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A pesquisa teve como objetivo integrar o método GPR (Ground Penetrating Radar) 

com a sísmica de refração, visando o mapeamento do N.A. e a estimativa do teor de 

umidade em uma área de estudos hidrogeológicos no campus da USP, assim como 

analisar a acurácia da medida dos dois métodos. Foram realizados ensaios 

geofísicos, granulométricos, de teor de umidade, do grau de saturação, do 

monitoramento do N.A. e acompanhamento dos índices pluviométricos em três 

períodos com variações sazonais no decorrer de um ano denominados período 

chuvoso (janeiro/2004); período intermediário (abril/2004) e período seco 

(setembro/2004). O mapeamento do N.A. com GPR foi feito com geometria multi-

offset, com as antenas de freqüências centrais 50 MHz, 100 MHz e 200 MHz, sendo 

que as antenas de 100 MHz e 200 MHz foram as que caracterizaram o N.A., 

refletindo sua variação sazonal e mantendo a tendência 

setembroabriljaneiro ANprofANprofANprof ......... << . O emprego da sísmica de refração 

gerou maiores erros e ambigüidades na inversão dos dados. Neste estudo, a 

sísmica de refração não foi sensível às variações sazonais e, embora os resultados 

tenham se aproximado das observações diretas, não permitiram mapear a flutuação 

do N.A. entre os diferentes períodos. A estimativa do teor de umidade volumétrico 

pelo GPR foi obtida com duas metodologias diferentes que utilizaram a onda direta 

no solo. Foram empregadas antenas de 50 MHz, 100 MHz e 200 MHz nos diferentes 

períodos. Observou-se uma variação da umidade entre os períodos, sendo o teor de 

umidade de janeiro > abril > setembro. A antena de 200 MHz foi a que possibilitara 

uma melhor acurácia na estimativa do teor de umidade volumétrico.  
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