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CCaappííttuulloo  88  

 
 Dentro do objetivo de integrar os métodos GPR e a sísmica de refração 

visando o mapeamento do N.A. e a estimativa do teor de umidade, buscamos 

observar i) se ocorreriam diferenças de comportamento das respostas geradas pela 

sísmica e pelo GPR face às possíveis mudanças da franja capilar, devido aos efeitos 

das variações pluviométricas sazonais e às diferenças granulométricas, e ii) quais as 

possíveis fontes de erros e quantificá-las quando possível, estimando a acurácia dos 

dois métodos. 

Os ensaios foram realizados em três períodos com diferentes índices 

pluviométricos, denominados período chuvoso (janeiro/2004); período intermediário 

(abril/2004) e período seco (setembro/2004). 

O mapeamento do N.A. com o GPR foi feito com o emprego de antenas de 50 

MHz, 100 MHz e 200 MHz nos três diferentes períodos. O monitoramento periódico 

dos poços, situados próximos à linha geofísica, serviu de referência. Nos poços de 

monitoramento foi observada a seguinte tendência: setembroabriljaneiro ANANAN ...... << .  

O GPR conseguiu reproduzir com as antenas de 200 MHz e 100 MHz essa 

tendência, porém, com a antena de 50 MHz não foi possível caracterizar o N.A.  

Diferenças pontuais entre a medida direta e o mapeado pelo GPR podem ser 

atribuídas à qualidade do dado (problemas de acoplamento da antena nos diferentes 

períodos, interferências externas, deriva do equipamento etc.) e não a forma como 

foram processados os dados.  

Os resultados obtidos com a antena de 100 MHz foram os que melhor 

reproduziram a observação dos poços, sendo que a antena de 200 MHz foi 

sistematicamente, pouco inferior, ou seja, certas tendências não se confirmaram, 

mas atribuímos tal comportamento ao processo de análise de velocidade em que o 

fator de coerência (painel semblance) para as antenas de diferentes freqüências 

pode variar e, consequentemente, os valores de profundidade também. 
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Outro aspecto importante a se ressaltar foi o fato da existência de uma franja 

capilar bem espessa, oriunda do pacote de argila plástica superior ao N.A., não 

constituir problema para o mapeamento do N.A. com as antenas de 100 MHz e 200 

MHz.  

Já o mapeamento do N.A. com a sísmica de refração, apesar de ser um 

processo mais simples, revelou ambigüidades na interpretação da superfície 

refratora.  

Os problemas na inversão dos dados de refração estiveram associados a dois 

aspectos principais: i) o processo de inversão dos dados sísmicos, os quais são 

extremamente sensíveis à velocidade da primeira camada e esta, no caso estudado, 

foi de difícil determinação, devido à interferência da onda aérea e ii) a ambigüidade 

na escolha do modelo de inversão, neste caso o horizonte saturado, que estaria se 

comportando como uma camada escondida. 

Para o caso estudado, conclui-se que as incertezas, principalmente aquelas 

associadas à identificação dos eventos, levariam a resultados que, embora tenham 

se aproximado bastante das observações diretas, não permitiram mapear a 

flutuação do N.A. entre os diferentes períodos.  

 Dessa forma, ressaltamos que o GPR foi mais sensível a essas variações 

sazonais. A sísmica, neste estudo, não foi eficiente. Para locais com horizontes 

superficiais bem estratificados, a sísmica de refração teria de ser aplicada com 

bastante rigor e, preferencialmente, em conjunto com outro método geofísico. 

Foram determinados os valores dos erros passíveis de observação e 

constatou-se que estes não influenciaram o resultado final mesmo na escala em que 

o trabalho fora realizado. 

 Para a estimativa do teor de umidade volumétrico foram comparadas duas 

metodologias com o uso do GPR. Ambas se utilizam da onda direta no solo (Ground 

Wave). Foram realizados ensaios com antenas de 50 MHz, 100 MHz e 200 MHz, 

nos diferentes períodos ao longo de um ano, e observamos uma variação da 

umidade para os períodos com diferentes índices pluviométricos, acentuada entre os 

períodos chuvoso e seco.  

 Pelo método das diferenças proposto por Hisman et al. (2003b), a antena de 

200 MHz foi a que apresentou maior acurácia na estimativa do teor de umidade 

volumétrico visto que, os eventos da onda aérea e direta, neste caso, mostraram-se 

diferenciadas nos radargramas.  
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 Por outro lado, a estimativa do teor de umidade volumétrico, utilizando o 

ajuste linear para diferentes afastamentos, apresentou valores bem próximos aos 

obtidos com a medida direta (furo a trado), na qual os teores de umidade variavam, 

aproximadamente, de 6,5 % a 10 % para os horizontes mais rasos (< 0,50 m).  

 Ambas estimativas foram bem coerentes, contudo é importante observar, 

aplicando-se o método das diferenças, se ocorre deslocamento no tempo de origem 

da onda direta offset (x=0). Considerando-se este deslocamento ( 0t ), os valores do 

teor de umidade apresentaram maior acurácia. 

 Nossos resultados indicam que a estimativa do teor de umidade obtida por 

ambos os métodos correspondem a dos horizontes mais rasos, e que a zona de 

influência, mesmo para antenas de freqüências centrais superiores a 200 MHz, não 

ultrapassam os 0,50 m, fato este também observado por outros pesquisadores, e.g. 

Hubbard et al. (2002), utilizando antena de 900 MHz, relatam zona de influência de 9 

cm; Sperl (1999), apud Huisman et al. (2003), aplicando antena de 225 MHz, a zona 

de influência de 0,10 m a 0,15 m; Du (1996), apud Huisman et al. (2003) 

empregando antena de 225 MHz, a zona de influência de aproximadamente 0,20 m 

a 0,50 m. 

É importante salientar, no entanto, que Clement et al. (2003) apontam em seu 

trabalho que as antenas de menor freqüência propiciam a investigação de horizontes 

mais profundos (mesmo se considerar-se o registro da onda direta no solo), o que 

no presente estudo com as condições da realização do ensaio, não se confirmaram. 


