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RESUMO: O Ground Penetrating Radar (GPR), é um método geofísico de imageamento de 
subsuperfície, por ser um aparelho que apresenta uma facilidade em sua operação, tem o seu 
uso bastante utilizado em problemas geológicos. Apesar de não requerer uma profunda 
compreensão de conceitos físicos, é de fundamental que o operador tenha conhecimento dos 
princípios do método e compreenda a obtenção de dados. O processamento dos dados 
coletados por GPR consistem na edição, filtragem e ganhos, isto facilita a identificação e a 
interpretação de estruturas geológicas. Nesse sentido, o nosso trabalho apresentará a 
aplicação do GPR na bacia do Amazonas. Estudos tectônicos na bacia Paleozoica do 
Amazonas tem revelado uma grande quantidade de estruturas que cortam a sequência 
Cretácea e até o horizonte pedogênico (laterítico) no contexto tectônico de deformações 
Cenozoicas. O mapeamento dessas estruturas tem sido realizado em sua maioria em áreas 
urbanizadas ou em cortes de estradas, tendo em vista características intrínsecas da região, 
como por exemplo, a densa cobertura vegetal, difícil acesso e espesso manto de alteração. A 
exposição de camadas ou horizontes em subsuperfície que apresentam deslocamento de 
camadas por falhas tem sido obtida a partir da exposição artificial destes onde é possível 
analisar os aspectos da superfície falhada em profundidade, tal fato tem dificultado o 
mapeamento geológico estrutural. A aquisição do dado foi feita utilizando um GPR da GSSI 
com antenas de 80MHz não blindadas, após o levantamento, foi feito o processamento e 
interpretação do dado seguindo uma metodologia de tratamento das imagens por meio do 
software Reflexw. O processamento não é parte fundamental do trabalho, no entanto, a 
sequência de processamento envolve os seguintes passos: correção estática, passa alta, 
ganho AGC, passa banda e, por fim, um ganho manual para ressaltar os refletores mais 
profundos. Os perfis de GPR foram coletados a beira de um corte de estrada situado na 
avenida do Turismo, margem esquerda do Rio Negro, este compreende níveis de solo da 
Formação Alter do Chão, uma vez que as camadas intemperizadas estão situadas em 
subsuperfície. A seção GPR apresentou refletores que demarcam os horizontes lateríticos 
descontínuos, causados por falhas normais N20W a N30W, que também podem ser 
observadas no perfil, característicos da formação Alter do Chão. Este também apresenta duas 
famílias de falhas normais que mergulham ora para NE e ora pra SW, provendo rotação dos 
blocos, desenvolvendo grabens e horsters. Estas estruturas são condizentes com as 
previamente estudadas da formação Alter do Chão por outros autores. 
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