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a) Caracterização geológica/hidrogeológica do meio físico: 

• determinação da espessura de material inconsolidado e da profundidade 

do topo rochoso 

• estratigrafia geológica/geotécnica 

• localização de falhas com grande rejeito 

• localização de zonas fraturadas 

• localização de diques de rochas básicas 

• localização de matacões 

• localização de paleocanais 

• detecção de zonas carstificadas, vazios e cavidades rasas 

• análise de escorregamentos e caracterização de encostas 

• determinação da profundidade do nível d’água 

• determinação da direção do fluxo de água subterrânea e de fluxos 
preferenciais 

• identificação de zonas com maior percolação de água em maciços 

• identificação do contato entre água doce e salgada em regiões costeiras 



b) Contaminantes e fontes de contaminação: 

• identificação e mapeamento de plumas de contaminantes inorgânicos 

• identificação e mapeamento de plumas de contaminantes orgânicos 

• delimitação de valas, cavas, trincheiras e aterros 

• identificação de salinidade nos solos 

c) Caracterização de solos/rochas e ensaios em estruturas para fins de 
engenharia: 

• determinação de módulos elásticos dinâmicos de maciços para engenharia 

geotécnica e de fundações 

• determinação do grau de escarificabilidade de maciços 

• determinação da resistividade elétrica para projetos de aterramento, 
proteção catódica e estudos de corrosão 

• inspeção de pavimentos 

• inspeção de estruturas de concreto 



d) Outras aplicações: 

• detecção de utilidades enterradas em ambientes urbanos (dutos, galerias, 
adutoras, cabos) 

• localização de objetos enterrados (tanques, tambores) 
• identificação de fuga d’água em corpos de barragens e lagoas de rejeitos 

• identificação de alvos rasos para fins arqueológicos e forenses 





 Breve descrição da técnica 

 Vantagens 

 Limitações 

 Aquisição dos dados 

 Processamento e apresentação dos resultados 
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