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RESUMO: Este artigo tem como objetivo caracterizar o contato entre o embasamento cristalino 
e a zona de aterro no Maciço Vitória, na área urbana de Vitória-ES, dentro do campus da 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), utilizando os métodos de GPR-Ground 
Penetrating Radar e Resistividade Elétrica. Objetivos secundários consistem na determinação 
da composição de anomalias encontradas e calibração do equipamento para futuras 
utilizações. A área alvo é litologicamente caracterizada como granito porfirítico, o mesmo é 
descrito como de matriz de granulação média e cor cinza com megacristais de feldspato e 
exibindo foliação de fluxo magmático, na parte mais superior é encontrado aterro. Foram 
realizados 5 (cinco) perfis geofísicos na orientação SW (Sudoeste), sendo 4 (quatro) utilizando 
GPR e 1 (um) utilizando um resistivímetro. No entanto, foi utilizado somente 1 (um) perfil, o 
qual apresentou melhor resultado. Os perfis foram realizados ao longo do mesmo dia para que 
as variáveis de solo (umidade e compactação) fossem semelhantes. Os perfis possuíam 
comprimento de 52m (cinquenta e dois metros) e foram analisados até a profundidade de 
aproximadamente 10m (dez metros). A aquisição de GPR foi realizada com antena de 270 
MHz (duzentos e setenta megahertz). Os perfis de eletrorresistividade foram realizados com 
espaçamento de 5m (cinco metros) entre as hastes e com um arranjo dipolo-dipolo. Os perfis 
de GPR foram processados através do programa RADAN7®, utilizando processamento básico 
de filtragem e ganho de sinal até que a imagem obtida apresentasse refletores bem 
demarcados. O perfil de eletrorresistividade foi processado utilizando o software RES2DINV® 
aonde foram realizadas as exclusões de medidas obtidas de baixa qualidade no campo, assim 
como a construção de pseudo-seção de resistividade e a obtenção de um modelo de 
resistividade inverso. O perfil de GPR apresenta contatos bem marcados em quase toda a sua 
extensão, sendo que os mesmos foram reconhecidos através da geometria das camadas e 
interpretados a partir dos princípios da sismoestratigrafia aonde cada conjunto de refletores 
com configurações semelhantes e limitados por superfície discordante corresponde a uma 
unidade de radar. Com base nas interpretações dos padrões de reflexões, foram identificados 
duas unidades de radar, a unidade de radar do aterro e a unidade de radar do embasamento 
cristalino. A área de aterro apresenta refletores retilíneos, enquanto o embasamento cristalino 
apresenta um refletor côncavo que demarca o contato discordante entre unidades, a sul é 
encontrado uma anomalia de sinal que foi classificada como ruído. O perfil de 
eletrorresistividade identifica anomalias na porção sul e na parte central da área de aquisição, 
essas anomalias são identificadas devido a comparação entre as medidas de resistividade do 
background e o restante do perfil, a anomalia mais a sul é similar a obtida na linha de aquisição 
do GPR e é identificada por um aumento significativo na resistividade. O perfil de 
eletrorresistividade demonstra uma melhor observação da anomalia quanto a sua dispersão em 
comprimento e profundidade. 
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