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CCapítulo 1 

 
1.1 – Contexto e relevância 
 

As informações sobre as características hidrogeológicas dos solos e 

sedimentos rasos em áreas urbanas são de extrema importância para os projetos e 

pesquisas envolvendo questões geoambientais. 

Investigações rasas para projetos de monitoramento, controle ou remediação 

de contaminação freqüentemente requerem o conhecimento da distribuição espacial 

do conteúdo de água e do fluxo preferencial dos fluidos para estudos de modelagem 

e predição de transporte dos poluentes (Figura 1.1). A obtenção dessas informações 

com métodos convencionais, normalmente invasivos (perfuração e escavação), é 

dificultada pelas condições do espaço urbano, ou mesmo proibitiva por razões de 

segurança (e.g. risco de acidentes ou disseminação dos contaminantes). 

De maneira simplificada a água em subsuperfície se distribui nos vazios em 

duas zonas principais (Figura 1.1): zona não saturada (também conhecida como 

zona vadosa1, zona rasa ou zona de aeração) e zona saturada2 ou freática. O limiar 

entre estas duas zonas é denominado de superfície freática (SF) ou nível da água 

subterrânea (nível d’água – N.A.). 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Zona Vadosa - corresponde à porção superficial do material geológico, situada entre a superfície do 
terreno e o topo do aqüífero; caracteriza-se por ser um meio cujos poros estão ocupados pela água 
nas fases líquida e gasosa. 
2 Zona Saturada - local onde as rochas e/ou solos estão com seus poros totalmente preenchidos por 
água subterrânea. 
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Figura 1.1 – Representação da distribuição da água na subsuperfície, mostrando as principais zonas 
de umidade (modificado de Bear e Verruijt, 1987) 

 

Alguns métodos geofísicos, por serem não invasivos e terem boa logística de 

campo além de baixo custo, passaram a ser bastante empregados em estudos 

hidrogeológicos e de contaminação de solos. O Radar de Penetração no Solo 

(Ground Penetrating Radar – GPR) e a sísmica de refração rasa são alguns dos 

principais métodos empregados (Porsani et al., 2004; Bradford, 2002; Francese et 

al., 2002; Bachrach et al., 1998; Cardimona et al., 1998; Jefferson et al., 1998; 

Arcone et al., 1998; Bachrach e Nur, 1998; Birkelo et al., 1987; Dodds e Ivic, 1990; 

Mazac et al., 1990). 

No entanto, vários trabalhos e estudos têm chamado a atenção para certas 

dificuldades e limitações quando se investiga, por meio de métodos sísmicos, a zona 

de transição entre sedimentos não saturados, parcialmente saturados e totalmente 

saturados, nas quais os valores da velocidade de propagação da onda P podem 

variar de 4 vezes ou mais num curto intervalo vertical, o que provoca erros na 

análise de velocidades convencional (Bradford e Sawyer, 2002), ou pode falsear os 

resultados da refração quando a zona vadosa se comporta como uma camada 

escondida (Haeni, 1986).  

Vale também ressaltar que a onda elástica e a onda eletromagnética reagem 

de maneira distinta à presença da água intersticial da zona vadosa. Enquanto a 

velocidade da onda eletromagnética é severamente afetada pela presença da água, 

mesmo quando presente nas formas pelicular e capilar, a onda elástica só reage a 

partir de uma saturação superior a 90% (Biot, 1956; Biot, 1962; Domenico, 1974). A 
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partir destes pressupostos, os níveis freáticos determinados pelos dois métodos 

podem ser distintos, dependendo do comportamento da zona vadosa.  

Também as alterações pluviométricas sazonais podem provocar, 

potencialmente, alterações na constituição da zona vadosa, assim como alterações 

nas velocidades e qualidade dos registros das ondas elásticas e eletromagnéticas. 

Backer (1999) observou em ensaios de sísmica de reflexão variações significativas 

(~24%) nos valores da velocidade da onda P (tempo de chegada da onda direta) 

medidos em períodos secos e úmidos. Variações na qualidade dos dados de GPR 

obtidos na cidade de São Paulo tanto em períodos úmidos e secos levantaram essa 

suspeita, porém sem estudos conclusivos (Prado, 2000). 

Dessa maneira, o objetivo principal desta pesquisa foi integrar o método GPR 

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

umidade do solo numa área de testes na Cidade Universitária, campus da USP na 

cidade de São Paulo. 

Buscamos, também, observar 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 além de estimar a acurácia dos dois métodos bem como 

a grandeza dos possíveis erros envolvidos no processo. Para isso realizamos 

diferentes campanhas em períodos de alta, média e baixa pluviometria 

denominados: período chuvoso (janeiro/2004); período intermediário (abril/2004) e 

período seco (setembro/2004). 

A integração dos resultados geofísicos aos dados da investigação direta 

(análise granulométrica e teor de umidade) permitem uma melhor interpretação do 

modelo geológico.  


