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Uso da

A
-

ção de princípios, métodos e proce-
dimentos da Física no estudo da Ter-
ra (bem como da Lua e dos plane-

tas), tendo como alvo suas partes sólida, líqui-
da e gasosa, medindo seus campos físicos e 
os contrastes das propriedades físicas e quími-
cas dos materiais geológicos.

Para acessar as propriedades físicas e 
químicas de solos, rochas e água subterrâ-
nea, são utilizados diversos métodos geofísi-
cos: (1) alguns métodos se baseiam na res-
posta de várias partes do espectro eletromag-
nético, incluindo raios gama, luz visível, ra-

têm como base o comportamento acústico e/

em campos potenciais, como a gravidade e o 
campo magnético terrestre.

Os métodos geofísicos fornecem infor-
mações mais rápidas, econômicas e seguras 
quando comparadas às técnicas de amostra-
gem direta como, por exemplo, a instalação 
de poços ou trincheiras na caracterização e 
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Figura 01 – Princípio 
básico da indução 
eletromagnética 
EM. Uma onda EM é 
gerada pela passa-
gem de uma corrente 
alternada por uma 
bobina (transmissor), 
campo primário. Um 
corpo condutor sofre 
a ação da corrente, 
campo secundário. 
Essa ação é “perce-
bida” por uma outra 
bobina (receptor)

amostragem de solo em casos de contamina-
ção. Levantamentos geofísicos também po-
dem ser úteis na escolha dos locais de amos-
tragem, além de auxiliar na segurança do Pe-
rito em caso de situações perigosas e possí-
vel contaminação (amostra e Perito). 

A grande vantagem dos métodos geofí-
sicos é a preservação dos vestígios no local 
do crime – condição elementar no exame pe-
ricial. São métodos não-destrutivos e de bai-
xíssimo risco.

Geofísica aplicada 
ao meio ambiente

Muitos métodos geofísicos podem ser 
usados em constatações de contaminação de 
lençol freático, monitoramento de plumas de 
contaminação no solo, materiais enterrados, 
vazamento de dutos, tubulações rompidas em 
subsuperfície e a extensão de seu dano, va-
zamento radioativo, entre outras aplicações. 
Geralmente, os métodos geofísicos rasos, 
métodos que investigam os primeiros metros 
ou dezenas de metros, fornecem informações 

em uma ou duas dimensões, podendo ser ge-
radas interpretações em três dimensões. 

Métodos Geofísicos
As técnicas de investigação geofísica po-

dem ser agrupadas em três categorias: (1) 

poço. Cada uma dessas três categorias com-
preende uma variedade de métodos, que por 

variantes. Como a grande maioria dos méto-
dos aplicáveis a exames periciais é de super-
fície, procurou-se centrar na descrição sucin-
ta de alguns deles.

Método de Indução Eletromagnética: Os 
métodos eletromagnéticos (EM) têm sido de-
senvolvidos desde o início do século 20. Um 
deles funciona como um detector de metais 
no domínio do tempo que detecta tanto metais 
ferrosos quanto não-ferrosos. Um transmissor 
poderoso (bobina transmissora) gera um cam-
po magnético preliminar introduzido no solo, 
que induz um turbilhão de corrente em obje-
tos metálicos próximos. A degradação do tur-
bilhão produz um campo magnético secundá-
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Figura 03 – Anomalias 
de condutividade 
devidas a 
derramamento e 
vazamentos de 
derivados de petróleo 

Lakeside, Kalamazoo, 
Missouri, EUA. Os 
derramamentos 
e vazamentos 
ocorreram por mais 
de 50 anos. Somente 
em 1997, todas as 
estruturas e tanques 
foram removidos. 
Furos de trado feitos 
no local, em 2000, 
ainda constatavam a 
presença do derivado 
de petróleo

Figura 02a – Exemplo de condutivímetro eletro-
magnético

Figura 02b – Exemplo de condutivímetro eletro-
magnético: detector de minas explosivas e de 
metais do Instituto Nacional de Criminalística

rio, que é medido por uma bobina receptora. 
A corrente induzida no solo dissipa-se intei-
ramente com o decorrer do tempo e somen-
te a corrente no metal estará produzindo, ain-

-
deza medida nesse método é a condutividade 
e os equipamentos utilizados para tanto são 

-
cações ambientais, destaca-se o mapeamen-

-
ções hidrogeológicas naturais, delineamen-
to de plumas de contaminação, deslocamen-
to da pluma, lixões, aterros controlados e sani-
tários e outras feições enterradas como tubu-
lações, tambores e tanques. A profundidade 
geralmente atingida pelo método é de 60 me-
tros, mas profundidades superiores a 200 me-

-
tra exemplo de mapeamento de anomalias de 
condutividade devidas a derramamento e va-

-

ria de Lakeside, Kalama-
zoo, Missouri, EUA.

Método da Resistivi-
dade Elétrica: Este mé-
todo mede a resistivida-
de dos materiais em sub-
superfície pela injeção 
de uma corrente elétri-
ca por um par de eletro-
dos cravados no solo e 
medindo a voltagem re-
sultante em um segundo 
par de eletrodos. Suas 
aplicações são seme-
lhantes às do método de 
Indução Eletromagnéti-
ca (IEM), exceto na de-
tecção de objetos metáli-
cos que são melhor son-
dados pelo IEM.

Radar de Penetração no Solo (GPR – 
Ground Penetrating RADAR): O GPR é um 
método geofísico eletromagnético cujo desen-
volvimento nas últimas décadas foi tão gran-
de que hoje é tratado separadamente dos ou-
tros métodos eletromagnéticos. Desenvolvido 
para investigações de alta resolução em pro-

usa pulsos de ondas eletromagnéticas de di-
versas freqüências (geralmente entre 5 MHz 
e 2 GHz) para adquirir informações de subsu-
perfície. Essa energia é propagada pelo solo e 

-
de elétrica do meio sondado.

Os constituintes básicos de um sistema de 
radar envolvem um aparelho gerador de sinal, 
antenas transmissora e receptora e um apa-
relho receptor. O princípio de funcionamento 
ocorre na seguinte seqüência: 

O gerador induz a antena transmissora 
a originar um pulso de ondas de rádio numa 
determinada freqüência. 

O pulso se propaga pelo meio a uma ve-
locidade que depende das propriedades físi-
cas (permeabilidade magnética, condutivida-
de elétrica, permissividade) do material: a ve-
locidade no ar é de aprox. 0,3 m/ns (três decí-
metros por nanossegundo ou 300.000 km/s), 
na água de ~0,03 m/ns, no gelo ~0,2m/ns, em 
solo arenoso seco ~0,12 m/ns, em solo areno-
so úmido ~0,06 m/ns, em solo siltoso ~0,07 m/
ns e em solo argiloso ~0,06 m/ns..

O pulso é parcialmente refletido por 
qualquer mudança no padrão das proprieda-
des físicas/químicas do solo.

receptora, que possui a mesma freqüência da 
transmissora.

O pulso é, então, transmitido a um apa-
relho receptor sob a forma de sinal elétrico. O 

Figura 04 – Exemplo de radar de penetração do solo (GPR). Equipa-
mento do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília
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receptor enviará o sinal para um equipamento 
de gravação e/ou um monitor para apresenta-
ção. Nesse caminho, o sinal gerado pode ser 
pré-processado para melhorar a visualização 
preliminar. Muitas vezes essa apresentação 
visual não permite interpretação adequada 
imediata, então, o sinal gravado será usado 
para posterior processamento e realce.

Dentre as aplicações ambientais estão o 
mapeamento de camadas de solo, lixo enter-
rado, aterros, tubulações enterradas, contami-
nação do lençol freático e canais de drenagem 

-
dutividade devidas a derramamento e vaza-
mentos de petróleo e seus derivados em anti-

Método de Refração Sísmica: Utiliza-se
de uma fonte de ondas sísmicas (geralmente 
uma marreta), um arranjo de geofones para 
medir a velocidade de propagação das ondas 

-
fo que integra os dados dos diversos geofo-
nes. Dentre as aplicações ambientais estão 

embasamento ou do nível freático, espessu-
ra de solos e rochas, bem como suas proprie-
dades físicas. Pode detectar feições irregula-
res em subsuperfície.

Método Magnético: O método magnéti-
co se baseia na variação da intensidade do 
campo magnético terrestre. Este campo, ge-
rado no núcleo do planeta, pode induzir cam-
pos secundários nos diferentes materiais que 
compõem a crosta terrestre (camada mais ex-
terna do planeta) e em objetos metálicos en-
terrados. Esses campos podem ser mensura-
dos através de equipamentos como magnetô-
metro e gradiômetro. O magnetômetro mede 
a intensidade total do campo magnético e de 
suas componentes. O gradiômetro, compos-
to de dois ou mais magnetômetros, mede o 
gradiente magnético ou a(s) diferença(s) en-
tre os dois (ou mais) sensores, sendo o mais 
indicado para levantamentos de detalhe. Em 
um levantamento magnético de detalhe é re-
comendável o uso de pelo menos dois apare-
lhos: um magnetômetro, que medirá a inten-

para posterior correção da variação diur-

Método Gravimétrico: Mede a intensidade 
do campo gravimétrico da Terra e as diferenças 
de densidade dos diversos materiais. Pode ser 
usado para estimar profundidades de material 
inconsolidado e, com equipamento adequa-

Método Radiométrico: Utilizado na detec-

isótopo radioativo. Para uso em inspeções 
em áreas de estocagem, esconderijos e sus-
peitas de vazamento de material radioativo. 

Execução dos Exames

Na hora de efetuar levantamentos geofísi-
cos, alguns conselhos são bastante úteis:

Comumente, o exame geofísico deve 
ser efetuado com duas ou mais pessoas es-
pecializadas e/ou bem treinadas.

A familiarização com o equipamento e 
seu princípio de operação é muito importante. 
Sugere-se o teste em locais conhecidos (cam-
pos de prova controlados).

Antes do uso, inspecionar o equipamen-
to para assegurar a sua boa operação (volta-

gem da bateria, parâmetros de software, cali-
bração, etc.).

Informação auxiliar anotada em cader-
neta ou o próprio manual de operação pode 
ser muito útil.

Via de regra, a localização das anoma-
lias detectadas durante o levantamento de-
vem ser localizadas e documentadas crono-
logicamente.

Rever os dados quantas vezes forem ne-
cessárias para se evitar leituras erradas. Reo-

Além dessas recomendações, os exames 
devem ser precedidos pelas seguintes etapas:

Georeferenciamento do local (GPS, 

-
co mutáveis).

Observação das condições do terre-
-

gia, obstáculos, tipo de piso). Dependendo das 
condições do local do exame, alguns métodos 
geofísicos, como o GPR, podem exigir a limpe-
za, mesmo que parcial, do local.

todo o local ou parte dele).
Delimitação (isolamento) da área esco-

lhida.
-

dos pelo equipamento e operadores: geral-
mente em linhas paralelas espaçadas igual-
mente em, no máximo, a metade da menor di-
mensão do objeto ou entidade a ser procura-

-
tacas nas extremidades e barbante ou corda 

-
do internos, marcações com giz são bem-vin-

no local examinado deve ser bem conhecida 
(GPS, amarração a pontos conhecidos por 
azimute e distância, etc.).

Seguidos esses procedimentos, uma boa 
perícia geofísica poderá ser concretizada.

Perspectivas da Perícia 
Geofísica Ambiental na Polícia Federal

O Instituto Nacional de Criminalística está 
em vias de aquisição de um GPR, um condu-
tivímetro eletromagnético e dois detectores de 

-

Fundo Nacional de Direitos Difusos. O PRO-
MOTEC também prevê para a perícia ambien-
tal GPR, condutivímetros, magnetômetro e 

-
dor de radiação. Está em fase de planejamen-
to e negociação um terreno para a construção 
de um campo de provas controlado. Esse cam-
po será dotado, além de objetos diversos en-
terrados, de local controlado e isolado para es-
tudo da dispersão de líquidos em subsuperfície 
e em diversos tipos de material.
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Figura 05 – Anomalias 
de condutividade devi-
das a derramamento e 
vazamentos de petróleo 
e seus derivados em 

Carlson City, Michigan, 
EUA. A zona de sombra 
trunca o nível freático 
(NF) revelando o local 
da contaminação
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Figura 06 – Gradiômetro em operação
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