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RESUMO 
 

BERTOLLA, L. Levantamento GPR 4D sobre um derrame de óleo usado em transformadores 

de energia elétrica: Um estudo controlado em laboratório. 79p. Dissertação (Mestrado) – 

Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2012. 

 

Neste trabalho foi realizado um levantamento GPR 4D em laboratório no qual foi simulado o 

vazamento de óleo de uma ETD - Estação de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica. 

Os estudos consistiram em derramar 15 litros de óleo em três experimentos: tanque contendo 

areia seca, tanque contendo areia úmida mais gradiente hidráulico e tanque contendo areia 

úmida. Em todos os experimentos o objetivo foi detectar a pluma de contaminação e avaliar a 

migração desse óleo com o tempo. Os dados GPR 4D foram adquiridos utilizando-se uma 

antena blindada de 400 MHz modelo SIR-3000 equipamento da GSSI. O monitoramento no 

tempo de aquisição dos dados variou de 2 minutos até 12 dias. No experimento com o tanque 

preenchido com areia seca não foi possível determinar a pluma de contaminação devido ao 

baixo contraste entre as propriedades físicas do meio e a pluma contaminante. No 

experimento em que o tanque foi preenchido com areia úmida e havia a presença de um 

gradiente hidráulico, foi possível determinar a migração da pluma de contaminação a partir do 

5º dia. Para finalizar, o 3º experimento onde o tanque estava cheio de areia úmida também não 

foi possível identificar a pluma, devido ao baixo contraste entre as propriedades físicas. Nesta 

pesquisa também foram realizadas modelagens numéricas 2D utilizando o método FDTD, 

onde foram simulados os três experimentos, considerando posições intermediárias da pluma 

de contaminação em função do tempo. Os resultados das modelagens foram concordantes 

com os resultados obtidos com dados reais e ajudaram a definir o padrão de reflexão da pluma 

contaminante. Os promissores resultados indicam que a determinação efetiva da pluma 

contaminante de óleo numa ETD é possível desde o meio que esteja saturado com água. 

Portanto, para garantir o sucesso das pesquisas GPR para fins de mapeamento e delineamento 

de plumas de contaminação em ETD’s recomenda-se que a aquisição dos dados seja feita 

após um período de chuvas. 
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ABSTRACT 
 

BERTOLLA, L.  GPR 4D aquisition over a spill of oil used in eletrical energy tranformers : A 

controlled laboratory study. 79p. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Astronomia, Geofísica 

e Ciências Atmosféricas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

In this work a 4D GPR survey was accomplished in a laboratory in which a oil leak from a 

ETD – Estação de Transmissão e Distribuição of electric energy was simulated. The studies 

consisted in an oil spill (15 liters) in three different experiments: i) tank containing dry sand, 

ii) tank containing wet sand with a hydraulic gradient and iii) tank containing wet sand. In all 

experiments the objective was detect the contamination plume and evaluate the migration of 

the oil with the time. The 4D GPR data was acquired using a shielded antenna of 400 MHz  

model SIR-3000 of the GSSI equipment. The time monitoring of the data acquisition ranged 

from 2 minutes up to 12 days. In the experiment-1 with the tank filled with dry sand wasn’t 

possible to determine the plume contamination due to the low contrast of the physical 

properties between the environment and the plume. In the experiment-2 where the tank filled 

with the dry sand in the presence of a hydraulic gradient, was possible to determine the 

migration of the plume from the fifth day. Finally, the experiment-3 where the tank was filled 

with wet sand wasn’t possible to identify the plume, due to the low contrast between the 

physical properties. This research also conducted 2D numerical modeling using the FDTD 

method, where the three experiments were simulated, considering intermediary positions of 

the contamination plume with respect with time. The results of the modeling were consistent 

with the results obtained with real data and helped to define a pattern of reflection of the 

contamination plume. The promising results indicate that the effective determination of the 

contaminating plume of oil in an ETD is possible provided that the environment be saturated 

with water. Therefore, to guarantee the success of researches with GPR for mapping and 

delineation of contamination plumes in ETD’s it’s recommended that the data acquisition be 

realized in the rainy season.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A contaminação do meio ambiente tornou-se alvo de grande preocupação entre os 

geocientistas. A disposição inadequada de resíduos sólidos ou o vazamento de derivados de 

hidrocarbonetos coloca em risco os recursos hídricos subterrâneos, o que tem gerado uma 

crescente demanda de pesquisas aplicadas à área de meio ambiente. 

A Geofísica fornece valiosas informações da subsuperfície devido ao baixo custo e à 

rapidez na execução dos trabalhos. Dentre os métodos de Geofísica Rasa, o GPR – Ground 

Penetrating Radar tem sido bastante empregado em estudos de contaminação do meio 

ambiente. Entretanto, seu emprego para estudos ambientais em Estações de Transmissão e 

Distribuição de energia elétrica - ETD’s é uma área ainda inexplorada, conforme constatado 

pela carência de publicações científicas na literatura. Dentre os estudos realizados com o uso 

do GPR para fins de análise ambiental podem ser destacados os trabalhos de Sauck, Atekwana 

e Nash (1998), Atekwana, Sauck e Werkema Jr. (2000), Sauck (2000), Knight (2001), Castro 

e Branco (2003), Cassidy (2007), Oliveira, Porsani e Grimoni (2007), Zhu et al. (2009), 

Bradford, Dickins e Brandvik (2010), Godio, Arato e Stocco (2010), Lu et al. (2011), dentre 

outros. 

O monitoramento ambiental das ETD´s é uma recente exigência da ANEEL - Agência 

Nacional de Energia Elétrica, pois possíveis vazamentos de óleo dos transformadores para o 

subsolo pode provocar contaminação dos recursos hídricos e dos solos nas proximidades das 

ETD´s colocando em risco a vida de pessoas e de todo o ecossistema. 

De acordo com a concessionária Bandeirante S.A. no Estado de São Paulo existem 

cerca de 60 ETD`s, sendo que 13 delas possuem históricos de contaminação por vazamento de 

óleo linear alquibenzeno, utilizado nos transformadores. Este mesmo óleo também é utilizado 

em cabos elétricos de alta tensão e é composto por uma mistura de derivados de 

hidrocarbonetos e óleos minerais com alto potencial de contaminação (OLVEIRA; PORSANI; 

GRIMONI, 2007). Os vazamentos podem ser provocados durante o processo de troca do óleo 

dos transformadores ou por más condições de uso dos mesmos, causando o gotejamento do 

óleo ao longo de vários anos. 

O monitoramento em laboratório de uma pluma de contaminação pode ajudar na 

avaliação de casos reais de contaminação ambiental. Uma vez que se tem o conhecimento do 

tipo de resposta obtida pelo método GPR na detecção da pluma e de seu comportamento em 

solos conhecidos é possível estimar a gravidade da contaminação, a extensão da pluma, e os 
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riscos que ela pode apresentar. Neste sentido, através de uma análise integrada com dados 

geológicos, geofísicos e geoquímicos, poderá auxiliar no planejamento de medidas de 

remediação. 

Com base neste contexto, foram realizadas simulações reais de um vazamento de óleo 

de uma EDT, onde foram utilizados solos típicos de ETD`s como também o óleo 

alquibenzeno, visando detectar a pluma de contaminação e avaliar a migração desse óleo com 

o tempo. Para isto foi utilizada uma antena GPR blindada de 400 MHz e um tanque de 

medições impermeabilizado, construído no laboratório do IEE- USP. 

Três experimentos foram realizados em uma situação controlada de laboratório, com 

solos e alvos conhecidos. No primeiro experimento o tanque foi preenchido com areia seca, 

no segundo experimento o tanque continha areia úmida e foi estabelecido um gradiente 

hidráulico em 0,9 m de profundidade e no terceiro experimento o tanque foi preenchido com 

areia úmida. Em todos os experimentos foram realizadas aquisições de dados de GPR antes e 

depois do derrame do óleo alquibenzeno, sendo o tempo das aquisições diferente entres os 

experimentos. 

O óleo alquibenzeno possui uma densidade de 0,85 g/cm
3
, o que torna possível 

classificá-lo como um LNAPL – Light Nonaqueous Phase Liquids que corresponde a líquidos 

orgânicos que possuem baixos valores de densidade. Os LNAPL`s são classificados como 

imiscíveis em água, onde as diferenças entre as propriedades físicas e químicas da água e do 

LNAPL dificulta a mistura entre os fluídos (AJO-FRANKLIN; GELLER; HARRIS, 2006). 

Como complemento do estudo do derrame controlado de óleo foram realizadas 

modelagens numéricas 2D utilizando o método FDTD – Finite Diference Time Domain, onde 

foram modeladas posições intermediárias da pluma de óleo nos diferentes meios, visando 

auxiliar na identificação de padrões nas reflexão GPR para a pluma de contaminação e sua 

migração com o tempo. 

Por se tratar de uma área pouco explorada esta dissertação tem como objetivo avaliar a 

capacidade do método GPR em detectar o óleo no subsolo, através da simulação em 

laboratório de um vazamento real em solo arenoso seco, em solo úmido com a presença de um 

gradiente hidráulico e em solo arenoso úmido, por meio de um monitoramento GPR 4D. Os 

resultados auxiliarão em futuras aplicações de GPR em estudos ambientais, como no 

mapeamento de plumas de contaminação proveniente do derrame de óleo e no mapeamento 

de cabos elétricos de alta voltagem no subsolo, tipicamente encontrados nas ETD`s. 
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2. METODOLOGIA  

2.1  O método GPR 
 

O GPR - “Ground Penetrating Radar” - é um método eletromagnético que utiliza 

ondas de rádio em frequências muito altas (10 MHz - 2,5 GHz) para determinar áreas de 

contaminação do solo, e feições geológicas rasas da subsuperfície ou localizar objetos 

enterrados pelo homem (PORSANI, 1999). 

O método consiste em obter uma imagem de alta resolução da subsuperfície, através da 

transmissão de ondas eletromagnéticas (EM) para dentro da Terra por uma antena transmissora 

colocada na superfície. As ondas EM percorrem o meio e quando atingem uma interface com 

contraste entre as propriedades físicas, parte do sinal é refletido e registrado por uma antena 

receptora em função do tempo duplo, devido ao percurso de ida e volta da onda EM. A Figura 

2.1 mostra um esquema da transmissão e reflexão da onda EM num meio caracterizado por duas 

camadas com propriedades físicas distintas. 

 

 

Figura 2.1: Esquema da transmissão e reflexão de onda eletromagnética num meio composto 

por duas camadas com diferentes propriedades físicas. 

 

Quando as antenas transmissora e receptora são movimentadas ao longo de um perfil 

obtém-se a variação lateral das propriedades físicas, i.e., um radargrama, conforme mostrado 

na Figura 2.2. 
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Figura 2.2: (a) Esquema de aquisição de dados GPR com a movimentação lateral das antenas 

transmissora e receptora. (b) Perfil GPR esquemático (radargrama) mostrando as ondas refletidas, 

Adaptado de Annan (1992). 

 

A propagação de ondas eletromagnéticas (EM) e as relações constitutivas do meio são 

a base para o entendimento dos princípios físicos e matemáticos envolvidos no método GPR. 

As relações constitutivas relacionam os campos elétrico e magnético com as propriedades 

físicas dos materiais, tais como, condutividade elétrica    , permissividade dielétrica     e a 

permeabilidade magnética    . 

Para a obtenção de informações sobre as propriedades elétricas dos materiais por onde 

os campos elétricos e magnéticos atuam, são introduzidas as relações constitutivas do meio 

nas equações de Maxwell, e com um pouco de manipulação algébrica obtêm-se a equação da 

onda EM para o campo elétrico, expressa por: 

 

           =0                                                   (2.1) 

 

onde K é o “número de onda” que agrupa a condutividade elétrica    , permissividade 

dielétrica      e a permeabilidade magnética    , dado por: 

 

                                                        (2.2) 

 

O primeiro termo da relação (2.2) corresponde às correntes de deslocamento e o 

segundo termo às correntes de condução. Para as altas frequências utilizadas no método GPR 

os dois termos da relação devem ser considerados, sendo que as correntes de deslocamento 

predominam sobre as correntes de condução. Esta é a condição de operação do método GPR, 
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ou seja, considera-se um meio dielétrico de baixa perda (DANIELS, 1996). Em outras 

palavras, a condutividade elétrica     afeta diretamente a atenuação das ondas EM e a 

permissividade dielétrica     governa a propagação das ondas EM (ANNAN, 1996).  

Como o método GPR trabalha com frequências muito altas, é usual reescrever o 

número de onda de acordo com a expressão (2.3): 

 

                                                            (2.3) 

 

onde   representa a constante de atenuação e   a constante de propagação, sendo expressas 

por: 

 

  
 

 
 

 

 
                                                          (2.4) 

 

                                                               (2.5) 

 

Para materiais geológicos com baixa condutividade, a velocidade de propagação da 

onda eletromagnética de alta frequência é dada pela expressão: 

 

  
 

   
                                                           (2.6) 

 

onde c é a velocidade da onda eletromagnética no vácuo, sendo 0,3 m/ns. 

Outro parâmetro importante é a atenuação da onda EM, sendo expressa por: 

 

       
  

    
                                                       (2.7) 

 

A amplitude do coeficiente de reflexão da onda EM do GPR pode ser derivada a partir 

do conceito do tensor de impedância (Z). Para uma incidência normal sobre dois meios com 

propriedades físicas distintas a amplitude do coeficiente de reflexão GPR é expressa por: 

 

     
                   

                   
                                      (2.8) 
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Verifica-se que o coeficiente de reflexão depende tanto da condutividade elétrica     

quanto da permissividade dielétrica     dos materiais em subsuperfície. Mais detalhes sobre 

os princípios físicos e matemáticos envolvidos no método GPR podem ser encontrados em 

Daniels (1996), Porsani (1999), dentre outros. 

Para o cálculo da permissividade dielétrica ( ) das misturas, incorporadas ao código da 

modelagem FDTD foi utilizada a fórmula CRIM – Complex Refractive Index Method 

(BANO; LOEFFLER; GIRARD, 2009), que contém uma combinação de três fases: matriz do 

solo, água e ar (Equação 2.9): 

 

                                            
      

          (2.9) 

 

onde   representa a porosidade do solo,     ,       e     são as permissividades dielétricas da 

água, do grão e do ar, respectivamente e a      é a saturação da água. 

Porém, devido a necessidade de combinação de 4 fases ocorrido pela presença de óleo 

no experimento temos a equação (2.10) onde Jordan et al. (2004) partindo da fórmula de 

CRIM acrescentaram a permissividade dielétrica e a saturação do LNAPL, conforme abaixo: 

 

                                                            

         
                                               (2.10) 

 

onde        e        representam a saturação e a permissividade dielétrica do LNAPL, 

respectivamente e    é a permissividade dielétrica do solo. 

A permissividade dielétrica do solo (  ) é calculada por meio da equação (2.11), onde 

são considerados os valores da permissividade dielétrica do solo seco e do ar, como também a 

porosidade do meio, dada por: 

 

    
             

      
 
 

                                       (2.11) 
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Para a obtenção da porosidade ( ) é necessário a determinação do valor do volume de 

solo (VSolo) que depende da massa e da densidade do meio (             ), conforme a equação 

(2.12): 

 

              
     

     
                                         (2.12) 

 

A partir daí determina-se o volume de vazio do meio (VVazio) através da relação do 

volume total do meio (VTotal) com o volume de solo (VSolo), dado por: 

 

                                                           (2.13) 

 

e a partir dos valores VVazio e VSolo é possível obter o valor da porosidade com a equação 

(2.14): 

 

  
      

            
                                                   (2.14) 

 

Para a determinação da velocidade de percolação da pluma de contaminação é 

utilizada a Lei de Darcy, que descreve o fluxo de um fluido através de um meio poroso, sendo 

expressa por: 

 

   
 

 
                                                       (2.15) 

 

onde Q representa a vazão
1 
, A  representa a área, h a carga que se dissipa na percolação e L a 

distância na qual a carga se dissipa. 

A relação h por L é chamada de gradiente hidráulico, expresso pela letra i, assim a Lei 

de Darcy assume o seguinte formato: 

 

                                                         (2.16) 

 

                                                             
1
 Vazão é o volume de determinado fluído que passa por uma determinada seção de um conduto livre ou 

forçado, por uma unidade de tempo 
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A vazão dividida pela área indica a velocidade com que o fluído passa pelo meio 

poroso, sendo esta velocidade denominada de velocidade de percolação (2.17): 

 

                                                          (2.17) 

 

De posse destas expressões, determinam-se a porosidade do meio (  , a 

permissividade dielétrica da pluma de óleo nos três experimentos e a permissividade dielétrica 

dos meios úmidos, para assim serem utilizadas na modelagem que é apresentada abaixo. 

 

 

2.2 O Método FDTD 

 

 

A modelagem numérica de métodos eletromagnéticos permite a simulação de estudos 

de casos reais. Tais modelagens auxiliaram na identificação das reflexões GPR para uma 

pluma de contaminação e sua migração com o tempo. 

O Método das Diferenças Finitas no Domínio do Tempo – FDTD (YEE, 1966) é um 

dos métodos numéricos mais populares usados em estudos geocientíficos, e consiste na 

implementação numérica das equações de Maxwell na forma diferencial no domínio do 

tempo, possibilitando uma compreensão física do que ocorre na propagação de ondas 

eletromagnéticas. 

Este método tem como finalidade realizar aproximações numéricas sucessivas para a 

solução de problemas geocientíficos, para isto as equações diferenciais são substituídas por 

diferenças finitas através da expansão em Série de Taylor com o truncamento ao nível da 

ordem de erro desejada (YEE, 1966). 

As equações de Maxwell são resolvidas através de equações algébricas, utilizando o 

conceito de discretização de Euler, sendo discretizado em forma de um grid composto de um 

conjunto finito de pontos, onde em cada ponto é atribuído um valor de permissividade 

dielétrica e condutividade elétrica. A Figura 2.3 mostra o modelo de um grid com uma malha 

geométrica 2D para ondas elétricas transversais, em coordenadas cartesianas 2D. 
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Figura 2.3: Malha geométrica 2D utilizada na discretização do modelo, adaptado de Rodrigues (2004). 

 

O valor máximo para o incremento temporal (  ) é calculado automaticamente pelo 

software REFLEXW (SANDMEIER, 2008), sendo ele dependente da velocidade máxima do 

meio, e do incremento espacial (  ), como pode ser visto na relação (2.9), sempre respeitando 

os critérios de estabilidade e proporcionando condições de convergência ao sistema 

(TAFLOVE E BRODWIN, 1975; SANDMEIER, 2008), 

 

   
  

   
                                                        (2.18) 

 

O incremento espacial (  ) está relacionado ao comprimento de onda mínima, isto é, 

depende da escolha dos parâmetros físicos e da frequência da antena.  

A escolha das condições de contorno absorventes é importante para a simulação 

numérica das ondas EM, pois em ambientes computacionais são trabalhadas áreas totalmente 

delimitadas enquanto que em casos reais algumas direções tornam-se infinitas.  

Deste modo foi utilizado à condição de contorno absorvente linear (linear absorbing 

range), visando limitar no espaço a região infinita, proporcionando uma diminuição de 

reflexões indesejadas do modelo, através do aumento gradativo da condutividade, sendo seu 

valor máximo nas extremidades (SANDMEIER, 2008).  

Para as modelagens o valor da condutividade elétrica é definido pela equação:  
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                                                             (2.19) 

 

onde, 

    é o número de pontos do grid (Size)/ 50. 

     é o valor atual do   do último ponto do modelo antes do limite. 

Para as simulações GPR 4D, foram realizadas várias modelagens 2D obtendo posições 

intermediárias da movimentação da pluma de óleo. Na realização da modelagem FDTD foi 

utilizado o Software REFLEXW, Versão 5.0 (SANDMEIER, 2008). 

Existem vários trabalhos disponíveis na literatura sobre a aplicação do método GPR 

em diversas áreas, como é descrito por Mellett (1995), que ressalta a variedade de campos de 

investigações do método GPR, como arquitetura, engenharia, gestão ambiental, exploração 

mineral, estudos arqueológicos, entre outros. 

Knight (2001) afirma que pelo fato do método GPR fornecer imagens de alta 

resolução, é possíveis aplicações em hidrogeologia, detecção de contaminantes orgânicos, 

como também a modelagem para determinar o seu destino. 

Abaixo segue um breve relato de alguns trabalhos que apresentam utilização do 

método GPR com aplicações em estudos ambientais e que estão relacionados com esta 

pesquisa. 

Atekwana, Sauck e Werkema Jr. (2000) realizaram estudos geofísicos 

(eletrorresistividade, GPR e EM indutivo) na área de uma refinaria de petróleo localizada na 

cidade Oscoda, Michigan (USA). As atividades na refinaria duraram de 1935 até o início de 

1990. Nesta refinaria foi observado infiltração de hidrocarboneto no solo e nas águas 

subterrâneas, gerando um impacto ambiental em um parque nas proximidades.  

No local foram realizadas perfurações para fornecer um controle litológico para a 

interpretação dos resultados geofísicos. Neste estudo foram observadas regiões anômalas nas 

seções geofísicas de GPR caracterizadas por uma atenuação de sinal e nos perfis de 

eletrorresistividade e eletromagnetismo indutivo observou-se anomalias condutivas.  

Os autores concluíram que o hidrocarboneto no subsolo é dinâmico com suas 

características, mudando e evoluindo com o tempo e posição dentro da pluma contaminante, o 

que resulta em uma alteração dos resultados geoelétricos. Portanto, as aplicações geofísicas 

em estudos ambientais devem ser conduzidas de forma a compreender os processos que 

influenciam a assinatura do contaminante, e que combinados com modelos geológicos, 

geoquímicos e biológicos podem apresentar resultados de grande qualidade. 
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Sauck (2000) desenvolveu um modelo temporal de biodegradação de LNAPL, 

utilizando duas plumas de contaminação em uma refinaria abandonada e três plumas em uma 

antiga Base da Força Aérea, ambas no Estado de Michigan (USA). O autor obteve dados de 

medidas de GPR, EM e VRP (sondagem de resistividade vertical).  

Devido às mudanças temporais sofridas pelos hidrocarbonetos em regiões 

contaminadas ocorre à degradação bacteriana que reflete no aumento da condutividade 

elétrica. Este fato pode ser observado nos resultados, pois os hidrocarbonetos possuem altos 

valores de resistividade e baixa permissividade dielétrica, porém quando encontrados em um 

meio com a presença de água, estes hidrocarbonetos sofrem o processo de biodegradação 

natural, gerando plumas de baixa resistividade, isto é, elevada condutividade elétrica. 

Consequentemente tem-se uma atenuação do sinal GPR, gerando a denominada Shadow 

Zones – Zonas de Sombra (i.e., zona com ausência de reflexão) que variam de acordo com o 

tempo de exposição do resíduo. De acordo com os resultados de monitoramento de GPR e 

VRP o autor concluiu que a biodegradação se encerra quando o hidrocarboneto é 

completamente consumido e assim o aquífero volta à condutividade normal. 

Castro e Branco (2003) realizaram um monitoramento GPR 4D, a fim de delinear a 

pluma de um contaminante (LNAPL) durante um processo de remediação da área de um 

posto de gasolina localizado em Fortaleza, Nordeste do Brasil. A pluma de contaminação é 

proveniente de um vazamento do tanque de um posto de combustível. Para o estudo foram 

realizadas medições GPR com antenas de 900, 400, 200 e 80 MHz a fim de comparar seus 

desempenhos na região em que ocorre a zona de sombra originada dentro da zona vadosa. 

Os dados foram coletados em um período de 15 meses, concomitantemente com o 

processo de remediação. As antenas de 200 e 400 MHz apresentaram os melhores resultados 

em profundidade de penetração e resolução da imagem da área de estudos. Na seção de GPR a 

presença de LNAPL na zona vadosa foi facilmente identificada, sendo caracterizada por uma 

zona de sombra. De acordo com os autores a expulsão da água pelo hidrocarboneto gera uma 

diminuição na permissividade dielétrica do meio, provocando um contraste na resposta GPR 

entre as áreas livres de contaminação e as impactadas, que são relacionadas às regiões de 

baixa reflexão.  

A presença de fortes reflexões nas zonas de transição e nas zonas saturadas foram 

relacionadas à fase gasosa do LNAPL, que é responsável por deslocar a água presente na 

franja capilar e assim ocupar seu lugar aumentando o valor da resistividade na região.  

Pedrosa, Castro e Branco (2006) estabeleceram critérios para a aplicação do método 

GPR em áreas sujeitas à contaminação por hidrocarbonetos. Eles monitoraram 20 postos de 
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gasolina localizados em Fortaleza que estavam operando entre os anos de 1970 e 2000. Foram 

realizados 120 perfis de reflexão GPR com antenas de 400 MHz, sendo elas adquiridas 

paralelas e perpendiculares aos tanques de combustível dos postos. 

Com base em antigos históricos de vazamentos em conjunto com o estudo GPR, os 

autores dividiram os postos em três grupos: i) postos contaminados que apresentavam 

contaminação por observação direta e também por apresentarem zona de baixa reflexão nos 

radagramas; ii) postos suspeitos que embora apresentassem zonas de baixa reflexão não 

possuíam indícios de vazamentos e iii) postos não contaminados os quais não apresentaram 

nenhuma anomalia nos radagramas. 

Embora o método tenha delimitado com eficiência as plumas de contaminação, o 

método apresentou dificuldades na determinação da pluma proveniente de óleo diesel. Devido 

ao baixo contraste dielétrico com o meio, uma possível solução fornecida pelos autores para 

que fosse possível a determinação desta pluma seria a realização de um monitoramento do 

derrame.  

Ortega (2007) estudou a localização e o delineamento de uma pluma de contaminação 

através dos métodos GPR e tomografia elétrica em um centro de abastecimento de 

locomotivas em Paulínia-SP, onde foram estudas a área do tanque de armazenamento de 

combustível e a do posto de abastecimento. Para isto foram coletados dados de GPR, 

tomografia elétrica, bem como a coleta de amostras de concentração de Compostos Orgânicos 

Voláteis – VOC. Nos resultados foram observadas regiões anômalas de elevada condutividade 

nos dados de caminhamento elétrico e que também se apresentaram como zonas de sombra 

nos dados de GPR. 

De acordo com os resultados das amostras de VOC, o autor concluiu que na área em 

que se encontra o tanque de armazenamento não apresentam contaminação, sendo então as 

anomalias geofísicas no local relacionada à geologia e ao solo saturado. Porém na área de 

abastecimento as anomalias geofísicas e os resultados de VOC indicam uma região 

contaminada.  

Zhu et al. (2009) estudaram a resposta do GPR para água subterrânea e contaminação, 

levando em consideração os efeitos da franja capilar. Os estudos foram realizados em uma 

área de fonte de água na Província de Hunan, com a finalidade de detecção e monitoramento 

dos movimentos dinâmicos da água no subsolo e estimar as propriedades hidráulicas do 

aquífero. 

Os perfis GPR de 400 MHz, adquiridos entre 2007 e 2008, permitiram identificar a 

zona saturada e a franja capilar que estava localizada no topo do lençol freático. Os autores 



13 
 

também comentam estudos recentes sobre a variação espaço-tempo na atenuação do sinal de 

GPR, que pode fornecer informações sobre as propriedades elétricas da subsuperfície, e serem 

utilizados para avaliar as características físicas e hidrogeológica associadas com 

contaminantes. 

Através de comparações de medições dielétricas de materiais contaminados por 

LNAPL, os autores observaram uma atenuação na assinatura do sinal de GPR. Novas 

perspectivas foram obtidas sobre a distribuição do contaminante e a saturação em conjunto 

com a atenuação dos dados. 

Godio, Arato e Stocco (2010) realizaram trabalhos em um campo localizado na 

Planície do Pó na Itália onde ocorreu a contaminação do solo e da água subterrânea por 

hidrocarboneto. O contaminante foi encontrado tanto na forma residual quanto na forma de 

fase livre acima do lençol freático. Foram realizadas investigações geofísicas utilizando os 

métodos geoelétricos, eletromagnéticos e GPR. 

A contaminação do local ocorreu em 1994, a partir do derrame de 15000 m
3
 de 

petróleo bruto na superfície abrangendo uma área de aproximadamente 96000 m
2
. Após o 

acidente, a maioria do óleo foi rapidamente recolhida e eliminada, porém ocorreram algumas 

infiltrações para o subsolo que atingiram o lençol freático. 

As aquisições dos dados Geofísicos ocorreram entre outubro de 2008 e janeiro de 

2009, tendo como principal objetivo detectar os principais pontos de hidrocarbonetos 

residuais, para alocar com precisão novos poços de monitoramento de degradação do 

combustível.No processamento e na interpretação dos dados de GPR os estudos foram 

conduzidos de forma a distinguir o horizonte superior do solo, onde apresentavam altos 

valores de resistividade, e os locais onde continham maior atenuação do sinal.  

Quando comparados os resultados entre GPR e a resistividade elétrica é observado 

uma boa concordância entre as zonas de amplitude de sinal do GPR com as anomalias de 

resistividade, do mesmo modo que é observada menor amplitude do sinal GPR com zonas de 

maior condutividade elétrica.De acordo com os levantamentos geofísicos realizados, foram 

detectados alguns pontos com altas concentrações de hidrocarbonetos e que ainda estão em 

processo de degradação.  

Existem vários trabalhos disponíveis na literatura sobre o emprego do método das 

Diferenças Finitas no Domínio do Tempo - FDTD para fins de simulações numéricas em 

aplicações geofísicas. Abaixo segue um breve relato de alguns trabalhos de modelagens que 

apresentam alguma relação com esta pesquisa. 
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Carcione et al. (2000) realizaram um estudo de modelagem numérica pelo método 

FDTD em uma área contaminada na Base Aérea de Krzywa na antiga União Soviética. Com o 

desmantelamento de tanques de combustível após a década de 1990, verificou-se que o solo 

estava altamente contaminado. Inicialmente os autores realizaram simulações numéricas a fim 

de avaliar as possíveis respostas de GPR no solo das regiões contaminadas e não 

contaminadas. 

As características geométricas dos hidrocarbonetos das zonas contaminadas acima do 

nível freático podem ser identificados e modelados, devido aos valores entre as 

permissividades dielétricas da gasolina e da água serem muito discrepantes. Neste trabalho 

foram avaliados o mínimo grau de saturação do hidrocarboneto que pode ser detectado pelo 

método GPR e qual seria a melhor antena a ser utilizada. 

O estudo indicou que a localização da camada contaminada pode ser detectada com 

antena de 200 MHz, desde que a saturação seja relativamente alta e a frequência de 50 MHz 

pode ser utilizado para mapear a extensão da área poluída. 

Rodrigues e Porsani (2006) realizaram perfis GPR com antenas blindadas de 100 e 

500 MHZ e não blindadas de 100 e 200 MHz para a caracterização geofísica de tambores de 

plásticos dispostos sobre uma das sete linhas do SCGR – Sítio Controlado de Geofísica Rasa 

no IAG/USP, visando simular estudos de contaminação ambiental. Para isto foram enterrados 

tambores plásticos vazios, preenchidos com água doce e com água salgada, e tambores 

semipreenchidos com água salgada, visando simular contaminantes resistivos e condutivos 

em subsuperfície. 

Os tambores vazios foram caracterizados por fortes reflexões no topo, porém não foi 

possível identificar as reflexões referentes à base destes tambores por estar ocorrendo uma 

sobreposição das reflexões. No caso dos tambores preenchidos com água doce foi possível 

observar duas reflexões, o topo e a base, também se notou uma inversão de polaridade na 

hipérbole referente ao topo, isto devido ao grande contraste de impedância entre o solo 

argiloso e a água. Os tambores semipreenchidos com água salgada foram caracterizados com 

uma reflexão representada pela superfície da água salgada, a base do tanque não foi 

identificada devido à alta condutividade elétrica. Os tambores preenchidos com água salgada 

foram caracterizados por reflexões relacionadas ao topo do tambor, a base do tambor não foi 

identificada devido à alta condutividade elétrica. Também notou-se uma inversão de 

polaridade, do mesmo modo que ocorreu no tanque com água doce. 

Os autores também realizaram modelagem numérica FDTD, a fim de fornecer maior 

confiabilidade na interpretação dos resultados e reduzir as incertezas em suas interpretações. 
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Os resultados das modelagens foram concordantes com os resultados reais. Com isto foi 

possível notar que as modelagens numéricas foram importantes para o desenvolvimento do 

trabalho auxiliando na minimização das incertezas a partir das assinaturas geofísicas 

específicas de cada material e seu conteúdo.  

Oliveira (2008) realizou perfis GPR de 200 e 400 MHz para mapear interferências no 

subsolo urbano e diagnosticar a contaminação ambiental do vazamento de óleo em cabos 

elétricos de alta tensão no subsolo da Usina Elevatória da Traição em São Paulo. Estudos de 

simulações numéricas FDTD também foram feitos visando minimizar as incertezas no 

processo de interpretação dos resultados. 

Inicialmente os estudos foram feitos no SCGR do IAG visando uma calibração do 

equipamento GPR, e posteriormente nas dependências da Usina Elevatória da Traição 

localizada às margens do rio Pinheiros. As interferências no subsolo, tais como, cabos 

elétricos e tubulações, foram detectadas no SCGR do IAG. Na Usina da Traição algumas 

galerias de canalização de águas pluviais foram detectadas, entretanto, os cabos elétricos de 

alta tensão não foram detectados. Os estudos de modelagem numérica FDTD mostraram que 

este fato deve-se a uma tampa de concreto com ferro existente sobre os cabos que tem a 

finalidade de proteger os cabos elétricos de alta tensão. A presença do concreto com o ferro 

em sua estrutura fizeram com que o sinal GPR sofresse reflexão, impedindo sua penetração no 

subsolo. 

Com relação à presença de contaminante na Usina da Traição, nenhuma contaminação 

foi detectada com o método GPR. Este fato pode estar relacionado à falta de contraste entre as 

propriedades físicas do meio e do contaminante, ou pela ausência de contaminante no local. 

Bradford, Dickins e Brandvik (2010) avaliaram o potencial do método GPR na 

detecção do vazamento de petróleo sob a neve, pois com a crescente demanda na exploração 

de petróleo e gás no Ártico ocorre um aumento no potencial de possíveis liberações de 

hidrocarbonetos na critosfera
2
. No trabalho, os autores citam vários casos de contaminação 

que quando identificados rapidamente, por ferramentas de detecção e mapeamento do 

petróleo sob a neve, poderiam ajudar nos esforços de remediação. 

O método GPR apresenta um grande potencial de imagem tanto de extensão quanto de 

distribuição do petróleo em profundidade sob a neve. Neste estudo foi utilizada a modelagem 

numérica FDTD para mostrar que o método GPR é sensível à presença de óleo em blocos de 

neve. Os modelos numéricos foram baseados em observações a partir de derramamentos reais 

                                                             
2 áreas cobertas por gelo 



16 
 

em campo e também resultados de testes controlados, realizados no arquipélago de Svalbard 

na Noruega. 

Os resultados numéricos e de campo indicaram que o método GPR pode ser utilizado 

de forma eficaz para detectar derramamento de petróleo dentro ou sob a neve, sendo a 

amplitude da reflexão um grande indicador da presença de óleo e que quando adicionada 

informações das propriedades elétricas de todo o meio é possível prever a resposta GPR. Os 

autores também ressaltaram que o método GPR não produz um indicador único de petróleo, e 

sim um estudo das anomalias e do vazamento que será localizado somente se os dados de 

GPR nas áreas contaminadas e a neve intocada se contrastarem suficientemente. 

Nesta presente pesquisa o contaminante usado é um LNAPL (alquibenzeno) que foi 

derramado num tanque experimental de alvenaria e as medidas foram adquiridas ao longo do 

tempo, de forma a obter um estudo 4D de um derrame de óleo controlado. Os resultados são 

bastante promissores e não há referências correlatas disponíveis na literatura. 
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3. AQUISIÇÃO, PROCESSAMENTO E MODELAGEM DOS DADOS 
 

 

A aquisição dos dados foi realizada em um tanque de medição de alvenaria localizado 

no laboratório do IEE - Instituto de Eletrotécnica e Energia na USP. No tanque foi simulado 

um derrame real de óleo, a fim de efetuar um monitoramento nas mudanças das propriedades 

físicas em função do tempo. A Figura 3.1 mostra um croqui com as dimensões do tanque e a 

localização de um tubo de PVC que serviu para guiar o derrame do óleo. A Figura 3.2 mostra 

algumas fotos ilustrando as etapas da construção do tanque de alvenaria cujas dimensões são 

2m x 3m x 1,4m. 

 

 

 

 

Figura 3.1: Croqui do tanque onde foram realizados os experimentos de derrame de óleo no 

laboratório. 
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Figura 3.2: Etapas da construção do tanque de alvenaria. (a) construção da base do tanque. (b) 

construção das paredes do tanque. (c) Finalização da construção das paredes do tanque. (d) Aplicação 

do reboque nas paredes do tanque. (e) impermeabilização das paredes do tanque. 

 

O tubo de PVC vertical foi instalado com a finalidade de delimitar e orientar fluxo do 

derrame de óleo. Neste tubo foram derramados 15 litros do óleo alquibenzeno, normalmente 

utilizado em transformadores de distribuição de energia elétrica (Figura 3.3). 

 

 

Figura 3.3: Derrame de 15 litros do óleo alquibenzeno no tubo de PVC. 

Para o estudo da movimentação de uma pluma de contaminação do óleo em função do 

tempo foram criados três experimentos cujas propriedades do meio são diferentes, para assim 
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estudar a movimentação da pluma em diversos casos. Os experimentos foram denominados de 

experimento-1, experimento-2 e experimento-3, sendo o experimento-1 constituído de um 

meio arenoso seco (areia seca), o experimento-2 de um meio arenoso úmido onde também foi 

estabelecido um gradiente hidráulico por meio do nível d’água em 0,9 m de profundidade e o 

experimento-3 onde o meio foi constituído de um solo arenoso úmido. 

Na obtenção dos dados dos 3 experimentos foi utilizada uma antena GPR de 400 MHz 

modelo SIR-3000 da empresa americana GSSI (Geopysical Survey System Inc). Para se obter 

a maior repetibilidade da posição dos perfis GPR, foi construído um trilho de madeira para 

facilitar o deslocamento da antena (Figura 3.4).  

 

 

Figura 3.4: Antena GPR de 400 MHz modelo SIR-3000 (GSSI) sobre o trilho de madeira. 

 

Os dados adquiridos foram processados utilizando o software REFLEXW 5.0 

(SANDMEIER, 2008), onde foi realizada uma rotina básica de processamento por se tratarem 

de dados de elevada qualidade sinal/ruído, sendo utilizada a filtragem passa banda, o ganho 

em tempo e a remoção do background. A Figura 3.5 mostra o fluxograma do processamento 

básico dos dados GPR. 
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Figura 3.5: Fluxograma utilizado no processamento dos dados GPR. 

 

 A primeira etapa do processamento consiste na remoção do ganho de cabeçalho, o 

qual é utilizado para facilitar a visualização dos dados durante a aquisição. 

 Na correção do tempo zero, os dados são ajustados para a chegada da primeira onda 

(onda aérea), ou seja, define-se a posição do tempo zero no radagrama. Em seguida é 

analisado o espectro de frequência, onde se define a frequência mínima e máxima para ser 

usada na filtragem do tipo passa banda, que permite a eliminação dos ruídos de baixa e alta 

frequência, melhorando a razão sinal/ruído.  

 A função ganho variando em tempo foi utilizada para recuperar os sinais atenuados 

em maiores profundidades, melhorando a visualização. A remoção do background permitiu 

remover os ruídos horizontais realçando assim os refletores pontuais. 

 Para a conversão tempo/profundidade foi utilizada a velocidade de propagação da 

onda no meio, obtida através da expressão (V = 2h/t). Ou seja, a profundidade (h) da base do 

tanque é conhecida, o tempo de reflexão neste refletor é obtido do perfil GPR, e, portanto, 

obtém-se a velocidade. Uma vez calculada velocidade extrai-se o valor da permissividade 

dielétrica a partir da expressão (2.6) que é usada na modelagem dos dados.  

Nos estudos de modelagem numérica foi utilizado uma frequência de 400 MHz, 

incremento espacial (  ) de 0,01 m e incremento temporal (  ) de 0,01667 ns, o qual foi 

calculado pelo software.  

Remoção do ganho de cabeçalho 

Correção do tempo zero 

Filtragem passa banda 

Ganho variando em tempo 

Remoção do background 

Conversão tempo/profundidade 
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 A polarização do campo EM escolhida para o registro dos dados na simulação foi a 

componente Ey, onde as antenas são posicionadas perpendicularmente ao perfil (PORSANI et 

al. 2010).   

O campo de onda foi gerado aplicando-se o conceito de exploding reflector, ou seja, 

onde as ondas EM são geradas simultaneamente a partir do refletor e enviadas para a 

superfície (YILMAZ, 1987), conforme observado na Figura 3.6. 

 

Figura 3.6: Representação do campo de onda gerado a partir do conceito de exploding reflector 

modificada de Yilmaz (1987). 

 

Os estudos foram simulados considerando três experimentos que foram caracterizadas 

por sedimentos com diferentes propriedades físicas. Os modelos de cada experimento foram 

diferenciados pelos valores das propriedades físicas, tais como, permissividade dielétrica   ) e 

condutividade elétrica ( ). Foram gerados cinco modelos para cada fase, onde o primeiro 

modelo corresponde ao background (i.e., antes do derrame do óleo), o segundo modelo 

corresponde ao tempo zero minuto do derrame (i.e., logo após o derrame do óleo) e os demais 

modelos a profundidade da pluma de óleo aumenta em função do tempo após o derrame.  

Para a modelagem foi considerada a aquisição na direção correspondente ao eixo X do 

tanque de alvenaria, sobre o tubo guia de PVC. O tubo metálico localizado a uma 

profundidade de 0,4 m e 0,5 m de distancia do ponto inicial, o tubo de PVC posicionado rente 

à superfície do tanque, tendo sua posição central em 2 metros de distância do início da seção, 

a base do tanque em 1,4 metros de profundidade e uma camada de ar, para um melhor ajuste 

da hipérbole. A Figura 3.7 mostra o modelo usado na modelagem na região do tubo de PVC, 

quando este continha óleo e a pluma de contaminação no solo. 
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Figura 3.7: Desenho esquemático do modelo com um zoom na região do tubo de PVC. 

 

 

 Os valores de permissividade dielétrica utilizados na modelagem foram determinados 

de diversas formas. Por se tratar de um experimento controlado, onde se tinha conhecimento 

das posições exatas dos elementos que compunham todo o sistema, foi possível obter os 

valores das permissividades dielétricas dos meios utilizando a expressão (2.6). Os valores de 

permissividade dielétrica das misturas foram obtidos utilizando a fórmula CRIM equação 

(2.10), sendo eles diferentes para cada fase. Os demais valores de permissividade dielétrica e 

de condutividade elétrica foram extraídos na literatura específica (DANIELS, 1996; 

POWERS E OLHOEFT, 1996; ZENG E MCMECHAN, 1997; PORSANI, 1999; 

RODRIGUES, 2004). Na tabela abaixo são apresentados os valores de permissividade 

dielétrica ( ) e condutividade elétrica ( ) utilizados nos três experimentos. 
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Tabela 1: Valores de permissividade dielétrica e condutividade elétrica dos materiais utilizados na 

simulação de GPR.  

 

Materiais      mS/m 

Óleo 2,25 0 

Solo (experimento-1) 3,01 0,01 

Solo (experimento-2) 

Meio (1) 

Meio (2) 

 

7,17 

36 

 

0,02 

0,02 

Solo (experimento-3) 7,17 0,02 

Pluma (experimento-1) 1,69 0,005 

Pluma (experimento-2) 8,41 0,01 

Pluma (experimento-3) 4,12 0,01 

Concreto 8 0 

PVC 3 0 

Metal 1 10000 

 

A modelagem dos dados foi realizada de forma a simular posições intermediárias da 

pluma de óleo com o aumento do deslocamento vertical, visando simular a movimentação do 

óleo em função do tempo. 

 

3.1  Experimento-1  
 

 No experimento-1 o tanque de alvenaria foi preenchido com areia seca. Neste 

experimento foram introduzidos no tanque dois tubos metálicos denominados de tubos guias, 

sendo eles perpendiculares entre si. Os tubos metálicos simulam a presença de cabos elétricos 

de média voltagem no subsolo. O tubo direção X está na profundidade de 0,8 m e uma 

distância de 0,4 m da junção XY e o tubo na direção Y está na profundidade de 0,4 m e uma 

distância de 0,5 m da junção XY (Figura 3.8). 
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Figura 3.8: Fotografia do tanque de alvenaria para o experimento-1 contendo os dois tubos metálicos 

guias e as medidas de suas posições. 

 

Depois de preenchido o tanque com areia seca foi derramado 15 litros do óleo 

alquibenzeno num tubo de PVC disposto na vertical, conforme mostrado na Figura 3.3. A 

migração do óleo nos sedimentos está mostrada esquematicamente na Figura 3.9. Nesta 

Figura as fases adsorvida e livre do óleo são as de maior importância para o mapeamento com 

o método GPR, pois devido à baixa quantidade de óleo derramado a fase de vapor pode ser 

desconsiderada. Como pode ser visto na figura, a penetração do óleo e seu movimento é 

preferencialmente vertical, onde parte foi adsorvido pelos poros da areia ao longo do percurso 

até atingir a base do tanque de experimentos, onde o excesso se acumulou, formando a fase 

livre. 
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Figura 3.9: Esquema do deslocamento do óleo no tanque de alvenaria para os experimentos-1 e 3, 

onde o tanque está preenchido com solo arenoso seco e solo arenoso úmido respectivamente. 

 

As medidas GPR de 400 MHz realizadas no experimento-1 ocorreram a cada 10 

minutos nas duas primeiras horas e uma medida foi realizada 21 horas após o derrame do 

óleo. Os perfis GPR foram adquiridos utilizando seis linhas de aquisição, sendo elas 

separadas de 0,1 m cada o que resultou em dois perfis sobre o tubo, dois perfis nas 

extremidades do tubo e dois sem a influência do tubo (Figura 3.10). Embora tenham sido 

adquiridos seis perfis GPR, somente o perfil destacado em vermelho será apresentado, devido 

ele ser o mais representativo para os objetivos da dissertação. 

 

 

Figura 3.10: Esquema da posição dos perfis GPR durante a aquisição dos dados sobre o tubo de PVC 

vertical no experimento-1. a) vista em planta. b) vista em perspectiva.  

 

Para a conversão tempo em profundidade foi utilizada a velocidade de 0,173 m/ns, 

determinada a partir dos dados reais. Por se tratar de um experimento controlado sabe-se a 

posição real dos refletores, tornando assim a determinação da velocidade algo intrínseco.   
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De acordo com Wada (2012) a infiltração do óleo dentro do tubo de PVC ocorreu em 

um período de 53 minutos, considerando uma vazão de 5,35. 10
-6 

m
3
/s e uma área de 0,071m

2
. 

A partir da Lei de Darcy obtém-se uma velocidade de percolação de 7,54. 10
-5

m/s para o óleo 

no meio. Portanto, a frente da pluma contaminante alcançou a base do tanque em cerca de 5 

horas após o derrame. 

Na modelagem do experimento-1, onde o meio encontra-se seco, o valor da 

permissividade dielétrica ( ) da mistura, região onde contém o óleo, foi determinada 

utilizando a fórmula CRIM equação (2.10), que depende de alguns parâmetros descritos na 

sequência.  

O meio apresenta uma porosidade de 34%, este foi determinado com a utilização da 

expressão (2.14) que depende inicialmente do volume do solo (Vsolo) e do volume de vazios 

do meio (VVazio). O volume do solo equação (2.12) é obtido a partir da densidade do meio 

compactado a 1,646 g/cm
3
 (medido em laboratório) e da massa total de solo utilizado 9x10

6
 g, 

o volume de vazios é obtido com a subtração do volume do solo do volume total que 

corresponde a 8,4x10
6
 cm

3
 equação (2.13). 

Para a permissividade dielétrica do solo (  ) foi obtido um valor de 2,1, calculado pela 

equação (2.11) que depende da porosidade 34% e das permissividades dielétricas do solo seco 

3 e do ar 1, sendo estas extraídas das literaturas específicas (DANIELS, 1996; POWERS E 

OLHOEFT, 1996; ZENG E MCMECHAN, 1997; PORSANI, 1999; RODRIGUES, 2004). 

O valor de saturação do óleo (SLNAPL) foi obtido, considerando o volume total do 

tronco de um cone, em que a base superior apresenta o mesmo raio do tubo de PVC e na base 

inferior o dobro do raio do tubo de PVC que corresponde a 0,3 metros. 

 

 

Figura 3.11: Esquema da pluma de contaminação, em forma do troco de um cone. 
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Quando relacionado o volume total do tronco do cone de 1,65x10
6
 cm

3
 com o volume 

total de vazios de todo o tanque, o que corresponde cerca de 2x10
6 

cm
3
, obtém-se o valor de 

5,7x10
5
 cm

3 
de vazios na região do tronco do cone. Partindo deste valor de vazios em 

conjunto com o valor de óleo derramado, que corresponde a 15 litros de óleo, ou seja, 1,5x10
4
 

cm
3
 é obtida uma saturação de 3% de óleo no volume do tronco do cone. Como o meio não 

apresenta presença de água os valores de saturação de LNAPL e de ar correspondem a 100% 

do sistema, o que nos leva a um valor de 97% de saturação de ar, com isto é obtido o valor de 

1,69 para a permissividade dielétrica da mistura, ou seja, da região em que contém o óleo. 

  

3.2  Experimento-2  
 

No experimento-2 o tanque foi preenchido com areia úmida sobrejacente a um 

gradiente hidráulico visando estabelecer o lençol freático, i.e., o nível d’água em 0,9 m de 

profundidade. Também foi introduzido no tanque de experimentação um tubo metálico de 

referência localizado ao longo da direção Y, em uma profundidade de 0,4 m e uma distância 

de 0,5 m da junção XY (Figura 3.12). 

 

Figura 3.12: Fotografia do tanque de alvenaria para o experimento-2 contendo um tubo metálico guia e 

as medidas de sua posição. 

 

Neste experimento, também foi derramado 15 litros de óleo num tubo de PVC 

disposto na vertical como mostrado na Figura 3.3. A migração do óleo nos sedimentos 
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saturados está mostrada esquematicamente na Figura 3.13. Nesta Figura, as fases adsorvida e 

livre são as de maior importância para o mapeamento com o método GPR, pois devido à baixa 

quantidade de óleo derramado a fase de vapor pode ser desconsiderada. Assim como no 

experimento-1, a penetração do óleo e seu movimento são preferencialmente vertical, parte do 

óleo foi adsorvido pelos poros da areia ao longo do percurso até atingir a franja capilar e o 

nível d’água, e se acumular em forma de fase livre sobre o nível freático, por se tratar de um 

LNAPL e apresentar menor densidade que a água. (Figura 3.13). 

 

 

Figura 3.13: Esquema do deslocamento do óleo no tanque de alvenaria para o experimento-2, onde o 

tanque está preenchido com um solo arenoso úmido sobrejacente a um solo arenoso saturado onde 

ocorre a presença de um nível d’água.  

 

As medidas GPR realizadas no experimento-2 ocorreram a cada 10 minutos nas duas 

primeiras horas e as medidas seguintes foram realizadas há 48 h (2 dias), 72 h (3 dias), 120 h 

(5 dias), 216 h (9 dias) e 288 horas (12 dias) após o derrame. Diferente do experimento-1, a 

aquisição dos dados nesta fase foi feita por meio de cinco linhas de aquisição separadas de 0,1 

m o que resultou em três perfis sobre o tubo de PVC e dois perfis fora do tubo (Figura 3.14). 

De maneira análoga ao experimento-1 somente o perfil destacado em vermelho, será 

apresentado na dissertação.  
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Figura 3.14: Esquema da posição dos perfis GPR durante a aquisição dos dados sobre o tubo de PVC 

vertical no experimento-2. a) vista em planta. b) vista em perspectiva. 

 

Para a conversão tempo/profundidade do experimento-2 houve a necessidade da 

utilização de um modelo de velocidades, por se tratar de uma fase que contém dois meios com 

características diferentes: acima do nível d’água e abaixo do nível d’água (meio saturado em 

água), devido o gradiente hidráulico. A velocidade acima do nível d’água é de 0,112 m/ns e 

abaixo do nível d’água é de 0,05 m/ns. A Figura 3.15 mostra o modelo de velocidades obtido 

para o experimento-2. Este modelo foi utilizado como parâmetro de entrada do software 

REFLEXW para a conversão dos perfis GPR de tempo para profundidade. 

 

 

Figura 3.15: Modelo de velocidades utilizado para conversão tempo/profundidade do experimento-2. 
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Para o cálculo da velocidade de percolação da pluma de contaminação foram 

utilizados os resultados reais. A chegada da pluma de óleo sobre o nível d’água em 0,9 metros 

de profundidade foi observada em ~120 horas (5 dias) após o derrame, onde obteve-se a 

velocidade de percolação de 2,08x10
-6 

m/s para a pluma no meio 1 do experimento-2. Esta 

velocidade trata-se de uma estimativa superficial, pois existe um intervalo de tempo que não 

ocorreram medições, sendo, portanto possível que o tempo para o alcance da pluma de óleo 

seja menor que o registrado provocando um aumento da velocidade da pluma no meio. 

Para a modelagem do experimento-2, assim como no experimento-1 os valores de 

porosidade ( ) e permissividade dielétrica do solo (  ) são 34% e 2,1 respectivamente, pois 

de acordo com Wada (2012) testes de laboratório realizados nos solos utilizados nos três 

experimentos demonstraram grande semelhança entre si, tornando assim possível a utilização 

dos mesmos parâmetros para todas as fases. 

Para o cálculo da saturação do óleo, a base do cone foi considerada em 0,9 m de 

profundidade, por se tratar de um LNAPL que devido a sua baixa densidade faz com que o 

óleo flutue sobre o nível freático, resultando assim um valor de volume de vazios de 3,3x10
5
 

cm
3 

no tronco do cone, o que consequentemente após o derrame de 15 litros de óleo gera uma 

saturação de 5% de óleo. 

Foi utilizado o valor da saturação de água = 50% que se baseia em Fiori e Carmignani 

(2009) que descrevem um meio úmido quando a saturação encontra-se na faixa entre 25 a 

50%, sendo então o valor da saturação de ar = 45%, resultando assim em um valor de 8,41 

para a permissividade dielétrica da pluma de óleo. 

Embora no meio 1 desta fase haja a presença de uma mistura (solo + ar + água), ao 

redor da pluma, não houve a necessidade de calcular o valor da permissividade dielétrica por 

meio da equação (2.9), pois devido este meio e o meio do experimento-3 serem considerados 

semelhantes e por não se ter os valores exatos da saturação de água dos meios, foi 

considerado o valor de permissividade dielétrica do experimento-3 para ambas as fases, sendo 

este encontrado a partir das posições reais dos refletores que em conjunto com o dado real 

fornecem o valor da velocidade do meio e consequentemente o valor da permissividade 

dielétrica através da expressão (2.6), como já discutido anteriormente. Sendo então o valor de 

permissividade dielétrica considerado para o meio 1 do experimento-2 e também para o 

experimento-3 de 7,17. 
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3.3  Experimento-3 
 

No experimento-3 o tanque de alvenaria foi preenchido com areia úmida, sem a 

presença do tubo metálico guia dentro do tanque (Figura 3.16). 

 

Figura 3.16: Fotografia do tanque de alvenaria para o experimento-3. 

 

Como nos experimentos-1 e 2, o tanque foi preenchido com areia seca, posteriormente 

foi saturada com água e finalmente foi derramado 15 litros de óleo num tubo de PVC disposto 

na vertical (Figura 3.3). Um esquema da migração do óleo nos sedimentos saturados foi 

mostrado anteriormente na Figura 3.9. Nesta Figura, as fases adsorvida e livre foram as mais 

importantes para o mapeamento com o método GPR, pois do mesmo modo que ocorre nas 

demais fases a fase de vapor foi desconsiderada por se tratar de uma pequena quantidade de 

óleo. Como destacado anteriormente, o movimento do óleo foi preferencialmente vertical, 

onde parte foi adsorvida pelos poros da areia úmida e o excesso se acumulou na base do 

tanque, formando a fase livre. 

As medidas GPR no experimento-3 foram feitas a cada 2 minutos após o derrame do 

óleo nas duas primeiras horas. A partir daí as medidas foram feitas a cada hora até atingir 12 

horas. Na sequência, os dados foram obtidos após 24 h (1 dias), 36 h (1,5 dias), 48 h (2 dias), 

54 h (2 dias e 6 horas) e 78 horas (3 dias e 6 horas) após o derrame do óleo. Para a aquisição 

dos perfis GPR do experimento-3 foi utilizado somente um perfil, o qual foi centralizado 

sobre o tubo de PVC (Figura 3.17). 
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Figura 3.17: Esquema da posição dos perfis GPR durante a aquisição dos dados sobre o tubo de PVC 

vertical no experimento-3. a) vista em planta. b) vista em perspectiva.  

 

O experimento-3 seguiu o mesmo fluxo de processamento usado no experimento-1, na 

conversão tempo em profundidade foi utilizada a velocidade de 0,112 m/ns determinada do 

mesmo modo que nos demais experimentos.  

A velocidade da pluma de óleo no experimento-3 pode ser considerada a mesma do 

meio 1 do experimento-2, pelo fato de ambos serem um solo arenoso úmido, sendo a 

velocidade 2,08x10
-6

 m/s a pluma percorreu 1,4 m e alcançou a base do tanque em ~187 horas 

(7 dias e 19 horas), tempo superior ao encerramento das medições. Porém estes valores 

contêm incertezas pelo fato da velocidade ter sido estimada com uma grande margem de erro. 

Na modelagem deste experimento, do mesmo modo que nos demais, os valores da 

porosidade ( ) e permissividade dielétrica do solo (  ) são 34% e 2,1 respectivamente, por 

razões já mencionadas anteriormente. 

Como este experimento apresenta um meio úmido, o valor da saturação de água é 

considerado 50%. Para a saturação de óleo deve-se considerar que pluma de óleo alcança a 

base do tanque, do mesmo modo que ocorre no experimento-1, por não haver um nível 

freático, sendo então a saturação de 3%, resultando em uma saturação de ar de 47%. Com os 

parâmetros citados acima é obtido uma permissividade dielétrica para a pluma de óleo de 

4,12. 
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4.  INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS  

4.1  Modelagem numérica 
 

 Nesta pesquisa foram realizadas simulações numéricas de derrames controlados do 

óleo alquibenzeno em um tanque de alvenaria construído em laboratório localizado no 

IEE/USP. Foram desenvolvidos três experimentos que simularam diferentes cenários 

geológicos. O experimento-1 foi caracterizado por um tanque de alvenaria contendo areia seca 

e com dois tubos metálicos, sendo um localizado na direção-X em 0,8 m de profundidade e 

0,4 m de distância da junção XY e outro na direção-Y em 0,4m de profundidade e 0,5 m de 

distância da junção XY. No experimento-2 o tanque estava preenchido com areia saturada em 

água e foi estabelecido um gradiente hidráulico para simular o nível freático em 0,9 m de 

profundidade, além de ter um cano metálico disposto a 0,4 m de profundidade na direção-Y. 

O experimento-3 foi caracterizado por um tanque contendo somente areia úmida.  

Para simular os três experimentos foram construídos modelos numéricos 

caracterizados por diferentes valores de condutividade elétrica e permissividade dielétrica. As 

permissividades dielétricas utilizadas nas modelagens, bem como para conversão 

tempo/profundidade foram determinadas a partir das informações obtidas dos dados reais. Os 

valores das permissividades dielétricas das misturas incorporados na modelagem FDTD, no 

local correspondente a pluma foram calculados através da fórmula CRIM (JORDAN et al. 

2004). Por outro lado, os valores de condutividade elétrica foram extraídos de literatura 

específica (DANIELS, 1996; POWERS E OLHOEFT, 1996; ZENG E MCMECHAN, 1997; 

PORSANI, 1999; RODRIGUES, 2004). 

Para simular a migração do óleo com o tempo, foram construídos vários modelos que 

simularam um tanque de alvenaria sem a presença do óleo (i.e., o background), no momento 

em que o óleo foi derramado (i.e., zero minuto após o derrame) e em diferentes intervalos de 

tempo, variando de minutos até 12 dias.  

Segundo Sandmeier (informação pessoal) 
3 

é necessário simular uma camada de ar 

sobre a superfície do tanque para que a curvatura da hipérbole do dado real e do modelado 

sejam coincidentes, pois quando o dado real é adquirido, a distância entre o receptor e o 

transmissor da antena desempenha um papel significativo na curvatura da reflexão, sendo um 

fator desprezado para reflexões mais profundas. Tal distância não é um parâmetro possível a 

                                                             
3 Sandmeier, K.J.  Mensagem recebida por info@sandmeier-geo.de em 31 de maio de 2011. 
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ser utilizado na modelagem, pois o programa não o possui. Então, uma forma de tornar a 

modelagem algo mais realista é a criação de uma camada de ar acima do solo, por se tratar de 

uma camada que realmente ocorre durante a aquisição e que também auxilia na diminuição da 

curvatura da hipérbole. 

Em todos os resultados das modelagens foi utilizada uma função de ganho variando 

com o tempo visando compensar a atenuação do sinal e permitir realçar as estruturas mais 

profundas. No entanto, alguns sinais que não são visíveis nos dados reais, são observados no 

perfil sintético. Isto é devido às descontinuidades entre as interfaces no modelo, que não 

ocorrem no dado real, pois a infiltração do óleo é progressiva e não abrupta como é 

representado pelo modelo. 

 O resultado das modelagens em tempo e em profundidade para os três experimentos 

são apresentados a seguir.  

 

4.1.1 Experimento-1 

 

As Figuras 4.1 a 4.5 mostram os resultados obtidos no experimento-1 caracterizado 

por um tanque preenchido com solo arenoso seco. Os modelos numéricos estão mostrados em 

(a) e os resultados das modelagens numéricas estão em (b). Note nas figuras (b) que duas 

hipérboles são identificadas, sendo que a hipérbole localizada na posição de 0,5 m e em 0,4 m 

de profundidade refere-se ao cano metálico e a hipérbole localizada na posição de 2 m refere-

se ao tubo de PVC disposto na vertical para servir de guia para o derrame de óleo e direcionar 

sua penetração no tanque. Note também um nítido refletor horizontal em 1,3 m de 

profundidade que corresponde à base do tanque. Observe que a profundidade real da base do 

tanque é de 1,4 m, e que esta diferença ocorre devido à simulação de uma camada de ar acima 

da superfície do tanque, a qual é eliminada no processamento dos dados durante a etapa de 

correção do tempo zero. Com esta correção os dados são deslocados provocando uma 

diminuição da profundidade nos resultados da modelagem. 

A Figura 4.1b mostra o resultado da modelagem para o background e a Figura 4.2b 

mostra o resultado da modelagem logo após o derrame de óleo no tubo de PVC que está 

disposto na vertical para direcionar o fluxo do contaminante. Nesta simulação, ou seja, no 

tempo de zero minuto após o derrame, onde o tubo de PVC está cheio de óleo, observa-se 

uma diminuição na amplitude do sinal GPR. Isto é devido à diminuição do contraste de 
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impedância que ocorre após a inserção do óleo no local, gerando assim uma diminuição no 

coeficiente de reflexão. Por outro lado, à medida que o óleo vai penetrando nos sedimentos 

(Figuras 4.3b a 4.5b) a amplitude do sinal referente ao tubo de PVC vai se tornando mais forte 

devido à presença do ar dentro do tubo. Note que a pluma de contaminação nestas simulações 

é de difícil determinação. 

 

 

 

Figura 4.1: Modelagem numérica do experimento-1 para o background. (a) Modelo contendo o cano 

metálico guia, tubo de PVC vertical e a base do tanque. (b) Resultado da modelagem GPR para a 

frequência de 400 MHz. 

 

 

 

Figura 4.2:  Modelagem numérica do experimento-1 no momento do derrame de óleo (0 minuto). (a) 

Modelo contendo o cano metálico guia, tubo de PVC vertical e a base do tanque. (b) Resultado da 

modelagem GPR para a frequência de 400 MHz. 
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Figura 4.3: Modelagem numérica do experimento-1, simulando a movimentação da pluma 

verticalmente 2 horas após o derrame de óleo. (a) Modelo contendo o cano metálico guia, tubo de 

PVC vertical e a base do tanque. (b) Resultado da modelagem GPR para a frequência de 400 MHz. 

 

 

 

Figura 4.4: Modelagem numérica do experimento-1, simulando a movimentação da pluma 

verticalmente 4 horas após o derrame de óleo.  (a) Modelo contendo o cano metálico guia, tubo de 

PVC vertical e a base do tanque. (b) Resultado da modelagem GPR para a frequência de 400 MHz. 

 

 

 

Figura 4.5: Modelagem numérica do experimento-1, simulando a movimentação da pluma 

verticalmente 5 horas após o derrame de óleo.  (a) Modelo contendo o cano metálico guia, tubo de 

PVC vertical e a base do tanque. (b) Resultado da modelagem GPR para a frequência de 400 MHz. 
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4.1.2 Experimento-2 
 

As Figuras 4.6 a 4.10 mostram os resultados obtidos no experimento-2. Os modelos 

numéricos estão mostrados em (a) e os resultados das modelagens numéricas estão em (b). 

Como observado no experimento-1, observe que nas figuras (b) também são identificadas 

claramente duas hipérboles relacionadas ao cano metálico e ao tubo de PVC que foi usado 

como guia para o derrame de óleo. Note nestas figuras dois nítidos refletores horizontais: um 

identificado a ~0,8 m de profundidade o que corresponde ao gradiente hidráulico (i.e., nível 

freático) e o outro refletor em ~1,3 m de profundidade, estando relacionado com a base do 

tanque, possuindo ambos uma menor profundidade devido à camada de ar simulada, do 

mesmo modo que o ocorrido no experimento-1. 

A diferença entre as velocidades do meio 1 (solo úmido) e do meio 2 (solo saturado 

em água) provocaram uma diferença entre as escalas de profundidades dos dois meios 

presentes neste experimento. Para tanto, foi criado um modelo de velocidades para a 

conversão do tempo/profundidade. A escala do meio 1 possui menor espaçamento quando 

comparado com a escala do meio 2 o que ocasionou uma diferença entre a profundidade da 

camada do nível freático modelado quando comparado com o obtido. 

A Figura 4.6b mostra o resultado da modelagem do experimento-2 para o background 

e a Figura 4.7b mostra o resultado da modelagem para o tempo zero minuto após o derrame, 

ou seja, no momento em que o tubo de PVC está cheio de óleo. Note uma diminuição na 

amplitude do sinal, como observado no experimento-1. Para o experimento-2 onde o tanque 

está preenchido com areia saturada em água, observa-se à medida que o óleo vai penetrando 

nos sedimentos (Figuras 4.8b a 4.10b) a amplitude do sinal diminui abaixo do tubo de PVC, 

criando uma zona com ausência de reflexão GPR, também conhecida como “zona de sombra” 

que está relacionada com a migração do óleo contaminante.  

 

 

Figura 4.6: Modelagem numérica do experimento-2 para o background. (a) Modelo contendo o cano 

metálico guia, tubo de PVC vertical, nível d’água e a base do tanque. (b) Resultado da modelagem 

GPR para a frequência de 400 MHz. 
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Figura 4.7: Modelagem numérica do experimento-2 no momento do derrame de óleo (0 minuto). (a) 

Modelo contendo o cano metálico guia, tubo de PVC vertical, nível d’água e a base do tanque. (b) 

Resultado da modelagem GPR para a frequência de 400 MHz. 

 

 

 

Figura 4.8: Modelagem numérica do experimento-2, simulando a movimentação da pluma 

verticalmente 53 horas após o derrame de óleo.  (a) Modelo contendo o cano metálico guia, tubo de 

PVC vertical, nível d’água e a base do tanque. (b) Resultado da modelagem GPR para a frequência de 

400 MHz. 

 

 

 

Figura 4.9: Modelagem numérica do experimento-2, simulando a movimentação da pluma 

verticalmente 80 horas após o derrame de óleo.  (a) Modelo contendo o cano metálico guia, tubo de 

PVC vertical, nível d’água e a base do tanque. (b) Resultado da modelagem GPR para a frequência de 

400 MHz. 
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Figura 4.10: Modelagem numérica do experimento-2, simulando a movimentação da pluma 

verticalmente 120 horas após o derrame de óleo.  (a) Modelo contendo o cano metálico guia, tubo de 

PVC vertical, nível d’água e a base do tanque. (b) Resultado da modelagem GPR para a frequência de 

400 MHz. 

 

 

4.1.3 Experimento-3 
 

As Figuras 4.11 a 4.15 mostram os resultados obtidos no experimento-3, onde os 

modelos estão mostrados em (a) e os resultados das modelagens numéricas em (b). Note nas 

figuras (b) que uma hipérbole é claramente identificada na posição de 2 m e refere-se ao tubo 

de PVC usado para guiar o derrame de óleo, e um nítido refletor horizontal em 1,3 m de 

profundidade que corresponde à base do tanque, do mesmo modo que nos resultados dos 

experimentos-1 e 2, existe uma elevação dos resultados devida remoção da camada de ar 

inserida na modelagem. Os resultados das modelagens para o experimento-3, onde o tanque 

está preenchido com areia úmida, mostram que a amplitude do sinal é baixa sob o tubo de 

PVC no momento da inserção do óleo no tubo (Figura 4.12), conforme ocorrido nas demais 

fases. 

 

 

 

Figura 4.11: Modelagem numérica do experimento-3 para o background. (a) Modelo contendo tubo de 

PVC vertical e a base do tanque. (b) Resultado da modelagem GPR para a frequência de 400 MHz. 
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Figura 4.12: Modelagem numérica do experimento-3 no momento do derrame de óleo (0 minuto). (a) 

Modelo contendo tubo de PVC vertical e a base do tanque. (b) Resultado da modelagem GPR para a 

frequência de 400 MHz. 

 

 

 

Figura 4.13: Modelagem numérica do experimento-3, simulando a movimentação da pluma 

verticalmente 80 horas após o derrame de óleo.  (a) Modelo contendo tubo de PVC vertical e a base do 

tanque. (b) Resultado da modelagem GPR para a frequência de 400 MHz. 

 

 

 

Figura 4.14: Modelagem numérica do experimento-3, simulando a movimentação da pluma 

verticalmente 150 horas após o derrame de óleo.  (a) Modelo contendo tubo de PVC vertical e a base 

do tanque. (b) Resultado da modelagem GPR para a frequência de 400 MHz. 
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Figura 4.15: Modelagem numérica do experimento-3, simulando a movimentação da pluma 

verticalmente 170 horas após o derrame de óleo.  (a) Modelo contendo tubo de PVC vertical e a base 

do tanque. (b) Resultado da modelagem GPR para a frequência de 400 MHz. 

 

4.2  Dados reais 
 

 Os dados dos três experimentos foram obtidos em intervalos de tempos diferentes 

devido à constituição do meio de cada experimento, que faz com que haja um escoamento 

subterrâneo em taxas variáveis (PENNER, 2005). No experimento-1 em que o meio era 

constituído de solo arenoso seco utilizou-se um menor período de tempo para a aquisição dos 

dados, enquanto que nos experimentos-2 e 3 houve a necessidade de um período maior de 

aquisição devido o meio ser constituído de solo arenoso úmido com gradiente hidráulico e de 

solo arenoso úmido, respectivamente. 

 

4.2.1 Experimento-1 
 

No experimento-1 foram realizadas medidas até 21hs após o derrame de óleo. Neste 

experimento o tanque foi caracterizado por uma areia seca onde os poros intersticiais dos 

grãos estão preenchidos com ar, fazendo com que a migração do óleo até a base do tanque 

seja feita em um período de tempo menor do que quando comparado com os experimentos-2 e 

3 em que os poros intersticiais estão parcialmente preenchidos com água, o que diminui a 

velocidade da migração do óleo e com isso aumenta o tempo para a pluma contaminante 

migre até o nível freático no experimento-2 e até o fundo do tanque no experimento-3. 

As Figuras 4.16 a 4.20 mostram os resultados dos perfis GPR de 400 MHz obtidos no 

experimento-1. Nestas figuras são identificadas duas hipérboles: uma localizada na posição de 

0,5 m e em 0,4 m de profundidade relacionada com o cano metálico e a outra hipérbole 
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localizada na posição de 2 m referem-se ao tubo de PVC usado como guia para o derrame de 

óleo. Também é observado um nítido refletor horizontal em 1,4 m de profundidade que 

corresponde à base do tanque de alvenaria. A presença de refletores inclinados abaixo de 1,4 

m de profundidade nestas figuras é devido ao efeito de borda das paredes do tanque de 

alvenaria.  

 

 

Figura 4.16: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-1 para o background no tanque contendo o cano 

metálico guia e o tubo de PVC vertical. 

 

Figura 4.17: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-1 adquirido no momento do derrame de óleo (0 

minuto) no tanque contendo o cano metálico guia e o tubo de PVC vertical. 
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Figura 4.18: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-1 adquirido 20 minutos após o derrame de óleo 

no tanque contendo o cano metálico guia e o tubo de PVC vertical. 

 

 

Figura 4.19: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-1 adquirido 2 horas após o derrame de óleo no 

tanque contendo o cano metálico guia e o tubo de PVC vertical. 

 

 

Figura 4.20: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-1 adquirido 21 horas após o derrame de óleo no 

tanque contendo o cano metálico e o tubo de PVC. 
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Note na Figura 4.17 uma diminuição na amplitude do sinal sob o tubo de PVC. Isto é 

devido à diminuição do contraste de impedância gerando assim uma diminuição no 

coeficiente de reflexão. Porém, à medida que o óleo penetra nos sedimentos a amplitude do 

sinal referente ao tubo de PVC vai se tornando mais forte devido à presença do ar. Estes 

resultados estão de acordo com os resultados da modelagem dos três experimentos, após o 

derrame do óleo no tubo de PVC. 

Note que a pluma de contaminação neste experimento-1 é de difícil determinação, ou 

seja, os perfis GPR não permitiram mapear mudanças nas propriedades físicas que pudessem 

ser relacionadas com a pluma de contaminação migrando em direção à base do tanque de 

alvenaria. Isto ocorre devido ao baixo contraste entre as propriedades físicas do meio (areia 

seca, constante dielétrica = 3) e o óleo contaminante (constante dielétrica = 2,25). Este 

resultado está de acordo com o descrito por Golebiowski et al. (2009) que mostra que a 

detecção de contaminação por LNAPL utilizando métodos eletromagnéticos em um meio de 

baixa umidade é difícil e muitas vezes impossível. 

Powers e Olhoeft (1996) em suas pesquisas em laboratório obtiveram respostas GPR 

de modelagem para vazamentos e tubos enterrados, onde foram simulados tubos de aço e de 

plástico com solvente clorado DNAPL, hidrocarboneto LNAPL e gás natural, localizados em 

três tipos de meio, areia saturada em água, úmida e seca. O vazamento simulado foi mais bem 

detectado quando a areia ao redor dos tubos estava totalmente saturada em água. Os autores 

concluíram que a detecção de uma pluma de óleo contaminante torna-se mais evidente quando 

o meio está totalmente saturado em água, logo a determinação do contaminante em solo 

arenoso seco torna-se de difícil detecção.  

Quando comparado o resultado da permissividade dielétrica da mistura correspondente 

à pluma de contaminação com o valor de permissividade dielétrica do meio, é notório um 

baixo contraste, o que resulta na impossibilidade do mapeamento da pluma de óleo durante 

seu deslocamento e seu acúmulo em forma de fase livre na base do tanque, pois a visualização 

somente é obtida devido ao contraste entre as propriedades físicas. 

 

4.2.2 Experimento-2 

 

As Figuras 4.21 a 4.26 mostram os resultados GPR de 400 MHz obtidos para o 

experimento-2 cujas medidas foram realizadas até 288hs (12 dias) após o derrame de óleo em 

um meio arenoso úmido sobrejacente a um solo arenoso saturado em água.  
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 Como observado no experimento-1, também são identificadas duas hipérboles: uma 

relacionada com o cano metálico guia e outra relacionada ao tubo de PVC usado para orientar 

o derrame de óleo. Note também nestas figuras dois nítidos refletores horizontais: um 

identificado na profundidade de 0,9 m de profundidade que corresponde ao nível do fluxo de 

água e o outro refletor ocorre em 1,4 m de profundidade, estando relacionado com a base do 

tanque de alvenaria. No instante relacionado ao derrame do óleo no tubo de PVC há uma sutil 

diminuição na amplitude do sinal, como observado no experimento-1 (Figura 4.22). 

Note nestas figuras que abaixo do tubo de PVC a amplitude do sinal diminui à medida 

que se aumenta o tempo após o derrame. Observe na Figura 4.25, ou seja, 5 dias após o 

derrame, uma nítida zona com ausência de reflexão GPR, também conhecida como “zona de 

sombra” relacionada com a migração do óleo contaminante. 

 

 

Figura 4.21: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 para o background no tanque contendo o cano 

metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 

 

 

Figura 4.22: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 adquirido no momento do derrame de óleo (0 

minuto) no tanque contendo o cano metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 
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Figura 4.23: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 adquirido1 hora e 30 minutos após o derrame 

de óleo no tanque contendo o cano metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 

 

Figura 4.24: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 adquirido 2 horas após o derrame de óleo no 

tanque contendo o cano metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 

 

 

Figura 4.25: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 adquirido 120 horas (5 dias) após o derrame de 

óleo no tanque contendo o cano metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 
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Figura 4.26: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 adquirido 288 horas (12 dias) após o derrame 

de óleo no tanque contendo o cano metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 

Como os hidrocarbonetos apresentam em geral valores menores de permissividade 

dielétrica e condutividade elétrica em relação à água, nos limites entre a zona não saturada 

com saturada podem ser identificados os hidrocarbonetos flutuantes, como é o caso do óleo 

alquibenzeno que possui uma densidade relativamente baixa de 0,860 g/cm
3
. 

Bano, Loeffler e Girard (2009) explicam que a origem da ausência de reflexão está 

relacionada com o contato entre duas zonas: uma zona de alta saturação subjacente a uma 

zona de baixa saturação. Um possível mecanismo para que isso aconteça é o revestimento de 

combustível nos grãos de areia sendo efetivamente o responsável pelo deslocadamento do ar 

dos poros de tal forma que haja um contraste entre a permissividade dielétrica, longe do ponto 

de injeção de combustível, dentro da zona vadosa. 

Os autores realizaram levantamento GPR 4D em um tanque de areia contaminado com 

óleo diesel, a fim de seguir a extensão e a evolução da pluma de combustível na areia, 

também realizaram modelagem numérica pelo método de FDTD em conjunto com modelos 

dielétricos de propriedades de mistura, para estimar o volume e as propriedades físicas. No 

experimento foi utilizado um tanque preenchido com areia, onde foram enterrados objetos e 

simulado um nível freático com a injeção de água a uma profundidade de 72 cm, medidas 

foram adquiridas ao longo do tempo. Os dados de GPR para o lençol freático não mostraram 

nenhuma clara reflexão a partir do topo da zona saturada, que corresponde ao topo da 

ascenção capilar, situado acima do lençol freático, esta é uma consequencia da existência de 

uma zona de transição acima da zona saturada. Como resultado os dados de GPR não 

mostraram claras reflexões da pluma de contaminação, porém a modelagem forneceu suporte 

teórico para compreender e determinar as caracteristicas físicas e volume da areia 

contaminada. 
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Hagrey (2004) estudou a capacidade do método GPR em monitorar a evolução do 

fluxo de tolueno na areia. Para isto, em um experimento de laboratório, foi utilizada uma 

caixa preenchida com areia saturada em água subjacente a areia seca, também foram 

colocados 5 objetos em posições diferentes no interior da caixa, foi infiltrado tolueno no solo 

e com a utilização de uma antena de 1,5 GHz foram realizadas medidas ao longo do tempo. O 

mapeamento foi possível para a zona saturada, mas problemático para objetos na zona 

insaturada. O autor concluiu que a interface entre a água e tolueno produz fracas reflexões 

devido à baixa impedância EM, que é controlada principalmente pela condutividade elétrica e 

a permissividade dielétrica do meio. 

De maneira semelhante aos resultados obtidos por Bano, Loeffler e Girard (2009) e 

Hagrey (2004) nesta pesquisa observa-se a falta de reflexão da pluma de contaminação, o que 

nos leva a sugerir que no meio 1 (areia úmida) o óleo substitui parte do ar presente nos poros 

intersticiais de forma a se infiltrar verticalmente, devido à ação da gravidade. A pluma penetra 

até alcançar a franja capilar e o nível freático, deslocando o ar dos poros que se movimenta e 

concentra-se nas regiões não contaminadas, possibilitando o acumulo do óleo em forma de 

fase livre sob o nível freático. Por possuir uma permissividade dielétrica maior que a do ar, ao 

se acumular o óleo gera um aumento na permissividade dielétrica na região, resultando em um 

menor contraste de impedância na interface entre o meio 1 (areia úmida) e o meio 2 (areia 

saturada) e consequentemente um menor coeficiente de reflexão, o que gera uma diminuição 

na amplitude de reflexão ou até mesmo uma ausência de reflexão (i e, “zona de sombra”).  

Aliado a este fato, a incersão do óleo no meio eleva o valor da condutividade elétrica, 

pois ainda que baixo o óleo apresenta um valor de condutividade elétrica maior que a do ar, 

consequentemente gerando um aumento na atenuação do sinal devido à condutividade.  

 

4.2.3 Experimento-3 
 

As Figuras 4.27 a 4.31 mostram os resultados GPR de 400 MHz obtidos para o 

experimento-3 cujas medidas foram realizadas até 78hs após o derrame de óleo em um meio 

arenoso úmido. Note nas figuras que uma hipérbole é claramente identificada na posição de 2 

m e refere-se ao tubo de PVC usado para guiar o derrame de óleo, e um nítido refletor 

horizontal em 1,4 m de profundidade que corresponde à base do tanque. 

Os resultados do experimento-3 apresentam uma sutil atenuação do sinal logo abaixo 

do tubo de PVC, cuja atenuação está relacionada com a presença do óleo contaminante no 
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momento em que foi colocado no tubo de PVC (Figura 4.28) do mesmo modo que ocorrido 

nas demais fases. 

 

Figura 4.27: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 para o background no tanque contendo o tubo 

de PVC vertical. 

 

Figura 4.28: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido no momento do derrame de óleo (0 

minuto) no tanque contendo o tubo de PVC vertical. 

 

Figura 4.29: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 24 horas após o derrame de óleo no 

tanque contendo o tubo de PVC vertical. 
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Figura 4.30: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 36 horas após o derrame de óleo no 

tanque contendo o tubo de PVC vertical. 

 

Figura 4.31: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido78 horas (3dias e 6 horas) após o 

derrame de óleo no tanque contendo o tubo de PVC vertical. 

 

Os dados de GPR não mostraram reflexões claras da evolução da pluma de 

contaminação, por se tratar somente de um meio úmido e não um meio saturado. De acordo 

com Powers e Olhoeft (1996) para uma maior eficiência na detecção de um óleo contaminante 

o meio deve estar saturado em água. 

Outro possível motivo é a utilização de um curto período de aquisição dos dados. 

Quando consideramos a velocidade estimada para a movimentação da pluma no meio, como 

descrito no Capítulo 3, notamos que a pluma do óleo contaminante alcançará a base do tanque 

após a última medida realizada neste experimento. 

Para finalizar, todos os resultados obtidos nesta pesquisa e que complementam os 

resultados apresentados neste Capítulo estão apresentados nos Anexos A, B e C e 

correspondem aos experimentos–1, 2 e 3, respectivamente. 
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5.   CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  
 

A pesquisa mostrou que o monitoramento em laboratório da pluma de contaminação 

proveniente do derrame de óleo encontrados nas ETD`s pode ser empregada na prática sem 

grandes dificuldades. O método GPR é capaz de determinar e mapear a pluma contaminação, 

desde que haja um contraste entre as propriedades físicas do meio e da pluma. 

No experimento-1 em que o meio encontrava-se seco não foi possível à determinação 

da pluma de contaminação, o que impossibilitou o monitoramento da evolução da pluma ao 

longo do tempo. Este fato foi devido ao baixo contraste entre as propriedades físicas do meio 

e da pluma contaminante. 

Para o caso experimento-2 onde o meio era constituído de areia úmida e apresentava 

um gradiente hidráulico a uma profundidade de 0,9 metros, o método GPR foi eficaz para 

localizar a pluma de contaminação quando ela entra na área de influência da zona capilar e do 

nível d’água, por ser a posição em que se tem um maior contraste entre as propriedades físicas 

do meio e da pluma contaminante. Como o óleo que constitui a pluma é o alquibenzeno que 

possui uma densidade de 0,85 g/cm
3
, ele é classificado como um LNAPL – Light Nonaqueous 

Phase Liquids, o que faz com que a pluma de contaminação flutue sobre o nível d’água, 

ficando localizada somente na parte úmida do meio e não penetrando na parte saturada do 

sistema. 

Para o experimento-3 onde o meio era constituído somente de areia úmida, não foi 

possível determinar a pluma de contaminação, pois do mesmo modo que no experimento de 

areia seca, o contraste entre as propriedades físicas do meio e da pluma não foram o 

suficientes para gerar uma zona de contraste. 

As simulações numéricas através do método FDTD - Finite diference time domain 

apresentaram resultados concordantes aos reais e foram importantes para caracterizar o padrão 

de reflexão, por exemplo, da zona de sombra. 

Para finalizar, recomenda-se que para que haja uma maior efetividade na detecção e 

monitoramento de uma pluma de contaminação em ETD`s o meio deve estar saturado em 

água, ou seja, as aquisições de dados GPR devem ser realizadas logo após um período de 

chuvas. 
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ANEXO A : RESULTADOS DO EXPERIMENTO-1 
 

 

 

Anexo A1: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-1 para o background no tanque contendo o cano 

metálico guia e o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo A2: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-1 adquirido no momento do derrame de óleo (0 

minuto) no tanque contendo o cano metálico guia e o tubo de PVC vertical. 
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Anexo A3: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-1 adquirido 10 minutos após o derrame de óleo 

no tanque contendo o cano metálico guia e o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo A4: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-1 adquirido 20 minutos após o derrame de óleo 

no tanque contendo o cano metálico guia e o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo A5: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-1 adquirido 30 minutos após o derrame de óleo 

no tanque contendo o cano metálico guia e o tubo de PVC vertical. 
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Anexo A6: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-1 adquirido 40 minutos após o derrame de óleo 

no tanque contendo o cano metálico guia e o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo A7: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-1 adquirido 50 minutos após o derrame de óleo 

no tanque contendo o cano metálico guia e o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo A8: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-1 adquirido 1 hora após o derrame de óleo no 

tanque contendo o cano metálico guia e o tubo de PVC vertical. 
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Anexo A9: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-1 adquirido 1 hora e 10 minutos após o derrame 

de óleo no tanque contendo o cano metálico guia e o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo A10: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-1 adquirido 1 hora e 20 minutos após o derrame 

de óleo no tanque contendo o cano metálico guia e o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo A11: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-1 adquirido 1 hora e 30 minutos após o derrame 

de óleo no tanque contendo o cano metálico guia e o tubo de PVC vertical. 
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Anexo A12: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-1 adquirido 1 hora e 40 minutos após o derrame 

de óleo no tanque contendo o cano metálico guia e o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo A13: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-1 adquirido 1 hora e 50 minutos após o derrame 

de óleo no tanque contendo o cano metálico guia e o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo A14: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-1 adquirido 2 horas após o derrame de óleo no 

tanque contendo o cano metálico guia e o tubo de PVC vertical. 
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Anexo A15: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-1 adquirido 21 horas após o derrame de óleo no 

tanque contendo o cano metálico guia e o tubo de PVC vertical. 
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ANEXO B: RESULTADOS DO EXPERIMENTO-2 

 

 

 

Anexo B1: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 para o background no tanque contendo o cano 

metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo B2: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 adquirido no momento do derrame de óleo (0 

minuto) no tanque contendo o cano metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 
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Anexo B3: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 adquirido 10 minutos após o derrame de óleo no 

tanque contendo o cano metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo B4: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 adquirido 20 minutos após o derrame de óleo no 

tanque contendo o cano metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo B5: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 adquirido 30 minutos após o derrame de óleo no 

tanque contendo o cano metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 
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Anexo B6: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 adquirido 40 minutos após o derrame de óleo no 

tanque contendo o cano metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo B7: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 adquirido 50 minutos após o derrame de óleo no 

tanque contendo o cano metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo B8: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 adquirido1 hora após o derrame de óleo no 

tanque contendo o cano metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 
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Anexo B9: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 adquirido1 hora e 10 minutos após o derrame de 

óleo no tanque contendo o cano metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 

 

Anexo B10: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 adquirido1 hora e 20 minutos após o derrame 

de óleo no tanque contendo o cano metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 

 

Anexo B11: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 adquirido1 hora e 30 minutos após o derrame 

de óleo no tanque contendo o cano metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 
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Anexo B12: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 adquirido1 hora e 40 minutos após o derrame 

de óleo no tanque contendo o cano metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 

 

Anexo B13: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 adquirido1 hora e 50 minutos após o derrame 

de óleo no tanque contendo o cano metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 

 

Anexo B14: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 adquirido 2 horas após o derrame de óleo no 

tanque contendo o cano metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 
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Anexo B15: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 adquirido 48 horas após o derrame de óleo no 

tanque contendo o cano metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo B16: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 adquirido 72 horas após o derrame de óleo no 

tanque contendo o cano metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo B17: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 adquirido 120 horas (5 dias) após o derrame de 

óleo no tanque contendo o cano metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 
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Anexo B18: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 adquirido 216 horas (9 dias) após o derrame de 

óleo no tanque contendo o cano metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 

 

Anexo B19: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-2 adquirido 288 horas (12 dias) após o derrame 

de óleo no tanque contendo o cano metálico guia, nível d’água e o tubo de PVC vertical. 
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ANEXO C: RESULTADOS DO EXPERIMENTO-3 

 

 

 

Anexo C1: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 para o background no tanque contendo o tubo 

de PVC vertical. 

 

 

Anexo C2: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido no momento do derrame de óleo (0 

minuto) no tanque contendo o tubo de PVC vertical. 
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Anexo C3: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 10 minutos após o derrame de óleo no 

tanque contendo o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo C4: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 20 minutos após o derrame de óleo no 

tanque contendo o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo C5: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 30 minutos após o derrame de óleo no 

tanque contendo o tubo de PVC vertical. 
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Anexo C6: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 40 minutos após o derrame de óleo no 

tanque contendo o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo C7: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 50 minutos após o derrame de óleo no 

tanque contendo o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo C8: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 1 hora após o derrame de óleo no 

tanque contendo o tubo de PVC vertical. 
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Anexo C9: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 1 hora e 10 minutos após o derrame 

de óleo no tanque contendo o tubo de PVC vertical.. 

 

 

Anexo C10: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 1 hora e 20 minutos após o derrame 

de óleo no tanque contendo o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo C11: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 1 hora e 30 minutos após o derrame 

de óleo no tanque contendo o tubo de PVC vertical. 
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Anexo C12: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 1 hora e 40 minutos após o derrame 

de óleo no tanque contendo o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo C13: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 1 hora e 50 minutos após o derrame 

de óleo no tanque contendo o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo C14: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 2 horas após o derrame de óleo no 

tanque contendo o tubo de PVC vertical. 
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Anexo C15: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 3 horas após o derrame de óleo no 

tanque contendo o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo C16: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 4 horas após o derrame de óleo no 

tanque contendo o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo C17: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 5 horas após o derrame de óleo no 

tanque contendo o tubo de PVC vertical. 
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Anexo C18: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 6 horas após o derrame de óleo no 

tanque contendo o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo C19: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 7 horas após o derrame de óleo no 

tanque contendo o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo C20: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 8 horas após o derrame de óleo no 

tanque contendo o tubo de PVC vertical. 



76 
 

 

Anexo C21: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 9 horas após o derrame de óleo no 

tanque contendo o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo C22: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 10 horas após o derrame de óleo no 

tanque contendo o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo C23: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 11 horas após o derrame de óleo no 

tanque contendo o tubo de PVC vertical. 
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Anexo C24: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 12 horas após o derrame de óleo no 

tanque contendo o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo C25: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 24 horas (1 dia) após o derrame de 

óleo no tanque contendo o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo C26: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 30 horas (1 dia e 6 horas) após o 

derrame de óleo no tanque contendo o tubo de PVC vertical. 
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Anexo C27: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 36 horas (1 dia e 12 horas) após o 

derrame de óleo no tanque contendo o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo C28: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 48 horas (2 dias) após o derrame de 

óleo no tanque contendo o tubo de PVC vertical. 

 

 

Anexo C29: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 54 horas (2 dias e 6 horas) após o 

derrame de óleo no tanque contendo o tubo de PVC vertical. 
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Anexo C30: Perfil GPR de 400 MHz do experimento-3 adquirido 78 horas (3 dias e 6 horas) após o 

derrame de óleo no tanque contendo o tubo de PVC vertical. 


