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CAPÍTULO 4
4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

4.1 DADOS GPR

Apresenta-se, a seguir, a análise dos dados dos levantamentos GPR realizados na
área em frente ao IAG (Figura 3.3) e na área próxima do IPEN (Figura 3.4). Nesta fase
todos os perfis GPR estão corrigidos do efeito topográfico e plotados em tempo e
profundidade. Para facilitar a visualização dos refletores será mostrado sempre dois
perfis: o superior, sem interpretação, e o inferior, interpretado.

4.1.1 IAG/Física

Os perfis GPR com afastamento constante foram denominados de PERF00-IAG
(25 MHz), PERF01-IAG (50 MHz), PERF02-IAG (100 MHz), PERF03-IAG (200
MHz), PERF01-PER (50 MHz), PERF02-PER (100 MHz) e serão apresentados a
seguir. Os parâmetros utilizados no processamento dos perfis GPR e das sondagens de
velocidade encontram-se no anexo (Anexo 14 a 26).
A Figura 4.1 mostra o perfil GPR PERF00-IAG (25MHz). Observa-se
claramente a presença de dois refletores inclinados, o primeiro mergulhando de SE
(120ns) para NW (230ns) e o segundo mergulhando de NW (250ns) para SE (360ns).
Estes refletores estão interpretados na própria Figura, parte inferior.
A Figura 4.2 mostra o perfil GPR PERF01-IAG (50MHz). Neste perfil observase a presença de duas zonas refletoras e dois refletores, um subhorizontal e outro com
um leve mergulho. As zonas refletoras distinguem-se pela densidade de refletores, uma
com fortes refletores até cerca de 150ns e outra com pouca reflexão. O primeiro refletor
subhorizontal, localizado entre 50 e 110m no perfil, encontra-se no tempo 200ns e
apresenta um leve mergulho em direção a NW. O segundo refletor, encontrado em torno
de 300ns entre as distâncias de 0 e 150m, apresenta um mergulho suave para SE.
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Figura 4.1 – (a) Perfil GPR PERF00-IAG (25MHz), freqüência de amostragem de 502,3MHz; 512
amostras por traço; antenas com freqüência central de 25MHz; stack de 512; intervalo de
medida dos traços de 1,0m; modo de aquisição transversal elétrico (TE); espaçamento entre as
antenas de 4,0m. (b) Mesmo perfil com os principais refletores interpretados.
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Figura 4.2 – (a) Perfil GPR PERF01-IAG (50MHz), freqüência de amostragem de 334,8MHz; 512
amostras por traço; antenas com freqüência central de 50MHz; stack de 1024; intervalo de
medida dos traços de 0,5m; modo de aquisição transversal elétrico (TE); espaçamento entre as
antenas de 2,0m. (b) Mesmo perfil com os principais refletores interpretados.
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A Figura 4.3 mostra o perfil GPR PERF02-IAG (100 MHz). Os refletores
observados neste perfil são os mesmos da Figura 4.2. No entanto, o refletor encontrado
em torno de 300ns aparece com menos intensidade, provavelmente atenuado pela
elevada condutividade do meio.
A Figura 4.4 mostra o perfil GPR PERF03-IAG (200 MHz). Este perfil somente
conseguiu identificar a presença de duas zonas refletoras, a primeira com fortes
refletores e a segunda com pouca reflexão.
O refletor localizado entre 50 e 110m encontrado a aproximadamente 190ns nos
perfis GPR de 25, 50 e 100MHz, anteriormente citados, “aparentava” ser proveniente de
interferências superficiais. Com o intuito de averiguar esta suspeita, foram realizados
dois perfis GPR perpendiculares à Linha IAG/Física, na posição 79m (Figura 4.5 e 4.6).
Estes perfis foram denominados PERF01-PER (50 MHz) e PERF02-PER (100 MHz) e
estão mostrados nas Figuras 4.7 e 4.8, respectivamente. Em ambos os perfis GPR
observa-se um refletor em 112ns, mergulhando em direção ao IAG/USP. Na medida em
que se afasta do prédio do Instituto de Física o refletor aparece em um tempo maior.
Substituindo-se o tempo duplo de reflexão do sinal do radar de um traço na equação
2.19 e utilizando-se a velocidade da luz (0,3m/ns), obtemos uma distância de
aproximadamente 16,8 metros. Portanto, este refletor ocorre devido à interferência da
parede do Instituto de Física.
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Figura 4.3 – (a) Perfil GPR PERF02-IAG (100MHz), freqüência de amostragem de 1032,7MHz; 512
amostras por traço; antenas com freqüência central de 100MHz; stack de 512; intervalo de
medida dos traços de 0,5m; modo de aquisição transversal elétrico (TE); espaçamento entre as
antenas de 1,0m. (b) Mesmo perfil, com os principais refletores interpretados.

a)

NW

SE

b)

NW

SE

Figura 4.4 – (a) Perfil GPR PERF03-IAG (200MHz), freqüência de amostragem de 1701,6MHz; 512
amostras por traço; antenas com freqüência central de 200MHz; stack de 512; intervalo de
medida dos traços de 0,5m; modo de aquisição transversal elétrico (TE); espaçamento entre as
antenas de 0,6m. (b) Mesmo perfil, com os principais refletores interpretados.
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Figura 4.5 – Croqui mostrando a localização dos perfis GPR PERF01-PER (50 MHz) e
PERF02-PER (100 MHz) realizados perpendicularmente ao Perfil
IAG/FIS.

Figura 4.6 – Foto mostrando a aquisição do perfil GPR PERF02-PER (100 MHz).
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Figura 4.7 – Perfil GPR PERF01-PER (50 MHz). a ) refletor inclinado mergulhando em
direção ao IAG/USP. b ) mesmo perfil, com o principal refletor
interpretado.
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Figura 4.8 – Perfil GPR PERF02-PER (100 MHz). a ) refletor inclinado mergulhando
em direção ao IAG/USP. b ) mesmo perfil, com o principal refletor
interpretado.
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Com o objetivo de se converter os perfis GPR de distância x tempo, em distância
x profundidade, foram executadas 8 sondagens de velocidade (4 CMP’s e 4 WARR’s).
As sondagens CMP’s foram adquiridas nas seguintes posições: 0, 40, 60 e 90 metros, e
as sondagens WARR’s nas posições de 20, 110, 140 e 170m dos perfis de reflexão de
200m da Linha IAG/FIS (Figura 3.3).
As Figuras 4.9 a 4.16 mostram as sondagens de velocidade CMP e WARR, bem
como as suas respectivas análises de semblance2 do espectro de energia da velocidade
de cada refletor, permitindo uma identificação mais precisa da velocidade dos refletores.
A velocidade da onda eletromagnética do GPR é extraída do espectro de velocidade,
onde as cores com maior intensidade (vermelha e rósea) mostram a maior energia de
concentraçao da velocidade da onda EM.

a)

CMP00

b)

Figura 4.9 – a ) CMP00, antena com freqüência central de 200MHz; e b ) Espectro de
energia dos refletores identificados na CMP00. Identifica-se a presença de
dois refletores, o primeiro a 40ns e outro a 65ns, ambos com a velocidade
de 80m/µs (0,08m/ns).

2

Semblance – método de analise de velocidade dos dados de reflexão no qual o fator de coerência em
cada ponto da matriz tempo x velocidade e proporcional a relação do quadrado da soma pela soma dos
quadrados dos dados de sondagens de velocidade (Duarte, 1997).
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a)
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Figura 4.10 – a ) CMP40, antena com freqüência central de 200MHz; e b ) Espectro de
energia dos refletores identificados na CMP40. Identifica-se a presença de
um refletor hiperbólico a 55ns com a velocidade de 90m/µs (0,09m/ns).

a)

CMP60

b)

Figura 4.11 – a ) CMP60, antena com freqüência central de 200MHz; e b ) Espectro de
energia dos refletores identificados na CMP60. Identifica-se a presença de
dois refletores hiperbólicos, o primeiro a 45ns e o segundo a 65ns, ambos
com velocidade de 85m/µs (0,085m/ns).
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CMP90
a)

b)

Figura 4.12 – a ) CMP90, antena com freqüência central de 200MHz; e b ) Espectro de
energia dos refletores identificados na CMP90. Identifica-se a presença de
dois refletores hiperbólicos mais marcantes, o primeiro a 47ns com
velocidade de 90 m/µs (0,09m/ns) e o segundo a 67ns com velocidade de
80m/µs (0,08m/ns).

a)

WARR20
b)

Figura 4.13 – a ) WARR20, antena com freqüência central de 50MHz; e b ) Espectro de
energia dos refletores identificados na WARR20. Identifica-se a presença
de um refletor a 100ns com velocidade de 60m/µs (0,06m/ns).
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a)

WARR110
b)

Figura 4.14 – a ) WARR110, antena com freqüência central de 50MHz; e b ) Espectro
de energia dos refletores identificados na WARR110. Identifica-se a
presença de dois refletores, sendo o primeiro a 100ns com velocidade de
65m/µs (0,065m/ns), e um segundo a 135ns com velocidade de 60m/µs
(0,06m/ns).

a)

WARR140
b)

Figura 4.15 – a ) WARR140, antena com freqüência central de 50MHz; e b ) Espectro
de energia dos refletores identificados na WARR140. Identifica-se a
presença de um refletor a 120ns com uma velocidade de 60m/µs
(0,06m/ns).
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a)

WARR170
b)

Figura 4.16 – a ) WARR170, antena com freqüência central de 50MHz; e b ) Espectro
de energia dos refletores identificados na WARR170. Identifica-se a
presença de um refletor a 105ns com uma velocidade de 60m/µs
(0,06m/ns).

Visando facilitar a análise dos resultados, a tabela 4.1 mostra o resumo dos
resultados obtidos.

Tabela 4.1 – Sondagens de Velocidade CMP e WARR realizadas em frente ao

WARR

CMP

IAG/Física com os refletores identificados e suas respectivas velocidades.

CMP00
CMP40
CMP60
CMP90
WARR20
WARR110
WARR140
WARR170

Posição com
relação a Linha
IAG/FIS (m)
0,0
40,0
60,0
90,0
20,0
110,0
140,0
170,0

Refletores
Localização (ns) – velocidade (m/ns)

Localização (ns) – velocidade (m/ns)

40 – 0,08
55 – 0,09
45 – 0,085
47 – 0,09
100 – 0,06
100 – 0,065
120 – 0,06
105 – 0,06

65 – 0.08
–
65 – 0,085
67 – 0,08
–
135 – 0,06
–
–

Após a análise das sondagens foi realizada a conversão dos perfis de
afastamento constante de tempo para profundidade. Durante as etapas de processamento
o software GRADIX não possibilitou a aplicação do perfil de velocidade elaborado a
partir dos dados de sondagens de velocidade (Tabela 4.1) devido a problemas de
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hardware. Deste modo, para converter os perfis de tempo para profundidade foi
utilizada uma velocidade constante de 0,08m/ns, que foi a velocidade obtida através de
informações geológicas diretas dos poços de investigação perfurados em frente ao IAG.
Os resultados dos levantamentos de radar efetuados na área em frente ao IAG
(Figura 3.3) estão interpretados de maneira integrada com informações geológicas de
superfície e de poço, e com os furos de sondagem a trado.
O perfil GPR PERF00-IAG (25 MHz)(Figura 4.17) mostra dois refletores
inclinados, sendo que o primeiro refletor está relacionado com a interferência da parede
do Instituto de Física, conforme demonstrado anteriormente com a realização dos perfis
GPR PERF01-PER (50 MHz)(Figura 4.7) e PERF02-PER (100 MHz)(Figura 4.8). O
segundo refletor encontrado à profundidade em torno de 10m (NW) mergulhando
suavemente até cerca de 14m em direção a SW está relacionado com um nível de areia
muito grossa, conforme verificado nos poços de investigação geológica (Figuras 1.6, 1.7
e 1.8).
O perfil GPR PERF01-IAG (50 MHz)(Figura 4.18) mostra duas zonas refletoras
e dois refletores subhorizontais. As zonas refletoras se distinguem pela intensidade, a
primeira com uma profundidade máxima de 4,5m está relacionada com a cobertura
antrópica (aterro), ao passo que a outra zona refletora está relacionada com níveis de
argila e areia fina da Formação São Paulo. O primeiro refletor subhorizontal é
correlacionado com a interferência da parede do Instituto de Física. O segundo refletor
subhorizontal encontrado a 10m (NW) está mergulhando suavemente em direção a SW
aproximadamente a 13m estando relacionado com um nível de areia muito grossa,
conforme citado anteriormente.
O perfil de 100MHz (PERF02-IAG (100 MHz), Figura 4.19) conseguiu
identificar a camada de areia grossa observada nos perfis GPR de 25 e 50MHz em torno
de 10m de profundidade. No entanto, percebe-se que em alguns locais este refletor não é
contínuo, provavelmente devido a elevada condutividade das camadas superiores,
atenuando a penetração da onda eletromagnética do radar. Neste perfil o contato entre a
cobertura antrópica (aterro) e os sedimentos da Formação São Paulo é bem definido.
O perfil GPR PERF03-IAG (200 MHz)(Figura 4.20) identificou duas zonas
refletoras. As zonas refletoras se distinguem pela intensidade dos refletores, a zona de
fortes refletores está relacionada com a cobertura antrópica (aterro), ao passo que a zona
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de refletores fracos é devida a níveis de argila e areia fina da Formação São Paulo. Estas
informações podem ser verificadas através da seção geológica elaborada a partir dos
furos de sondagem a trado (Figura 1.13).
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Figura 4.17 – (a) Perfil GPR PERF00-IAG (25MHz), mostrando dois refletores inclinados. O
primeiro refletor está localizado entre as posições 40 e 100m, em uma profundidade de 8 a
9m, correlacionável a interferência da parede do Instituto de Física. O segundo refletor está
localizado a uma profundidade de 10m (NW) mergulhando para 14m (SE), que é
correlacionável à uma camada de areia grossa. (b) Mesmo perfil, com os principais
refletores interpretados.
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Figura 4.18 – (a) Perfil GPR PERF01-IAG (50MHz), mostrando duas zonas refletoras e dois
refletores subhorizontais. A primeira zona (forte reflexão) encontra-se na porção mais
superficial ao longo de todo perfil, relacionada ao aterro. A segunda (ausência de reflexão),
ocorre logo abaixo da primeira e está relacionada com os sedimentos da Formação São Paulo. O
primeiro refletor subhorizontal está localizado a 7,5m de profundidade e é correlacionável com
a interferência da parede do Instituto de Física. O segundo refletor está localizado a uma
profundidade de 10m (NW) a 12m (SE) e é correlacionável a uma camada de areia grossa. (b)
Mesmo perfil, com os principais refletores interpretados.

a)

Sedimentos da
Form. São Paulo
Interferência da
Parede do Inst.
de Física

SE
NW

SE
NW

b)

Aterro

Nível de areia grossa

Figura 4.19 – (a) Perfil GPR PERF02-IAG (100MHz), mostrando duas zonas refletoras e dois
refletores subhorizontais. A primeira zona (forte reflexão) encontra-se na porção mais
superficial ao longo de todo perfil, relacionada com o aterro. A segunda (ausência de reflexão),
ocorre logo abaixo da primeira e está relacionada com os sedimentos da Formação São Paulo. O
primeiro refletor subhorizontal está localizado a 7,5m de profundidade, correlacionável à
interferência da parede do Instituto de Física. O segundo refletor está localizado a uma
profundidade de 10m (NW) e mergulhando até 12m (SE), e é correlacionável com uma camada
de areia grossa. (b) Mesmo perfil, com os principais refletores interpretados.
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Figura 4.20 – (a) Perfil GPR PERF03-IAG (200MHz), mostrando duas zonas refletoras. A primeira
zona (forte reflexão) encontra-se na porção mais superficial ao longo de todo perfil, relacionada
ao aterro. A segunda (ausência de reflexão), ocorre logo abaixo da primeira zona e está
relacionada aos sedimentos da Formação São Paulo. (b) Mesmo perfil, com os principais
refletores interpretados.
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4.1.2 IPEN

O perfil GPR com afastamento constante denominado de GPRHU (50MHz),
mostra a presença de 08 refletores hiperbólicos e um refletor que acompanha a
topografia (Figura 4.21). Neste perfil observa-se uma zona com fortes refletores e outra
com pouca reflexão. O limite entre estas zonas, provavelmente, está relacionado com o
contato entre a cobertura pedológica antrópica (aterro) e uma camada de material
argiloso bem estratificado, conforme verificado com o furo a trado realizado na posição
100 metros (anexo 12).
Os refletores hiperbólicos ocorrem a aproximadamente 100ns da superfície. De
acordo com observações de campo e o cálculo de ajuste de velocidade para as
hipérboles, os mesmos são devidos às interferências superficiais provocadas pelos
postes da rede elétrica (Figura 4.22). A velocidade de ajuste para os refletores
hiperbólicos é de 0,3m/ns, que é a velocidade de propagação da onda eletromagnética
no ar.
Um refletor horizontal que ocorre ao longo de quase todo o perfil, variando de
80 a 100ns (Figura 4.21), pode estar relacionado com uma interferência superficial
provocada pela cerca metálica do IPEN. Para confirmar esta hipótese foram realizadas 2
sondagens de velocidade do tipo CMP e um perfil de afastamento constante com
antenas de freqüência central de 100MHz. Tanto as CMP’s, quanto o perfil de reflexão,
foram realizados na posição de 100m e perpendiculares ao perfil GPRHU (50MHz).
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Figura 4.21 – (a) Perfil GPRHU (50MHz), freqüência de amostragem de 506,9MHz; 512 amostras
por traço; antenas com freqüência central de 50MHz; stack de 512; intervalo de medida dos
traços de 0,5m; modo de aquisição transversal elétrico (TE); espaçamento entre as antenas de
2,0m. (b) Mesmo perfil, com os principais refletores interpretados.

a)
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Figura 4.22 – Croqui da área próxima ao IPEN, mostrando a distância dos objetos em
superfície em relação ao Perfil GPRHU (50MHz).

A Figura 4.23 mostra a sondagem de velocidade realizada na posição de 100m e
paralela ao perfil GPRHU (50MHz), denominada de CMP100P (100MHz). Nesta figura
observa-se a presença de dois refletores horizontais, o primeiro identificado a 95ns e o
segundo a 125ns, ambos com uma velocidade em torno de 290 m/µs (0,29m/ns). Ambos
os refletores estão relacionados com as interferências superficiais devido a elevada
velocidade.
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CMP100P (100MHz)
a)
b)

Figura 4.23 – a ) CMP100P (100MHz); e b ) Espectro de energia dos refletores
identificados na CMP100P (100MHz). Identifica-se a presença de dois
refletores horizontais, o primeiro a 95ns e o segundo a 125ns, ambos com
velocidade de 290m/µs (0,29m/ns).

A Figura 4.24 mostra a sondagem de velocidade realizada na posição de 100m e
transversal ao perfil GPRHU (50MHz), denominada de CMP100T (100MHz). Esta
sondagem também identificou a presença de dois refletores horizontais, o primeiro a
100ns e o segundo a 145ns, ambos com velocidades em torno de 290 m/µs (0,29m/ns).
Ambos os refletores são interpretados como sendo devidos às interferências superficiais.
Para confirmar esta hipótese, foi executado um perfil de reflexão transversal à cerca do
IPEN, na posição de 100m do perfil GPRHU (50MHz)(Figura 4.25).
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CMP100T (100MHz)
a)
b)

Figura 4.24 – a ) CMP100T (100MHz); e b ) Espectro de energia dos refletores
identificados na CMP100T (100MHz). Identifica-se a presença de dois
refletores horizontais, o primeiro a 100ns e o segundo a 145ns, ambos
com velocidades de 290m/µs (0,29m/ns).

Figura 4.25 – Croqui mostrando a localização do perfil GPR GPRHU-T (200MHz)
realizado perpendicularmente ao Perfil GPRHU (50MHz).

O perfil GPR GPRHU-T (200MHz) mostra um refletor localizado a 85ns no
início do perfil mergulhando em direção a Av. Prof. Lineu Prestes (Figura 4.26).
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Substituindo-se o tempo duplo de reflexão do sinal do radar (60ns)3 na equação 2.19 e
utilizando-se a velocidade da luz (0,3m/ns) obtemos uma distância de aproximadamente
9,0 metros, indicando que este refletor ocorre devido a interferência da cerca metálica
do IPEN.
IPEN

Av. Prof. Lineu
Prestes

a)

b)

Figura 4.26 – a ) Perfil GPR GPRHU-T (200MHz) com destaque (linha preta) de um
refletor inclinado a 85ns mergulhando em direção a Av. Prof. Lineu
Prestes. b ) Mesmo perfil, com o principal refletor interpretado.

3

60ns = tempo de observação do refletor (85ns) – variação do tempo após a adição da topografia (25ns)
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O perfil GPR GPRHU (50MHz) foi convertido de tempo para profundidade com
o auxílio dos furos de sondagem a trado realizados na área do IPEN (Figura 4.27). Neste
perfil foram identificadas duas zonas refletoras, um refletor subhorizontal que
acompanha a topografia e oito refletores hiperbólicos. As zonas refletoras se distinguem
pela intensidade dos refletores, a primeira zona com fortes refletores está relacionada
com uma camada antrópica (aterro), ao passo que a zona de fracos refletores é
relacionada a uma camada de argila da Formação São Paulo, esta camada de argila,
conforme observado no furo de sondagem a trado FTIPEN05 (Anexo 12), apresenta
uma coloração rósea a violácea, elevada plasticidade e estratificações primárias
planares. Os refletores hiperbólicos, bem como o refletor subhorizontal que acompanha
a topografia, estão correlacionados com interferências superficiais provocadas por
objetos em superfície, tais como os postes de iluminação pública e a cerca metálica,
respectivamente.
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Figura 4.27 – (a) Perfil GPRHU (50MHz), mostrando duas zonas refletoras, um refletor acompanhando
a topografia e inúmeros refletores hiperbólicos. A primeira zona (forte reflexão) encontra-se na
porção mais superficial ao longo de todo perfil, relacionada ao aterro. A segunda (ausência de
reflexão), ocorre logo abaixo da primeira e está relacionada com uma camada de argila da
Formação São Paulo. O refletor que acompanha a topografia está localizado a 3m de
profundidade, correlacionável com a interferência da cerca metálica do IPEN. Os refletores
hiperbólicos, dispersos ao longo de todo o perfil, são correlacionáveis com as interferências
superficiais provocadas pelos postes de iluminação pública. (b) Mesmo perfil, com os principais
refletores interpretados.
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