
 
 

 

 

 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO GPR – 

GROUND PENETRATING RADAR 

 

Apresentação: O GPR - Ground Penetrating Radar – é um radar de penetração no solo, 

também conhecido como Georadar, utilizado para levantamentos de dados e perfis para 

diferentes aplicações na engenharia, mineração, agricultura de precisão, meio ambiente, etc. 

Objetivo e ementa prévia:  Abordar teoria e prática do método geofísico GPR 

apresentando os principais conceitos e ferramentas necessários para o processamento de dados 

GPR ELWR; abordar a interpretação de radargrama, identificação de interferências e das 

diferentes estruturas geológicas a partir de uma seção GPR para diferentes aplicações. 

Showroom do GPR ELWR com uma sessão final onde o aluno será capaz de manusear e visualizar 

os dados na hora. 

Dias 1, 2 e 3: O GPR no contexto dos Métodos Geofísicos, Fundamentos: Leis físicas, 

propriedades elétricas/magnéticas das rochas, propagação das ondas EM, atenuação e 
dispersão, reflexão das ondas EM, figuras de radiação. Aquisição: Princípios de operação, 
Limitações do método, Influência da altura da antena; Resolução x freqüência; comprimento de 
onda, resolução x zona de Fresnel, O Poder de Penetração, Amostragens temporal e espacial, 
Levantamento afastamento constante,  levantamento WARR e CMP. Processamento: Edição; 
tempo-zero, filtragem temporal: DC e dewow, ganhos, filtragem temporal, filtragem espacial 
etc. Perfis, prática e estudos de caso 
 

Carga Horária Total: 21h 

 

Certificado – ao final do curso 

 

Equipamento para prática – ELWR  HDR versão mais atualizada; Software Reflexw 

 

Professor: Eduardo Seimetz 

 
Possui graduação em Física pela Universidade Católica de Brasília (2006). Tem experiência na 
área de Física, com ênfase em Física Geral. Concluído o Mestrado no Instituto de Geociências 
em Geociências aplicadas na Universidade de Brasília - UnB (2012); Tema: Elaboração de um 
modelo geotécnico através de metodologias geofísicas: Caso do futuro trecho norte do metrô 
de Brasília. Experiência com os métodos geofísicos: sísmica de refração rasa, eletrorresistividade 
e radar de penetração de solo (GPR). Concluído o Doutorado no Instituto de Geociências em 
Geociências aplicadas na Universidade de Brasília - UnB (2019); Tema: Caracterização geofísica 
de depósitos auríferos na região de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso. Experiência com os 
métodos geofísicos: sísmica de reflexão aquática rasa (SBP), polarização induzida (IP), 
eletrorresistividade (terrestre e aquático) e radar de penetração de solo (GPR) terrestre e 



 
 

aquático. Participação de outros projetos: Comparison between results of seismic refraction and 
standard penetration test (SPT) to study shallow geological subsurface in  

 

 

 

 

an urban area of brasilia, brazil; Levantamento geofísico (eletrorresistividade) nos limites do 
aterro controlado do jokey clube, vila estrutural, Brasília-DF; The Forensic Application of Ground 
Penetrating Radar, Tekoha Jevy Indigenous Village, Paraná, Brazil. 
Link: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4735376J5  
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