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RESUMO: Estudos geofísicos para complementação de resultados geotécnicos na Construção 

Civil têm se tornado mais reconhecidos e necessários devido à sua contribuição com a 

otimização de projetos. Neste panorama, os métodos elétricos e eletromagnéticos têm sido 

alvo de interesse e destaque, pois se tratam de métodos de mais fácil manuseio e acesso, que 

têm gerado resultados promissores para as investigações de solo na Engenharia Civil quando 

se há a necessidade da caracterização detalhada dos horizontes de solo e topo rochoso. Dois 

métodos geofísicos que podem ser empregados em investigações rasas para este fim são o 

método de Radar de Penetração de Solo (GPR) e a Tomografia de Resistividade Elétrica 

(ERT). Utilizamos como exemplo uma área controlada dentro do Campus do Observatório 

Nacional, na cidade do Rio de Janeiro.Foram conduzidas medidas ERT e GPR ao longo de 

quatro perfis paralelos cobrindo a área de estudo. Para o levantamento ERT os arranjos de 

campo utilizados foram Dipolo-Dipolo, Wenner e Schlumberger e para o GPR foram usadas 

antenas não-blindadas de 100, 50 e 25 MHz. As duas técnicas tiveram o objetivo de investigar 

lateralmente e em profundidade os horizontes de solo e o topo rochoso, e também de testar 

suas aplicações, checar as respostas dos métodos ao meio, comparar os resultados e integrar 

os dados para um estudo mais completo. Os dados ERT foram processados no software 

EarthImager 2D e os do GPR com o software RadExplorer. O resultado do método ERT 

apresentou imagens bidimensionais de resistividade aparente em função da profundidade, com 

alta resolução. Assim, foi possível identificar camadas com diferentes valores de resistividade, 

sendo discretizados alguns horizontes do solo local. Alguns fragmentos grandes de rochas nos 

horizontes mais profundos e o contato com o topo rochoso também puderam ser identificados 

com o método. Os dados registrados pelo GPR não foram tão claros quanto o esperado, 

algumas linhas não apresentaram boas condições de contraste para que gerassem resultados 

de qualidade. Porém, adequando os filtros no processamento, foram gerados resultados 

suficientes para uma boa comparação com os resultados da tomografia elétrica. Portanto, a 

junção dos métodos tornou mais consistente e segura a determinação das estruturas em 

subsuperfície, validando assim, a utilidade dos mesmos. 
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