores, de Complexo Eruptivo da Bordeira (CEB). O 

modelo hidrogeológico está esquematizado na Figura 4 (Gesto, 2011). 

  

Figura 3. Esboço estrutural da 

Ilha do Fogo e localização da 

área estudada (adaptado de 

Brum da Silveira et al., 1997). 

Localização da 
área de estudo 

Figura 4. 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). 

Figura 1. Localização da ilha do Fogo no 

arquipélago de Cabo Verde (assinalada com 

um polígono). 

(adaptado de 

http://www.portugalcaboverde.com) 

Figura 2. Carta geológica da ilha do Fogo, Cabo Verde, 1:50 

000 e localização da área estudada, estando assinaladas na 

legenda da figura, com setas, as formações geológicas e 

escoadas vulcânicas abrangidas pela área estudada (adaptado 

de List et al.,2007). 

Localização da 

área de estudo 
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3. RESULTADOS 

Foram efetuadas 21 sondagens eletromagnéticas, com uma antena de geometria quadrada e dimensão com 200 

metros de lado (transmissora e receptora), permitindo alcançar uma profundidade de investigação elevada e 

reconhecer as estruturas geológicas em profundidade (Figura 5). O processamento dos dados consistiu na 

utilização de algoritmos convencionais (inversão Occam e Marquardt, inversão quasi-2D com limitação lateral) 

para a inversão 1D, seguindo-se uma interpolação em formato voxel data (Figura 6).  

 

 

O modelo geofísico obtido demonstra a existência de valores de distribuição de resisitividade bastante distintos, 

com amplitude que variam entre 655 e 1980ohm.m. 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, na figura 6a), que se encontra a cerca de 200m de profundidade, a uma cota 

aproximada de 950m (Figura 6b). 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.  

4. CONCLUSÕES 

Do modelo tridimensional de distribuição de valores de resistividades eléctricas, é evidente o controlo estrutural 

das anomalias geofísicas subsuperficiais com relação directa a morfoestruturas existentes à superfície (falhas e 

descontinuidades), estruturas essas representadas na cartografia geológica já existente. 

Na figura 6 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. 
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Figura 5. Integração do modelo geofísico 

na topografia, com a localização das 21 

sondagens electromagnéticas. 

Figura 6. a) 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. 

(a) 

(b) 
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