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Resumo 

 

A contaminação da água subterrânea e do solo por derivados do Petróleo, 

em caso de vazamento nos tanques de armazenamento subterrâneo, pode trazer 

danos à população e ao meio ambiente, uma vez que os constituintes dos 

combustíveis podem ser tóxicos. Dessa forma faz-se importante o uso de medidas 

preventivas, pois podem evitar acidentes e possuem um custo menor que a 

remediação do local atingido. Como o monitoramento dos postos de é feito através 

de poços junto aos tanques de armazenamento, pode não trazer uma estimativa 

adequada na contaminação em subsupérficie, como alternativa e complemento 

podem ser usados os métodos geofísicos. Dessa maneira o presente trabalho tem 

por objetivo detectar possíveis plumas de contaminação, causadas por vazamentos 

de tanques de armazenamento de combustíveis, utilizando Radar de Penetração 

do Solo (GPR). A metodologia usada constitui-se da seleção de postos de 

abastecimento da Cidade de Rio Grande, RS, com base na idade de 

funcionamento do posto e nas facilidades operacionais para a aquisição dos dados 

e posteriormente o levantamento geofísico.  Os resultados obtidos revelem que os 

postos de combustíveis analisados são suspeitos de causar contaminação, o que 

pode ser evidenciado pelas zonas de atenuação do sinal existentes nos perfis e por 

uma linha de alta reflexão. O método mostrou-se eficiente na detecção de plumas 

de contaminantes. 
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Abstract 

 

 The contamination of groundwater and soil by oil derivatives, in case of 

leakage in underground storage tanks, may cause damage to the population and 

the environment, since the constituents of fuel can be toxic. Thus it is important to 

use preventive measures, since they can avoid accidents and have a lower cost to 

the remediation of the site reached. Wells monitoring  near the storage tanks may 

not bring an appropriate estimate contamination in the subsurface and as an 

alternative and supplement geophysical methods can be used. Thus this study aims 

to detect possible plume of contamination, caused by leaks from storage tanks of 

fuel, using Ground Penetration Radar (GPR). The methodology  used in this study 

the selection of service stations of the City of Rio Grande, RS, based on the age of 

operating the facilities in place and operational for data acquisition followed by 

geophysical surveys of selected sites. The results show that the gas stations are 

analyzed suspected to cause contamination, which can be evidenced by areas of 

attenuation of the signal in existing profiles and a line of high-reflection. The method 

has proved  to be efficient in detecting plumes of contaminants. 
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1. Introdução  
  

 A água subterrânea é intensamente explorada no Brasil e de acordo com 

IBGE, 2002 aproximadamente 53% dos municípios faz uso desse recurso. A água 

de poços e fontes tem um grande alcance social, sendo utilizada para diversos 

fins, tais como o abastecimento humano, irrigação, indústria e lazer (ANA, 2005; 

MMA 2001). No entanto, a potabilidade desse recurso hídrico, pode ser ameaçada 

por ações antrópicas que causam contaminações no solo e subsolo.  

 O vazamento de tanques de armazenamento subterrâneos (TAS) em 

postos de abastecimentos pode ocasionar a contaminação do solo e das águas 

subterrâneas, além de contribuírem para o risco de explosões e incêndios, 

trazendo danos ao meio ambiente e a saúde pública (Ferreira et al, 2004). Esses 

vazamentos podem ser causados por falhas estruturais do tanque ou da tubulação 

conectada ao mesmo, instalação inadequada ou corrosão. Esses fatores podem 

ser agravados pelo tempo de uso, uma vez que a vida útil de um tanque é em 

torno de 15 a 20 anos, dependendo do tipo de solo que ele está inserido (ANA, 

2005; Almeida, 2007).  

Dentre os elementos que constituem a gasolina os hidrocarbonetos 

monoaromáticos ou compostos BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e os três 

xilenos orto, meta e para), são os constituintes que mais trazem danos. Eles são 

os compostos de maior solubilidade em água (Tiburtios et al,  2005). A gravidade 

da contaminação depende do risco de se atingir uma fonte receptora, como um 

poço de abastecimento de água (Corseuil e Marins, 1998). 

Em um vazamento, o combustível se movimentará descendentemente pela 

gravidade de acordo com as características hidráulicas e de capilaridade do solo 

(Marques, 2007).  O combustível estará na subsuperfície como líquido de fase 
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não-aquosa (LNAPL), nas fases livre, residual, dissolvida, vapor e adsorvida, 

como pode ser visto na fig. 1 (Oliveira, 1998 apud Ferreira et al, 2004) Ao 

encontrar água os hidrocarbonetos mono aromáticos ou compostos BTEX, irão se 

dissolver parcialmente, sendo os primeiros a causar contaminação (Corseuil 1992 

apud Corseuil e Marins, 1997. A movimentação e a distribuição dos contaminantes 

estão relacionada com a pluviosidade, variações sazonais e o gradiente 

hidrológico da área (Daniels et al, 1995).  

Um agravante para esse problema é que a gasolina brasileira é misturada 

com 22% v/v de etanol. A presença do etanol pode acelerar o deslocamento dos 

BTEX, podendo ser biodegradado em preferência aos BTEX e consumir o 

oxigênio que seria usado para a degradação dos hidrocarbonetos 

monoaromáticos. Além disso, o etanol pode ser tóxico para os microorganismos 

que degradam os compostos BTEX (Corseuil, e Marins, 1998). 

 
Figura 1: Fases do LNAPL em um vazamento. Fonte: Ferreira et al  2004 
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 A detecção de contaminação do solo e da água subterrânea causadas por 

vazamentos de tanques de armazenamento se torna complexa devido a sua 

localização subsuperficial (Marques, 2007). De acordo com Pedrosa (2006) e 

Marques (2007), a detecção desses vazamentos faz-se difícil, pois não é possível 

fazer observações diretas, plumas de contaminantes podem se formar no subsolo 

sem apresentar vestígios contundentes em superfície. Dessa forma, os métodos 

geofísicos mostram-se mais eficientes para a detecção de pluma de 

contaminantes, pois são métodos não invasivos, pois não é necessário a 

realização de furos ou sondagens, e de fácil aplicação. 

  Dentre as técnicas geofísicas disponíveis, o GPR (Ground Penetration 

Radar) produz informações de alta resolução da subsuperfície, complementando 

as técnicas tradicionais, trazendo a possibilidade de se obter perfis contínuos, 

imagens de alta resolução, podendo ser utilizado em áreas urbanas, onde o ruído 

dificultaria a aplicação de outros métodos geofísicos (Moreira e Dourado, 2007; 

Souza, 2005; Knight, 2001). O contraste entre as propriedades elétricas 

(condutividade e permissividade) dos hidrocarbonetos, do solo e da água é o que 

permite que os mesmos sejam identificados através de métodos geofísicos 

(Daniels et al., 1995).  
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2. Justificativa 
 

O problema da contaminação da água subterrânea é grave, pois coloca em 

risco a saúde da população. Dessa forma faz-se importante o uso de medidas 

preventivas, pois podem evitar acidentes e possuem um custo menor que a 

remediação do local atingido. 

A realização de diversas atividades antrópicas, tais como construção 

inadequada de poços, disposição e tratamento incorretos dos resíduos sólidos, 

mineração, postos de combustíveis, agricultura, indústrias e a falta de saneamento 

básico, podem causar impactos na água subterrânea e no solo, trazendo danos à 

saúde pública e ao meio ambiente (ANA, 2005; Castro e Branco 2003). 

 Dentre as formas de contaminação, os postos de combustíveis são bem 

representativos. Segundo Tiburtius et al, 2005, essa é umas das principais fontes 

de contaminação do subsolo e da água subterrânea, o que é favorecido pelo 

envelhecimento dos tanques. Muito desse posto de combustíveis podem estar 

operando em situação de risco. 

Em um vazamento de um tanque de armazenamento de combustível, a 

gravidade do problema irá depender da probabilidade da contaminação atingir 

alguma fonte receptora que seja usada para o consumo humano, com o passar do 

tempo a pluma de contaminação aumenta de tamanho e o seu potencial poluidor 

diminui (fig. 2). Caso ocorra algum vazamento é necessário a realização de 

medidas mitigadoras para que os constituintes da gasolina sejam removidos do 

meio. Para tanto, alguns processos de remediação podem ser utilizados como, por 

exemplo, a remediação natural monitorada. Esse processo pode ser aplicado 

desde que acompanhado de um estudo prévio da área atingida, que mostre a 

extensão da contaminação e que seja demonstrado que a pluma não irá atingir 
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locais de risco. Se essa medida não evitar a migração da pluma de contaminação 

outros métodos de remediação podem ser adotados, tais como extração de 

vapores, extração com solventes, recuperação do produto livre e a bioventilação. 

No entanto a adoção dessas medidas pode ser dificultada por custos elevados e 

pelas dificuldades operacionais (Corseul e Marins 2007, Malamud et al,2005). 

A pluma de contaminantes formada é constituída por compostos BTEX, que 

trazem prejuízos à saúde humana, sendo carcinogênicos e causam danos ao 

sistema nervoso central, apresentando toxicidade crônica mesmo em baixas 

concentrações (Corseul e Marins, 1997; Silva, 2002). Os padrões considerados 

para que a água seja considerada potável são descritos pela portaria Nº 518, de 

25 de março de 2004, apresentando as concentrações máximas permitidas para 

benzeno, tolueno e xilenos e podem ser vistos na tabela 1. 

Tabela 1. Padrão de aceitação para consumo humano de acordo com o ministério da saúde. 

 

 

 

 

 

A detecção da contaminação e a determinação da pluma fazem-se importante 

para a determinação de medidas corretivas e de remediação. No Brasil o dos 

postos de abastecimento é feito através de coletas periódicas de água em poços 

próximos aos tanques de armazenamento, para analise de hidrocarbonetos totais. 

Esse processo é realizado por empresas terceirizadas e os resultados são 

encaminhados ao órgão ambiental. Esse tipo de monitoramento  pode não 

oferecer uma estimativa correta da quantidade de contaminantes existentes em 

Substância Concentração em μg/L 

Benzeno 5 

Tolueno 170 

Xileno 300 



   

14                                                                                                                                                                    

subsuperfície, pois a pluma de contaminantes pode migrar  além dos locais onde 

encontram-se os poços de monitoramento (Pedrosa 2005; ANA 2005).  

 
Figura 1: Exemplo de atenuação natural de uma pluma de hidrocarbonetos de petróleo     
(Fonte:Corseuil e Marins 1997) 
 

Dessa maneira o GPR vem como uma forma não invasiva, não destrutiva 

sem necessidade de escavação ou sondagem e de menor custo que as demais 

técnicas, produzindo imagens da subsuperficie com alta resolução, e maior 

facilidade na aquisição dos dados, podendo ser usado em áreas urbanas onde a 

aplicação de outros métodos geofísicos seria limitada pelo ruído. 

No Rio Grande do Sul ainda existem poucos trabalhos que utilizam o GPR 

para a detecção de plumas de contaminação ocasionada pelo vazamento de 

combustível. A maior parte dos estudos existentes faz uso de métodos diretos 

para detectar as possíveis plumas de contaminação. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo Geral 

 O presente trabalho tem por objetivo detectar possíveis plumas de 

contaminação, causadas por vazamentos de tanques de armazenamento de 

combustíveis, utilizando Radar de Penetração do Solo (GPR). 

3.2. Objetivos Específicos 

1. Avaliar a viabilidade do método geofísico GPR para detectar plumas de 

contaminação.  

2. Verificar o grau de contaminação causada por alguns postos de 

combustível da cidade de Rio Grande 

4. Revisão Bibliográfica 
 A contaminação por hidrocarbonetos é um tema bastante discutido, já que 

repercute na qualidade de vida da população em geral. Os trabalhos escritos para 

água subterrânea, até o momento, focam os danos causados pela pluma de 

contaminação de hidrocarbonetos no solo, na água, detectando-os através de 

métodos diretos e indiretos, bem como o monitoramento dessa contaminação e o 

comportamento dos hidrocarbonetos no solo, de forma a estabelecer o potencial 

de risco que ela pode provocar ao ambiente e as formas de remediar (Marques 

2007). 

 Corseuil e Marins (1997 e 1998) por sua vez avaliaram os possíveis efeitos 

que a mistura do etanol à gasolina pode causar em caso de vazamento nos 

tanques de armazenamento de combustíveis na água subterrânea, ressaltando a 

importância do monitoramento da pluma de contaminação como forma de evitar 

que a mesma atinja fontes receptoras, tais como um poço de abastecimento de 

água. Os estudos também tiveram foco nas ações corretivas, abordando 
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principalmente a remediação natural, que deve ser usada para a recuperação de 

áreas degradadas em detrimento a outros métodos como a extração de vapores 

do solo. 

 Forte et al, 2007 em sua pesquisa verificou a presença de hidrocarbonetos 

derivados de petróleo nas amostras de água analisadas e coletadas de poços de 

monitoramento e de poços utilizados como fontes de abastecimento na Vila Tupi, 

Rondônia. 

 Almeida et al 2007, demonstrou que o GPR pode ser usado em solos de 

composição argilosa. O trabalho mostra que a zona de baixa reflexão no perfil 

GPR indica contaminação por hidrocarbonetos e que essa hipótese poderia ser 

comprovada através de análises hidrogeoquímicas. 

Atekwana 2000 avaliou a aplicação e a resolução dos métodos elétricos 

quando aplicados na detecção de contaminantes em subsuperficie, investigando 

as propriedades elétricas do LNAPL. 

 Castro e Branco 2003 falaram sobre o monitoramento da pluma de 

contaminação de hidrocarbonetos fazendo uso do GPR, durante um processo de 

remediação realizado por 15 meses no município de Fortaleza,CE, mostrando a 

relação entre a freqüência do equipamento a resolução e penetração do sinal 

emitido pelo GPR no solo. 

 Daniels et al, 1995, afirmou que o georadar pode ser usado para detectar 

contaminação por hidrocarbonetos, pois quando da presença dos mesmos há um 

decréscimo na amplitude do sinal recebido. Isso se deve ao contraste entre o 

coeficiente de reflexão dos hidrocarbonetos e o do meio. Também ressalta o 

comportamento dinâmico da pluma de contaminação. 
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 Olhoeft 1998 determinou as propriedades elétricas, magnéticas e 

geométricas que podem interferir no desempenho do GPR, pois a variação dessas 

propriedades influenciam no modo com que a onda eletromagnética se propagará 

no solo, alterando a resposta final obtida. 

  Pedrosa ET AL. 2005, usou o GPR realizando perfis em 20 postos de 

abastecimentos na região metropolitana de Fortaleza e observou que 65% dos 

postos de abastecimento da região pesquisada possuem uma probabilidade de 

ser uma real fonte de contaminação para o lençol freático. O trabalho constatou 

que as dados obtidos com as análises hidrogeoquimicas condizem com os 

resultados obtidos com o georadar. 

 Sauk 2000 definiu as zonas de contaminação causadas por 

hidrocarbonetos, tratando a pluma como um sistema dinâmico que se comporta de 

maneira diferenciada a depender das características do vazamento e das 

características hidrogeologicas do local onde o mesmo ocorreu.  

5.GPR  
 

         O método (Graund Penetrating Radar – GPR) é um método geofísico que 

utiliza ondas eletromagnéticas com freqüência entre 10 MHz e 2500 MHz. Esse 

equipamento foi desenvolvido para investigar a subsuperfície com imagens de alta 

resolução. 

        O GPR é constituído por unidades receptora e transmissora, uma unidade de 

controle e de um computador portátil (fig 4) A antena transmissora, que fica 

próxima à superfície do solo, transmite uma onda eletromagnética que se propaga 

pelo subsolo até que encontre algum objeto enterrado ou um horizonte que 

apresente um contraste nas propriedades elétricas em relação ao meio como, por 
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exemplo, o nível d’água. Dessa forma, a onda irá sofrer espalhamento, sendo que 

uma parte da onda é refletida ou dispersa para a superfície enquanto outra parte é 

transmitida, continuando a se propagar em subsuperfície, como é mostrado na fig. 

3.  

 

Figura 2: Esquema de funcionamento do GPR (Fonte: http://www.clu-in.org 
/char/technologies/GPRblock.htm)  
 

 As ondas eletromagnéticas irão se propagar com velocidades diferentes a 

depender das características elétricas do meio  sendo  recebidas pela antena em 

intervalos de tempo diferentes. Essas ondas são amplificadas e armazenadas na 

memória física de um computador para ser analisado posteriormente. O resultado 

obtido é um radagrama, uma imagem das variações de subsuperfície das 

propriedades elétricas, em função do tempo de percurso da onda. ( Marques 

2007, Daniels 2000, EPA 1995). 

 
 
 

http://www.clu-in.org/�


   

19                                                                                                                                                                    

Esta técnica é relativamente recente, tendo sido, a partir da metade dos 

anos 90, utilizada de forma mais intensiva no contexto geológico. Comercialmente 

já encontra-se disponível desde a década de 80 (Paulo Mendez, informação 

verbal). 

Uma das grandes aplicações do GPR ocorre em estudos de áreas 

subterrâneas contaminadas, onde o GPR detecta de forma sutil as alterações das 

características geoelétricas do meio geológico decorrentes de vazamentos ou 

derramentes de materiais poluentes. 

6. Área de Estudo 
 O presente trabalho será realizado em quatro postos de abastecimento 

localizados no município de Rio Grande, RS sendo que um deles havia sido 

abandonado a aproximadamente 5 anos e os outros estão operando 

regularmente.  Na figura 4 são visualizados os 3 postos na área central da cidade 

de Rio Grande. O quarto posto encontra-se nas margens da rodovia Rio 

Grande/Pelotas. 

 Esse município está localizado na porção sul da planície costeira do Rio 

Grande do Sul (fig. 4) na latitude 32º 02' 06" S e na longitude 52º 05' 55" W, tendo 

por municípios limítrofes Capão do Leão e Arroio Grande a oeste, Pelotas ao norte 

e Santa Vitória do Palmar ao sul.  

 O município de Rio Grande possui cerca de  45 postos  que estão 

regulamentados pela portaria  ANP nº116/2000, sendo que no ano de 2006 foram 

comercializados cerca de 85.000.000 litros de combustível (ANP, 2006).  
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Figura 3: imagem de satélite da área de estudo 
 

6.1 Contexto Geológico 

 A Planície Costeira do Rio Grande do Sul (PCRS) estende-se por cerca de 

620 km, desde a desembocadura do Rio Mampituba, ao Norte, até a foz do Arroio 

Chuí, ao Sul, mantendo uma orientação média de N 32º E. A largura da planície é 

variável, sendo mais estreita ao Norte. Na porção sul a planície torna-se bem mais 

ampla, alcançando uma largura máxima em torno de 100 km. Compreendendo 

uma área total de 33.000 Km² a PCRS se desenvolveu sob o controle das 

variações climáticas e das flutuações do nível relativo do mar durante o período 

quaternário, possuindo dois tipos principais de sistemas deposicionais, um 

sistema de leques aluviais e quatro sistemas transgressivos regressivos tipo 



   

21                                                                                                                                                                    

laguna barreira (Villwock et al, 1986 apud , Villwock et al, 2007;). O solo 

encontrado na região é do tipo arenoso com granulometria fina.(Martins LR., 

2007). 

7. Material e Métodos 

7.1. Seleção do local de estudo 

 Foi realizado um levantamento prévio de todos os postos de 

abastecimentos existentes no município de Rio Grande, RS a partir de uma 

listagem do total de postos localizados na área de estudo, através do site da ANP 

e de catálogos telefônicos.  Em seguida, realizou-se uma visita aos postos listados 

anteriormente com o objetivo de obter-se informações sobre a os locais a serem 

estudados.  Para a seleção dos locais a serem investigados foram levados em 

consideração o tempo de funcionamento no posto, as facilidades operacionais 

como espaço para a obtenção dos perfis GPR, a localização e a disponibilidade 

do local pelo proprietário. E esses dados foram obtidos em entrevistas aos 

gerentes e/ou funcionários do posto. Dentre os locais visitados foram escolhidos 

quatro para a realização do estudo, são eles:  

 Posto Marinha que atualmente encontra-se abandonado e localiza-se na 

Rodovia BR 392 KM 18,5. Não foi possível obter a imagem aérea desse posto;   

 Posto Machado com tancagem média de 60m³ de combustível e está 

localizado na Av. Argentina no Bairro Matadouro; 

 Posto do Pórtico com tancagem de 45m³ e esta localizado na AV 

Presidente Vargas N.946 e, 

 Posto do Tigre que possui uma tancagem de 60m³ e se localiza na Avenida 

Itália 1200. 
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 Outro aspecto considerando a localização dos postos é que um dos postos 

(Posto Machado) localiza-se nas margens do Saco Rio Grande. Outro posto 

localiza-se sobre o Terraço (Posto Marinha). Dois outros postos (Tigre e Pórtico) 

localizam-se nas imediações do Saco da Mangueira. Desta forma tem-se uma 

cobertura sobre o istmo onde se localiza a cidade de Rio Grande.  Por problemas 

técnicos não foi possível realizá-los na porção mais a leste do istmo. 

7.2. Perfis  

7.2.1 Posto Machado 

 
Figura 4: Perfis realizados no Posto Machado 
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7.2.2 Posto Tigre 

 
Figura 5:Perfis realizados no Posto do Tigre 

7.2.3 Posto do Pórtico  
 

 
Figura 6: Perfis realizados no Posto do Pórtico 
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7.3. Obtenção e processamento dos dados 

 Foram realizados 30 perfis contínuos próximos aos tanques de 

armazenamento subterrâneos e ao redor dos postos de abastecimento 

selecionados.  Na aquisição dos dados o computador e a unidade de controle são 

junto ao corpo de quem opera o equipamento e as antenas são arrastadas pelo 

solo na área onde se deseja obter o perfil. Foram realizados quatro perfis no Posto 

do Pórtico e do Tigre, três no Posto Machado e cinco no Posto Marinha.  

 Os perfis de georradar foram realizados de forma cruzada em número total 

de 30 perfis de diferentes orientações e freqüências centrais de antenas. O 

levantamento foi realizado com o equipamento RAMAC UC-III, produzido pela 

MALA Geoscience Inc. (Suécia) e analisados previamente no software que 

acompanha o equipamento (Ground Vision 2). Abaixo podemos observar um 

exemplo de perfil que pode ser obtida pelo euipamento: 

 As antenas utilizadas para investigação foram de 500 MHz e de 250 MHz, 

blindadas e acopladas ao terreno (ground coupled). De acordo com o objetivo 

definido para a investigação geofísica (investigação de zonas contaminadas por 

hidrocarbonetos), o espaçamento de amostragem (emissão de pulsos de 

georradar) foi de 0,10 m com subseqüente interpolação para 0,05 m de modo a 

melhorar a visualização de detalhe das estruturas na fase de interpretação e 

impressão dos resultados. 

 A estimativa da velocidade de propagação das ondas EM nos principais 

horizontes elétricos foi tomada a partir de medidas de hipérboles de difração ao 

longo dos vários perfis de levantamento geofísico. Assim, a velocidade média 

estimada para as áreas de levantamento foi de 10,0 cm/ns. 
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Os dados do levantamento de pista foram posteriormente corrigidos com 

relação a problemas de drift, ruídos, filtrados e invertidos no software Gradix. 

Esses dados foram pós-processados e interpretados em aplicativo tipo Corel 

Draw.  

 Os perfis de georradar executados mostraram baixa interferência de ondas 

superficiais, como resultado do uso de antenas blindadas. Em gráfico freqüência 

vs. amplitude (espectro de freqüência), pode-se observar perfeitamente o pico 

central das freqüências de 250 MHz e de 500 MHz. Dessa forma, o 

processamento dos dados foi facilitado e conduzido conforme as etapas 

enumeradas na tabela 2. 

Tabela 2 – Etapas e condições do processamento dos dados de georradar. 

Antena de freqüência central 250 
MHz 

Antena de freqüência central 500 
MHz 

1) ajuste “drift” (variação no tempo de 
chegada da primeira onda EM) 

1) ajuste “drift” (variação no tempo de 
chegada da primeira onda EM) 

2) ajuste de tempo zero (início da onda 
EM no solo) 

2) ajuste de tempo zero (início da 
onda EM no solo) 

3) dewow (filtro passa alta) para 
remoção de baixas freqüências (< 80 
MHz) 

3) dewow (filtro passa alta) para 
remoção de baixas freqüências (< 
160 MHz) 

4) filtragem butterwoth para ressaltar 
a freqüência de interesse (F1 = 130 
MHz e F2 = 300 MHz) 

4) filtragem butterwoth para ressaltar 
a freqüência de interesse (F1 = 350 
MHz e F2 = 600 MHz) 

5) migração com perfil variável de 
velocidades para eliminação das 
difrações (p.ex: hipérboles devidas à 
difração nos tanques enterrados de 
combustível) 

5) migração com perfil variável de 
velocidades para eliminação das 
difrações (p.ex: hipérboles devidas à 
difração nos tanques enterrados de 
combustível) 

6) conversão tempo x profundidade a 
uma velocidade constante de 10,0 
cm/ns 

6) conversão tempo x profundidade 
a uma velocidade constante de 10,0 
cm/ns 

 



   

26                                                                                                                                                                    

 Após o processamento dos dados a interpretação foi feita de modo visual, 

Com o auxilio do programa Corel Draw traçou-se uma linha tracejada em 

vermelho para delimitaras zonas de baixa reflexão encotradas nos perfis, de modo 

a facilitar a interpretação dos dados. 

 

8. Resultados 
 Os radargramas em cores representam a justaposição lateral dos diversos 

pulsos amostrados (intervalo de amostragem de 0,10 m nesse caso). Os pulsos 

EM individuais recebidos durante a propagação das ondas em subsolo 

apresentam características de amplitude (cor) e comprimento de onda de acordo 

com a impedância eletromagnética de cada material atravessado. Nesse sentido, 

pode-se aproximar as propriedades físicas dos materiais de acordo com tais 

elementos.  

 Os materiais resistivos mostram grande amplitude (baixa atenuação) e 

pequeno comprimento de onda; os materiais condutivos, por outro lado, mostram 

pequena amplitude e grande comprimento de onda. As zonas de condutividade 

muito alta podem absorver totalmente a energia da onda EM, restando somente 

ruído de fundo. A partir dessas características, é possível avaliar as condições 

gerais dos materiais constitutivos do subsolo. 

 A profundidade de investigação do georradar para o levantamento objeto 

desse estudo variou entre 4,00 e 7,00 m, conforme a antena empregada. Isso 

permitiu definir as várias interfaces entre camadas geofisicamente distintas e as 

zonas de forte atenuação, conforme será mostrado nos perfis seguintes. 
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8.1. Comparação entre o desempenho da antena de 250 e 
500 MHZ 

 
Nos radagramas abaixos são mostradas as freqüências de 250 e 500 MHz. Pode-

se observar que a antena de 500 MHz produz uma melhor resolução da imagem 

(fig. 8), que a antena de 250 MHz (fig. 9), possibilitando uma melhor interpretação 

dos dados, para o objeto de estudo. 

 
Figura 7: Imagem obtida com antena de 500 MHz (perfil 3) 
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Figura 8: Imagem obtida com a antena de 250 MHz ( perfil 3) 

 

8.2. Interpretação dos resultados obtidos no Posto 
Machado 

 Nesse posto, foram realizados seis perfis GPR. Os resultados do 

levantamento GPR para esse posto mostram uma forte diminuição do sinal a partir 

dos 3 metros de profundidade. Acima da linha vermelha, pode-se observar zonas 

com boa reflexão, sem atenuação, onde a estratigrafia de subsolo é bem visível. 

Entre essa linha e a profundidade de 3 metros ocorre uma forte atenuação do 

sinal, denotando uma região de baixa resistividade que pode estar associada à 

presença de hidrocarbonetos em processo de decomposição. No perfil é possível 

identificar, os tanques de armazenamento que estão representados pelas 

hipérboles presentes no radargrama (fig 10). 
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Figura 9: Perfil 1 executado com a antena de 500MHz no Posto Machado ( perfil 1) 

 
 

 
Figura 10: Perfil executado com antena de 500MHZ mostrando as hipérboles que representam os 
tanques de armazenamento ( perfil 3) 
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8.3. Interpretação dos resultados obtidos no Posto do 
Pórtico 

 Nesse posto foram realizados oito perfis. No radargrama abaixo (fig. 12) se 

pode observar que acima da linha tracejada ocorrem zonas com boa reflexão,sem 

atenuação do sinal onde é possível identificar a estratigrafia do subsolo e os 

tanques de armazenamento (hipérboles) .Abaixo dessa linha vemos uma 

atenuação do sinal.  Na profundidade de 3 metros pode-se identificar um forte 

refletor que pode estar associado a água e em seguida à perda do sinal. 

 
Figura 11: Imagem obtida com antena de 500 MHz ( perfil 3) 
  

 

8.4. Interpretação dos resultados obtidos no Posto 
Marinha 

 Esse posto encontra-se fora de funcionamento a cerca de seis anos.  Nele 

foram realizados dez perfis. Como observado nos outros perfis, abaixo da linha 

vermelha tracejada encontra-se uma região com atenuação do pulso, devido a 



   

31                                                                                                                                                                    

uma anomalia de baixa resistividade, que pode ser correlacionada com 

vazamentos antigos. Também a partir dos 3 metros ocorre uma perda do pulso. 

 
Figura13: perfil realizado no Posto Marinha com antena de 500 MHz (perfil 3) 

 

8.5. Interpretação dos resultados obtidos no Posto do 
Tigre 

         Nesse posto foram realizados seis perfis, obtendo-se uma resposta 

diferenciada dos demais postos de combustível. Além da estratigrafia do 

local e da atenuação do sinal abaixo na linha tracejada, verifica-se também 

uma região com alta reflexão na profundidade de dois metros (figura 14). No 

radargrama seguinte pode ser observado outra região de alta reflexão, 

podendo estar associada a algum reservatório (figura 15).  
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Figura 14: perfil realizado no Posto do tigre com antena de 250 MHz ( perfil 1) 

 
Figura 15: Perfil realizado no Posto Tigre com antena de 250 MHz ( perfil 2) 
 

9. Discussão  
 Devido aos possíveis problemas ambientais trazidos por estabelecimentos 

que comercializam e armazenam derivados de petróleo, o CONAMA através da 
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resolução nº 273, de 29 de novembro de 2000, considera esses estabelecimentos 

potencialmente ou parcialmente poluidores e geradores de acidentes ambientais, 

passando a exigir o licenciamento ambiental durante o processo de instalação e 

comercialização de combustíveis, sendo necessária a adoção de medidas 

preventivas e ou corretivas em caso de acidentes, bem como a necessidade de 

troca dos tanques de armazenamento metálicos por tanques novos com o intuito 

de diminuir o risco de contaminação . Nesse contexto o GPR mostra-se um 

método eficiente nas investigações ambientais, como uma ferramenta que pode 

auxiliar na detecção de contaminantes em subsuperfície. Mancinni 2002 afirma 

que dentre os métodos indiretos o GPR é o método que apresenta os melhores 

resultados na detecção de áreas contaminadas por hidrocarbonetos, sendo que 

sua acurácia depende do conhecimento das propriedades elétricas do meio. Os 

resultados obtidos no presente trabalho apresentam correlação significativa com a 

literatura estudada.  

 Ao comparar o desempenho entre antenas de 250 e de 500MHz  usadas 

durante a aquisição dos dados, verifica-se que  antena de 250MHz produz uma 

imagem menos detalhada que a antena de 500MHz como é possível observar nas 

figuras 8 e 9. A profundidade de exploração vai depender da freqüência da antena 

utilizada no estudo. Quanto menor a freqüência maior será a penetração do sinal 

no solo e menor será a resolução (Overmeeren 1994). Castro e Branco 2003 

também fizeram uso de baixas freqüências na detecção e no monitoramento de 

uma pluma de contaminação, relacionando a freqüência da antena com o tipo de 

resposta que se espera encontrar. Pedrosa 2006 usou uma antena de 400MHz. 

Baixas freqüências são indicadas para esse tipo de investigação uma vez que a 

profundidade a ser estudada não ultrapassa os cinco metros de profundidade. No 
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entanto a presença de um refletor encontrado nos perfis obtidos nos quatro postos 

estudados aos três metros de profundidade, nesse caso, dificultou a propagação 

da onda eletromagnética por esse meio. 

 A estratigrafia de subsolo é comumente definida por meio de camadas 

geofisicamente refletoras, o que pode ser observado com clareza em todos os 

perfis (figuras 10, 11,12, 13, 14, 15) Por outro lado, as zonas de contaminação por 

hidrocarbonetos apresentam um comportamento duplo, dessa forma as resposta 

obtidas com o GPR na detecção de contaminantes apresentam comportamento 

diferenciado, mostrando zonas de alta absorção da energia da onda EM (zonas de 

contaminação antigas, com hidrocarbonetos decompostos), ou mostrando finas 

linhas de alta reflexão (Marques 2007). Schneider e Greenhouse, 1992 apud 

Atekwana 2000 propõem um modelo feito através de um derrame controlado onde 

relaciona uma alta resistividade à presença de hidrocarbonetos. Porém os dados 

obtidos em ambiente natural podem se diferenciar desse modelo e sua 

interpretação pode se tornar mais complexa. As mudanças de material constitutivo 

ou das condições de resistividade/condutividade do subsolo são reconhecíveis 

principalmente pelas mudanças de comprimento de onda e pela amplitude do sinal 

de retorno. 

 Os perfis obtidos nesse estudo apresentam zonas de baixa reflexão, que 

podem ser evidenciadas com clareza nos perfis realizados no posto do Pórtico 

(figura 10), e no posto Machado (figuras 11 e 12) entre a linha vermelha tracejada 

e a profundidade de três metros, que podem estar associadas à presença de 

derivados do petróleo. Possivelmente nesses postos a fonte de contaminação 

pode ter cessado, pois os antigos tanques de armazenamento de combustíveis 

metálicos foram trocados a cerca de 6 anos por tanques mais modernos que 
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possuem parede dupla que são mais duráveis e menos suscetíveis a vazamentos. 

No entanto o solo continua contaminado e o Posto Machado ainda possui um 

agravante, pois ele está localizado próximo a um corpo hídrico superficial. O Posto 

Marinha apesar de estar abandonado ainda apresenta essa zona de alta 

condutividade presentes nos demais postos. Essas anomalias na forma de 

ausência de sinal que podem ser encontradas nos radargramas, são 

características de zonas que apresentam baixa resistividade (Almeida 2007, 

Marques 2007). Isso pode estar associado ao estado de biodegradação do local 

contaminado. Sauk 2000 e Cassidy 2001 relacionam esse aumento da 

condutividade com a produção de ácidos orgânicos e carbônicos pelas bactérias 

presentes no solo durante a biodegradação dos hidrocarbonetos. A produção 

desses ácidos ocasiona uma redução do pH, levando a lixiviação do soluto e do 

próprio grão, aumentando a concentração de sólidos totais, e dessa forma 

provocando um incremento da condutividade. A contaminação pode reduzir a 

resistividade do solo em até 75% provocando um contraste na resposta do sinal 

entre as áreas impactadas e as não impactadas. (Shevnin et al 2003, Pedrosa 

2007). Atekwana et al 2000 e Moreira, Dourado 2007 e Pedrosa 2006 

encontraram respostas semelhantes, associando as zonas de baixa resistividade 

e conseqüente atenuação do pulso com a presença de derivados do petróleo.  

 Nas seções GPR obtidas no posto do Tigre, além de ser encontrada uma 

zona de atenuação do sinal que pode ser visualizada na figura 15 entre a linha 

tracejada e a profundidade de três metros, também é possível identificar, no perfil 

zonas que apresentam uma alta reflexão . Essas zonas são representadas por 

duas linhas finas de alta reflexão (figura14) que estão nas profundidades de 2 

metros e que se repete novamente na profundidade de 2,5m, provavelmente 
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essas duas zonas estão separas por uma camada de solo impermeável.Em outra 

seção realizada no Posto do Tigre (figura 15) é possível verificar a presença de 

outra zona de alta reflexão nos últimos 40 metros do perfil, nesse local 

possivelmente encontra-se algum reservatório que pode estar ocasionando um 

vazamento, uma vez que os tanques de armazenamento desse revendedor já 

foram trocados por tanques apropriados. A presença dessas zonas de alta 

reflexão pode ser associada à presença de uma contaminação recente ou de 

composto que ainda não foi biodegradado. A presença da fase livre e dissolvida 

do LNAPL na água não irá causar atenuação no pulso (Castro e Branco 2003). 

Benson et al 1997 utilizando dois métodos geofísicos distintos detectou uma 

pluma de contaminação que apresentava alta resistividade. Benson, 1995 associa 

esse aumento da reflexão à presença de fluidos contaminados que possuam 

resistividade maior que a da água, indicando vazamento de hidrocarbonetos. 

Outra hipótese para a presença dessas zonas de alta reflexão é que a área do 

Posto do Tigre foi aterrada, e esse aterro pode ter sido feita com materiais com 

alta resistividade e que foram bem compactadas ( formando lentes)  contrastam 

com o meio que é menos resistivo, hipótese que poderia ser confirmada através 

da realização de furos de sondagem. 

 Nos perfis analisados de todos os postos de abastecimento é possível 

visualizar uma forte refletor aos três metros de profundidade, podendo-se associar 

esse refletor ao nível freático. De acordo com Overmeeren 1994, isso é causado 

devido ao contraste entre as propriedades elétricas da zona saturada e não 

saturada.  

 Outra assinatura encontrada nos perfis realizados nos postos Tigre, 

Machado e Pórtico foram os tanques de armazenamento, que são representados 
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nos radargramas por hipérboles, independentemente do tipo de combustível que 

ele armazena, podendo ser observados nas figuras 11 e 12 dos postos Machado e 

Pórtico respectivamente. Pedrosa 2006 usou essas informações como forma de 

parametrizar a profundidade dos dados. Nas seções GPR que foram realizadas no 

posto Marinha não foi detectado a presença de tanques de armazenamento, o que 

pode ter sido removido depois que o posto parou de funcionar.  

10. Conclusão 
 Através das análises dos perfis obtidos conclui-se que o método GPR é 

eficiente ferramenta que pode ser utilizado na detecção de plumas de 

contaminantes em subsuperfície. Sendo uma técnica rápida, de fácil aplicação e 

de baixo custo. 

 O uso da antena de 500mhz mostrou-se mais eficiente que a antena de 

250mhz. Nos perfis obtidos com essa antena as imagens apresentaram-se mais 

detalhadas e com maior facilidade na interpretação dos dados. 

 A diminuição da resistividade pode indicar que na área estudada pode estar 

ocorrendo um processo de atenuação natural. Sendo assim, a degradação dos 

hidrocarbonetos pela ação de bactérias juntamente com um aumento na 

quantidade de sólidos totais dissolvidos, irá refletir no aumento da condutividade 

do meio.  

Através da interpretação dos radargramas obtidos, é possível classificar os 

postos Poórtico, Machado e Marinha, como sendo suspeitos de terem causado 

contaminação. 

 As anomalias de alta reflexão, encontradas no perfil realizado no Posto do 

Tigre, podem atribuídas principalmente a presença de material de aterro bem 

compactado.  
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 Como o GPR é um método de investigação indireto, a realização de furos 

de sondagem e análises hidrogeoquímicas podem ser usadas como forma de 

complementar e quantificar os dados obtidos com o Georadar.   

11. Recomendações 
  Medidas preventivas, como o monitoramento constante através de métodos 

geofísicos, podem ser adotadas como forma de evitar possíveis vazamentos e os 

danos subseqüentes que eles podem causar ao meio ambiente e a população. 

Essas medidas devem ser atreladas a uma fiscalização mais eficiente por parte do 

órgão ambiental competente, de acordo com a legislação ambiental vigente.  
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13. Anexos 
 

13.1. Perfis GPR realizados no Posto Machado 
 

Perfil 1 realizado com antena de 500MZh 

 

Perfil 1 realizado com antena de 250MZh 
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Perfil 2 realizado com antena de 500 MHz 

 
 

 

Perfil 2 realizado com antena de250Mhz 
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Perfil 3 realizado com antena de 500MHz 

 

 
 

Perfil 3 realizado com antena de 250MHz 
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13.2. Perfis Realizados no Posto Marinha 
 

Perfil 1 realizado com antena de 250MHz 

 
Perfil 1 realizado com antena de 500MHz 
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Perfil 2 realizado com antena de 250MHz 

 
 
 

Perfil 2 Realizado com antena de 500MHz 
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Perfil 3 realizado com antena de 250MHz 

 
 

 

Perfil 3 realizado com antena de 500MHz 
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Perfil 4 realizado com antena de 250MHz 

 
Perfil 4 realizado com antena de 500MHz 
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Perfil 5 realizado com antena de 250MHz 

 
 

 

Perfil 5 realizado com antena de 500MHz 
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13.3. Perfis realizados no Posto do Pórtico 
 

Perfil 1 Realizado com antena de 250MHz 

 
Perfil 1 realizado com antena de 500MHz 
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Perfil 2 realizado com antena de 250MHz 

 
Perfil 2 realizado com antena de 500MHz 
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Perfil 3 realizado com antena de 250MHz 

  

 

Perfil 3 realizado com antena de 500Mhz 
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Perfil 4 realizado com antena de 250MHz 

 
Perfil 4 realizado com antena de 500MHz 
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13.4. Perfis Realizados no Posto Tigre  
 

Perfil 1 Realizado com antena de 250 MHz 

 
Perfil 1 realizado com antena de 500MHz 
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Perfil 2 realizado com antena de 250MHz 

 
 

Perfil 2 realizado com antena de 500MHz 
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Perfil 3 realizado com antena de 250 MHz 

 
 

Perfil 2 realizado com antena de 500 MHz 
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