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ABSTRACT 

 
The results of a survey using resistivity and induced 
polarization methods are shown in two sections of 
500 and 390 m, in a sulphide zone associated with 
gold occurrences in the Bom Futuro mining area, 
Várzea Grande, Mato Grosso State, Brazil. The IP 
survey method was time domain, carried out with 4 
seconds of current injection,  the results shows high 
chargeability regions (> 20mV/V) associated with an 
average resistivity range of 300 Ohm.m, which 
indicates that they are acceptable for a sulphide 
zone. With the results shown here, it was possible to 
identify zones with possible occurrences of gold. 
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RESUMO 

 
Os resultados de uma pesquisa com resistividade e 
polarização induzida são mostrados em duas seções 
de 500 e 390 m, em uma zona de sulfeto associada a 
ocorrências de ouro na área de mineração do Bom 
Futuro, Várzea Grande, Mato Grosso, Brasil. O 
método de pesquisa de IP foi o domínio do tempo, 
realizado com 4 segundos de injeção de corrente, os 
resultados mostram regiões de alta capacidade de 
carga (>20mV/V) associadas a uma faixa média de 
resistividade de 300 Ohm.m, o que indica que eles 
são aceitáveis para a zona de sulfeto. Com os 
resultados mostrados aqui, foi possível identificar 
zonas com possíveis ocorrências de ouro. 

 
PALAVRAS-CHAVE: cargabilidade, resistividade, zona 
de sulfeto, mineração. 

 

INTRODUÇÃO 
 
A área da pesquisa situa-se na mineradora Bom Futuro na 
região de Várzea Grande-MT. O estudo foi feito em duas 
linhas, com 500 e 390 m de comprimento. As duas linhas 
de geofísica estão em local próximo a ocorrências de ouro, 
onde é possível observar cavas em que ocorreu a 
exploração do metal. 
As primeiras descrições das rochas do Grupo Cuiabá 
ocorreram na década de 1960 com trabalhos de 
individualização litoestratigráfica, onde foram sugeridos os 
Grupos Jangada e Cuiabá (ALMEIDA, 1964). O Grupo 
Cuiabá se caracteriza por uma sequência com 
predominância de rochas de filito com intercalações de 
quartzitos, metagrauvacas, metarenitos, meta 
conglomerados, com raras ocorrências de metacalcários e 
filitos calcíferos (Migliorini, 2000). Na imagem a seguir 
(figura 1) é possível visualizar o mapa tectônico da Baixada 
cuiabana, em que se situa a região estudada. 
 

 
Figura 1 – Mapa geológico da baixada cuiabana e perfil de dobras 
de sua formação geológica. O polígono vermelho indica a área de 
estudo. (OLIVEIRA, 2012). 

 
O Grupo Cuiabá, grupo no qual a região estudada está 
inserida, permitiu a identificação de três fases de 
deformação, as duas primeiras (direção NE) são 
responsáveis pela origem dos veios de quartzo, chamados 
informalmente de “travessões” e a terceira (direção NW) 
pela criação dos veios de quartzo, chamada informalmente 
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de “filões”, sendo que nestas fases de deformação foram 
encontradas veios de quartzo que preenchem fraturas, ou 
então disseminado nas rochas encaixantes próximas a 
essas estruturas, podendo ser portadora de mineralizações 
auríferas (SILVA, 2002). 
A origem do ouro neste grupo foi atribuída a diferentes 
fontes, entre elas, sedimentar (singenética), onde o ouro 
foi depositado juntamente com os sedimentos que 
preencheram a bacia sedimentar. O metamorfismo pode 
ter contribuído para a remobilização e concentração destes 
fluidos para fraturas onde precipitaram formando veios de 
quartzo auríferos (Alvarenga, 1990). A Figura 2 mostra 
intercalação de rocha entre quartzito e meta-argilito 
dentro de uma cava do garimpo, próximo ao local de 
aquisição das linhas de resistividade e IP. 
 

 
Figura 2 - Fotografia tirada dentro de uma das cavas da 
mineradora, e mostra duas ocorrências de rocha na área de 
estudo, com intercalação de quartzito (cor bege) e meta-argilito 
(cor marrom). 

 
A pesquisa teve como objetivo localizar possíveis 
mineralizações de ouro, que ocorrem associados à zonas 
sulfetadas. A resistividade teve como objetivo localizar 
regiões com baixos valores de resistividade que possam 
indicar presença de fraturas e falhas. Enquanto que a 
cargabilidade teve como objetivo apontar possíveis zonas 
sulfetadas. 
Em estudo muito similar, também realizado na Baixada 
Cuiabana (Nunes, 2007) apresenta uma região com 
incidências de zonas mineralizadas de ouro associados a 
veios de quartzo. As anomalias de cargabilidade 
identificadas nestas áreas indicaram valores de 15 a 30 
mV/V. 

METODOLOGIA 

 
Foram adquiridas duas linhas (Figura 3) de resistividade e 
IP. Uma com 500 e 390 m de comprimento e dispostas de 

acordo com a disponibilidade de área livre, uma vez que a 
pesquisa foi feita em local já explorado e com presença de 
cavas. As linhas de resistividade e IP foram adquiridas em 
fevereiro de 2017, em época de chuva. 
 

 
Figura 3 – Localização das duas linhas de resistividade e IP. Linha 
1 em azul e Linha 2 em amarelo. Área da Mineradora Bom Futuro, 
município de Várzea Grande, MT. 

 
O equipamento utilizado nas medições de resistividade e IP 
foi o Syscal Pro 72 (Iris Instruments Inc.). O arranjo utilizado 
foi o Dipolo-Dipolo com espaçamento entre eletrodos de 
10 m. Foram obtidos 240 pontos de investigação e 7 níveis. 
A aquisição de IP ocorreu no domínio do tempo, com 
janelas cole-cole e intervalo de injeção de corrente de 4 s 
com injeção constante de 800 V. Foram utilizados 
eletrodos porosos. 
O equipamento de aquisição foi programado para realizar 
no máximo 3 leituras, com fator de qualidade com desvio 
padrão máximo de 2%. Com esta configuração o 
equipamento realiza no mínimo 3 medidas no mesmo 
ponto, e salva as duas melhores medidas. 
 

 
Figura 4 – Aquisição de resistividade e IP com o aparelho Syscal 
Pro 72, com espaçamento de 10 m entre os eletrodos. 

 
O método de polarização induzida baseia-se na medição 
das variações de voltagem em função do tempo ou 
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frequência, a partir de uma interrupção de corrente, 
observando o decaimento da carga. As rochas atuam como 
capacitores, onde, minerais metálicos, argilas e eletrólitos 
armazenam cargas. Com isso, é possível realizar a 
discriminação das rochas e minerais presentes no solo 
(KEAREY et al.,2002). 
Com injeção de corrente, os íons negativos e positivos se 
agrupam em lados opostos do material. Quando ocorre a 
interrupção da corrente injetada, estes retornam as suas 
posições originais após um período finito de tempo, 
causando um decaimento gradual da voltagem. Este 
fenômeno é conhecido como polarização de membrana, 
comum na presença de argilas (KEAREY et al., 2002). 
No caso dos sulfetos, as cargas positivas e negativas 
sofrem repulsão devido a injeção de corrente. Os íons 
negativos e positivos se acumulam de cada lado do grão, 
tentando liberar elétrons para o grão ou aceitar elétrons 
conduzidos através do grão. Consequentemente, ocorre 
acumulo de íons (KEAREY et al., 2002). 
Quando ocorre interrupção da corrente, os íons se 
dispersam lentamente de volta a seus locais originais e 
causam um decaimento transitório de voltagem. As 
medições de IP no domínio do tempo envolvem a medição 
do decréscimo da voltagem após a corrente ter sido 
desligada (KEAREY et al., 2002). 
Os parâmetros mais utilizados são a resistividade e a 
cargabilidade (M), definido como a área (A) abaixo da 
curva de decaimento, em um dado intervalo de tempo Δt, 
normalizada pela ΔVc contínua, pois o valor de M depende 
do V inicial, (KEAREY et al, 2002), conforme a fórmula 
abaixo: 
 

 
 
RESULTADOS  
 
Para cada linha adquirida (linha 1 e linha 2) foram obtidas 
seções de cargabilidade e resistividade. Na linha 1, a seção 
de resistividade (Figura 5) foi obtida com 4 iterações 
apresentando erro RMS final de 5,4%, com valores de 
resistividade de 50 Ohm.m a 2559 Ohm.m. As informações 
de resistividade permitiram a delimitação de estruturas e 
identificação de possíveis falhas e/ou fraturas. A seção de 
IP foi obtida após 4 iterações apresentando erro RMS final 
4,1% com valores de cargabilidade de 1 mV/V a 41mV/V. 
Essa seção foi utilizada para identificar possíveis zonas 
mineralizadas, quando estas ocorrem associadas ao 
sulfeto. 
Na figura 5, é possível identificar região horizontalizada 
que atinge até 8,72 m de profundidade, com resistividade 
de 408 até 1969 Ohm.m, interpretada como solo. A partir 
de 22 m de profundidade, em região horizontalizada no 
perfil, a resistividade varia de 143 a 408 Ohm.m, o que é 
caracterizada como baixa resistividade para o local. As 
anomalias encontradas no perfil de cargabilidade com 
valores de 11 a 36 mV/V na mesma faixa de profundidade 
do solo (encontrada na seção de resistividade) sugerem 
presença de argila no solo. As anomalias encontradas no 
perfil de cargabilidade, a partir de 20 m de profundidade, 
com valores de 21 a 41 mV/V. Sugerem ocorrência de 
zonas sulfetadas, ocorrendo associadas a baixos valores de 
resistividade. 
 

 
 

. 
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Figura 5 – Seção elétrica da linha 1. Acima: Seção de resistividade aparente. Abaixo: Seção de Polarização Induzida com a representação 
da cargabilidade. Comprimento da linha de 500 m, com espaçamento de eletrodo de 10 m e tempo de injeção de corrente de 4s. 
 

 
Na linha 2, a seção de resistividade (Figura 6) foi obtida 
com 5 iterações apresentando erro RMS final de 8,4%, com 
valores de resistividade de 30 Ohm.m a 13268 Ohm.m. A 
seção de IP foi obtida após 5 iterações apresentando erro 
RMS final 5,6% com valores de cargabilidade de 1 mV/V a 
38,5 mV/V.  
Na figura 6, a camada que atinge até 13 m de 
profundidade, apresenta valores de resistividade entre 343 
a 3924 Ohm.m, sedo interpretada como solo. A partir de 
13 m de profundidade, o valor da resistividade varia de 30 
a 152 Ohm.m, sendo interpretada como zona de rochas 

sedimentares com presença do nível d’água. As anomalias 
encontradas no perfil de cargabilidade com valores de 16 a 
36 mV/V na mesma faixa de profundidade do solo 
(encontrada na seção de resistividade) sugere presença de 
argila na camada de solo, caracterizado pela polarização de 
membrana. As anomalias encontradas no perfil de 
cargabilidade com valores entre 16 e 38,5 mV/V, a partir 
de 17 m de profundidade, sugere ocorrência de zonas 
sulfetadas. 
 

 
 

 
Figura 6 – Seção elétrica da linha 2. Acima: Seção de resistividade aparente. Abaixo: Seção de Polarização Induzida com a representação 
da cargabilidade. Comprimento da linha de 390 m, com espaçamento de eletrodo de 10 m e tempo de injeção de corrente de 4s. 
 
 
 

CONCLUSÃO 
 
A partir dos resultados de cargabilidade nas seções de IP 
foi possível identificar 4 zonas com anomalias de 
cargabilidade. Na linha 1, foi possível indicar duas 
anomalias a 21,8 metros de profundidade, uma entre 100 
a 140 m de distância na horizontal, e a segunda anomalia 
entre as posições 190 e 210 m na horizontal. Na linha 2, foi 
possível indicar duas anomalias a partir de 17 m de 
profundidade, uma entre as posições 95 a 135 m no eixo 
horizontal e a segunda anomalia entre as posições 160 a 
180 m na horizontal. As quatro anomalias mencionadas 
acima foram indicadas como possíveis zonas de 
acumulação de ouro. Até a data de submissão deste 

resumo as anomalias indicadas ainda não foram 
escavadas. 
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