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RESUMO 

CASTRO, K. C. P. L. Aplicação de Ground Penetrating Radar (GPR) para 
Identificação de Evidências Forenses no Sítio Controlado Fazenda Água 
Limpa/Universidade de Brasília - DF.  2021. Número total de folhas. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Bacharelado em Geofísica) – Universidade de Brasília - UnB. 
Brasília, 2021.  

Os avanços obtidos nas pesquisas de identificação de alvos forenses em diferentes 
cenários de sepultamento com o auxílio do Radar de Penetração do Solo (GPR) foram 
constatados a partir de uma Revisão Sistemática de Literatura (RSL). A linha de 
pesquisa identificada com potencial para ser desenvolvida é relacionada a um melhor 
entendimento a respeito da influência de parâmetros físicos nas respostas geofísicas. 
Desse modo, o objetivo deste trabalho é avaliar a influência da proporção de areia e 
argila na identificação de alvos forenses que simulam evidências humanas com o 
GPR. Para cumprir o objetivo foi reservada uma área da Fazenda Água Limpa (FAL) 
onde o Grupo de Geofísica Forense da Universidade de Brasília (GeoForen/UnB) 
construiu um sítio controlado composto por quatro Sepulturas Experimentais (SEP’s) 
com diferentes cenários de sepultamento. As metas estabelecidas para atingir o 
objetivo do projeto incluem avaliar a influência do conteúdo de solo argiloso na 
detecção de alvos suínos por meio de imagens de GPR 2D e quasi-3D. Pela análise 
dos resultados observa-se uma atenuação do sinal GPR após a reflexão de alvos 
maiores devido aos tecidos moles do alvo apresentarem um comportamento 
condutivo. Os melhores resultados foram obtidos nas SEP’s com proporção 70% de 
areia e 30% de material argiloso enquanto nas SEP’s com proporção 50% de areia e 
50% de material argiloso os resultados foram imprecisos. Conclui-se que sítios 
controlados são ferramentas muito úteis para estudos geofísicos devido ao domínio 
dos parâmetros permitindo uma análise mais precisa dos resultados. Em estudos 
futuros recomenda-se associar o GPR a outro método geofísico como a 
susceptibilidade magnética em caso de alvos que incluem objetos de metal ou a 
eletrorresistividade que possui tempo de coleta rápido, boas taxas de detecção e um 
processamento de dados mais simples que o GPR. 

Palavras-chave: Sepultamentos Clandestinos. Sítios Controlados. Ciências 
Forenses. Sepulturas Simuladas. 



ABSTRACT 

CASTRO, K. C. P. L. Ground Penetrating Radar (GPR) for the Identification of 
Forensic Evidence in the Controlled Site Fazenda Água Limpa/University of 
Brasília - DF. 2021. Número total de folhas. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Bacharelado em Geofísica) - University of Brasília - UnB. Brasília, 2021.  

The advances obtained in research on the identification of forensic targets in different 
burial scenarios with the aid of Ground Penetrating Radar (GPR) were verified from a 
Systematic Literature Review (SLR). The line of research identified with the potential 
to be developed is related to a better understanding of the influence of physical 
parameters on geophysical responses. Thus, the objective of this work is to evaluate 
the influence of the proportion of sand and clay on the identification of forensic targets 
simulating human evidence with GPR. To accomplish the goal an area of Fazenda 
Água Limpa (FAL) was reserved where the Forensic Geophysics Group of the 
University of Brasilia (GeoForen/UnB) built a controlled site composed of four 
Experimental Graves (SEP's) with different burial scenarios. The goals established to 
achieve the project's objective include evaluating the influence of clay soil content on 
the detection of swine targets using 2D and quasi-3D GPR imaging. From the analysis 
of the results, an attenuation of the GPR signal is observed after reflection from larger 
targets due to the soft tissues of the target exhibiting conductive behavior. The best 
results were obtained in SEP's with a proportion of 70% sand and 30% clay material 
while in SEP's with a proportion of 50% sand and 50% clay material the results were 
inaccurate. It is concluded that controlled sites are very useful tools for geophysical 
studies due to the dominance of the parameters allowing more precise analysis of the 
results. In future studies, it is recommended to associate GPR with another 
geophysical method such as magnetic susceptibility in the case of targets that include 
metal objects or electroresistivity that has fast collection time, good detection rates, 
and simpler data processing than GPR. 

Keywords: Clandestine Grave. Controlled Research Site. Forensic Science. Burials. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na última década, houve um aumento na aplicação dos conhecimentos de 

geociências forense no campo das investigações criminais (Wisniewski et al., 2019; 

Abate et al., 2019; Büyüksaraç et al., 2013; Billinger, 2013; Novo et al., 2011). 

Concomitante, o uso de ferramentas geofísicas, especialmente o Ground Penetrating 

Radar (GPR) para localizar sepulturas clandestinas e evidências físicas associadas a 

atividades criminais, teve um crescimento na aceitação pelos investigadores criminais. 

O sucesso do GPR na detecção de sepulturas de cemitérios e ambientes forenses 

levou a vários estudos controlados de GPR (Cavalcanti et al., 2018; Schoor et al., 

2017; Molina et al., 2016a; Molina et al., 2016b; Molina et al., 2015) que simularam o 

contexto de uma análise forense (Schultz & Martin, 2012). 

O GPR tornou-se uma opção geofísica comum nas investigações forenses, 

pois, além de ser eficaz na localização de alvos enterrados, pode ser integrado com 

outros métodos como parte de um protocolo para pesquisa de alvos forenses. Uma 

das vantagens de se utilizar o GPR na busca de alvos sepultados é a rapidez na coleta 

de dados, economia de custos e tempo, além de possuir uma natureza não destrutiva 

(Abate et al., 2019; Rubio-Melendi et al., 2018; Aziz et al., 2016; Doolittle et al., 2010). 

Este trabalho de conclusão de curso foi desenvolvido e estruturado no formato 

de dois artigos sendo o primeiro pulicado pela revista Estudos Geológicos e o segundo 

será submetido após as sugestões da banca. 

O primeiro artigo realizou uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) acerca 

de como o GPR pode auxiliar na identificação de corpos em diferentes cenários de 

sepultamento (Castro & Cunha, 2021). Foi possível destacar áreas promissoras e 

determinar um escopo de desenvolvimento científico na geofísica forense. De forma 

complementar foi possível identificar as características principais de sítios 

controlados, aplicabilidade e limitações do método GPR e demonstração da eficácia 

do método. 

O segundo artigo apresenta a instalação do experimento em campo, os 

resultados do monitoramento GPR e a influência da proporção areia-argila do material 

de sepultamento de alvos forenses em respostas de Ground Penetrating Radar (GPR) 

no Sítio Controlado de Geofísica Forense – Fazenda Água Limpa – Universidade de 

Brasília – DF. 



14 

 

Este trabalho de conclusão de curso encontra-se vinculado ao Projeto de 

Pesquisa – Influência dos Parâmetros Físicos, Umidade e Conteúdo de Argila, na 

Identificação de Alvos Forenses com Ground Penetrating Radar (GPR). Sítio 

Controlado Fazenda Água Limpa/Universidade de Brasília-DF. Projeto pertencente ao 

Grupo de Pesquisa em Geofísica Forense da Universidade de Brasília 

(GeoForen/UnB) que executa os experimentos em um sítio controlado em uma área 

reservada na Fazenda Água Limpa (FAL). Além dos objetivos deste trabalho 

explicitados no Capítulo 2, o Projeto de Pesquisa do GeoForen/UnB objetiva monitorar 

com GPR, Tomografia Elétrica e Potencial Espontâneo a variação espaço-temporal 

da umidade com imagens 2D e quasi-3D, analisar a influência da proporção areia-

argila na detecção do alvo por meio de imagens de GPR 4D e métodos elétricos, e 

monitorar a variação espaço-temporal da concentração de CH4 e CO2 em inumações 

de porcos. 
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2 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho final de conclusão de curso é avaliar a influência do 

conteúdo de um solo argiloso e da frequência do GPR no reconhecimento de alvos 

forenses em um ambiente controlado que simula evidências humanas de 

sepultamento. Para cumprir o objetivo proposto os seguintes objetivos específicos 

devem ser atingidos: 

– Identificar as principais características de sítios controlados e parâmetros de 

aquisição utilizados em pesquisas de Geofísica Forense com o uso de GPR por meio 

de uma Revisão Sistemática de Literatura; 

– Planejar e instalar um experimento controlado de sepultamento humano 

clandestino análogo; 

– Avaliar a influência do conteúdo de solo argiloso na detecção do alvo por 

meio de imagens de GPR 2D e quasi-3D.  
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3 ARTIGO CIENTÍFICO 1  

FORENSIC INVESTIGATIONS WITH THE IDENTIFICATION OF 
HUMAN REMAINS WITH GROUND PENETRATING RADAR (GPR): A 

REVIEW. 

PESQUISAS FORENSES COM A IDENTIFICAÇÃO DE VESTÍGIOS 
HUMANOS COM O RADAR DE PENETRAÇÃO DO SOLO (GPR): 

UMA REVISÃO. 

ABSTRACT: Forensic geophysics research using ground-penetrating radar (GPR) 

has the potential to non-destructively detect buried or hidden targets. A systematic 

literature review is a bibliographic technique that aims to answer a question objectively 

and impartially by evaluating a body of data from articles and other scientific 

documents. The question posed here was how GPR can assist in identifying bodies in 

different burial scenarios and where research on this topic is headed. The extracted 

articles were divided into two groups: controlled sites and uncontrolled sites. From the 

analysis of the results, it can be seen the most commonly used targets for research in 

controlled sites were pigs due to their anatomical similarity to humans. The articles 

reviewed involve the integration of more than one research method. As new scopes of 

investigations are a comparison of GPR image features for multiple burial scenarios, 

evaluation of the change in geophysical response of simulated mass graves over the 

years, and research about false-positive results which was discussed in only 2.1% of 

the reviewed articles. 

Keywords: clandestine grave; uncontrolled and controlled research site; forensic 
science; and burials 

 

RESUMO: Pesquisas na área de geofísica forense com a utilização do radar de 

penetração no solo (GPR) têm o potencial de detectar de forma não destrutiva alvos 

enterrados ou ocultos. A revisão sistemática da literatura é uma técnica bibliográfica 

que se propõe a responder uma questão objetiva e imparcialmente avaliando um 

conjunto de dados oriundos de artigos e outros documentos científicos. A questão 

aqui posta foi saber como o GPR pode auxiliar na identificação de corpos em 

diferentes cenários de sepultamento e para onde pesquisas nesta temática estão se 

direcionando. Os artigos extraídos foram divididos em dois grupos: sítios controlados 

e sítios não controlados. Os alvos mais utilizados para pesquisas em sítios 

controlados são suínos devido à semelhança anatômica com os humanos. Como 

novos escopos de investigações estão a comparação de características de imagens 

de GPR para múltiplos cenários de sepultamento, avaliação da mudança na resposta 

geofísica de sepulturas clandestinas simuladas ao longo dos anos e pesquisas acerca 

de resultados falsos positivos que foi discutida em apenas 2,1% dos artigos revisados. 

Palavras-chave: sepultamentos clandestinos; sítios controlados e não controlados; 
ciências forenses; sepulturas simuladas  



17 

 

INTRODUCTION 

Forensic research by searching for human remains associated with the use of the 

geophysical method, Ground Penetrating Radar (GPR), is advancing in various areas of the 

sciences being incorporated in different lines of research such as decomposition of organic 

material (Pringle et al, 2020; Dick & Pringle, 2018; Schoor et al., 2017; Schultz, et al., 2016), 

in submerged areas (Ruffell et al., 2017; Schultz et al., 2013; Parker et al., 2010) controlled 

sites (Pringle et al., 2020; Cavalcanti et al., 2018; Schoor et al., 2017; Schultz et al., 2016; 

Molina et al, 2016a; Pringle et al., 2016; Molina et al., 2016b; Booth & Pringle, 2016; Salsarola 

et al., 2015; Almeida et al., 2015; Molina et al., 2015; Almeida et al., 2014; Lowe et al., 2013; 

Pringle et al., 2012a; Solla et al., 2012; Schultz & Martin, 2012; González-Jorge et al., 2012; 

Schultz & Martin, 2011; Parker et al., 2010; Schultz, 2008; Schultz et al., 2006; Powell, 2004; 

Schultz et al., 2002), use combined with other methods (Pringle et al., 2020; Abate et al., 2019; 

Rubio-Melendi et al., 2018; Cavalcanti et al., 2018; Molina et al., 2016a; Aziz et al., 2016; 

Hansen & Pringle, 2013).  

These forensic researches aided by geophysical methods are relatively recent and 

coincident with greater and better development of geophysical equipment, mainly, in this 

specific case, as happened with GPR in the mid-1990s. The increasing scientific development 

on the subject can be observed by the increase in the average publication of scientific articles 

that between 2000-2009 was 3.0 articles compared to the period 2010-2019 with an average 

of 6.9 according to data accessed on 03/15/2021 in the Web of Science. 

In this context, the development of a Systematic Literature Review (SLR) is appropriate 

because it allows identifying both the evolution of scientific knowledge and evaluates it 

statistically. Thus, the present work had an as main objective: to analyze the advances 

obtained in forensic research of human remains identification with the help of the GPR 

geophysical method and, in a complementary way, to identify the common characteristics of 

the controlled sites, the limitations in the use of GPR and the real improvements in the use of 

complementary geophysical methods in this theme. 

 

Systematic Review and Meta-Analysis  

Systematic Literature Review (SLR) is a scientific research technique to gather, 

critically evaluate, and conducting a synthesis of the results of multiple primary studies 

(Benefield, 2003). It allows, within an area of knowledge, to identify, evaluate, and interpret the 

most relevant studies in a topic with the production of a critical synthesis of the main evidence, 

evolution, and highlights neglected themes that may indicate the proposition of future topics in 

the process for new research. SLR's concentrate on the identification of previous research, 
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evaluating the results in a systematic way and with statistical resources employing synthesis. 

Its main features are a predefined set of objectives and eligibility criteria.  

It comprises three development stages (Planning, Execution, and Documentation). 

Planning begins with the definition of the protocol that specifies all the steps of the method that 

will be followed. The definition of the main question and other guiding parameters of the review 

ensures in advance that the methods employed will be standardized and the risk of bias 

reduced ("Systematic Reviews: CRD's guidance for undertaking reviews in health care", 2009). 

Execution objectively comprises the fulfillment of the protocol in its entirety, beginning with 

access to databases using keywords in advanced search processes utilizing strings. 

Documentation presents the product of the review that must have a minimum set of items 

(Checklist) comprising the final report document (Galvão et al., 2015). 

The steps involved are based on evidence-based searches and have as main steps 

(Porritt et al., 2014): (i) Development of the review protocol that contains the formulation of the 

Main Question, Keywords, Inclusion/Exclusion Criteria and Selection of Databases; (ii) Search 

for the primary studies (articles) in the Databases; (iii) Selection of the primary studies (based 

on the inclusion/exclusion criteria); (iv) Data extraction using a summary sheet developed in 

parallel with the protocol; (v) Analysis and Synthesis of the extracted data focused on 

formulating the answer to the Main Question; (vi) Thematic suggestion for further research. 

MATERIALS AND METHODS 

For this research, the StArt (State of the Art) software 

(http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool), version 3.3 beta 03 (Lapes/UFSCar) was used. The 

steps performed in this research are: (i) defining the research protocol; (ii) importing the data 

from the articles obtained in the databases; (iii) selecting the articles; (iv) classifying the articles 

to be read; (v) summarizing using graphs with a statistical emphasis of the results. The 

searches were carried out in the Web of Science, Scopus, and Science Direct Databases 

considering the combination of keywords and the guiding delimiters (Table 1) that work as a 

first filtering process of the search. 

Table 1 – Protocol parameters defined for the research. 

Parameters Applied to the Systematic Review 

Research Group Members Reviewer A and Reviewer B. 

Main Question How can GPR assist in identifying bodies in 
different burial scenarios? 

Keywords string structure (("GPR" OR "ground penetrating radar") AND 
"forensic")) e ((("GPR"  OR  "ground penetrating 
radar")  AND  "forensic"  AND  ("burial"  OR  
"burials"  OR  "buried")  AND  ("graves"  OR  
"grave"))). 

Database Web of Science/Scopus/Science Direct. 
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Delimiters Year of publication: 2000 to 2020. 

Publication type: Only articles available online. 

Language: English. 

Area of research: unrestricted. 

Inclusion (I)/Exclusion (E) Criteria (I) Forensic research using GPR. 

(I) Studies published and fully available in the 
scientific databases searched. 

(E) Does not address GPR applied to forensics. 

(E) Not in the selected language. 

(E) Full text not found. 

(E) Records without abstract. 

(E) Full text not accessible by the Capes Portal 
and/or without return of the authors by the 
Research Gate. 

 

As a result, a total of 890 articles were obtained: 651 in Science Direct, 201 in Scopus, 

and 38 in Web of Science. For each database, the searches containing the title, abstract, and 

keywords were exported in ".bibtex" format and imported into StArt 3.0.3. After the selection 

56 articles were accepted for the next step, 399 were rejected and 435 articles were duplicates. 

Initially, the stage of extraction of information from the articles occurs with the full-text search 

by accessing the Federated Academic Community (CAFe) (http://periodicos.capes.gov.br/) 

(CAFe Access. Access on Jun 24, 2021). The summary table will not be displayed in this article 

due to the imposed page limit. 

RESULTS 

The visualization of co-authorship is presented in Fig. 1 for the period 1990-2021 with 

authorships being the unit of analysis. This relationship reflects how the networks of 

researchers are structured when considering at least 2 documents per author and at least 1 

citation of the publication. In this graphic form, the size of the symbol reflects the number of 

publications belonging to the researcher clusters. The intensity of the relationships is reflected 

in the thickness of the lines and the proximity between the centers of the clusters (circles). Six 

clusters are identified that have their common core in researcher Pringle, J.K (Table 2). Cluster 

1 (in green) is composed of 4 researchers and coordinated by Pringle, J.K., the most cited 

researcher when the topic is forensic research in the identification of human remains with the 

aid of geophysical methods. Clusters 2 (in dark blue), 3 (in purple), and 4 (in red) represent 

clusters with repetitive contributions to each other and Cluster 1, and with their network being 

structured, but with very tenuous relationships. The distance of the Cluster 5 (in yellow) to the 

others reflects a co-authorship association that occurred in previous years and was not 

continued with an increase in new publications. Cluster 6 (in turquoise blue) reflects a more 

recent association among researcher clusters, but already with relationships with researchers 
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from Clusters 1, 2, 3, and 4. 

 

 

Figure 1 – Coauthorship network map between authors of the selected articles for the period 
2000-2021 (Source: Web of Science). The most structured network is centered on the 

researcher with the most publications on the subject matter of this SLR. The thicker lines 
indicate direct citation and with greater intensity in the relationships of the researchers. The 

less thick lines indicate indirect citation and co-authorship. 

 

Table 2 – Identification of associated researcher clusters to co-authorship. 

Cluster Researcher Institution Country 

1 Pringle, J. K. Keele University United Kingdom 

1 Evans, G. T. Keele University United Kingdom 

1 Martin, M. C. Universidad Nacional de 
Colômbia 

Colombia 

1 Saumet, M. Universidad Nacional de 
Colômbia 

Colombia 

2 Cassela, J. P. Keele University United Kingdom 

2 Cassidy, N. J. Keele University United Kingdom 

2 Hansen, J. D. Keele University United Kingdom 

2 Jervis, J. R. Keele University United Kingdom 

3 Fernandez-Alvarez, J. Universidad de Oviedo Spain 

3 Roberts, D. Universidad de Oviedo Spain 

3 Rubio-Melendi, D. Universidad de Oviedo Spain 

4 Heaton, V. Keele University United Kingdom 

4 Wisniewiski, K. D. Staffordshire University United Kingdom 

5 Ruffell, A. Queen's University, Belfast United Kingdom 

5 Donnely, C. Queen's University, Belfast United Kingdom 

6 Dick, H. C. Keele University United Kingdom 
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The relations of association and intensity of coauthorship can be evaluated considering 

research institutes as the unit of analysis, but the corresponding graph will not be presented 

here. The largest concentration is in institutions in the United Kingdom with a minority presence 

of institutions from Colombia (South America) and Spain (Europe). 

For the same period, the cocitation map (Fig. 2) was prepared to identify the relevant 

authors and/or articles in the theme from the selected documents. The unit of analysis 

considered was cocitation when an article cites two articles in common. The parameters used 

were a minimum of 25 cocitations on the reference and the weight of the relations being 

calculated for the number of these cocitations. In order not to filter out articles that may be 

citation references, the period used did not compute the beginning year, only the end, 2020. 

 

 

Figure 2 – The intensity of the cocitation network among the authors of the research on the 
topic in question (Source: Web of Science). In this figure, the network intensity from the core of 
the author Pringle, J.K. to other researchers is highlighted.  Note: This analysis only considers 

the first author of each citation. This is a limitation of the data exported from the Web of 
Science. 

 

The authors with the highest reference of publications with at least 25 citations, 

according to the Web of Science, are respectively: France et al., 1992 (47), Nobes et al., 2001 

(40), Schultz 2007 (33), Schultz et al, 2006 (33), Schultz 2008 (29), Pringle et al., 2008 (28), 

Ruffell et al., 2005 (26), Owsley 1995 (26), Davenport 2001 (26), Cheetham 2005 (26), Pringle 

et al., 2012 (25), Novo et al., 2011 (25), and Bevan 1991 (25). In addition to these 13 articles 

cited above another 43 articles that met the inclusion criteria outlined in the protocol were 
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selected for full reading, extraction, and analysis. They were divided into 2 thematic groups, 

48 articles, for a better presentation of the results: Controlled Sites (Table 3) and Non-

Controlled Sites (Table 4)
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Controlled Sites 

This group represents 37.5% of the total SLR articles. The publications in this hematic group occurred between the years 2007 and 2019. 

The main objectives included: highlighting the importance of geophysical methods by reporting results of the methods, proposing general 

requirements for field operations, presenting research results and documenting investigations, assisting in locating human remains, and 

determining the location of unmarked graves. 

Table 3 – Main parameters used in Controlled Sites research. ER= Electroresistivity; MS= Magnetic Susceptibility; MC= Magnetic Conductivity; 
MG= Magnetic Gradient; MT= Microwave Tomography; LMT= Linear Microwave Tomography; MD= Metal Detector; LS= Laser Scanning; RP= 

Rectified Photography. 

Reference Goals 
Target 

dimension
s (m) 

Predominan
t soil type 

Target type 
Target 
depth 

(m) 

Center 
frequency 

(MHz) 

Complementa
ry techniques 

Main results 

Pringle et 
al 2020 

Evaluate the response of 
unmarked graves over 
ten years. 

1,5x0,75x0,
6 

Clayey sandy Pig 0,6 
110, 225, 450, 

900 
ER 

Target produced low resistivity anomalies 
for up to four years. GPR (110-900MHz) 
detected the target and the 225 MHz 
frequency was the most efficient. 

Cavalcanti 
et al 2018 

Observe the geophysical 
response to different 
burial scenarios. 

1,8x1x1 Clayey Pig 1 400 ER 

Detection due to target contours. The 
Wenner-Schlumberger arrangement 
shows a better resolution of the grave 
boundaries. 

Schoor et 
al 2017 

Investigate the changes 
associated with shallow 
and clandestine burials. 

2,2x1,2x0,7
5 

Clayey Pig 0,75 250 - 

The grave anomalies are discernible as 
hyperbolic reflections in the unmigrated 
2D radargrams and this changes over 
investigation time to lower resolution. 

Schultz et 
al 2016 

Determine the 
applicability of GPR to 
detect controlled burials. 

1x1x1 / 
1x1x0,5 

Sandy Pig 0,5 / 1 250, 500 - 

The graves produced a more distinct 
response with clearer target reflections 
compared to bare carcasses. The 
imaging of the dominant 250 MHz 
frequency antenna was more favorable. 

Molina et al 
2016a 

Evaluate whether the 
chosen methods can 
detect the simulated 
graves. 

1,7x0,7x0,5 Clayey 
Pig and 

Human Traces 
0,5 250, 500 

ER, MC and 
MS 

The 250 MHz and 500 MHz frequencies 
showed good detection. MS, MC, and ER 
showed reduced detection of the 
simulated targets. 
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Pringle et 
al 2016 

Determine the 
applicability of GPR to 
detect controlled graves. 

1,5x0,75x0,
6 

Clayey sandy Pig 0,6 
110, 225, 450, 

900 
ER 

The unwrapped pig shows low resistivity 
anomalies until the fourth year. The 
wrapped pig shows high resistivity 
anomalies. The frequencies (110 and 900 
MHz) were good for the wrapped pig and 
low resolution for the bare pig. 

Molina et al 
2016b 

Evaluate whether the 
chosen methods can 
detect the mock graves. 

2x2x0,8 / 
2x2x1,2 

Clayey 
Pigs and 
Human 

Remains 
0,8 / 1,2 250, 500 

ER, MC and 
MS 

Good detection of wrapped targets in all 
periods with 250 MHz. Skeletons and 
decapitated and burned remains were 
poorly visualized. 

Pudova et 
al 2016 

Propose a protocol for 
field operations, data 
processing, and 
analysis. 

6x8 Sandy 

Metal and 
plastic objects, 

bones, 
concrete, 

wood trunk 

0,4 to 
1,2 

400, 1200 - 

Metal objects, concrete blocks, a plastic 
bottle filled with water, and a PVC bag 
filled with animal bones were picked up 
easily.  Wood logs and empty plastic 
bottles were unclear. 

Booth et al 
2016 

Develop a method to 
quantify the evaluation of 
a time-lapse file. 

Not 
mentioned 

Clayey sandy Pig 0,5 110, 225, 450 - 
Lower frequency antennas provided 
better results although the grave was 
detectable by all frequencies tested. 

Salsarola 
et al 2015 

Evaluate the 
effectiveness of the 
technique in two different 
burial environments. 

2x1x0,9 
Permeable 
and loose 

Pig 
0,8 to 
0,9 

500 - 
GPR was useful in recognizing anomalies 
at burial depths. With slight anomalies of 
skeletal remains at 92 weeks from burial. 

Almeida et 
al 2015 

Analyze GPR reflections 
by a LMT approach. 

2x1x1,1 Sandy clayey Pig 1,1 270, 900 LMT 
Anomalies are present in the position of 
the buried pig in both radargrams and 
tomographic images. 

Molina et al 
2015 

Evaluate the best 
detection techniques for 
forensic geophysics. 

2x2x0,8 / 
2x2x1,2 

Clayey 
Pig and 
human 
remains 

0,8 / 1,2 250 - 
Anomalies are present in the position of 
the buried pig in both radargrams and CT 
images. 

Almeida et 
al 2014 

Apply microwave 
tomography with GPR. 

2x1x1,1 Clayey sandy Pig 1,1 270, 900 MT 

GPR showed reasonable detection of the 
targets. Simulated burials using 
skeletonized human remains were not 
identified after 19 weeks. 

Hansen et 
al 2013 

Detail geophysical 
techniques for detecting 
surface buried objects. 

5x5x0,15 
Semi-urban; 

clay 

Metal objects, 
bladed 

weapons, 
grenades, 

0,15 450, 900 

MS, MG, ER, 
MD and 

gradiometry 
Fluxgate 

MT in conjunction with the 270 MHz GPR 
frequency improved target identification. 
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guns, 
ammunition, 
and bricks 

Lowe et al 
2013 

Investigate the 
applicability of GPR for 
forensic investigations 

Not 
mentioned 

Clayey sandy 
/ silty clay / 
fine sand 

Pig 0,76 500 - 

MS: optimal for target detection; MD: did 
not detect all targets. GPR: optimal for 
target detection in the semi-urban 
environment. ER: good for target 
detection in the semi-urban environment. 

Pringle et 
al 2012a 

Determine the 
applicability of GPR to 
detect controlled graves. 

1,5x0,75x0,
6 

Clayey sandy Pig 0,6 
110, 225, 450, 

900 
ER 

GPR was successful in identifying 
clandestine graves in clayey loamy and 
fine sandy loamy soils. 

Pringle et 
al 2012b 

Establish methodologies 
for forensic research in 
coastal areas. 

1x0,4x0,5 Sandy Mannequin 0,5 225, 450, 900 
MD, ER and 

MS 

The unwrapped pig presents low 
resistivity anomalies. The wrapped pig 
shows high resistivity anomalies. 
Frequencies (110 and 900 MHz) are good 
for identifying the wrapped pig. 

Solla et al 
2012 

Analyze the 
effectiveness of GPR in 
forensics. 

Not 
mentioned 

Sandy clayey 
Pig and 
objects 

0,5 / 1 500 
Photogrammet

ry 

450 MHz frequency was successful, but 
bad data was due to saltwater. ER and 
MS were successful. 

Schultz et 
al 2012 

Monitor empty and filled 
control graves. 

1x1x0,5 / 
1x1x1 

Sandy Pig 0,5 / 1 250, 500 - 

GPR was successful in identifying buried 
remains such as mock hideouts, drug 
caches, weapons, clothing, and personal 
effects. 

González-
Jorge et al 

2012 

Compare terrestrial laser 
scanning, rectified 
photographs, and 3D 
GPR. 

2x1,2x0,7 / 
2,1x1x0,5 

Not 
mentioned 

Pig and 
human bones 

0,5 / 0,7 500 LS and RP 
The frequency of 250 MHz was the best 
for deep grave detection and 500 MHz for 
shallow grave detection. 

Schultz et 
al 2011 

Compare GPR reflection 
profiles of a control 
grave. 

1x1x1 Spodosol Pig 1 250, 500 - 
The result obtained with terrestrial laser 
scanning coincides with real data. GPR 
data detected the target accurately. 

Pringle et 
al 2008 

Determine the best 
forensic geophysical 
techniques. 

2x0,5x0,6 Clayey Plastic Resin 0,6 225, 450, 900 
ER, MC, MG 

and MS 

With the frequencies of 250 and 500 MHz, 
the grave was detected with the 6-month-
old pig target. 

Schultz 
2008 

Test GPR to detect small 
pig cadavers. 

Not 
mentioned 

Sandy Pig 
0,5 to 
0,6 / 1 
to 1,1 

500 - 
ER located the grave. MG did not locate 
the grave. MS did not show the grave. 
GPR provided varied responses. 
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Schultz et 
al 2006 

Test GPR to detect large 
pig carcasses. 

Not 
mentioned 

Clayey sandy Pig 
0,5 to 
0,6 / 1 
to 1,1 

500 - 

Target produced low resistivity anomalies 
for up to four years. GPR (110-900MHz) 
detected the target and the 225 MHz 
frequency was the most efficient. 

Powell 
2004 

Detect graves in forensic 
investigations. 

1x1x0,5 / 
1x1x1 

Limestone 
Pig, kangaroo, 

human 
cadaver 

0,5 / 1 200 ER 

Detection due to target contours. The 
Wenner-Schlumberger arrangement 
shows a better resolution of the grave 
boundaries. 

Freeland et 
al 2003 

Compare raw data 
operating on buried 
corpses. 

2,4x1,8x0,6 Clayey 
Human 

cadavers 
0,6 400, 900 - 

The grave anomalies are discernible as 
hyperbolic reflections in the unmigrated 
2D radargrams and this changes over 
investigation time to lower resolution. 

Miller et al 
2002 

Evaluate GPR 
integration and 
anthropological data of 
decomposition rates. 

~2,4x1,8 Clayey 
Human 

cadavers 
~0,45 Not mentioned - 

The graves produced a more distinct 
response with clearer target reflections 
compared to bare carcasses. The 
imaging of the dominant 250 MHz 
frequency antenna was more favorable. 

Schultz et 
al 2002 

Test the applicability of 
GPR to detect buried 
bodies. 

Not 
mentioned 

Sandy Pig 
0,5 to 
0,6 / 1 
to 1,1 

500, 900 - 

The 250 MHz and 500 MHz frequencies 
showed good detection. MS, MC, and ER 
showed reduced detection of the 
simulated targets. 

Freeland et 
al 2002 

Evaluate the use of GPR 
over buried corpses. 

~2,4x1,8 Clayey 
Human 

cadavers 
~0,6 400, 900 - 

The unwrapped pig shows low resistivity 
anomalies until the fourth year. The 
wrapped pig shows high resistivity 
anomalies. The frequencies (110 and 900 
MHz) were good for the wrapped pig and 
low resolution for the bare pig. 

Hammon III 
et al 2000 

Perform 2.5D finite-
difference simulations in 
the time domain of GPR 
responses. 

Not 
mentioned 

Dry sandy 
and clay 

Human 
cadavers 

0,4 / 0,9 450, 900, 1200 - 

Good detection of wrapped targets in all 
periods with 250 MHz. Skeletons and 
decapitated and burned remains were 
poorly visualized. 
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All of the articles had their controlled sites constructed in a natural area having clay 

soils as the one that appeared the most, at 36.6% (Cavalcanti et al., 2018; Schoor et al., 2017; 

Molina et al., 2016a; Molina et al., 2016b; Molina et al., 2015; Hansen & Pringle, 2013; Lowe 

et al., 2013; Pringle et al., 2008; Freeland et al., 2003; Miller et al., 2002; Freeland et al, 2002) 

of the controlled sites, in second place the soil type that appeared most was clayey sandy, 

present in 23.3% (Pringle et al., 2020; Pringle et al., 2016; Booth & Pringle, 2016; Almeida et 

al., 2014; Lowe et al., 2013; Pringle et al, 2012a; Schultz et al., 2006) of the controlled sites, 

followed by sandy soil, present in 16.6% (Schultz et al., 2016; Pudova et al., 2016; Pringle et 

al., 2012b; Schultz & Martin, 2012; Schultz, 2008) of the controlled sites of the selected articles 

in this group. 

In 73.3% of the articles in the controlled sites theme group the targets analyzed were 

pigs (Pringle et al., 2020; Cavalcanti et al., 2018; Schoor et al., 2017; Schultz et al., 2016; 

Molina et al., 2016a; Pringle et al., 2016; Molina et al., 2016b; Booth & Pringle, 2016; Salsarola 

et al., 2015; Almeida et al, 2015; Almeida et al., 2014; Lowe et al., 2013; Pringle et al., 2012a; 

Solla et al., 2012; Schultz & Martin, 2012; González-Jorge et al., 2012; Schultz & Martin, 2011; 

Schultz, 2008; Schultz et al., 2006; Powell, 2004; Schultz et al., 2002), but the use of 

kangaroos (Powell, 2004), human remains (Molina et al., 2016a; Molina et al, 2016b; Molina 

et al., 2015; González-Jorge et al., 2012; Powell, 2004; Freeland et al., 2003; Miller et al., 

2002; Freeland et al., 2002; Hammon et al., 2000), objects such as sheet metal, iron pipe, bag 

with animal bones, concrete block, wooden log, metal barrels (Pudova et al., 2016), water 

bottles (Pudova et al, 2016), clothing and personal effects (Solla et al., 2012), rifle and pistol 

simulacrum (Solla et al., 2012), cell phones and bullet casings (Solla et al., 2012), bricks, 

screws, knives, grenades (Hansen & Pringle, 2013), plastic resin human skeleton (Pringle et 

al., 2008), and fiberglass mannequins (Pringle et al., 2012b). Depths studied ranged from 0.15 

m representing shallow graves to 1.2 m representing deep graves. Targets at only one depth 

were the option chosen in 60% of the articles. 

The center frequencies used ranged from 110 MHz to 1200 MHz. The most commonly 

used frequencies were 500 MHz (Schultz et al., 2016; Molina et al., 2016a; Molina et al., 2016b; 

Salsarola et al., 2015; Lowe et al., 2013; Solla et al., 2012; Schultz & Martin, 2012; González-

Jorge et al., 2012; Schultz & Martin, 2011; Schultz, 2008; Schultz et al., 2006; Schultz et al, 

2002) and 900 MHz (Pringle et al., 2020; Pringle et al., 2016; Almeida et al., 2015; Almeida et 

al., 2014; Hansen & Pringle, 2013; Pringle et al., 2012a; Pringle et al., 2012b; Pringle et al., 

2008; Freeland et al., 2003; Schultz et al., 2002; Freeland et al., 2002; Hammon et al., 2000), 

both employed in 40% of the controlled sites. The 500 MHz frequency appears most often 

associated with sandy soils, while the 900 MHz frequency was most often associated with clay 

and sandy-clay soils. The 500 MHz frequency provided good results in tracking the evolution 

of decomposition with a satisfactory resolution to depth ratio. 
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Of the 30 articles analyzed, in 53.3% the choice was to use only GPR for the target 

analyses. In the remaining 46.7% the GPR appeared associated with other geophysical 

techniques such as electroresistivity (Pringle et al., 2020; Cavalcanti et al., 2018; Molina et al., 

2016a; Pringle et al., 2016; Molina et al., 2016b; Hansen & Pringle, 2013; Pringle et al., 2012a; 

Pringle et al., 2012b; Pringle et al, 2008; Powell, 2004), magnetic susceptibility (Molina et al., 

2016a; Molina et al., 2016b; Hansen & Pringle, 2013; Pringle et al., 2012b; Pringle et al., 2008), 

microwave tomography (Almeida et al., 2014), terrestrial laser scanning (González-Jorge et 

al., 2012), and magnetic gradiometry (Hansen & Pringle, 2013; Pringle et al., 2008).
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Uncontrolled Sites 

This group represents 37.5% of the total SLR articles and their publications occurred between the years 2007 and 2019. The main 

objectives included: highlighting the importance of geophysical methods by reporting their results, proposing general requirements for field 

operations, presenting research results and documenting investigations, assisting in locating human remains and determining the location of 

unmarked graves. 

Table 4 – Main parameters used in the Uncontrolled Site surveys. ER= Electroresistivity; ERT= Electrical Tomography; MS= Magnetic 
Susceptibility; MC= Magnetic Conductivity; TDR= Time Domain Reflectometry; MD= Metal Detector; TLS= Terrestrial Laser Scanning; UAV= 

Unmanned Aerial Vehicle; GIS= Geographic Information System; VRD= Victim Recovery Dogs. 

Reference Goals Site Type 
Predominant 

soil type 
Target 
type 

Center 
frequenc
y (MHz) 

Complementary 
techniques 

Main results 

Wisniewski et 
al 2019 

Document investigations and discuss 
how geoscience can assist law 
enforcement in future archived 
searches. 

Clandestine 
grave 

Sandy 
Murder 
Victim 

250 MS, MC and MD 
Geophysical anomalies were identified 
and the most promising ones were 
investigated in a detailed manner. 

Abate et al 
2019 

Locate mass graves and mass graves 
and increase the excavation recovery 
rate of the Missing Persons Committee 
in Cyprus. 

Unmarked 
graves 

Site 1: sandy; 
site 2: not 
mentioned 

Missing 
Persons 

400 
Continuous aerial 

photography, 
UAV and GIS 

There was the effectiveness of the 
techniques in defining the search 
parameters for potential burial sites. 

Barone et al 
2019 

Highlight non-destructive geophysical 
techniques to help find missing persons. 

Natural 
cave 

Volcanic tuff 
Missing 
person 

500 - 
The results accurately located and 
defined the searched target. 

Rubio-Melendi 
et al 2018 

Detail a non-invasive study at the El 
Salvador Cemetery in the city of Oviedo, 
northern Spain. 

Mass grave 
Sandy and 

clayey 
horizons 

Unmarke
d graves 

250, 500 ERT 

The results established the boundaries 
of the mass grave, as well as 
extending the knowledge about the 
internal structure of the grave. 

Damiata et al 
2017 

Report results of a survey using GPR on 
a Viking Age Christian cemetery. 

Cemetery Andosol 25 graves 500 TDR 
All the profiles collected on the 
skeletons have hyperbolae to some 
degree. 

Aziz et al 2016 
Use GPR and TLS to locate and 
characterize unmarked graves in the 
Mueschke Cemetery in Houston, Texas. 

Cemetery 
Sandy / 

clayey Sandy 
/ clayey 

Graves 250 TLS 
GPR surveys produced anomalies that 
were consistent with gravestones and 
cemetery records. 
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Fernández-
Álvarez et al 

2016 

Detail the geoforensic search for a 
Spanish Civil War mass grave. 

Mass grave Silty matrix 
Human 

cadavers 
500 - 

Clear geophysical anomalies in 2D 
GPR profiles and remains were 
successfully discovered. 

Barone et al 
2016 

Present partial results of a GPR search 
conducted at the Non-Catholic 
Cemetery in Rome (Italy). 

Cemetery 
Not 

mentioned 
Gravesto

nes 
500 - 

The GPR survey was able to discern 
several anomalies beneath the surface 
of the Ancient Cemetery. 

Hansen et al 
2014 

To identify the locations of unmarked 
graves in cemeteries. 

Cemetery 
Clayey / 
sandy / 
alluvium 

Unmarke
d graves 

225, 450 ER 
The targets were identified effectively 
using 2D GPR and ER profiles. 

Büyüksaraç et 
al 2013 

Determine whether it is possible to use 
geophysical imaging methods to locate 
unmarked graves. 

Cemetery 
Not 

mentioned 
Lost 

graves 
250 

ERT and 
magnetic imaging 

surveys 

The results showed that the methods 
used are suitable for delineating buried 
historic sites. 

Forbes et al 
2013 

Use GPR to locate the remains of a dog 
buried in Canada. 

In natural 
área 

Sandy 
Buried 
dog's 
grave 

500 - 
The GPR survey was able to 
accurately identify the location of the 
investigated grave. 

Novo et al 
2011 

Assisting police investigations. 
Clandestine 

burial 
Massive 

limestone 

Murder 
victim and 
pickaxe 

250 - 

The 250 MHz antenna allowed a good 
fit between target detection, dense 
acquisition grid, and an extensive 
survey area. 

Billinger 2009 
Assist an investigation conducted by the 
Edmonton Police Service in Alberta, 
Canada. 

The 
basement of 

a house 

(Clay below 
basement) 

Human 
cadavers 

Not 
mentione

d 
- 

Positive results were obtained from the 
GPR analysis, but the excavation was 
not successful. 

Doolittle et al 
2010 

Identify clandestine and unmarked 
graves. 

Cemeteries 
Not 

mentioned 
Unmarke
d graves 

400 - 
GPR brought improvements to the 
identification of unmarked graves in 
Connecticut. 

Ruffell et al 
2009a 

Confirm the location of a cemetery, 
assess the number of burials and depth 
by geophysical survey and 
measurement. 

Mass grave Clayey Graves 
100, 200, 

400 

Aerial 
photography, MD, 

magnetometric 
and 

electromagnetic 
survey 

About 170 anomalies compatible with 
burials were identified in 200 MHz 
GPR data, 84 of which coincided with 
surface collapses. 

Fiedler et al 
2009 

Determine the location of unmarked 
graves in cemeteries. 

Cemetery Clayey 95 graves 400 - 
GPR proved reliable in determining the 
exact location of the investigated 
targets. 
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Ruffell et al 
2009b 

Investigate an area of depressed 
ground with features consistent with a 
clandestine burial. 

Clandestine 
burial 

Clayey 
Homicide 

victim 
225 

VRD, MD and 
geographic 

profiles 

GPR showed a hyperbolic anomaly. 
The investigation showed no evidence 
of excavation for burial purposes. 

Schultz 2007 

Provide a discussion of GPR 
methodology and implementation of this 
technology by law enforcement 
agencies. 

Burial under 
a cement 

slab 
Not applicable 

Two 
buried 
bodies 

Not 
mentione

d 

- 

 

The results indicated a large 
disturbance and a skeleton was 
located in the area studied. 

 

.
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The most frequently investigated site type in this thematic group was cemetery 

(Damiata et al., 2017; Aziz et al., 2016; Barone et al., 2016; Hansen et al., 2014; Büyüksaraç 

et al., 2013; Doolittle & Bellantoni, 2010; Fiedler et al, 2009) which was present in 38.8% of 

the reviewed articles, but investigations of clandestine graves were also frequent (Wisniewski 

et al., 2019; Abate et al., 2019; Novo et al., 2011; Ruffell et al., 2009b) present in 22.2% of the 

reviewed articles. The soil types that were most present in this group were clay soils (Rubio-

Melendi et al., 2018; Aziz et al., 2016; Hansen et al., 2014; Billinger, 2009; Ruffell et al., 2009a; 

Fiedler et al., 2009; Ruffell et al, 2009b) found in 38.8% of articles and sandy (Wisniewski et 

al., 2019; Abate et al., 2019; Rubio-Melendi et al., 2018; Aziz et al., 2016; Hansen et al., 2014; 

Forbes et al., 2013), which appeared in 33.3% of articles. 

In 94.4% of the articles in this group the targets sought were human bodies (Wisniewski 

et al., 2019; Abate et al., 2019; Barone & Di Maggio, 2019; Rubio-Melendi et al., 2018; Damiata 

et al., 2017; Aziz et al., 2016; Fernández-Álvarez et al., 2016; Barone et al., 2016; Hansen et 

al, 2014; Büyüksaraç et al., 2013; Novo et al., 2011; Doolittle & Bellantoni, 2010; Billinger, 

2009; Ruffell et al., 2009a; Fiedler et al., 2009; Ruffell et al., 2009b; Schultz, 2007), whether in 

recent crime burials or in cemeteries where bodies have already been buried for years. In 5.5% 

of articles the searched target was the grave of a buried dog (Forbes et al., 2013). 

The center frequencies used in GPR surveys ranged from 100 MHz to 500 MHz. The 

most commonly used frequencies were 500 MHz (Barone & Di Maggio, 2019; Rubio-Melendi 

et al., 2018; Damiata et al., 2017; Fernández-Álvarez et al., 2016; Barone et al., 2016; Forbes 

et al, 2013) employed in 33.3% of target investigations and the 250 MHz (Wisniewski et al., 

2019; Rubio-Melendi et al., 2018; Aziz et al., 2016; Büyüksaraç et al., 2013; Novo et al., 2011) 

used in 27.7% of articles. The 500 MHz frequency appears most often associated with sandy 

soils while the 250 MHz frequency appears most often associated with sandy and clay soils. 

In 50% of the articles, the choice was to use GPR associated with other complementary 

techniques which were quite varied and included: conductivity and magnetic susceptibility 

(Wisniewski et al., 2019), metal detector (Wisniewski et al., 2019; Ruffell et al., 2009a; Ruffell 

et al., 2009b), aerial photography (Abate et al., 2019; Ruffell et al., 2009a), unmanned aerial 

vehicles (Abate et al, 2019), time-domain reflectometry (Damiata et al., 2017), terrestrial laser 

scanning (Aziz et al., 2016), electroresistivity (Hansen et al., 2014), victim recovery dogs 

(Ruffell et al., 2009b) and geographic profiling (Ruffel et al., 2009b) while in the other 50% of 

the articles only the GPR method was used for the target analyses. 

 

DISCUSSION 

Thematically the reviewed papers cover a wide range of scenarios encountered in 

forensic studies. New scopes of investigations include the comparison of GPR image features 
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for multiple burial scenarios and evaluation of the changing geophysical response of simulated 

mass graves over the years.  

Research generally involves the integration of more than one method. While the use of 

electroresistivity, susceptibility, and magnetic conductivity have been common methods used 

for locating grave targets and objects, integration with other indirect methods such as metal 

detectors can be important in initiating searches for metallic objects such as weapons or even 

belts that are wearing the grave victims. The application of geophysical methods is gaining 

popularity and GPR has become a common geophysical option for forensic investigations 

because, besides being effective in locating buried targets, it can be integrated with other 

methods as part of a protocol for forensic target search. A major advantage of using GPR for 

buried target searches is the speed with which the method is employed and returns results for 

interpretation. 

A common goal raised in the articles was the demand to adopt a protocol proposal with 

requirements for field operations, establishing methodologies for forensic search, processing, 

and analysis of collected data. Thus determining general requirements such as equipment 

configuration and how the processing of the data obtained in the field should be managed 

when searching for forensic targets. Prerequisites for using GPR include analysis of the type 

of soil being studied, as well as the depth and type of target. 

From the articles reviewed, the timing of this research reflects strong experimentation 

with new technologies with the potential for integration with GPR, although, in parallel, there is 

still a search to understand the advantages and disadvantages that these techniques can 

imprint on forensic research. 

One of the advantages of GPR is that it can be used to search for forensic targets under 

asphalt and concrete without the need for excavation. Thus GPR is used to determine the 

location of possible burials under concrete and under these conditions, there was discussion 

about false-positive results through analysis of GPR data in only 2.1% of the articles. The 

results of GPR analysis can only be properly interpreted by individuals with significant 

experience. The presence of a signature on radargrams can lead to misinterpretations of 

targets buried under the concrete which highlights the importance of experienced interpreters 

and the use of complementary techniques. 

 

CONCLUSIONS 

The main objective of this SLR was to analyze the advances in forensic research in the 

identification of bodies in different burial scenarios with the help of the GPR geophysical 

method, and this objective was achieved as can be seen in the results. In a complementary 

way, it was aimed to indicate the common characteristics of the controlled sites, the limitations 
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in the use of GPR, and which are the real improvements in the use of complementary 

geophysical methods in this thematic as it was evidenced in the results and discussions 

mentioned above. 

Geophysical methods play an important role in the non-destructive detection of buried 

or hidden targets. The non-invasive nature of geophysical methods is of particular value in 

forensic geophysics and can provide quick answers in criminal investigations, for example. 

 This review article highlights the most promising areas and presents a basis for the 

scientific development of forensic geophysics. Recommendations for further research should 

include the nature of the environment, the influence of physical parameters on the identification 

of human evidence in forensic investigations using GPR, and the determination of gas 

concentration variations related to the decomposition of organic material from forensic targets, 

being the current object of the authors' research that will rely on the laboratory analysis of soil 

samples for moisture monitoring, GPR imaging for analysis of soil moisture variation, 

evaluation of the influence of clay content on target detection using GPR imaging, and 

measurement of the variation of CH4 and CO2 concentration associated with decomposition 

of organic target tissues. 

Using all possible techniques and devices although comprehensive can be expensive 

and time-consuming a good approach is to use a combination of two methods which can be 

helpful in a possible ambiguity in data interpretation. Surveys with the integration of GPR with 

magnetic susceptibility are indicated when the targets include small metal objects. 

Electroresistivity is another complementary technique with potential as it has a fast collection 

time, good detection rates, and simpler data processing than GPR. The 500MHz frequency, 

one of the most widely used, brought better results in tracking the evolution of decomposition 

with a satisfactory resolution to depth ratio. From the analysis of the results, we conclude that 

the research on the use of GPR in forensic geophysics is seeking to highlight the ability of the 

method to identify targets in multiple burial scenarios with different sizes and depths and burials 

in various circumstances. Such as covered bodies by different materials, e.g. rubble, wrapped 

in plastic, with and without clothing, and to understand its limitations. 
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4 ARTIGO CIENTÍFICO 2 

INFLUENCE OF THE SAND-CLAY RATIO OF THE BURIAL MATERIAL OF 
FORENSIC TARGETS ON GROUND PENETRATING RADAR (GPR) 

RESPONSES. FORENSIC GEOPHYSICS CONTROLLED SITE – FAZENDA 
ÁGUA LIMPA – UNIVERSITY OF BRASÍLIA – DF  

INFLUÊNCIA DA PROPORÇÃO AREIA-ARGILA DO MATERIAL DE 
SEPULTAMENTO DE ALVOS FORENSES EM RESPOSTAS DE GROUND 

PENETRATING RADAR (GPR). SÍTIO CONTROLADO DE GEOFÍSICA FORENSE 
– FAZENDA ÁGUA LIMPA – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – DF 

 

ABSTRACT: The line of research identified with the potential to be developed is 

related to a better understanding of the influence of physical parameters on 

geophysical responses. The objective of this work is to evaluate the influence of the 

proportion of sand and clay on the identification of forensic targets simulating human 

evidence with GPR. To accomplish the goal an area of the Água Limpa Farm (FAL) 

was reserved where the Forensic Geophysics Group of the University of Brasilia 

(GeoForen/UnB) built a controlled site composed of four Experimental Graves (SEP's) 

with different burial scenarios. The goals set to achieve the project objective include 

evaluating the influence of clay soil content on swine target detection using 2D and 

quasi-3D GPR imaging. By analyzing the results, an attenuation of the GPR signal is 

observed after reflection from larger targets due to the soft tissues of the target 

exhibiting conductive behavior. The 900MHz frequency antenna proved to be less 

efficient compared to the 400MHz frequency antenna for smaller targets. The best 

results were obtained for SEP's with a 70% sand to 30% clay ratio while for SEP's with 

a 50% sand to 50% clay ratio the results were inaccurate. It is concluded that controlled 

sites are very useful tools for geophysical studies due to the dominance of the 

parameters allowing more precise analysis of the results. In future studies, it is 

recommended to associate GPR with another geophysical method such as magnetic 

susceptibility in the case of targets that include metal objects or electroresistivity that 

has fast collection time, good detection rates, and simpler data processing than GPR. 

Keywords: clandestine grave; controlled research site; forensic Science; burials 

 

RESUMO: Uma linha de pesquisa identificada com potencial para ser desenvolvida é 

relacionada a um melhor entendimento a respeito da influência de parâmetros físicos 

nas respostas geofísicas. Desse modo, o objetivo deste trabalho é avaliar a influência 
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da proporção de areia e argila na identificação de alvos forenses que simulam 

evidências humanas com o GPR. Para cumprir o objetivo foi reservada uma área da 

Fazenda Água Limpa (FAL) onde o Grupo de Geofísica Forense da Universidade de 

Brasília (GeoForen/UnB) construiu um sítio controlado composto por quatro 

Sepulturas Experimentais (SEP’s) com diferentes cenários de sepultamento. As metas 

estabelecidas para atingir o objetivo do projeto incluem avaliar a influência do 

conteúdo de solo argiloso na detecção de alvos suínos por meio de imagens de GPR 

2D e quasi-3D. Pela análise dos resultados observa-se uma atenuação do sinal GPR 

após a reflexão de alvos maiores devido aos tecidos moles do alvo apresentarem um 

comportamento condutivo. Os melhores resultados foram obtidos nas SEP’s com 

proporção 70% de areia e 30% de material argiloso enquanto nas SEP’s com 

proporção 50% de areia e 50% de material argiloso os resultados foram imprecisos. 

Conclui-se que sítios controlados são ferramentas muito úteis para estudos geofísicos 

devido ao domínio dos parâmetros permitindo uma análise mais precisa dos 

resultados. Em estudos futuros recomenda-se associar o GPR a outro método 

geofísico como a susceptibilidade magnética em caso de alvos que incluem objetos 

de metal ou a eletrorresistividade que possui tempo de coleta rápido, boas taxas de 

detecção e um processamento de dados mais simples que o GPR.  

Palavras-chave: sepultamentos clandestinos; sítios controlados; ciências forenses; sepulturas 

simuladas 

 

INTRODUÇÃO 

Pesquisas na área de geofísica forense com a utilização do radar de 

penetração no solo (GPR) têm o potencial de detectar de forma não destrutiva alvos 

enterrados ou ocultos. A aplicação particular do método GPR para procurar um corpo 

humano em subsuperfície tem encontrado limitações como características do local, 

tipo de solo e estado de decomposição dos alvos (Barone, P.M. & Di Maggio, R. M., 

2019; Lester, J. & Bernold, L. E., 2006).   

Uma Revisão Sistemática de Literatura (RSL) foi executada com o objetivo de 

identificar os avanços nas pesquisas forenses com GPR (Castro & Cunha, 2021). A 

RSL é uma revisão planejada da literatura científica e passível de ser auditada, que 

usa métodos sistemáticos para identificar, selecionar e avaliar criticamente estudos 

relevantes sobre uma questão claramente formulada. Além disso, foi possível 

identificar características comuns dos sítios controlados usados em pesquisas, as 



40 

 

limitações no uso do GPR e quais as reais melhorias no uso de métodos geofísicos 

complementares nesta temática. 

Os principais avanços mapeados ocorreram em pesquisas em área natural 

com o emprego de sítios controlados, que foram analisados e desenvolvidos sob 

condições bem monitoradas com parâmetros como profundidade, dimensões e tipo 

de alvo, características do solo, frequência e integração de métodos complementares 

com elevado controle objetivando principalmente comparar diferentes frequências de 

antena, estabelecer uma base inicial de pesquisa forense e os melhores métodos e 

metodologias para detecção de inumações.  Uma das principais linhas de pesquisa 

identificadas como promissoras na execução da RSL representa o objetivo deste 

trabalho. 

Este trabalho encontra-se vinculado ao Projeto de Pesquisa – Influência dos 

Parâmetros Físicos, Umidade e Conteúdo de Argila, na Identificação de Alvos 

Forenses com Ground Penetrating Radar (GPR). Sítio Controlado Fazenda Água 

Limpa/Universidade de Brasília-DF. Pertencente ao Grupo de Pesquisa em Geofísica 

Forense da Universidade de Brasília (GeoForen/UnB) que executa os experimentos 

em um sítio controlado em uma área reservada na Fazenda Água Limpa (FAL) que 

possui infraestrutura básica voltada para o processo de ensino, pesquisa e extensão. 

Além dos objetivos deste trabalho explicitados abaixo o Projeto de Pesquisa do 

GeoForen/UnB objetiva monitorar a variação espaço-temporal da umidade em 2D e 

quasi-3D com o GPR, monitorar também com Tomografia Elétrica e Potencial 

Espontâneo e monitorar a variação espaço-temporal da concentração de CH4 e CO2. 

O principal objetivo deste trabalho é avaliar a influência do conteúdo de um 

solo argiloso e da frequência do GPR no reconhecimento de alvos forenses em um 

ambiente controlado que simula evidências humanas de sepultamento. Para cumprir 

este objetivo as seguintes metas serão realizadas: 

– Identificar as principais características de sítios controlados e parâmetros de 

aquisição utilizados em pesquisas de Geofísica Forense com o uso de GPR por meio 

de uma Revisão Sistemática de Literatura; 

– Planejar e instalar um experimento controlado de sepultamento humano 

clandestino análogo; 

– Avaliar a influência do conteúdo de solo argiloso na detecção do alvo por 

meio de imagens de GPR 2D e quasi-3D.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de Estudo 

A implantação do sítio controlado para os experimentos desenvolvidos pelo 

GeoForen/UnB ocorreu em uma área aproximada de 100 m2 na Fazenda Água Limpa 

(FAL). A vegetação no local já sofreu supressão parcial onde permanecem arbustos, 

árvores de porte médio e gramíneas. Na Figura 3 é possível visualizar a área onde o 

sítio controlado está localizado. 
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Figura 3 – Mapa de localização da área do sítio controlado (quadrado vermelho), dentro dos 
limites da Fazenda Água Limpa (polígono verde) na região de Brasília, Distrito Federal – DF. 

(Fonte: Imagem Google Earth, 2021). 

 

A área do sítio controlado na FAL encontra-se no local de ocorrência de 

latossolo vermelho (Lacerda et al., 2007).  

O clima na região do Distrito Federal enquadra-se na classificação de Koppen, 

entre os tipos tropical de savana e temperado chuvoso de inverno seco, caracterizado 

por duas estações bem nítidas: uma chuvosa e quente, nos períodos de outubro e 

abril, e outra fria e seca, de maio a setembro. A temperatura pode chegar a 12º C, nos 
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meses mais frios, ou ser superior a 28,5° C, nos meses mais quentes. (Cavalcanti, 

2017). Durante os levantamentos do mês de agosto não houve incidência de chuvas 

conforme mostra a Figura 4. A precipitação média anual é de 1.600 mm (CODEPLAN, 

1984). 

 

 

Figura 4 – Gráfico de precipitação mensal para o ano de 2021 para o Distrito Federal. 
(Disponível em: https://tempo.inmet.gov.br/Graficos/A001. Acesso em: 01 nov. 2021.) 

 

Implantação do Sítio Controlado 

O sítio controlado, implantado em julho de 2021, é composto por quatro 

inumações experimentais distribuídas conforme ilustrado pela Figura 5. As sepulturas 

foram escavadas com uso de pás e retroescavadeira.  A maior dimensão das covas, 

comprimento, foi orientada na direção noroeste-sudeste (NW-SE) e a largura 

orientada nordeste-sudoeste (NE-SW). Os suínos utilizados como alvos foram doados 

pela granja de suinocultura Hartos Agropecuária Cenci (https://hartos.com.br/). Os 

alvos foram enterrados nas profundidades de 0,50 m ou 0,90 m. Os alvos foram 

dispostos, dentro das sepulturas, com o focinho apontado para noroeste com a barriga 

virada para sudoeste (Figura 6a).  
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Figura 5 – Croqui da área do sítio controlado com a disposição das sepulturas experimentais 
indicando a composição do preenchimento das SEP’s e o esquema de aquisição de dados 

GPR.  
  

 

Figura 6 – Fotografias da área do sítio controlado. a) Posição do alvo na sepultura 
experimental. b) Após instalação do sítio controlado onde é possível visualizar os canos 

utilizados para o monitoramento de CH4 e CO2. c) Aquisição dos dados GPR na área do sítio 
controlado com a antena de 400MHz d) Sepultura após colocação do bidim. 
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A Sepultura Experimental 01 (SEP01) possui dimensão com 3,00 m de 

comprimento x 0,80 m de largura x 1,50 m de profundidade e foi preenchida (Figura 

7a) seguindo a seguinte ordem descrita da base para o topo: 0,15 m de brita, bidim, 

0,20 m de areia, 0,65 m de material argiloso, alvo suíno fixado na profundidade de 

0,50 m com dimensões especificadas na Tabela 5 e foi utilizada uma mistura com 30% 

de material argiloso e 70% de areia para enterrar o alvo e terminar de preencher a 

sepultura. 

A Sepultura Experimental 02 (SEP02) possui dimensão com 2,50 m de 

comprimento x 0,80 m de largura x 1,30 m de profundidade e foi preenchida (Figura 

7b) seguindo a seguinte ordem descrita da base para o topo: 0,15 m de brita, bidim, 

0,25 m de material argiloso, alvo suíno fixado na profundidade de 0,90 m com 

dimensões especificadas na Tabela 5 e foi utilizada uma mistura com 30% de material 

argiloso e 70% de areia para enterrar o alvo e terminar de preencher a sepultura. 

A Sepultura Experimental 03 (SEP03) possui dimensão com 2,10 m de 

comprimento x 0,80 m de largura x 0,85 m de profundidade e foi preenchida (Figura 

7c) seguindo a seguinte ordem descrita da base para o topo: 0,35 m de brita, bidim, 

alvo suíno fixado na profundidade de 0,50 m com dimensões especificadas na Tabela 

5 e foi utilizada uma mistura com 50% de material argiloso e 50% de areia para 

enterrar o alvo e terminar de preencher a sepultura. 

A Sepultura Experimental 04 (SEP04) possui dimensão com 2,00 m de 

comprimento x 0,80 m de largura x 0,87 m de profundidade e foi preenchida (Figura 

7d) seguindo a seguinte ordem descrita da base para o topo: 0,37 m de brita, bidim, 

alvo suíno fixado na profundidade de 0,50 m com dimensões especificadas na Tabela 

5 e foi utilizada uma mistura com 70% de material argiloso e 30% de areia para 

enterrar o alvo e terminar de preencher a sepultura. 
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Figura 7 – lustração da ordem de preenchimento das sepulturas experimentais. a) SEP01 
preenchida por brita, bidim, areia, material argiloso e proporção areia-argila. b) SEP02 

preenchida por brita, bidim, material argiloso e proporção areia-argila. c) SEP03 preenchida 
por brita, bidim e proporção areia-argila. d) SEP04 preenchida por brita, bidim e proporção 

areia-argila. 
 

Tabela 5 – Identificação das sepulturas, composição da textura do material de preenchimento 
das SEP’s e dimensões (peso, comprimento e largura) dos alvos sepultados. 

Sepulturas e proporção 

material argiloso e areia 

Dimensões do alvo 

Peso (kg) Comprimento (m) Largura (m) 

SEP01 – M.A.* 30%/Areia 70% ~ 15,00 0,58 0,11 

SEP02 – M.A. 30%/Areia 70% 55,60 1,26 0,33 

SEP03 – M.A. 50%/Areia 50% 16,80 0,74 0,21 

SEP04 – M.A. 70%/Areia 30% 84,20 1,40 0,43 

*M.A. Material Argiloso 

 

O latossolo vermelho retirado da escavação das sepulturas foi utilizado como 

material argiloso que compôs a cobertura dos alvos. A areia utilizada foi adquirida em 

um fornecedor de areia lavada em Padre Bernardo - GO. 

 

Aquisição dos Dados 

Para a aquisição dos dados foi utilizado o equipamento da Geophysical Survey 

System Inc. (GSSI) GPR SIR3000 (Figura 6c) com antenas de 400MHz e 900MHz. As 
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aquisições foram realizadas no dia 03 de agosto com a antena de 400MHz e no dia 

18 com a antena de 900MHz. 

Nesta etapa de campo foram adquiridos 385 radargramas sobre a área do sítio 

controlado. Na Tabela 6 é possível ver os parâmetros de aquisição para cada antena 

empregada na área de estudo.  

 

Tabela 6 – Parâmetros de aquisição dos radargramas obtidos com o GPR no sítio controlado. 

Frequência Central 

(MHz) 

Janela Temporal (ns) Amostras Scan/Unidade (m) 

400 90 1024 100 

900 90 512 100 

 

Duas trenas foram utilizadas para orientar os perfis de maneira correta e uma 

corda foi esticada de uma trena a outra para posicionar o início e o fim das linhas 

levantadas. O espaçamento utilizado entre as linhas para obtenção dos dados foi de 

0,05 m e a aquisição dos radargramas foi de nordeste para sudoeste (Figura 5). 

Também foi utilizado um cabo de aço para auxiliar no processamento 3D dos dados 

de GPR. 

 

Processamento 

Para o processamento dos dados de GPR foi utilizado o software Reflex-Win, 

versão 7.5.2 (Sandmeier, 2014). O fluxo básico de processamento (Figura 8) seguiu 

a seguinte sequência: 

• Correção estática (static correction) – delimitação do ponto inicial de chegada 

da energia eletromagnética na antena diretamente propagada pela superfície de 

aquisição (Olhoeft, 2000); 

• Filtragem do ruído instrumental de baixa frequência (subtract mean – dewow) 

– calcula e aplica uma média contínua por meio dos dados, assim, elimina possíveis 

baixas frequências; 

• Filtragem de ruído coerente (background removal) –  promove a remoção de 

eventuais ruídos de fundo; 

• Filtragem do ruído incoerente (mean filter) – onde é calculado a média das 

amplitudes de um traço em um intervalo de tempo. Este filtro é normalmente utilizado 

para normalizar o alto ganho encontrado nos primeiros nanossegundos; 
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• Função de ganho (energy decay) – realça os refletores usando uma função 

interativa que pode ser aplicada linearmente e/ou exponencialmente em uma 

determinada profundidade; 

• Migração (diffraction stack) – a migração move reflexões para suas 

verdadeiras posições na subsuperfície e colapsa difrações, aumentando assim a 

resolução espacial (Yilmaz, 2001). As velocidades médias de propagação da onda 

eletromagnética utilizadas para a migração foram obtidas por meio da Equação 1. As 

velocidades (V) variaram entre 0,07 e 0,1m/ns. 

𝑉 =  
2ℎ

𝑡
 (Equação 1) 
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Figura 8 – Fluxo de processamento utilizado nos dados de GPR onde a correção estática 
corrige o tempo zero, o subtract-mean filtra o ruído de baixa frequência, a remoção de 

background filtra os ruídos coerentes, o mean filter filtra o ruído incoerente, o ganho realça os 
refletores e a migração rastreia a energia de reflexão. 
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RESULTADOS 

Background da Área 

A rotina de processamento dos radargramas das Figuras 9a-b seguiu o mesmo 
processamento indicado na seção anterior com excessão da etapa de migração. A 
Figura 9a apresenta o radargrama obtido com a antena de 400MHz fora da SEP 01 e 
02 para verificação do background. A resposta geofísica obtida ressalta o 
comportamento do latossolo homogêneo onde são observadas hipérboles 
desordenadas, prováveis raízes de árvores ou tocas de algum animal. É observado 
pouco após a posição de 3,0 m uma hipérbole referente ao cabo de aço adicionado 
no momento do levantamento GPR. A Figura 9b apresenta o radargrama obtido com 
a antena de 900MHz fora da SEP 01 e 02 para verificação do background. A resposta 
obtida ressalta o comportamento do latossolo homogêneo onde são observados 
alguns refletores que sofrem atenuação à medida que a profundidade aumenta. 
Também é observado aproximadamente após na posição de 3,4 m uma hipérbole 
referente ao cabo de aço adicionado no momento do levantamento GPR. 

 

 
Figura 9 – Perfil de GPR adquirido fora das SEP’s 01 e 02 para verificar o  

background. a) perfil obtido com a antena de 400MHz. b) perfil obtido com a antena de 900MHz. 

 

Perfis 2D Paralelos 

Os radargramas 2D paralelos selecionados para a interpretação dos dados dos 

alvos abaixo foram obtidos sobre a região abdominal da carcaça do porco, devido ao 

fato de ser sua dimensão mais larga. 

Nas Figuras 10a-c são apresentados os radargramas obtidos sobre as SEP’s 

01 e 02, com a frequência de 400MHz. Na Figura 10a é apresentado o radargrama 

obtido dentro da sepultura, mas fora do alvo de interesse. São observados refletores 

desordenados, mas ao comparar com o cenário de sepultamento (Figura 10c) 
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observa-se que as principais hipérboles anômalas são referentes a camada de 

material argiloso. Na Figura 10b é apresentado o radargrama obtido sobre o alvo 

sepultado, sendo possível observar a presença de hipérboles nas profundidades 

referentes aos alvos bem marcadas. Na SEP01 pode-se observar o material argiloso 

bem marcado abaixo do alvo e sotoposta, a camada de areia. O alvo nestas condições 

apresenta refletores menos marcantes. É possível observar também a reflexão do 

cabo de aço pouco depois de 3,0 m e na SEP02 é possível observar o topo do alvo 

seguido pela camada de material argiloso. 

 

Figura 10 – Radargramas obtidos sobre as sepulturas experimentais 01 e 02. Dados adquiridos 
a) dentro da sepultura. b) sobre o alvo com a antena de 400MHz com baixa umidade do solo. c) 

modelo ilustrativo do cenário de sepultamento do alvo enterrado. 

 

Nas Figuras 11a-c são apresentados os radargramas obtidos sobre a SEP03, 

com a frequência de 400MHz. Na Figura 11a é apresentado o radargrama obtido 



52 

 

dentro da sepultura, mas fora do alvo de interesse. Nesta seção foi observada um 

refletor forte (média amplitude), no tempo de 10 ns que corresponde a interface entre 

a camada de areia-argila para a camada composta pela brita. Do lado direito (baixa 

amplitude), a 0,4m de profundidade, observa-se uma reflexão devido a um cupinzeiro 

no local. 

 Na Figura 11b é apresentado o radargrama de um perfil GPR executado sobre 

o alvo sepultado sendo possível observar a hipérbole do alvo (alta amplitude), no 

tempo de 10 ns, bem clara comparando com a Figura 11c que apresenta um modelo 

do cenário de sepultamento, é possível observar uma reflexão abaixo do alvo que 

representa a base da brita, a esquerda, em 5 ns, pode-se observar uma hipérbole 

referente a uma raiz de árvore.  
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Figura 11 – Radargramas obtidos sobre a sepultura experimental 03. Dados adquiridos a) 
dentro da sepultura. b) sobre o alvo com a antena de 400MHz com baixa umidade do solo. c) 

modelo ilustrativo do cenário de sepultamento do alvo enterrado. 

 

Nas Figuras 12a-c são apresentados os radargramas obtidos sobre a SEP04, 

com a frequência de 400MHz. Na Figura 12a é apresentado o radargrama obtido 

dentro da sepultura, mas fora do alvo de interesse. Por ter composição mais próxima 

do solo da área não é observada nenhuma anomalia que se destaque. Na Figura 12b 

é apresentado o radargrama obtido sobre o alvo sepultado sendo possível observar a 

hipérbole do alvo (alta amplitude), no tempo de 6 ns e 0,3 m de profundidade. Na 

Figura 12c observa-se um modelo do cenário de sepultamento. Pode-se observar uma 

hipérbole, na posição de 0,8 m, referente ao cabo de aço. 
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Figura 12 – Radargramas obtidos sobre a sepultura experimental 04. Dados adquiridos a) 
dentro da sepultura. b) sobre o alvo com a antena de 400MHz com baixa umidade do solo. c) 

modelo ilustrativo do cenário de sepultamento do alvo enterrado. 

 

Nas Figuras 13a-c são apresentados os radargramas obtidos sobre as SEP’s 

01 e 02, com a frequência de 900MHz. Na Figura 13a é apresentado o radargrama 

obtido dentro da sepultura. Na SEP01 são observadas reflexões de todas as camadas 

observadas no cenário de sepultamento (Figura 13c) enquanto na SEP02 o sinal está 

atenuado. Na Figura 13b é apresentado o radargrama obtido sobre o alvo sepultado 

sendo possível observar a presença na SEP01 de uma hipérbole (média amplitude), 

no tempo de 10 ns e 0,5 m de profundidade referente ao alvo e uma de uma hipérbole 

bem marcada (baixa amplitude), no tempo de 18 ns e 0,9 m de profundidade referente 

ao alvo. Na SEP01 pode-se observar o material argiloso a partir do tempo de 10 ns, 

alvo com reflexão mais fraca acima do material argiloso e a partir de 20 ns e pouco 

mais de 1m de profundidade pode-se observar as reflexões referentes a areia e a 
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brita. Na SEP02 a base do alvo encontra-se em 0,9 m de profundidade, no tempo de 

18ns seguida pelo material argiloso abaixo do alvo. 

 

Figura 13 – Radargramas obtidos sobre as sepulturas experimentais 01 e 02. Dados adquiridos 
a) dento da sepultura. b) sobre o alvo com a antena de 900MHz com baixa umidade do solo. c) 

modelo ilustrativo do cenário de sepultamento do alvo enterrado. 

 

Nas Figuras 14a-c são apresentados os radargramas obtidos sobre a SEP03, 

com a frequência de 900MHz. Na Figura 14a é apresentado o radargrama de um perfil 

GPR executado dentro da sepultura onde pode-se observar uma reflexão, na posição 

de 2,0 m, que vai se aprofundando sendo referente ao tubo PVC que está na sepultura 

para futuros estudos a respeito dos gases provenientes da decomposição do alvo. Na 

Figura 14b é apresentado o radargrama de um perfil GPR executado sobre o alvo 

sepultado e observa-se no tempo de 10ns, no centro da área da sepultura, uma 
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reflexão que, se comparada ao cenário de sepultamento (Figura 14c), diz respeito ao 

alvo. São também observados refletores lineares com baixa amplitude que estão 

associados ao inicio da camada de brita, conforme o modelo de sepultamento (Figura 

14c). 

 

Figura 14 – Radargramas obtidos sobre a sepultura experimental 03. Dados adquiridos a) 
dentro da sepultura. b) sobre o alvo com a antena de 900MHz com baixa umidade do solo. c) 

modelo ilustrativo do cenário de sepultamento do alvo enterrado. 

 

Nas Figuras 15a-c são apresentados os radargramas obtidos sobre a SEP04, 

com a frequência de 900MHz. Na Figura 15a é apresentado o radargrama de um perfil 

GPR executado dentro da sepultura. É observada uma reflexão com amplitude mais 

alta na base da sepultura que se comparada ao cenário de sepultamento da Figura 

15c diz respeito a camada de brita. Na Figura 15b é apresentado o radargrama de um 
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perfil GPR executado sobre o alvo sepultado e é possível observar uma reflexão com 

alta amplitude no centro da sepultura do topo do alvo até o meio da brita e, do lado 

esquerdo, uma reflexão que acaba em 20 ns provavelmente da raiz da árvore 

localizada ao lado da sepultura. 

 

Figura 15 – Radargramas obtidos sobre a sepultura experimental 04. Dados adquiridos a) 
dentro da sepultura. b) sobre o alvo com a antena de 900MHz com baixa umidade do solo. c) 

modelo ilustrativo do cenário de sepultamento do alvo enterrado. 

 

Perfis 2D Transversais  

Nas Figuras 16a-f são apresentados os radargramas obtidos transversalmente 

sobre as SEP’s 01 a 04 e seus respectivos modelos de cenário de sepultamento, com 

a frequência de 400MHz. Na Figura 16a é mostrado um radargrama de um perfil GPR 

executado sobre a SEP01. Diversas reflexões podem ser observadas, mas chama 
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atenção o fato de que os refletores dentro da sepultura são heterogêneos, 

desordenados ou difratados, indicando que o solo foi remexido. Na posição de 2,0 m 

de distância e 0,5 m de profundidade é possível observar uma hipérbole não muito 

destacada, mas que é referente ao alvo se comparada ao cenário de sepultamento da 

Figura 16b. Também pode-se observar uma reflexão referente ao início da camada 

de material argiloso e dentro da sepultura, no limite do lado direito é visualizada uma 

reflexão referente ao final da camada de material argiloso, camada de areia e de toda 

a camada de brita. 

Na Figura 16c é mostrado um radargrama de um perfil GPR executado 

transversalmente sobre a SEP02. Destaca-se uma reflexão que começa em 

aproximadamente 0,7 m de profundidade, entre as posições de 2,0 m e 3,0 m que se 

comparada ao cenário de sepultamento da Figura 16d indica que a reflexão é referente 

ao alvo. Ainda dentro da sepultura, nos limites do lado direito é observada uma 

reflexão anômala referente a interface da camada de material argiloso e a camada de 

areia e ao início da camada de brita. Nota-se uma diferença no padrão das reflexões 

que estão mais horizontalidas fora da sepultura e dentro, os refletores estão mais 

desordenados indicando que houve escavação no local. 

Na figura 16e é mostrado um radargrama de um perfil GPR executado 

transversalmente sobre as SEP’s 03 e 04. Destaca-se uma reflexão em cada uma das 

sepulturas. Na SEP03 a reflexão tem início na profundidade referente ao topo da brita, 

como pode ser visto comparando-se com o cenário de sepultamento da Figura 16f. 

Na SEP04 a reflexão que se destaca é referente ao alvo como pode ser visto 

comparando com o cenário de sepultamento da Figura 16f. Chama a atenção a 

atenuação do sinal abaixo da SEP04. 
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Figura 16 – Radargramas obtidos transversalmente sobre as SEP’s e seus respectivos 

modelos ilustrativos do cenário de sepultamento dos alvos enterrados. Dados adquiridos com 
a antena de 400MHz com baixa umidade do solo. 
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Nas Figuras 17a-f são apresentados os radargramas de um perfil GPR 

executado transversalmente sobre as SEP’s 01 a 04 e seus respectivos modelos de 

cenário de sepultamento, com a frequência de 900MHz. Na Figura 17a é mostrado 

um radargrama de um perfil GPR executado transversalmente sobre a SEP01. São 

observadas diversas reflexões, mas chama a atenção a ausência de sinal bem no 

início da sepultura, algo que deve ter ocorrido após a antena ficar presa em alguma 

raiz ou obstáculo semelhante. São observados refletores referentes a todas as 

camadas do cenário de sepultamento (Figura 17b). 

Na Figura 17c é mostrado um radargrama de um perfil GPR executado 

transversalmente sobre a SEP02. Destaca-se uma reflexão, no tempo de 15 ns e na 

profundidade de 0,8 m, que se comparada ao cenário de sepultamento da Figura 17d 

indica que a reflexão é referente ao alvo mais próximo a cabeça do porco. Ainda dentro 

da sepultura, na posição de 3,0 m de distância e pouco acima de 1,0 m de 

profundidade, outra reflexão se destaca sendo referente a camada de material 

argiloso até o topo da brita. 

Na Figura 17e é mostrado um radargrama de um perfil GPR executado 

transversalmente sobre as SEP’s 03 e 04. Na SEP03 os reflatores com início a partir 

do tempo de 10 ns e profundidade de 0,5 m dão início ao topo da brita comparando 

com o cenário de sepultamento (Figura 17f). Logo acima observa-se uma reflexão de 

baixa amplitude referente ao alvo. Na SEP04 a reflexão referente ao alvo não está tão 

forte como nos radargramas anteriores, mas é possível observar hipérboles anômalas 

na região onde o alvo se encontra. 
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Figura 17 – Radargramas obtidos transversalmente sobre as SEP’s e seus respectivos 

modelos ilustrativos do cenário de sepultamento dos alvos enterrados. Dados adquiridos com 
a antena de 900MHz com baixa umidade do solo. 
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Bloco Diagrama – Aquisição quasi-3D 

Na Figura 18 é possível observar o bloco diagrama formado com os 

radargramas de perfis GPR executados sobre as SEP’s 01 e 02 com a frequência de 

400MHz, no modo de corte em profundidade. O corte em profundidade da SEP01 foi 

realizado na profundidade de 0,5 m e 0,9 m na SEP02 e as inumações estão 

delimitadas por retângulos pretos e os alvos apresentam amplitudes médias a altas. 

 

 

Figura 18 – Bloco diagrama formado com os radargramas obtidos sobre as sepulturas 
experimentais 01 e 02, no modo de corte em profundidade. Dados adquiridos com a antena de 

400MHz com baixa umidade do solo. 

 

Na Figura 19 é possível observar o bloco diagrama formado com os 

radargramas de perfis GPR executados sobre a SEP03 com a frequência de 400MHz, 

no modo de corte em profundidade. O corte em profundidade da SEP03 foi realizado 

na profundidade de 0,5 m e a inumação está delimitada pelo retângulo preto. O alvo 

sepultado apresenta amplitude média a alta. 
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Figura 19 – Bloco diagrama formado com os radargramas obtidos sobre a sepultura 
experimental 03, no modo de corte em profundidade. Dados adquiridos com a antena de 

400MHz com baixa umidade do solo. 

 

Na Figura 20 é possível observar o bloco diagrama formado com os 

radargramas de perfis GPR executados sobre a SEP04 com a frequência de 400MHz, 

no modo de corte em profundidade. O corte em profundidade da SEP04 foi realizado 

na profundidade de 0,5 m e a inumação está delimitada pelo retângulo preto. O alvo 

sepultado apresenta amplitude média a alta. 
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Figura 20 – Bloco diagrama formado com os radargramas obtidos sobre a sepultura 

experimental 04, no modo de corte em profundidade. Dados adquiridos com a antena de 
400MHz com baixa umidade do solo. 

 

Na Figura 21 é possível observar o bloco diagrama formado com os 

radargramas de perfis GPR executados sobre as SEP’s 01 e 02 com a frequência de 

900MHz, no modo de corte em profundidade. O corte em profundidade da SEP01 foi 

realizado na profundidade de 0,5 m e 0,9 m na SEP02 e as inumações estão 

delimitadas por retângulos pretos e os alvos apresentam amplitudes médias a altas. 

Na posição de 3,0 m é possível observar uma reflexão, de amplitude média, referente 

ao cabo de aço adicionado no momento do levantamento GPR. 
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Figura 21 – Bloco diagrama formado com os radargramas obtidos sobre as sepulturas 
experimentais 01 e 02, no modo de corte em profundidade. Dados adquiridos com a antena de 

900MHz com baixa umidade do solo. 

 

Na Figura 22 é possível observar o bloco diagrama formado com os 

radargramas de perfis GPR executados sobre a SEP03 com a frequência de 900MHz, 

no modo corte em profundidade. O corte em profundidade da SEP03 foi realizado na 

profundidade de 0,5 m e a inumação está delimitada pelo retângulo preto. O alvo 

sepultado apresenta amplitude média a alta. 
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Figura 22 – Bloco diagrama formado com os radargramas obtidos sobre a sepultura 

experimental 03, no modo de corte em profundidade. Dados adquiridos com a antena de 
900MHz com baixa umidade do solo. 

 

Na Figura 23 é possível observar o bloco diagrama formado com os 

radargramas de perfis GPR executados sobre a SEP04 com a frequência de 900MHz, 

no modo de corte em profundidade. O corte em profundidade da SEP04 foi realizado 

na profundidade de 0,5 m e a inumação está delimitada pelo retângulo preto. O alvo 

sepultado apresenta amplitude média a alta. 
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Figura 23 – Bloco diagrama formado com os radargramas obtidos sobre a sepultura 

experimental 04, no modo de corte em profundidade. Dados adquiridos com a antena de 
900MHz com baixa umidade do solo. 

 

DISCUSSÃO 

Com a informação dos posicionamentos reais dos alvos sepultados é possível 

atribuir sua localização na interpretação dos radargramas obtidos e dessa forma 

avaliar de maneira precisa a melhor frequência e composição da sepultura para 

identificação acurada de alvos forenses sepultados. 

Nas figuras 10b (SEP02), 12b, 13b (SEP02), 15b, 16c-e (SEP04) e 17c-e 

(SEP04) é observado a atenuação do sinal GPR após a reflexão do alvo, que varia 

conforme o tamanho dos alvos e a mistura de preenchimento das sepulturas, 

conforme Tabela 5. Como pode ser observado nas SEP’s 02 e 04 os alvos possuem 

maiores dimensões e na SEP 04 a concentração de material argiloso é mais elevado 

que nas demais, causando uma maior atenuação do sinal GPR que pode ser 



68 

 

visualizada, por exemplo, a partir de 25 ns na Figura 13b (SEP02) e 15 ns na Figura 

16e (SEP04). 

Comparando os radargramas de perfis GPR executados fora da sepultura e 

sobre os alvos é possível observar indicações da presença de solo revirado nas áreas 

correspondentes as SEP’s. Conforme visualizado nos radargramas apresentados nos 

resultados, observa-se que a frequência de 400MHz demonstra uma melhor 

identificação do solo revirado, podendo ser visualizado, por exemplo nas Figuras 16c 

na posição de 1,2 m a 3,8 m e na Figura 11b na posição de 1,0 m a 2,0 m. 

Os melhores resultados de reflexão com os radargramas de perfis GPR 2D 

executados paralelamente sobre os alvos buscados foram obtidos nas SEP’s 01 e 02 

que devido a sua composição com menor concentração de material argiloso, 

apresenta uma menor atenuação do sinal GPR e é possível obter tais resultados tanto 

na frequência de 400MHz quanto na frequência de 900MHz. 

Ainda considerando a proporção areia-argila das sepulturas e os radargramas 

de perfis GPR 2D executados paralelamente sobre os alvos, o segundo melhor 

resultado ocorreu na SEP04 nas duas frequências estudadas. Apesar de ter 

apresentado o segundo melhor resultado para a visualização do alvo, o mérito não é 

da mistura areia (30%) e material argiloso (70%) e sim das dimensões do alvo 

sepultado (Tabela 5), pois foi o maior alvo utilizado no sítio controlado, provando que 

para alvos forenses maiores a quantidade de material argiloso do solo não se torna 

um impeditivo para a busca. 

Por fim, considerando a influência da proporção areia-argila na detecção do 

alvo sepultado está a SEP03, que devido às dimensões do alvo e a composição da 

textura do material de preenchimento da sepultura (Tabela 5), resultou em uma 

identificação imprecisa do suíno em ambas as frequências estudadas com os 

radargramas 2D paralelos, até mesmo a camada de brita não apresentou uma clara 

reflexão. 

Os melhores resultados de reflexão com os radargramas de perfis GPR 2D 

executados transversalmente sobre os alvos buscados foram obtidos nas SEP’s 01 e 

02 que devido a sua composição com menor concentração de material argiloso, 

apresenta uma menor atenuação do sinal GPR dessa forma, os radargramas 

apresentam maior detalhamento da subsuperfície além de indicarem os alvos 

buscados tanto na frequência de 400MHz quanto na frequência de 900MHz. 
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Correlacionando a proporção areia-argila das sepulturas e os dados de perfis 

GPR 2D executados transversalmente sobre a área de estudo, a SEP03, apresentou 

o segundo melhor resultado em nível de detalhamento nas duas frequências 

estudadas, sendo possível identificar o alvo buscado e informações acerca de suas 

diferentes camadas.  

Por último, considerando a influência da composição da textura do material de 

preenchimento da sepultura (Tabela 5) na detecção do alvo sepultado está a SEP04, 

que proporcionou a identificação do suíno em ambas as frequências estudadas, mas 

devido a atenuação do sinal GPR não foi possível obter um maior detalhamento, 

impossibilitando que a camada de brita fosse identificada. 

 

CONCLUSÕES 

Conforme citado anteriormente este trabalho teve como principal objetivo 

avaliar a influência do conteúdo de um solo argiloso e da frequência do GPR no 

reconhecimento de alvos forenses em um ambiente controlado que simula evidências 

humanas de sepultamento. O objetivo foi alcançado como pode ser observado nos 

resultados e discussões supracitados que permitiram visualizar a resposta geofísica 

do método GPR sobre sepulturas com diferentes proporções areia-argila e variadas 

dimensões de alvos no período com baixa umidade do solo. 

Os resultados apresentados permitem observar a resposta geofísica do método 

GPR em sepulturas com proporções distintas de areia-argila no período seco, logo 

após o sepultamento dos alvos. A implantação de um sítio controlado comprovou-se 

como um instrumento de elevada utilidade para estudos geofísicos, pois, com o 

domínio das configurações geométricas, tipos de alvos, profundidade dos alvos e 

composição de solo foi possível realizar uma investigação mais precisa dos resultados 

levantados com o método GPR minimizando a possibilidade de erros de análise dos 

radargramas. 

Ao comparar diferentes frequências de antenas conclui-se que a antena de 

400MHz apresentou resultados satisfatórios para a localização de alvos sepultados, 

fornecendo maior riqueza de detalhes da sepultura, de seus horizontes e do alvo 

sepultado. A antena de 900MHz apresentou resultados inferiores comparada à 

frequência de 400MHz, pois, houve uma diminuição de detalhamento acerca dos 

horizontes das SEP’s.  
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Levando em conta os dados adquiridos e analisados conclui-se que os 

melhores resultados obtidos na identificação do reconhecimento dos alvos forenses 

ocorreram nas SEP’s de menor proporção de material argiloso (70% de areia e 30% 

de material argiloso) enquanto nas SEP’s com proporções iguais (50% de areia e 50% 

de material argiloso) os resultados foram imprecisos devido a um maior conteúdo de 

material argiloso e a menor dimensão do alvo. 

A associação do GPR com outro método geofísico é recomendável para 

solucionar eventuais ambiguidades na interpretação dos dados coletados. 

Recomenda-se a associação com a susceptibilidade magnética, por exemplo, em 

caso de alvos que incluem objetos de metal como facas, cintos e semelhantes ou 

associar com a eletrorresistividade por possuir tempo de coleta rápido, boas taxas de 

detecção e um processamento de dados mais simples que o GPR. 

É recomendada a aquisição de múltiplos radargramas 2D para composição de 

blocos 3D. Os dados em corte de profundidade permitiram uma melhor observação 

das localizações das inumações. 

Para futuros levantamentos é aconselhado a aquisição de mais radargramas 

2D transversais para comparação entre os radargramas fora da sepultura, dentro da 

sepultura e sobre o alvo e posicionar o cabo de aço de maneira mais firme para evitar 

que ele se movimente durante a aquisição de dados 3D.  

A continuidade desta pesquisa inclui a incorporação dos resultados 

laboratoriais de granulometria e mineralogia de raio-X do solo argiloso e da areia 

utilizados no sepultamento. Devido à pandemia houve atraso na execução dessas 

análises. Outras atividades que vão continuar incluem: monitorar a variação espaço-

temporal da umidade em períodos de chuva com o GPR, executar aquisição com 

métodos elétricos e monitorar a variação espaço-temporal da concentração de CH4 e 

CO2 associado à decomposição de tecidos orgânicos do alvo. 
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CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme citado anteriormente este trabalho teve como principal objetivo 

avaliar a influência do conteúdo de um solo argiloso e da frequência do GPR no 

reconhecimento de alvos forenses em um ambiente controlado que simula evidências 

humanas de sepultamento. O objetivo foi alcançado como pode ser observado nos 

resultados e discussões supracitados que permitiram visualizar a resposta geofísica 

do método GPR sobre sepulturas com diferentes proporções areia-argila e variadas 

dimensões de alvos no período com baixa umidade do solo. 

A detecção ou não de uma sepultura clandestina depende de diversos fatores 

como características do local, tipo de solo, estado de decomposição, orientação de 

aquisição dos dados, experiência do intérprete, frequência da antena, espaçamento 

dos radargramas, entre outros. 

Ao realizar um levantamento de GPR deve-se determinar a maior quantidade 

possível de informações sobre o sepultamento e sua região antes da realização de 

buscas no local como, por exemplo, características do solo, dados de precipitação e 

tamanho do alvo. 

Os dados adquiridos e apresentados neste trabalho com diferentes 

proporções de solo argiloso e areia e diferentes profundidades dos alvos passam a 

integrar um banco de dados de produções acadêmicas de Geofísica Forense. Este 

documento pode auxiliar outras pesquisas forenses ou investigações criminais 

relacionadas a alvos humanos sepultados clandestinamente. 

Os resultados apresentados permitem observar a resposta geofísica do método 

GPR em sepulturas com proporções distintas de areia-argila no período seco, logo 

após o sepultamento dos alvos. A implantação de um sítio controlado comprovou-se 

como um instrumento de elevada utilidade para estudos geofísicos, pois, com o 

domínio das configurações geométricas, tipos de alvos, profundidade dos alvos e 

composição de solo foi possível realizar uma investigação mais precisa dos resultados 

levantados com o método GPR minimizando a possibilidade de erros de análise dos 

radargramas. 

Ao comparar diferentes frequências de antenas conclui-se que a antena de 

400MHz apresentou resultados satisfatórios para a localização de alvos sepultados, 

fornecendo maior riqueza de detalhes da sepultura, de seus horizontes e do alvo 

sepultado. A antena de 900MHz apresentou resultados inferiores comparada à 
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frequência de 400MHz, pois, houve uma diminuição de detalhamento acerca dos 

horizontes das SEP’s.  

Levando em conta os dados adquiridos e analisados conclui-se que os 

melhores resultados obtidos na identificação do reconhecimento dos alvos forenses 

ocorreram nas SEP’s de menor proporção de material argiloso (70% de areia e 30% 

de material argiloso) enquanto nas SEP’s com proporções iguais (50% de areia e 50% 

de material argiloso) os resultados foram imprecisos devido a um maior conteúdo de 

material argiloso e a menor dimensão do alvo. 

A associação do GPR com outro método geofísico é recomendável para 

solucionar eventuais ambiguidades na interpretação dos dados coletados. 

Recomenda-se a associação com a susceptibilidade magnética, por exemplo, em 

caso de alvos que incluem objetos de metal como facas, cintos e semelhantes ou 

associar com a eletrorresistividade por possuir tempo de coleta rápido, boas taxas de 

detecção e um processamento de dados mais simples que o GPR. 

É recomendada a aquisição de múltiplos radargramas 2D para composição de 

blocos 3D. Os dados em corte de profundidade permitiram uma melhor observação 

das localizações das inumações. 

Para futuros levantamentos é aconselhado a aquisição de mais radargramas 

2D transversais para comparação entre os radargramas fora da sepultura, dentro da 

sepultura e sobre o alvo e posicionar o cabo de aço de maneira mais firme para evitar 

que ele se movimente durante a aquisição de dados 3D.  

A continuidade desta pesquisa inclui a incorporação dos resultados 

laboratoriais de granulometria e mineralogia de raio-X do solo argiloso e da areia 

utilizados no sepultamento. Devido à pandemia houve atraso na execução dessas 

análises. Outras atividades que vão continuar incluem: monitorar a variação espaço-

temporal da umidade em períodos de chuva com o GPR, executar aquisição com 

métodos elétricos e monitorar a variação espaço-temporal da concentração de CH4 e 

CO2 associado à decomposição de tecidos orgânicos do alvo. 
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ANEXOS 

A – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

O Radar de Penetração no Solo (GPR) é um método não destrutivo de 

investigação geofísica que consiste na emissão de ondas de rádio em altas 

frequências (comumente entre 10MHz a 2500MHz), com o intuito de estudar 

estruturas e feições geológicas rasas, bem como a presença de materiais enterrados 

pelo homem (Porsani, 1999). 

O GPR possui duas antenas, uma transmissora que emite ondas 

eletromagnéticas e uma antena receptora que capta o sinal refletido pelas diferentes 

estruturas do solo. As informações são transmitidas para o disco rígido e mostradas 

na tela de um notebook onde podem ser interpretadas. 

Os sinais GPR são campos eletromagnéticos, que são definidos por meio de 

quatro expressões fundamentais conhecidas como Equações de Maxwell, que serão 

detalhadas mais à frente. Com o método GPR, a antena transmissora emite um pulso 

eletromagnético para o solo que é parcialmente refletido quando encontra o meio com 

diferentes propriedades dielétricas, e o resto do feixe é transmitido para camadas mais 

profundas. Então, o sinal refletido é gravado a partir da antena receptora (Solla et al., 

2012) (Figura 24).  

 

 

Figura 24 – (a) Diagrama de antenas GPR ilustrando o comportamento das frentes de onde. (b) 
Traço esquemático mostrando as chegadas das principais frentes de onda do GPR. 

(Cavalcanti, 2017) 

 

Ao mover a antena sobre o solo, uma imagem rasa da subsuperfície é obtida 

sob a linha de deslocamento. Essas imagens, chamadas radargramas (Figura 25), 

são representações bidimensionais gráficas XZ das reflexões detectadas. O eixo X 

representa o deslocamento da antena ao longo da linha de levantamento e o eixo Z 
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representa a viagem bidirecional do tempo do pulso emitido (em nanossegundos). Se 

o tempo necessário para o pulso eletromagnético ir da antena de transmissão para o 

refletor no solo e o retorno para a antena receptora é medido, então a velocidade 

deste pulso no meio subterrâneo é conhecida e a posição do refletor pode ser 

determinada. A frequência da antena transmissora determina a faixa de profundidade 

do GPR e deve ser cuidadosamente escolhida pois a energia da onda eletromagnética 

é atenuada durante a sua propagação. Um equilíbrio deve ser mantido entre uma 

baixa frequência, que fornece uma penetração de sinal mais profunda (Tabela 7), com 

resolução mais baixa e uma antena de maior frequência, que oferece melhor 

resolução (Tabela 8), mas penetração mais rasa (Solla et al., 2012). 

 

 
Figura 25 – Radargrama obtido com a antena de 900MHz. 

 

Tabela 7 – Frequência x profundidade de penetração do sinal (Mala, 1997 e Borges, 2007). 

Frequência central (MHz) 10 25 50 100 200 400 500 1000 

Profundidade de penetração (m) 50 40 30 25 3,4 1,6 1,5 0,8 

 

A resolução vertical é a habilidade de distinguir as reflexões provenientes do 

topo e da base de camadas de pequena espessura (Davis & Annan, 1989) 
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Tabela 8 – Frequência central das antenas e sua resolução vertical (Annan, 2001). 

Frequência central (MHz) 200 100 50 25 

Resolução vertical (m) 0,25 0,50 1,00 2,00 

 

A1 – PRINCÍPIOS MATEMÁTICOS  

O método GPR é fundamentado nas relações entre campos elétricos e 

magnéticos que são expressas matematicamente por meio das equações de Maxwell: 

∇ x E = −
∂B

∂t
 (Equação 2) 

∇ x H = J +
∂D

∂t
 (Equação 3) 

∇ ⋅ B = 0 (Equação 4) 

∇ ⋅ D = ρ (Equação 5) 

 

Onde: E é a intensidade do campo elétrico (Volts por metro - V/m); 

H é o campo magnético (Ampère por metro - A/m); 

J é o vetor densidade de fluxo de corrente (Ampère por metro quadrado – A/m²); 

B é o vetor indução magnética (Weber por metro quadrado - Weber/m² ou Tesla)  

D é a densidade do fluxo magnético (Coulomb por metro quadrado – C/m²) 

ρ é a densidade de carga elétrica (Coulomb por metro cúbico – C/m³); 

t é o tempo (segundos). 

 

A equação 2 é a Lei de Faraday que relaciona o campo elétrico com o 

magnético. A equação 3 é a Lei de Ampère que mostra como o fluxo elétrico se 

modifica por meio do tempo. A equação 4 prova que por meio de qualquer superfície 

fechada o fluxo do vetor indução magnética é igual a 0, não existem polos magnéticos 

isolados. A equação 5 é a Lei de Gauss que fornece o fluxo do campo elétrico em uma 

superfície fechada que é igual à carga líquida encerrada por ela (Stratton, 1941).  

Tomando o gradiente nas equações 2 e 3, considerando E e H como funções 

contínuas, em uma região de estudo homogênea são obtidas as seguintes equações 

no domínio da frequência: 

 

D = ε ⋅ E (Equação 6) 

B = μ ⋅ H (Equação 7) 

J = σ ⋅ E (Equação 8) 
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Onde: μ é a permeabilidade magnética (weber/Am); 

ε é a permissividade dielétrica (C²/Nm²); 

σ é a condutividade elétrica (Siemens/m). 

 

A permeabilidade magnética (μ), permissividade dielétrica (ε) e a 

condutividade elétrica (σ) são as grandezas que controlam o comportamento da 

propagação do sinal eletromagnético no meio. 

A permeabilidade magnética consiste na magnitude equivalente da 

permissividade dielétrica, ou seja, é a medida da energia do campo magnético 

armazenado e perdido através da magnetização induzida (Powers, 1997). A 

permissividade dielétrica expressa uma relação entre frequência e o campo elétrico 

induzido. Devido à presença de água em todos os materiais geológicos, à medida que 

a frequência da onda eletromagnética aumenta, a permissividade dielétrica da água 

também aumenta, chegando ao limite entre aproximadamente 10 GHz a 20 GHz, onde 

o efeito de relaxação é máximo, fazendo com que a molécula de água dissipe a 

energia acumulada na forma de calor (Powers, 1997).  A condutividade elétrica 

expressa a facilidade de um corpo conduzir corrente elétrica, quanto maior a 

condutividade maior será a atenuação do sinal eletromagnético. 

Para compreender melhor as relações destas grandezas a Tabela 9 mostra a 

variação na permissividade dielétrica (ε) e na condutividade elétrica (σ) para alguns 

materiais comumente estudados com o GPR.  

 

Tabela 9 – Valores de permissividade dielétrica (ε) e condutividade elétrica (σ) determinados 
em materiais comuns para as frequências mais utilizadas no GPR (Adaptado Daniels, 1996). 

Material Permissividade dielétrica - ε Condutividade elétrica - σ 
(mS/m) 

Água fresca 81 0,5 

Ar 1 0 

Argila 5 – 40 2 – 1000 

Concreto 4 – 10 1 – 0,1 

Metal 300 1010 

PVC 3,3 0 

Solo argiloso saturado 15 50 

Solo argiloso seco 2,4 0,27 
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B – RADARGRAMAS 2D OBTIDOS PARALELAMENTE 
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B1 – RADARGRAMAS 2D OBTIDOS TRANSVERSALMENTE 
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