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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários
para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

LOCALIZAÇÃO ELÉTRICA DE VAZAMENTOS EM GEOMEMBRANAS

Francesco Lugli

Agosto/2015

Orientador: Claudio Fernando Mahler

Programa: Engenharia Civil

Os sistemas de localização elétrica de vazamentos em geomembranas podem
identificar e localizar falhas em vários contextos operacionais como aterros de
resíduos, lagoas de contaminantes eletrolíticos e pilhas de rejeitos, contribuindo a
prevenir contaminação de solos e aquíferos. Esta técnica se baseia nas propriedades
de isolamento elétrico da geomembrana, geralmente fabricada em polietileno de alta
densidade (PEAD). O presente trabalho, fruto de avaliações analíticas, experimentais,
numéricas e de campo, buscou desenvolver um sistema de monitoramento para
revestimentos de aterros que adotam múltiplas camadas de geomembranas
determinando ainda a sensibilidade e a acurácia deste sistema ao variar parâmetros
de projeto e condições operativas. Todas as fases da pesquisa voltadas à confecção
do sistema de detecção foram desenvolvidas com a aplicação prévia da modelagem
de elementos finitos do processo de condução elétrica nos domínios considerados. Foi
ainda estudado e otimizado o processo de localização do vazamento utilizando uma
abordagem analítica e mediante aplicação de modelos de Redes Neurais Artificiais. O
desempenho do processo de localização resultou ser particularmente dependente do
arranjo dos eletrodos (de mapeamento e de injeção da corrente) e do posicionamento
do vazamento em relação aos mesmos e às fronteiras do modelo. A pesquisa apontou
também a existência de algumas condições desfavoráveis que afetam o processo de
localização como: baixa resistência elétrica da geomembrana (devida a uma extensão
grande e uma espessura pequena), vazamentos indesejados de corrente através das
fronteiras da célula e não uniformidade da resistência elétrica da camada de solo
abaixo da geomembrana (devido a diferenças de umidade, compactação ou
espessura).
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the
requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

ELECTRICAL LEAK LOCATION IN GEOMEMBRANES

Francesco Lugli

August/2015

Advisor: Claudio Fernando Mahler

Department: Civil Engineering

Electrical leak location systems in geomembranes can identify and locate faults
in the synthetic layers used in the construction of waste landfills, electrolytic
contaminant ponds and tailing piles, helping to prevent contamination of soil and
aquifers. This technique is based on the electrical insulation properties of the
geomembrane, usually fabricated from high-density polyethylene (HDPE). This thesis
presents the results of analytical, experimental, numerical and field tests aimed to
project and assemble a location system for multiple liners, still determining the
sensitivity and accuracy of these systems, by varying their design and operating
conditions. All stages of the research for design of the detection system were
supported by the application of finite elements modeling of the stationary electrical
conduction in the domain. The localization algorithm was also investigated and
optimized by applying an analytic approach and also by using artificial neural network
models. The performance of the localization process resulted to be particularly
dependent on electrode arrangement (mapping and current electrodes) and the
position of the leak in relation to them and to model boundaries. The research also
pointed out the existence of some unfavorable conditions affecting the localization
process as: low electrical resistance of the geomembrane (due to a large area and a
small thickness), unwanted current leakage across the borders and non-uniformity of
electrical resistance in the soil layer below the geomembrane (due to differences in
moisture, compaction or thickness).
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1. INTRODUÇÃO

O estudo de soluções tecnológicas para diminuir os riscos ambientais associados
com áreas de disposição de resíduos é um tema de persistente atualidade no Brasil,
onde a quase totalidade dos resíduos é aterrada, muitas vezes em condições não
adequadas.
A lei nº 12.305, do 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), remarca a necessidade de especificações
operacionais mais rigorosas no que diz respeito à disposição final dos resíduos.
Os locais de disposição de resíduos em geral, apresentam altas concentrações de
poluentes orgânicos, inorgânicos e agentes patógenos que podem causar risco à
saúde da população e ao ambiente natural. Eventuais vazamentos de contaminantes,
que podem ser absorvidos pelo solo e/ou se solubilizar na água dos poros e/ou
constituir uma fase líquida separada da água, representam impactos ambientais de
alto risco.
Para evitar a infiltração de lixiviados no solo subjacente aos aterros sanitários são
amplamente empregados sistemas de revestimentos compostos por uma combinação
de camadas com diferentes funções. Em proximidades dos resíduos é presente uma
camada drenante para retirar o “chorume”. Mais abaixo são colocadas uma, ou mais,
camadas com função de barreira contra o transporte dos contaminantes. Este papel é
realizado mediante a associação de camadas minerais (geralmente solos argilosos
com baixa permeabilidade) e camadas sintéticas (GIROUD e BONAPARTE, 1989a;
USEPA, 1993; ESTRIN e ROWE, 1995; TCHOBANOGLOUS e KREITH, 2002; ROWE
e IRYO, 2005)
As geomembranas, realizadas em polímeros termoplásticos, representam um
elemento de crucial importância nos sistemas de revestimentos pela capacidade de
resistir a elevados gradientes hidráulicos e a cargas de compressão uniformemente
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distribuídas. Por outro lado, procedimentos inadequados de implantação e de
operação do aterro podem causar danos severos à geomembrana, ao ponto de ter
consideráveis vazões de chorume através dos sistemas de revestimentos descritos
(MÜLLER, 2007).
Portanto, além da prevenção, uma estratégia complementar para reduzir o risco
de contaminação é representada pela identificação das falhas no momento em que
elas ocorrem.
Os sistemas de detecção de vazamentos têm esta função, atuando basicamente
através de dois diferente métodos:
1. Sistemas que monitoram os efeitos causados pelos vazamentos de liquido
sobre o estado do material subjacente (variações de umidade, temperatura
ou teor de contaminantes). Neste caso o vazamento é detectado
indiretamente através de medições de propriedades correlacionadas ao
contato com o chorume.
2. Sistemas que monitoram a continuidade de geomembrana através das
propriedades elétricas. Neste caso, as falhas são detectadas teoricamente
antes que haja passagem de líquido, descobrindo caminhos virtuais de
vazamento, que se tornam detectáveis graças à ampla diferença entre a
resistividade da geomembrana e do solo (de 108 ate 1012 vezes maior).
A presente Tese trata exclusivamente dos sistemas elétricos de detecção do
segundo tipo que foram, até o momento, considerados mais eficientes e econômicos
(BISHOP, 2002).
Os sistemas elétricos de detecção de vazamentos podem ser aplicados para
verificar qualquer revestimento eletricamente isolante, encapsulado em camadas
condutoras (BINLEY et al., 1997). Eles são usados principalmente em aterros de
resíduos sólidos, em pilhas de rejeitos de mineração (THIEL et al., 2005) ou
radioativos (ASCH e MORRISON, 1989), e em lagoas de contaminantes em fase
líquida (SHULTZ et al., 1984; VAN et al., 1991).
No momento da realização de presente pesquisa, a única implantação em solo
brasileiro de um sistema de monitoramento elétrico de vazamento foi concretizada na
Central de Tratamento de Resíduos Santa Rosa (Seropédica, RJ), que representa o
destino final de resíduos urbanos, sanitários e indústrias de vários municípios da
região metropolitana de Rio de Janeiro (VEREDA, 2009).
No estrangeiro já são presentes normas técnicas (ASTM, 2004; 2009) e relatórios
de organizações governamentais (HIX, 1998; BISHOP, 2002; USEPA, 2004) que
descrevem e disciplinam a aplicação dos sistemas elétricos de detecção de
vazamentos.
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1.2. Objetivos da pesquisa
1.2.1. Objetivo geral
O objetivo principal da presente Tese de Doutorado foi o desenvolvimento e o
estudo de sistemas de Localização Elétrica de Vazamentos através geomembranas,
com particular ênfase em soluções com duas geomembranas.

1.2.2. Objetivos específicos
A presente pesquisa teve os seguintes objetivos específicos:
1. Levantar a literatura acadêmica e técnica relativa aos sistemas elétricos de
localização de vazamentos, permanentes e móveis, no que diz respeito aos
seguintes assuntos:
1.1. bases físicas da metodologia;
1.2. modelagem;
1.3. estudos comparativos entre várias técnicas;
1.4. parâmetros e caraterísticas construtivas ao variar a tipologia da célula
(membrana única, membrana dupla, lagoas de chorume, …);
1.5. aquisição e interpretação dos dados;
2. Atuar um processo de engenharia reversa para suprir a falta de conhecimentos
técnicos relativos a detalhes construtivos e operacionais cobertos por propriedade
intelectual;
3. Desenvolver ferramentas pela modelagem (física, analítica e numérica) de
fenômenos de condução elétrica em sistemas de isolamento em aterro de resíduos
(camadas sintéticas e camadas minerais);
4. Abordar o problema da localização dos vazamentos, a partir do mapeamento do
potencial elétrico, aplicando diferentes metodologias (BINLEY et al., 1997);
5. Estudar numericamente e analiticamente a sensibilidade e a acurácia dos sistemas
de localização ao variar parâmetros construtivos e condições ambientais;
6. Otimizar os sistemas de detecção e reduzir os custos associados;
7. Verificar os conhecimentos técnicos adquiridos ao longo da pesquisa em um
modelo de campo.
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1.3. Organização da Tese
No segundo capítulo é apresentada a revisão bibliográfica relativa aos sistemas
elétricos de detecção de vazamentos, que inclui artigos científicos, relatórios, manuais,
normas técnicas e patentes, além da elaboração de dados procedentes de um
questionário enviado às empresas fornecedoras de serviços relacionados à
metodologia abordada.
O terceiro capitulo descreve as metodologias experimentais e numéricas adotadas
nesta pesquisa.
O quarto capítulo aborda a reformulação e a integração de alguns modelos
analíticos propostos na literatura relativos à determinação do potencial elétrico em
sistemas de detecção de vazamentos. A finalidade deste estudo foi propor uma
ferramenta para um primeiro dimensionamento e verificação do projeto dos sistemas
permanentes.
O quinto capítulo descreve os testes realizados no modelo físico em escala 1:100.
É apresentada também a validação da modelagem de elementos finitos, baseada nos
dados colhidos no laboratório. Além disso, são avaliadas diferentes configurações de
eletrodos em termos de sensibilidade e acurácia de localização dos vazamentos.
O sexto capítulo traz alguns estudos realizados com o modelo de elementos
finitos, validado com os dados de laboratórios. Entre outros estudos são apresentados:
Avaliação de configurações alternativas de eletrodos,
Mapeamento completo da sensibilidade e da acurácia por vazamentos em
diferentes posições;
Estudo do efeito da aproximação do vazamento a um eletrodo de
mapeamento;
Análise de não uniformidades da resistividade na camada mineral de
mapeamento;
Caraterísticas de alguns mapeamentos com dois vazamentos.
O sétimo capítulo delineia o projeto, a realização e os testes executados no
modelo de campo. Ele inclui uma modelagem realizada em fase de projeto, a
caraterização do solo usado nas camadas minerais e a aplicação de um sistema de
teste móvel.
O oitavo capítulo trata dos algoritmos de localização cujos desempenhos foram
comparados em termos de acurácia no processo de localização do vazamento. Foram
analisadas três metodologias:
Localização mediante interpolação;
Ajuste de um modelo analítico simplificado;
6

Aplicação do método das Redes Neurais Artificiais.
O nono capítulo conclui a presente Tese com algumas considerações finais e
recomendações para futuras pesquisas.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1.

Introdução

A revisão bibliográfica realizada tem a função de apresentar:
As bases físicas que regem o processo da detecção elétrica de
vazamentos em sistemas mistos sintético-minerais;
Parâmetros e caraterísticas técnicas dos sistemas de detecção ao variar a
tipologia da célula (membrana única, membrana dupla, lagoas de
chorume, …) nos sistemas móveis e no sistema permanente.
As publicações pesquisadas são procedentes de congressos (Geosynthetics,

International Waste Management and Landfill Symposium, International Conference of
Geosynthetics entre outros), de revistas científicas (Geophysics, Journal of Hazardous
Materials, entre outros), de relatórios de organizações governamentais como a US

Environmental Protection Agency (USEPA), UK Environmental Agency (EA) e o órgão
estadunidense de normalização American Society for Testing and Materials (ASTM), de

patentes e o restante de manuais técnicos e revistas comerciais. Para conhecimento
básico dos métodos de sondagem elétrica, foram consultados textos de geofísica com
ênfase na área ambiental.
Será aqui frequentemente usada a abreviação LEV, que indica “Localização

Elétrica de Vazamento” em analogia com o acrônimo em língua inglesa ELL “Electrical

Leak Location”.
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2.1.1. Questionário
Com o objetivo de complementar as informações da literatura foi confeccionado e
enviado um questionário a oito empresas fornecedoras de testes LEV móveis e fixos.
Destas empresas, somente quatro desenvolveram um sistema LEV fixo. Foram
recebidas três respostas cujo conteúdo foi incluído nesta bibliografia. Uma delas
enviou o material técnico-comercial padrão, outras duas responderam a maioria dos
itens do questionário. Das três, duas empresas desenvolveram o sistema LEV fixo. O
questionário é apresentado no item A.1.

2.2.

Os sistemas LEV no contexto dos métodos elétricos
usados em geofísica

Os métodos geo-elétricos fazem parte das investigações geofísicas e têm o
objetivo de mapear a resistividade ou, em geral, a impedância elétrica do solo. O
conhecimento desta propriedade permite obter indiretamente, eventualmente com
outras técnicas de sondagem, informações sobre a estratigrafia, a hidrologia
subterrânea e a presença de contaminantes ou outros elementos de origem antrópica.
Estes métodos estão sendo aplicados com maior frequência a problemas de
contaminação como ferramenta complementar de caraterização do local, de
monitoramento da contaminação e dos processos de remediação. O uso de técnicas
geofísicas pode reduzir a necessidade de aplicar métodos invasivos, e podem fornecer
informações espacial e temporalmente contínuas sobre o subsolo (CHAMBERS et al.,
2005). Entre os métodos geo-elétricos podem ser citadas as sondagens elétricas
verticais (VES), que têm o objetivo de determinar as variações da resistividade na
vertical, e as técnicas de imagem (Electrical Resististivity Tomography, ERT e Electrical

Impedance Tomography, EIT). Estas últimas se demonstraram particularmente úteis na
investigação de aterros sanitários para mapear a geometria subterrânea da área, as
variações de composição e para detectar as plumas de contaminação. Existem
tridimensionais aplicações da ERT , geralmente preferíveis em casos de grande
heterogeneidade (CHAMBERS et al., 2006).
Com referência à Figura 2.1, os sistemas LEV são incluídos entre os métodos
geo-elétricos, sendo tecnicamente próximos às técnicas de imagem no diz respeito
aos equipamentos utilizados e às configurações dos eletrodos. Como já ilustrado nos
parágrafos 1.1.1.1 e 1.1.1.2, eles se dividem em sistemas móveis e permanentes. Por
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que usava a mesma abordagem proposta pela USEPA/SwRI (BORYTA e BROWN,
1988). Também na Europa foram feitos ensaios parecidos.
Na década de 1990, assistiu-se a uma evolução desta técnica, que ganhou mais
versatilidade,

sendo

aplicada

em

diferentes

sistemas

de

isolamento,

com

geomembranas múltiplas, expostas ou completamente aterradas. Paralelamente ao
desenvolvimento dos sistemas portáteis foram aperfeiçoados também os sistemas
permanentes para instalações in situ sob as geomembranas.

2.4.

Carateristicas construtivas dos sistemas de revestimento
com geomembranas

O objetivo do revestimento em aterros de resíduos é minimizar a infiltração de
lixiviados nos solo subjacente, reduzindo o potencial de contaminação do solo e das
águas subterrâneas. Estudos experimentais evidenciam que os liners compostos por

camadas múltiplas têm um desempenho melhor dos liners simples em termos de

redução de vazamentos (ROWE e IRYO, 2005).
No caso das geomembranas, que tem permeabilidade muito baixa, a difusão se
torna o mecanismo dominante de transporte de contaminantes. Para alguns
contaminantes orgânicos o processo difusivo tem que ser atenuado através da
combinação da geomembrana e de uma camada mineral de espessura adequada.
Por outro lado, os revestimentos de argila são susceptíveis a encolhimento e
trincamentos na fase de construção (exposição à radiação solar) e em fase de
exercicio (devido a gradientes de temperatura gerados pelos resíduos). Ambos os
fenomenos podem ser controlados em virtude da qualidade do projeto e da obra
geotecnica.

2.4.1. Liners compostos
Neste item, baseando-se em GIROUD e BONAPARTE (1989a), USEPA (1993),
ESTRIN e ROWE (1995), TCHOBANOGLOUS e KREITH (2002) e ROWE e IRYO
(2005) é feita uma revisão dos sistemas de revestimento aplicados em aterros
sanitários que utilizam uma sucessão de camadas minerais e camadas sintéticas.
As camadas de argila compactada (CCL, Compacted Clay Liner) e geomembranas
têm a função de impedir o deslocamento vertical do chorume e do gás no aterro. É
pratica comum associar um CCL e uma geomembrana para aumentar a eficiência
hidráulica do revestimento. Camadas de areia compactada (ou cascalho) e geogrelhas
11

atuam nos sistemas de drenagem de lixiviados. Para minimizar a mistura entre finos e
areia são usados geotêxteis entre as camadas de argila e de areia.
Na Figura 2.2a, é mostrada uma sequência dos elementos citados onde a camada
final de solo tem a função de proteger o sistema de drenagem mergulhado na camada
de areia.
Na Figura 2.2b, a associação de uma geogrelha e de um geotêxtil, colocados em
cima da geomembrana, tem a função de substituir a camada de drenagem.
No sistema de revestimento mostrado na Figura 2.2c, os liners compósitos são
dois, sendo comumente identificados como primário (mais próximo aos resíduos) e
secundário. O revestimento primário é utilizado para a coleta de lixiviados, enquanto o
sistema de drenagem secundário tem a função de detecção de vazamento e de
segurança em caso de falha do primário.
Na solução mostrada na Figura 2.2d foi introduzido um revestimento geossintético
de argila (GCL, Geosynthetic Clay Liner), uma barreira ainda mais eficiente em caso de
vazamentos devido às propriedades expansivas da bentonita presente neste produto,
em caso de hidratação.
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probabilidade da presença de um vazamento em um para cada 10 m lineares de
solda. Posteriormente, com as soluções técnicas mais avançadas (no momento da
redação dos trabalhos), foi relevada a presença de uma falha a cada 300 m.

Figura 2.3 – Vazamento devido a problemas no processo de solda (PROGEO, 2012)

Além das soldas, a maior incidência de danos ocorreria na fase de colocação das
camadas minerais acima da geomembrana, por efeito das máquinas (Figura 2.4) ou de
objetos pontiagudos. Atuando com todos os requisitos de qualidade, os autores
estimaram a frequência de uma falha a cada 4.000 m². Esta estimativa pode chegar
até 25 furos por 4000 m² em caso de falta dessas precauções. Os trabalhos citados
também avaliam as dimensões dos vazamentos: as falhas atribuíveis à soldadura têm
um raio equivalente de 1 a 3 mm, enquanto aquelas relativas a perfurações mecânicas
teriam um raio de até 10 mm.

Figura 2.4 – Corte devido à máquina que colocou o material de drenagem (PROGEO, 2012)

Em literatura são presentes alguns trabalhos que apresentam dados relativos a
vazamentos com base em sistemas de monitoramento elétrico (NOSKO e
ANDREZAL, 1994; NOSKO e FOLTZ, 2000). Foram estudados aterros sanitários com
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vazamentos/ha com um programa de qualidade aplicado em conjunto com a detecção
elétrica e 16 vazamentos/ha sem algum tipo de verificação. Foi realizada uma
correlação entre o tipo de vazamento e as causas. Durante a soldadura, podem ser
geradas aberturas em forma de separação devido a defeitos no processo ou
perfurações ocasionadas pela fusão. Os defeitos tipo rasgos são geralmente causados
por erros no manuseio das geomembranas durante a instalação ou pelo tráfego de
equipamentos pesados utilizados na fase de cobertura. Geralmente o instalador é
responsável por este tipo de danos. Perfurações podem surgir por causa do contato
com objetos afiados (como pedras, cascalho, sucata, ...) deixados sobre ou sob as
geomembranas.
Em síntese, os resultados mais recentes indicam que os danos em
geomembranas são menos frequentes devido, em primeiro lugar, à qualidade do
trabalho geotécnico após a instalação da geomembrana e, em segundo lugar, à
qualidade do processo de soldagem (MÜLLER, 2007).

2.6.

Bases Físicas do funcionamento dos sistemas elétricos
de localização de vazamentos

2.6.1. Condução elétrica em solos e nas rochas
A condução elétrica acontece no solo e nas rochas devido a três mecanismos: por
via eletrolítica, eletrônica (ôhmica) e dielétrica (REYNOLDS, 2011).
A condução eletrolítica ocorre pelo movimento dos íons dentro de um eletrólito e
depende do tipo, da concentração e da mobilidade dos íons. A condução eletrônica
acontece pelo livre movimento dos elétrons em um material (geralmente metálicos),
proporcionando um deslocamento rápido e com baixa dissipação de energia. A
condução dielétrica ocorre em materiais condutores ou isolantes quando é aplicada
uma corrente alternada que provoca um deslocamento reversível da nuvem de
elétrons em relação ao seu núcleo (polarização). Na maioria dos solos e das rochas, a
condução acontece somente pela ação dos fluidos dos poros (eletrólitos); os grãos
minerais contribuem muito pouco para a condutividade global. Nas frequências usadas
nas medições geofísicas de resistividade, a condução dielétrica pode ser
desconsiderada. No entanto, ela se torna importante em estudos de polarização
induzida e medidas de impedância.
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2.6.1.1.

Resistividade de solos e rochas: Lei de Archie

A condutividade elétrica nos solos e nas rochas acontece prevalentemente
através do fluido intersticial. Por isso, a resistividade da fase liquida e o grau de
saturação são os parâmetros de maior influência. A resistividade da água varia com a
quantidade de íons dissolvidos. A água marinha tem uma resistividade de 0,05 Ωm e a
água de procedência do derretimento de glaciais, de 1000 Ωm. A fórmula empírica
desenvolvida por ARCHIE (1942) tem o objetivo de quantificar a relação entre
resistividade e os valores citados:
E = F ∙ HIJ ∙ K IL ∙ EM

(2.1)

onde ρ e ρw são respetivamente a resistividade do solo e do fluido intersticial, n é

a porosidade, S é o grau de saturação, a, b e m são constantes em 0,5 ≤ a ≤ 2,5; 1,3 ≤

m ≤ 2,5 e b ≈ 2. A razão ρ/ρw é conhecida como fator de formação (F). KORVIN (1982)
formulou uma base teórica para demostrar a Lei de Archie.

As resistividades de alguns materiais são listadas na Tabela 2.1 e na Tabela 2.2.

As areias têm resistividade no entorno de 100 Ωm; ela diminui com o aumento do teor
de argila até cerca de 40 Ωm, valor em torno do qual a argila torna-se o constituinte
dominante do ponto de vista elétrico. A argila compactada e quase livre de areia tem
um valor no intervalo 1 - 10 Ωm (REYNOLDS, 1987).
Tabela 2.1 – Resistividade de materiais comuns na geotecnia baseado em TELFORD et al.
(1990)
Resistividade [Ωm]

Material

min
Água com 3% de NaCl
Água destilada
Alúvio e areia
Ar
Areia argilosa / argila arenosa
Areia e cascalho
Areias do Quaternário / recente
Argila
Argila (seca)
Aterro não saturado
Aterro saturado
Cascalho (saturado)
Cascalho (seco)
Drenagem ácida de minas
Escoamento de aterro
Quartzo
Solo (20% de argila)
Solo (40% de argila)
Solo arenoso seco
Solo laterítico
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0,15
8
10
10
9
10
30
30
50
1
50
30
15
50
1250
20
10
300
30
5
80
120

max

800
215
225
100
100
150
100
30
150
1500
40
50
6
10
50
10
1050
750

Tabela 2.2 – Resistividade de outros materiais
Resistividade

Material
PEAD
PVC
Água de chuva
Chorume

2.6.1.2.

Fonte

[Ωm]
11

14

10 ÷ 10
9
10
20 ÷ 1000
0,2 ÷1,5

DARILEK e PARRA (1989); FRANGOS (1997)
DARILEK e PARRA (1989); FRANGOS (1997)
DEFRA (1995)
DEFRA (1995)

Resistividade de solo em presença de lixiviado de aterros sanitários

Em literatura o estudo da resistividade, ou da condutividade elétrica, de solos e
rochas em presença de chorume foi abordado por diferentes autores.
SOUPIOS et al. (2007) em um estudo em campo mediante ERT determinaram o
efeito da saturação do chorume sobre a resistividade de resíduos orgânicos que
resultou de 0 a 4 Ωm no caso saturado e de 4 a 20 Ωm no caso não saturado. Com
relação ao primeiro caso valores parecidos (entre 1,6 e 4,9 Ωm) foram achados por
CARPENTER et al. (2009).
CASADO et al. (2015) mediante sondagens resistivas evidenciaram que a
presença de lixiviados de aterros sanitários levou a valores de resistividade inferiores a
8 Ωm nas plumas de contaminação.
YOON e PARK (2001) aplicaram um lixiviado com resistividade correspondente a
0,5 Ωm, demanda biológica de oxigênio (DBO) 820 mg/l, demanda química de
oxigênio (DQO) a 285 mg/l e pH 8,76 a uma areia siltosa. O 8% do solo utilizado era
composto por uma fração granulométrica com dimensões inferiores a 0,075 mm. Os
resultados (Figura 2.6) foram ajustados mediante a Lei de Archie e mostram
diminuição da resistividade com o aumento da percentual de chorume e com a
saturação.
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Figura 2.7 – Casca hemisférica equipotencial em torno de um eletrodo pontual num meio semiinfinito homogêneo (REYNOLDS, 2011)

O vetor densidade de corrente, J, cujo módulo corresponde a corrente I por
unidade de área, é determinado pelo gradiente do potencial elétrico dividido pela
resistividade como representado na seguinte equação:
P=

Q
ST
=R
E
E

(2.2)

onde E é o vetor campo elétrico [volt·m-1]. O sinal menos depende da convenção
sobre o sentido da corrente, considerada positiva do potencial maior ao menor. É
possível calcular a tensão, a uma distância r a partir de uma única fonte pontual de

corrente, considerando que numa casca hemisférica de espessura dr
UT
E∙Y
WX = R E ∙ P = R
W
UV
2ZV [ X

(2.3)

onde er é vetor unitário na direção radial (coordenadas polares).

TX = \ ]T = \ R

E∙Y
]V
2ZV [

E∙Y
2ZV

onde Ur é o potencial elétrico de uma semiesfera de raio r.
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(2.4)

2.6.2.1.

Configurações dos eletrodos em medições de resistividade

Na equação (2.6) pode ser explicitada a resistividade, obtendo:
defg 1
1
1
1 Ip
E = 2Z
R
R
hi
mRi
mo
Y
jk kl
jn nl

(2.7)

onde nota-se um termo de dimensões correspondentes à resistência elétrica

Δefg ⁄Y . O termo entre colchetes descreve a geometria da configuração dos eletrodos

e é conhecido como o fator geométrico K [L]. Sendo que o solo subsuperficial

geralmente não é um meio homogêneo, a resistividade calculada através da (2.7) é
chamada de resistividade aparente ρa, que pode assumir valores até negativos.

Resulta assim que o valor da resistividade aparente depende também da

configuração usada dos eletrodos, tal como definido pelo fator geométrico K.

Existem numerosas configurações de eletrodos: a Tabela 2.3 mostra as mais

comuns de Wenner e Schlumberger e os fatores K que podem ser calculados da

equação (2.7).

Tabela 2.3 – Principais configurações aplicadas em medições de resistividade

Configuração

Esquema

fator K [m]

a

Wenner

F[
r[
s1 R [ t
2r
4F

Schlumberger

2.6.3. Funcionamentos

dos

sistemas

de

localização

elétrica

de

vazamentos
Os sistemas LEV se baseiam na teoria das medições de resistividade elétrica
tradicionalmente utilizada na geofísica. Conforme mostrado na Figura 1.1, é mantido o

arranjo de dois eletrodos de injeção da corrente (A e B) e dois eletrodos de medição

de potencial (M e N). Na maioria das realizações de sistemas LEV os eletrodos A e B
são colocados em contato elétrico com o material respectivamente acima e abaixo (ou

vice-versa) da geomembrana a ser monitorada. Nas lagoas um eletrodo de injeção
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mergulha no líquido; nos aterros de materiais sólidos ele é colocado no material de
cobertura da geomembrana.
Nos sistemas móveis os eletrodos M e N podem ser incorporados em um “dipolo”
móvel que tem a função de mapear a área a ser verificada. Nos sistemas permanentes
eles são distribuídos numa grelha geralmente abaixo da geomembrana. Dispositivos
multiplexadores determinam uma sequência de duplas de eletrodos com função M e N.
Diferentemente da geofísica, o objetivo dos sistemas LEV não é a medição de
resistividade do solo, mas sim a informação de potenciais caminhos preferenciais de
corrente através da geomembrana.
As geomembranas utilizadas na construção dos aterros sanitários ou lagoas são
de polietileno de alta densidade (PEAD) ou de polivinilcloreto (PVC). Elas separam
duas regiões relativamente condutivas (solo subjacente, material de cobertura,
líquidos, etc), com resistividades na ordem de algumas dezenas de Ωm (solo argiloso
não saturado com umidade superior a 10%) e o PEAD que tem uma resistividade da
ordem entre 1011 e 1013 Ωm (enquanto o PVC tem uma resistividade de
aproximadamente 109 Ωm, Tabela 2.2). O fluxo de corrente através de uma manta
intacta será, portanto, pequeno, mas não zero. O processo de detecção e localização
do vazamento é possível devido à grande diferença da resistência elétrica da
geomembrana intacta em comparação com a resistência do solo. Um vazamento cria
localmente uma anomalia na densidade de corrente que pode ser identificada através
do mapeamento do potencial elétrico. Para que a medição tenha sucesso, o material
no interior do aterro deve ser eletricamente isolado do solo fora do aterro
(ENVIROSCAN INC., 2012; PROGEO, 2012; BHF ENVIRONMENTAL, 2013). A
ausência de líquidos no vazamento dificulta, mas não necessariamente impede, a
localização do vazamento.

2.6.3.1.

Sensibilidade e acurácia

Foram definidas as seguintes propriedades relativas a um sistema LEV (BISHOP,
2002):
a sensibilidade de detecção é entendida como o menor tamanho do furo
que pode ser detectado pelo LEV. Ela depende fortemente da distância do
furo das sondas.
a acurácia de localização é definida como a distância máxima entre o sinal
relevado e a posição real do vazamento.
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2.6.4. Modelos analíticos para a determinação da distribuição do
potencial elétrico em um sistema LEV com uma geomembrana
A presença de um vazamento cria um caminho de baixa resistência para a
corrente e, por conseguinte, uma marcada queda de potencial na vizinhança dele,
criando uma distorção das superfícies equipotenciais.
Considerando que as dimensões de um vazamento sejam pequenas em
comparação com as dimensões da célula do aterro, ele pode ser modelado como uma
fonte pontual de corrente (PARRA, 1988; MILSOM, 2003). A distribuição resultante de
potencial elétrico acima e abaixo da geomembrana pode ser aproximada pela equação
(2.4). O modelo analítico completo (PARRA, 1988), considera três camadas de
extensão infinita com propriedades homogêneas: camada de cobertura, geomembrana
e solo (Figura 2.10). Foi mostrado que ele fornece valores de potencial coerentes com
os dados experimentais (PARRA e OWEN, 1988; DARILEK e PARRA, 1989). Porem,
revelou-se de difícil aplicação devido à sua complexidade formal. Em resposta a isso
foi proposta uma equação baseada em algumas hipóteses simplificadoras (DARILEK e
LAINE, 1990) como: eletrodo de retorno da corrente colocado à distância infinita e não
influência da corrente que atravessa a geomembrana intacta sobre o potencial.

Figura 2.10 – Modelo de PARRA (1988) que representa a geomembrana, a camada superficial
de proteção de resistividade ρw, , um vazamento de coordenadas (xv,yv,h), o medidor de
potencial onde s é a distancia entre os eletrodos M e N

O modelo citado pode ser formulado através da equação:
∆efg
EM ∙ Yx
=
|Vwwwwa
wwwwa|
2Z |Vwwwwa||V
fRV
g
f wwwwa|
g
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(2.8)

um eletrodo em forma de haste, a resistência de contato é determinada por meio da
equação (2.9) (JOFFE e LOCK, 2010):

yz =

EM
4{
bln R 1c [Ω]
2Z{
F

(2.9)

onde { [m] é a profundidade da haste cravada no solo, F [m] o raio e EM [Ω·m] a
resistividade da camada de proteção. Sucessivamente a corrente se distribui na
camada de proteção. O valor local da densidade de corrente `a(~, •, €) depende da

geometria, das propriedades e da espessura da camada. Os valores das resistências

y´M e y´‚ correspondem ao atravessamento da camada de proteção rumo à
geomembrana e da geomembrana ao eletrodo de retorno, respetivamente, e não são
de fácil determinação. Contudo, resultam em valores muito menores do que a
resistência da geomembrana determinada pela equação:
yƒ

Eƒ ∙ „…j

ƒ

(2.10)

onde „ [m] é a espessura, jƒ [m2] a área e Eƒ [Ω·m] a resistividade da
geomembrana. A equação (2.10) é calculada na hipótese que o potencial seja
constante na superfície da geomembrana.

Ro (a direita na Figura 2.11) representa a resistência de um eventual caminho
indesejado de corrente fora da célula. Este termo é de difícil quantificação e depende
do tipo de contato estabelecido entre o material contido na célula e as regiões
circunstantes.

Para simbolizar a presença de n vazamentos, foram adicionados na Figura 2.11 n

trechos do circuito colocados em paralelo com o trecho que representa a resistência
do sistema sem vazamentos. No caso de vazamentos, a corrente através da
geomembrana intacta continua a fluir, mas com menor intensidade. Por valores baixos
das resistências dos vazamentos y† (i

1,... ,n) e altos da Rl, a corrente que atravessa

a geomembrana pode resultar desprezível em comparação a Iv.

A resistência do caminho da corrente entre o eletrodo A e o vazamento foi

calculada por GUAN et al. (2009) através da equação (2.11):
yM†

EM
(ℎ R { + F)(F + 2{) EM
]ˆ†
ln
+
ln
[Ω]
2Z({ R F)
F(3ℎ R { + F)
2Zℎ ℎ R { + F

(2.11)

onde ℎ [m] é a espessura da camada de proteção e ]ˆ† [m] é a distância entre o

eletrodo A e o vazamento.
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A resistência do vazamento yM† com i =1,... ,n é determinada considerando a
somatória de três termos (DARILEK e LAINE, 1999):
1. Resistência de contato entre o material de cobertura e o vazamento, calculados
com a formulação de SUNDE (1968) para placas circulares por meio da
equação:
yp† =

EM
[Ω]
4 ∙ V†

(2.12)

onde V† [m] é a raio do vazamento i-ésimo;
2. Resistência do material interno ao vazamento determinada pela definição de
resistência:
y[† =

E† ∙ „
[Ω]
ZV† [

(2.13)

onde E† [Ω·m] é a resistividade do material interno ao vazamento i-ésimo
3. Resistência de contato material inferior-vazamento; em analogia com a
equação (2.12)
y‰† =

.

E‚
[Ω]
4 ∙ V†

(2.14)

onde E‚ [Ω·m] é a resistividade do solo sobre o qual é colocada a

geomembrana.
Somando os termos relativos à resistência dos vazamentos das equações
(2.12), (2.13) e (2.14), obtém-se a equação (2.15):
y† =

EM + E‚ E† ∙ „
+
[Ω]
4 ∙ V†
ZV† [

(2.15)

A resistência do caminho da corrente entre o vazamento e o eletrodo B pode ser
calculada mediante a equação (2.16):
Š‹Œ

y‚† = \

XŒ

Š‹Œ

]y = \

XŒ

E‚
E‚ 1
1
]V
=
b
R
c [Ω]
2ZV [
2Z V† ]•†

(2.16)

onde ]•† [m] é a distância entre o vazamento e o eletrodo B.
No caso de ausência de vazamentos e de caminhos de corrente fora da célula, a
corrente injetada pelos eletrodos A e B pode ser calculada mediante a lei de Ohm:

27

Y=

eˆ•
yzˆ + y´M + yƒ + y´‚ + yz•

(2.17)

A equação (2.17), mesmo considerando a aproximação na determinação de R´ss e

R´si, é uma referência útil para avaliar preliminarmente a integridade da geomembrana.
Se para uma determinada diferença de potencial VAB, a corrente I é superior ao valor

indicado pela equação (2.17), com alta probabilidade estará presente um vazamento.
Medições realizadas antes e depois do reparo de um furo podem ser usadas para
avaliar a eficácia da intervenção.
Tem que ser destacado que, nos casos reais, devido à localização dos eletrodos e
as não uniformidades das propriedades elétricas do solo (variações de espessura, do
teor de umidade, de compactação ou distribuições granulométricas localmente
diferentes) e da manta, o módulo do vetor densidade de corrente não será constante
na célula do aterro, mesmo para o caso sem vazamento (CONVERSE e SHULTZ,
1988; BISHOP, 2002).

2.7.

Sistemas LEV móveis

2.7.1. Sistemas de corrente contínua e de corrente alternada
A maioria dos trabalhos analisados relatou a aplicação de uma corrente contínua
nos sistemas móveis (MOSLEY e CROZIER, 1996; BINLEY et al., 1997; BHF
ENVIRONMENTAL, 2013). Um estudo numérico demonstrou a importância de usar
altos potenciais na injeção da corrente, no caso de uma única geomembrana
(DARILEK e LAINE, 1999). Eles evidenciaram também como a resposta elétrica do
vazamento diminui com a distância entre a geomembrana e o plano onde são feitas as
medições de potencial. Este fator é particularmente crítico nos testes móveis, onde as
medições são realizadas na superfície de cima da camada de proteção da
geomembrana, tendo uma espessura mínima aproximadamente de 30 cm. Os valores
de potência e de diferença de potencial aplicados variam dependendo das condições
de condutividade do solo e do tamanho da área. Para trabalhar com correntes entre
0,1 e 100 mA, foi identificado um valor máximo de 400 V com potências que variam de
100 W ate 1kW (BISHOP, 2002; ENVIROSCAN INC., 2012; BHF ENVIRONMENTAL,
2013).
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Apesar das primeiras patentes mencionarem o sistema de corrente alternada
(CONVERSE et al., 1988; CONVERSE e OWEN, 1988; CONVERSE e SHULTZ, 1988;
GROOVER, 1993), esta configuração parece não ser usada na prática. Com a
aplicação de uma corrente alternada, o sistema solo-geomembrana-solo pode ter o
comportamento de um capacitor. No circuito tem passagem de corrente embora ela
não atravesse a membrana. Um capacitor em um circuito CA é continuamente
carregado e descarregado e, portanto, o valor eficaz da corrente não é nulo. Este
efeito diminui com a frequência da CA. Foi mostrado que o uso de corrente alternada
(ondas quadras) com uma frequência de 1 Hz produz efeitos capacitivos desprezíveis
(ENVIROSCAN INC., 2012).

2.7.2. Configuração dos eletrodos

2.7.2.1.

Sistemas com uma única geomembrana

O presente parágrafo se refere aos sistemas com uma única geomembrana. Nos
sistemas com geomembranas múltiplas não podem ser aplicadas integralmente as
soluções aqui apresentadas. No capitulo 5 será abordada uma proposta de projeto de
sistemas para estas condições.
Informações sobre a posição, a forma e o número dos eletrodos de injeção de
corrente não são fornecidas com exaustão na literatura. FRANGOS (1997) mostrou
que a posição do eletrodo de injeção colocado fora da célula não influencia de forma
significativa a resposta do sistema. BHF ENVIRONMENTAL (2013) afirma que nos
sistemas móveis o aspecto mais importante relativo aos eletrodos de injeção é a sua
colocação em respeito às caraterísticas do local.
Nos LEV móveis, a diferença de potencial elétrico é medida na área de interesse
em pontos regularmente espaçados. Do ponto de vista da configuração dos eletrodos
de medição de potencial M e N, boa parte da literatura apresentada faz distinção entre
a configuração polo-polo e polo-dipolo esquematicamente representadas na Figura
2.12.

Figura 2.12 – Configuração dos eletrodos: polo-polo (esquerda) e polo-dipolo (direita)
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um vazamento, enquanto o arranjo polo - polo não teve sucesso. Além disso, as
medições no sistema polo – polo envolvem valores do potencial maiores em módulo.
Na maioria dos voltímetros, com um aumento da amplitude da escala de medição, é
diminuída a precisão.

2.7.3. Fontes de ruídos na medição
As principais fontes de ruídos nas medições elétricas são representadas pela
polarização dos eletrodos de medição e pelo gradiente de potencial normalmente
ocorrendo no solo atravessado por corrente. A normativa D7007 (ASTM, 2009) fixa um
mínimo de 3 pela razão R definida através da
y=

K+n
n

(2.18)

onde N representa o ruído de fundo (diferença entre o valor máximo e mínimo do

potencial, ambos medidos com a geomembrana intacta) e (S+N) é a diferença entre o
valor máximo e mínimo do potencial (ambos medidos em presença de um furo
simulado padrão). O efeito, não eliminável, da queda de potencial (Lei de Ohm) devida
à passagem da corrente no solo é detectado em maneiras diferentes no caso da
configuração polo-polo, que fornece valores “absolutos”, e da configuração polo-dipolo,
que fornece valores incrementais.
As irregularidades da geomembrana e da resistência do solo também são fontes
de ruído.

2.7.3.1.

Resistência de contato

Os levantamentos LEV, constando de uma medição de potencial, precisam de
instrumentos com uma impedância interna muito maior (na ordem dos MΩ) que a
resistência do circuito a qual são aplicados. No entanto, se o contato entre solo e
eletrodos não é eficiente (como em solos secos, cascalho ou presença de vegetação),
a resistência de contato pode ser alta ao ponto de atingir valores comparáveis com a
resistência interna dos dispositivos de medição. Este fato produz leituras imprecisas.
Do ponto de vista da injeção de corrente, um acréscimo na resistência de contato
provoca um aumento da potência necessária para obter o mesmo valor de corrente,
com o risco de ultrapassar o valor máximo fornecido pela fonte.
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Para reduzir a resistência de contato é possível aumentar a superfície de contato
metal-solo, remover a crosta superficial mais seca e/ou com restos de vegetação e
molhar a região de contato, eventualmente com água salgada (BISHOP, 2002).

2.7.3.2.

Polarização dos eletrodos

Qualquer metal em contato com um eletrólito gera um potencial de contato.
Foram identificadas possíveis causas desta fonte de distúrbio que se origina na
interface metal – solo (DARILEK e PARRA, 1989):
•

reações eletroquímicas;

•

acumulação de íons, ou argilominerais (com carga elétrica) no solo em
proximidade dos eletrodos;

•

efeito fotoelétrico e diferenças de temperatura, que podem produzir
pequenas tensões.

A polarização pode ser reduzida significativamente com o uso de eletrodos nãopolarizantes (Figura 2.14). Estes são constituídos por meia-célula eletrolítica (haste de
cobre em contato com uma solução saturada de sulfato de cobre). A haste de cobre é
conectada ao circuito de medição e a solução é colocada em contato com o solo
mediante uma pedra porosa. O equilíbrio eletroquímico na meia-célula evita a
acumulação de cargas elétricas.

Figura 2.14 – Eletrodo de referência Cu/CuSO4 (REVIE e UHLIG, 2008)
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2.7.4. Umidade mínima para funcionamento de sistemas LEV
Na literatura considerada não é citada a existência de um teor de umidade crítico
abaixo do qual os testes LEV não são eficazes. Alguns trabalhos (PARRA e OWEN,
1988; DARILEK e PARRA, 1989) afirmaram que ao aumentar a resistividade do meio,
aumenta a resposta de uma determinada anomalia (mantendo constante a corrente
injetada). Considerando isso, uma baixa umidade do solo seria um fator que contribui
ao aumento de sensibilidade dos sistemas LEV. Por outro lado, tem que ser relevado
que existe o limite de potência da fonte. Considerando a equação (2.17), a diminuição
da umidade aumenta os termos R´w e R´s. Para se manter a mesma corrente é
necessário aumentar a diferença de potencial fornecida pela fonte e, em
consequência, a potência.

2.7.5. Modalidade de amostragem
A maioria dos fornecedores de testes LEV móveis realiza medições ao longo de
linhas paralelas com dados coletados em intervalos igualmente espaçados. Existem
três parâmetros que devem ser considerados na definição da densidade da
amostragem nos ensaios LEV no arranjo polo-dipolo, como:
•

espaçamento entre linhas,

•

espaçamento ao longo de cada linha,

•

dimensão a do dipolo (vide Figura 2.12).

No que diz respeito à distância entre as linhas, os valores propostos em literatura
variam de 0,5 a 1 m e o espaçamento do dipolo geralmente coincide com o valor
anterior (BISHOP, 2002; ENVIROSCAN INC., 2012; BHF ENVIRONMENTAL, 2013).
Em presença de altos gradientes do potencial (condição de proximidade a um
vazamento) deve-se aumentar o número de medições por unidade de área com a
finalidade de localizar o defeito com maior acurácia (ENVIROSCAN INC., 2012). Foi
sugerido que, como regra prática, o espaçamento da amostragem seja reduzido para
aproximadamente a metade da espessura do solo de cobertura, para melhor identificar
a localização do defeito físico (DARILEK e PARRA, 1989).
São aqui resumidos alguns resultados de modelagens dedicadas a sistemas de
detecção de vazamentos em lagoas (PARRA e OWEN, 1988; DARILEK e PARRA,
1989) que fornecem indicações sobre a determinação dos parâmetros geométricos
dos sistemas LEV:
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•

o aumento do espaçamento do dipolo provoca um aumento da amplitude
da anomalia detectada (o gradiente é medido ao longo de uma distância
maior), embora a localização de anomalia torne-se menos acurada e não é
possível detectar vazamentos múltiplos próximos um do outro (a anomalia
é localizada com uma resolução menor);

•

a intensidade da resposta elétrica do vazamento diminui com a distância
entre a geomembrana e o plano de medição;

•

a presença de furos múltiplos diminui a sensibilidade do processo de
detecção porque diminui a corrente que atravessa cada furo;

•

a quantidade relativa de corrente que flui através de um vazamento diminui
ao aumentar a área da geomembrana testada (BISHOP, 2002).

A norma D7007 (ASTM, 2009) indica que a sensibilidade do teste móvel (que
depende também dos parâmetros citados) seja verificada com base num teste prévio,
que fornece a máxima distância dentro da qual podem ser feitas as medições. A
mesma norma oferece a escolha de realizar este teste utilizando um vazamento real
(criado cortando a geomembrana) ou um vazamento simulado através de uma
conexão elétrica. A segunda técnica apresenta a vantagem de não ser destrutiva e,
consequentemente, de não impor o reparo da manta. Além disso, a fonte da anomalia
pode ser facilmente deslocada de um local para outro. A determinação do fator R, de

acordo com a equação (2.17), é mais precisa sendo possível medir diretamente o N

simplesmente desligando eletricamente o vazamento simulado. A única vantagem do
primeiro método é que fornece uma indicação sobre a condutividade elétrica do
material subjacente à geomembrana. A modalidade de conduta do teste de
sensibilidade será apresentada nos próximos itens.

2.7.5.1.

Vazamento real

O método prevê a criação de um vazamento de dimensões conhecidas na
geomembrana. Após do teste, a manta deve ser submetida à reparação. Podem
ocorrer problemas causados pela falta de estabelecimento de um caminho preferencial
de corrente devido à:
•

Presença de uma bolha de gás ou vapor entre a geomembrana e o solo
subjacente ou entre a geomembrana e o solo de cobertura,

•

Presença de um vazamento real não induzido, que mascara o efeito do
furo de teste,
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•

Presença de material com umidade excepcionalmente baixa na área da
anomalia,

•

Presença de acidentes que desviam o fluxo da corrente, como poços ou
drenos.

2.7.5.2.

Vazamento simulado

É possível simular uma anomalia criando uma ligação elétrica entre o material sob
a geomembrana e o material na parte superior. Este teste permite verificar a acurácia
e a sensibilidade do sistema LEV e, de acordo com a norma D7007 (ASTM, 2009),
deve ser realizado antes de cada levantamento.
Deve-se estender um fio de cobre revestido de PVC a partir de uma posição
próxima ao eletrodo de retorno e colocar na outra extremidade um eletrodo escolhido
especificadamente com base no material de cobertura da geomembrana (sólido ou
líquido). Este teste permite verificar:
•

o funcionamento básico do sistema;

•

a polaridade da anomalia bipolar (vide Figura 2.13 direita);

•

a magnitude da anomalia para comprovar que o intervalo de amostragem e
a corrente injetada sejam adequados;

•

a razão R da equação (2.18).

2.7.5.3.

Teste de sensibilidade

A norma D7007 (ASTM, 2009) prevê, para cada tipologia de cobertura da
geomembrana (solida ou liquida), o procedimento de determinação da distância de
detecção de vazamento. É aqui apresentado o método pelo vazamento simulado,
sendo que não existem substanciais diferenças no caso do furo real:
a) Fazer medições ao longo de uma linha de 10 metros de comprimento
tendo como ponto médio o vazamento, sendo o mesmo simulado
desligado, e calcular N;
b) Ligar o vazamento e fazer medições numa grelha de amostragem regular
com o espaçamento escolhido;
c) Determinar as duas linhas mais distantes do vazamento onde R >3 e
calcular a média da distância do vazamento; este valor o alcance do
sistema de detecção nas condições consideradas.
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A norma D7007 prevê que seja registrada a distância entre o vazamento e o
eletrodo de injeção de corrente. Durante o teste efetivo de localização, as medições
devem ser feitas dentro da distância máxima assim determinada.

2.7.6. Localização de vazamento em lagoas e em geomembranas
expostas
Existem diferenças entre os testes LEV realizados no solo e em lagoas,
principalmente devidas ao estado do meio. A resistividade de um líquido, se iônico,
pode ser muito menor do que aquela do solo. Além disso, o estado do meio permite
fazer medições contínuas. A abordagem mais comum é a utilização da sonda de
dipolo horizontal, geralmente com eletrodos de aço ou de cobre. Como a sonda está
imersa no fluido, pode ser usado também um dipolo vertical para medir o gradiente
vertical. No entanto, a pratica demostra que a resposta do sinal medido por um dipolo
vertical é menor do que a resposta medida por dipolos horizontais (DARILEK e
PARRA, 1989).
Algumas patentes preveem o uso de dois dipolos ortogonais que fornecem uma
informação direcional sobre o gradiente do potencial. Esta informação foi utilizada para
guiar dispositivos automáticos flutuantes, em grau de detectar os vazamentos na
geomembrana (CONVERSE et al., 1988; CONVERSE e OWEN, 1988; CONVERSE e
SHULTZ, 1988).
Pela localização elétrica de vazamentos em geomembranas expostas (sem solo e
sem líquido) foram criados sistemas que completam o circuito elétrico através da
pulverização ou aplicação de um filme de água sobre a geomembrana (BORYTA e
BROWN, 1988). Estes sistemas aplicam um fluxo de fluido, carregado positivamente,
dirigido em direção à geomembrana. Quando este fluido penetra em um vazamento e
entra em contato com o solo carregado negativamente, o circuito é fechado e verificase a passagem de corrente.

2.7.7. Sistemas com duas geomembranas
A assinatura elétrica de vazamentos representada na Figura 2.13 foi determinada

no caso do domínio em ℝ‰ com € ≤ 0 e considerando o eletrodo B a uma distância

infinita (vide item 2.6.2). Nestas condições as superfícies equipotenciais são
semiesféricas sendo que nos planos horizontais não existem direções preferenciais de
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condução. Uma aproximação a esta situação acontece nos sistemas LEV aplicados ao
revestimento com uma geomembrana.
No caso dos sistemas com duas geomembranas, o domínio onde acontece o
fenômeno de condução elétrica é uma camada fina limitada com dimensão ao longo
do eixo z aproximadamente 104 vezes menor do que as outras dimensões. Além disso,
os eletrodos B devem ser colocados dentro do domínio. Esta condição cria um

afastamento da situação ideal de Figura 2.13, produzindo distorções no mapeamento
do potencial (influência das fronteiras).
A literatura é geralmente focada na localização de vazamentos na geomembrana
primária (a superior), deixando aberta a possibilidade de uma verificação (sem
localização) da geomembrana secundária (DARILEK e PARRA, 1989; LAINE e
MIKLAS, 1989). Não foram encontrados relatos de testes na geomembrana
secundária antes da instalação da primária. Este fato é provavelmente devido à
dificuldade de aplicar um levantamento LEV ao material sobrejacente a esta manta do
momento que ele inclui o sistema de drenagem (que é inserido numa camada de
areia), um geotêxtil e uma camada de argila.

2.8.

Sistemas LEV permanentes

No caso dos aterros sanitários, os levantamentos LEV móveis não são adequados
para serem aplicados durante o serviço, porque os resíduos impossibilitam o acesso
direto em proximidade da geomembrana. Existem alguns relatos de vazamentos
ocorridos durante o funcionamento do aterro (NOSKO e ANDREZAL, 1994; NOSKO e
FOLTZ, 2000). As principais causas são: recalques localizados, eventualmente
associados ao efeito da carga representado pelos resíduos, junto à ação de objetos
afiados que conseguiram ultrapassar a camada de proteção de argila. Os sistemas
LEV permanentes permitem detectar estes vazamentos, dando assim a possibilidade
de tomar ações corretivas.
Na maioria das implementações desses sistemas é mantido um arranjo dos
eletrodos parecido com o sistema móvel: os eletrodos de injeção de corrente (A e B)
são colocados um de cada lado da geomembrana e o potencial elétrico é medido
mediante um polo ou um dipolo (eletrodos M e N). Tais eletrodos são dispostos em
forma de grelha, abaixo da geomembrana. O arranjo mais comum é uma grelha
regular quadrada com um espaçamento de 5 até 20 m (NOSKO e ANDREZAL, 1994;
WHITE e BARKER, 1997; TAYLOR et al., 1999; PROGEO, 2012).
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A primeira patente relativa a sistemas LEV fixos indica o uso de uma corrente
alternada em baixa frequência, para evitar o efeito de polarização dos eletrodos
(DARILEK e LAINE, 1990). Além disso, cita a existência de uma configuração em grau
de testar ambas as geomembranas. A distância entre os eletrodos era de 25 pés (7,6
m). Também é feita menção da técnica de monitoramento baseada na reflectometria
no domínio do tempo (TDR) com o objetivo de medir a permissividade elétrica em vez
da resistividade.
Também é citado o uso de dipolos nos sistemas permanentes (FRANGOS, 1997),
configuração que permite uma melhor acurácia em relação a medições de tensão
realizadas utilizando um eletrodo remoto comum de referência (configuração polopolo). Foi também mostrado como a diferença, ponto a ponto, entre um genérico
levantamento e um levantamento de referência (atuando em ausência de vazamentos)
remove todas as anomalias devidas à estrutura da célula (permanentes), evidenciando
as novas ocorrências, entre os quais os vazamentos. A hipótese de integridade da
manta no levantamento de referência deve ser suportada através da realização de
uma pesquisa de LEV móvel.

2.8.1. Caraterísticas dos eletrodos
Todos os eletrodos (mapeamento e injeção) devem ter caraterísticas de
durabilidade, resistência a corrosão e condutividade independentemente do material
de construção que pode ser: aço inoxidável, fibra de carbono, cobre revestido com
polietileno condutor (BHF ENVIRONMENTAL, 2013). Como no caso do teste móvel, a
posição dos eletrodos de injeção é um aspecto que influencia o desempenho do teste.
No sistema LEV permanente comercializado por PROGEO (2012), os eletrodos
tem um projeto próprio e são embutidos no cabo que os conecta ao sistema de
processamento. A construção em fibra de carbono (Figura 2.15) permite atingir valores
de superfície ativa de 7 m2 por metro linear de cabo. Estes cabos tem blindagem e o
relativo funcionamento pode ser avaliado através da central de aquisição de dados.
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Figura 2.15 – Eletrodo de medição do potencial em fibra de carbono embutido no cabo
(PROGEO, 2012)

Os cabos procendentes dos eletrodos convergem em varias caixas de conexão
que podem ser definidas off-line quando precisam da presença de um operador que

realize a conexão com o aparelho de aquisição de dados ou on-line quando as caixas

tem a função de gerenciar autonomamente as medições e de transmitir os dados
(PROGEO, 2012).

2.8.2. Estudo de casos

2.8.2.1.

Aterro de Resíduos Sandy Lane

O Aterro de Resíduos Sandy Lane (Worcestershire, Reino Unido), de acordo com
WHITE e BARKER (1997) e TAYLOR et al. (1999), foi o primeiro a ser equipado com
um sistema LEV permanente. Na época do estudo ele tinha uma extensão de
aproximativamente 5,5 ha. Antigamente o local era uma pedreira de arenito. O
revestimento era composto por uma membrana de PEAD de espessura de 2,5 mm
sobreposta a uma camada de 0,3 m de areia enriquecida com bentonita (BES).
Imediatamente abaixo da camada de BES foram colocados os eletrodos de medição
do potencial, fabricados em aço inoxidável. Eles foram dispostos em linhas em direção
Leste-Oeste (orientadas de acordo com o fluxo de água subterrânea) a uma distância
de 20 metros. O espaçamento entre eletrodos foi diferente, por linhas alternadas de 10
e 20 metros (Figura 2.16). A grade compreendia assim 242 eletrodos que foram
conectados a um dispositivo de comutação. As medições foram realizadas através do
arranjo polo-polo com o eletrodo B (injeção de corrente) e N (referência de potencial),
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2.8.2.2.

Modelos reduzidos do sistema permanente

Na literatura ha descrições de modelos de aterro realizado para o teste dos
sistemas moveis de 5m x 5m (DARILEK e LAINE, 1989; WHITE e BARKER, 1997). Os
principais objetivos destas pesquisas foram determinar o comportamento do sistema
ao variar:
•

desenho do sistema de drenagem;

•

tipo de vazamento;

•

camada de proteção de solo acima do liner primario;

•

material e forma dos eletrodos.

Foi também descrita a realização de um modelo em uma lagoa de chorume de 3m
x 3m (DARILEK e PARRA, 1989).

2.8.3. Diferentes formatos e arranjos de eletrodos de medição do
potencial

2.8.3.1.

Sistema com eletrodos distribuídos

RODEL (1996) propôs um sistema alternativo composto por dois conjuntos de
eletrodos paralelos, espaçados a uma distância de 5 m e com direções
perpendiculares um ao outro, colocados um acima e o outro abaixo da geomembrana.
Estes eletrodos são compostos por fios e conduzem a corrente ao longo de toda
extensão. É aplicada uma corrente por meio de todos os possíveis pares de eletrodos
através da geomembrana. A corrente, no circuito assim formado, é regulada pela
condutividade do sistema de isolamento (solo – geomembrana – solo). A
condutividade resultante será maior pelos pares de eletrodos mais próximos ao
eventual vazamento. A orientação ortogonal dos dois conjuntos de eletrodos (de
posição conhecida) permite uma simples localização do vazamento.

2.8.3.2.

Sistema com eletrodos somente na periferia

Foi concebido um sistema permanente que foi instalado no perímetro de uma
célula de um aterro e utilizou uma abordagem tomográfica para localizar o vazamento
(BINLEY et al., 1997). Este sistema, também chamado de Excitação da Massa

(Excitation of the Mass, EOM), foi patenteado nos EUA (DAILY et al., 1997). Embora a

patente abranja muitas variações, o sistema de base prevê a colocação de um
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eletrodo de corrente dentro da célula e de outro fora. Os eletrodos de potencial são
colocados no perímetro da célula. A diferença de potencial é em relação a um eletrodo
de referência fora da célula. O arranjo dos eletrodos é parecido ao polo – polo. A
técnica em si, é próxima ao método geofísico denominado de mise-a-la-masse. Para
determinar a posição do vazamento é necessário aplicar um algoritmo numérico de
inversão. São geralmente adotados algoritmos iterativos, baseados na física do
problema direto. DAILY et al. (1997) propõe a aplicação de algoritmos genéticos.
Observa-se que esta abordagem tem a vantagem do menor custo e da
possibilidade de ser instalado num empreendimento já em exercício. No entanto, o
método não é capaz de identificar e distinguir com uma acurácia adequada mais de
um vazamento.

2.8.4. Sensibilidade e acurácia dos sistemas permanentes
Foi apresentado um estudo paramétrico para avaliar a sensibilidade dos sistemas
permanentes com grelhas quadradas com espaçamento de 5, 10, 20, 30 m (TAYLOR
et al., 1999). Os vazamentos foram detectáveis nas grelhas de 5 e 10 m, e ainda
perceptíveis na grelha de 20 m (embora com amplitude muito reduzida). Os autores
também compararam a sensibilidade do sistema móvel com o permanente, afirmando
que o segundo conseguiu detectar alguns vazamentos que não foram detectados pelo
sistema móvel. O fator que marcaria a diferença é que este último teste é realizado no
solo acima da geomembrana. Esta camada é mais suscetível aos acidentes
geométricos e as heterogeneidades do solo, aumentando assim o ruído (N). Os
autores destacaram também que, num sistema com uma geomembrana só, o solo
abaixo da geomembrana não é considerado simplesmente uma camada, mas um
espaço semi-infinito onde a corrente flui através de um volume maior.
Em relação à acurácia, NOSKO e FOLTZ (2000) observaram o fenômeno
denominado de "efeito escudo", onde um vazamento imediatamente acima de um
sensor pode mascarar completamente as anomalias de outros vazamentos de
tamanhos semelhantes situados a até 25 m do sensor (com espaçamento da grelha de
10 m).
No já citado aterro de Sandy Lane, uma grelha com espaçamento de 20 m
conseguiu localizar um furo da ordem de alguns milímetros num raio de 5 m (TAYLOR
et al., 1999). Para melhorar a acurácia da localização, os autores utilizaram um
algoritmo de localização atingindo uma área de incerteza de 1 a 2 metros quadrados.
Os autores também enfatizaram que os vazamentos múltiplos reduziram a acurácia e
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tornaram difícil a diferenciação entre um ou mais vazamentos situados entre eletrodos
adjacentes.
FRANGOS (1997) atingiu um erro médio de cerca de 30 cm na localização dos
vazamentos processando os dados com um software de inversão, com base no
algoritmo de Levenberg-Marquardt, (MARQUARDT, 1963; PRESS et al., 2007).
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

Apresentam-se no presente capítulo as metodologias experimentais e numéricas
adotadas nesta pesquisa.

3.1.

Medições de resistividade

Para medir a resistividade no solo foi necessário utilizar um equipamento geofísico
específico para este tipo de ensaio. Os medidores de resistividade geralmente
incorporam uma fonte de corrente contínua ou alternada (transmissor) e um receptor,
que efetua as medições de potencial. As principais diferenças entre os vários
instrumentos presentes no mercado são relativas à potência máxima que conseguem
aplicar no circuito de transmissão, à sensibilidade e à acurácia da medição do
potencial. Considerando, por exemplo, as sondagens elétricas verticais (em inglês,
VES, Vertical Electrical Sounding), quanto maior é a potência do instrumento, maior
será a profundidade alcançada. Existe também um limite relativo à máxima diferença
de potencial aplicada.
Na presente pesquisa, o equipamento foi usado para as seguintes funções:
•

Determinação da resistividade de amostras de solo em laboratório;

•

Mapeamento do potencial elétrico no solo;

•

Mapeamento da resistividade das camadas de solo presente nos modelos
realizados.

3.1.1. Lipmann 4point
O equipamento usado na pesquisa foi o Lipmann 4point (Figura 3.1). Ele pode
aplicar uma potência máxima de 10 W e uma diferença de potencial máxima de 380 V
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pico a pico. O instrumento trabalha com corrente alternada em frequências
selecionáveis entre 0,26 e 30 Hz. O receptor do instrumento pode detectar sinais na
frequência e na fase de medição ou fora de fase. No campo são sempre presentes
ruídos gerados por corrente de interferência, magnetismo, vento ou chuva,
instabilidade mecânica nos eletrodos M e N. Para melhor supressão de ruído, o

instrumento Lipmann 4point registra várias amostras e calcula as médias (com base

em 1 – 9 medições) e o erro. O receptor também mede a mudança de fase entre
corrente de saída nos terminais A-B e a tensão nos terminais M-N. Com isto
determina-se a polarização induzida no solo.
O transmissor pode produzir as seguintes magnitudes de correntes: 1 µA – 10 µA
– 0.1mA – 1mA – 5 mA – 15mA – 50mA - 100mA com uma flutuação inferior a 0,5%. O
receptor tem uma alta impedância interna e pode medir uma diferença de potencial
máxima de 500 mV, tendo uma precisão de 100 nV e uma acurácia de 0,5%
(LIPPMANN, 2010).

Figura 3.1 – Medidor de georesistividade Lippmann 4point
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3.1.2. Determinação da resistividade em amostras de solo em laboratório
O objetivo do teste aqui descrito é determinar a resistividade dos solos usados
nos testes abordados ao longo desta pesquisa. O valor da resistividade, como
destacado no parágrafo 2.6.1.1, depende da umidade do solo, do grau de
compactação, além da composição mineralógica e da temperatura. A norma adotada
como referência foi a ASTM G57-06 (ASTM, 2012).
Foi criada uma célula cilíndrica de medição da resistividade a partir de um tubo de
polipropileno com diâmetro interno de 53 mm (Figura 3.2). O solo é umedecido dois
dias antes do ensaio para permitir a equalização da umidade. A preparação do
material acontece a partir do solo seco destorroado e sucessiva adição de água de
torneira como permitido pela norma ASTM G57-06, que dispensa o uso de água
destilada para solos com resistividade inferior a 100 Ωm. O grau de compactação
desejado é atingido mediante determinação do volume final, que é compactado
diretamente na célula de ensaio até atingir o valor pré-estabelecido. Diferentemente do
indicado pela ASTM G57-06, a compactação foi realizada ao longo da direção de
passagem da corrente. Esta condição, não ótima, derivou da necessidade de priorizar
o controle da energia de compactação. A ASTM G57-06 sugere uma célula em forma
de paralelepípedo, o que dificulta o controle do grau de compactação e a limpeza da
célula.
Os eletrodos M-N (agulhas de aço) foram colocados no centro da célula a uma

distância de 40 mm uma da outra. Os eletrodos A-B (chapas circulares de aço inox)

são planos e ocupam toda a seção do tubo. Eles foram colocados a uma distância de
120 mm um do outro e delimitam o topo e fundo da célula (Figura 3.3). A densidade de
corrente que flui durante o ensaio é constante na seção e ao longo do tubo.
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Figura 3.2 – Lippmann 4point acoplado à célula de medição da resistividade

A medição foi realizada com o seguinte procedimento:
a) Determinação da corrente I a ser injetada de acordo com a resistividade do
material (geralmente de 1 a 5 mA);
b) Leitura da diferença de potencial V aos terminais M-N;
c) Cálculo da resistividade através da equação
E=

e ]
∙
Y jz

(3.1)

onde d = 40 mm é a distância entre os eletrodos M e N ; Ac = 2206,18 mm2 é a área
interna da célula.
A temperatura de cada ensaio foi anotada e foram coletadas três amostras do
corpo de prova para a determinação da umidade.
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Figura 3.3 – Desenho da célula de medição de resistividade

O ajuste das curvas de resistividade ao variar da umidade foi realizado
considerando a Lei de Archie, equação (2.1).

3.1.2.1.

Determinação da resistividade nas camadas do modelo

Foi realizado um arranjo fixo de eletrodos Wenner com distância a correspondente
a 2 cm. A finalidade foi realizar um rápido mapeamento da resistividade das camadas
de solo colocadas no modelo reduzido.
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Figura 3.4 – Terminal de medição da resistividade com arranjo Wenner (“ancinho”)

3.2.

Algumas considerações sobre a escala dimensional nos
modelos reduzidos

Com a finalidade de estender os resultados obtidos em uma escala diferente
daquela real é necessário individualizar a dependência das várias grandezas físicas
consideradas. Será então introduzida uma forma adimensional de apresentação dos
mapeamentos do potencial elétrico.
Deve ser destacado que a condução elétrica em um meio ôhmico (apresentado no
parágrafo 2.6.2 e regido pela equação (2.5)) é independente da escala dimensional em
termos de distribuição de potencial elétrico. A escala dimensional influi sobre a
potência necessária para manter o fluxo de corrente. São aqui analisados dois casos:
tensão constante e corrente constante.

3.2.1. Mesma diferença de potencial ao variar a escala
Ao variar a escala, os valores medidos no mapeamento permanecem constantes no
caso que seja aplicada a mesma tensão nos eletrodos de injeção. A potência
necessária é
–=

e† [
y
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(3.2)

onde R representa a resistência entre os eletrodos. Para avaliar este valor pode ser

considerada a configuração com dois eletrodos de diâmetro d completamente

cravados em uma camada de solo com resistividade ρ

a uma distância a. A

resistência pode ser calculada como:
—

—

y = \ ]y = \
Š ⁄[

Š ⁄[

E]V
E
E
F
[˜H ~]—Š⁄[ =
=
˜H
2ZℎV 2Zℎ
2Zℎ ] ⁄2

(3.3)

Representando todos os termos como função de uma dimensão caraterística L, a = αL,

h = βL, d = γL, onde α, β, γ são caraterísticas geométricas da família, resulta em
y=

E
•
˜H
2Zœ{ ž⁄2

1
y∝
{

(3.4)

o que é confirmado pela análise dimensional da resistência elétrica [L-1T]. A
resistividade é uma propriedade do material, portanto não influenciada pela escala
geométrica [T].
Portanto, considerando a equação (3.2), no caso em que é mantido constante o
potencial elétrico ao variar a escala, tem-se
– ∝ e† [ ∙ {

(3.5)

Nesta configuração, o mapeamento da distribuição do potencial no solo apresenta os
mesmos valores ao variar a escala. Além disso, pela lei de Ohm vale
Y∝{

(3.6)

3.2.2. Mesma corrente ao variar a escala
Caso seja escolhido trabalhar com corrente constante, haverá uma variação do
potencial elétrico dos eletrodos e, consequentemente, do mapeamento do potencial:
p

–∝ ;e∝

p

Na Figura 3.5 é mostrado um exemplo numérico desta configuração.
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(3.7)

danos ou alterações, às vezes não visíveis a olho nu, que representaram caminhos
preferenciais da corrente elétrica, gerando assim uma anomalia parecida a um
vazamento. Por isso, em testes seguintes foi aplicada uma membrana de 0,1 mm, do
mesmo material (PVC).
Os eletrodos de medição do potencial foram confeccionados removendo um
milímetro da capa de proteção de um fio elétrico de seção de 1 mm2 e, em seguida,
foram cobertos por uma camada de estanho para solda com o objetivo de regularizar a
superfície, aumentar a durabilidade e diminuir a resistência de contato (Figura 3.8).
Foram colocados outros dois eletrodos de uso misto de corrente B ou potencial N,
confeccionados com a mesma metodologia dos precedentes, com a diferença de ter
uma maior área de exposição do condutor. O eletrodo A foi preparado com uma haste
metálica de 30 mm e de diâmetro 1,5 mm cravada na camada de cima com inclinação
próxima à horizontal para não danificar a membrana.
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Figura 3.7 – Vista explodida do modelo elétrico aterro escala 1:100

3.3.2. Montagem
A sequência de montagem do modelo foi a seguinte (Figura 3.9):
1. Colocação dos eletrodos;
2. Disposição de uma camada de solo compactado de 1 cm;
3. Colocação do mesmo solo peneirado com a peneira #60, de abertura 250
µm (ABNT, 2010),em proximidade do contato com os eletrodos;
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4. Disposição de uma segunda camada de solo de 1 cm, sucessivamente
compactada;
5. Colocação da membrana;
6. Colocação do marco e da última camada de solo.
Para evitar perfurações da membrana, no solo em contado direto com a mesma foi
retirada a fração granulométrica superior a 0,25 mm (peneira mesh 60).

Figura 3.8 – Detalhe de um eletrodo de medição do potencial (esquerda) e de injeção de
corrente (direita)
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Figura 3.9 – Fases de montagem do modelo reduzido

3.3.3. Modalidade de amostragem
Foram avaliadas as modalidades de mapeamento mediante o sistema polo-dipolo
e polo-polo. O sistema polo-dipolo permite uma redução da magnitude dos valores das
medições do mapeamento do potencial elétrico. Sendo assim, o instrumento geofísico
utilizado teria a possibilidade de trabalhar com correntes maiores sem atingir o limite
do medidor de potencial (0,5 V). Porém, a implementação prática deste sistema é mais
complexa sendo necessário comutar dois eletrodos para cada medição. Por isso,
optou-se pela solução com polo-polo.
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Figura 3.15 – Instalação de um eletrodo de captação adicional na configuração 4B

3.4.

Modelo de campo

3.4.1. Descrição do modelo de campo
O modelo de campo tem a finalidade de verificar os resultados obtidos no modelo
em escala 1:100 com maior proximidade às condições reais e os modelos numéricos.
Além disso, tem o objetivo de lidar com uma quantidade de eletrodos próxima a uma
célula de um aterro sanitário.
Considerando a área à disposição e as limitações técnicas devido às operações
manuais, foi escolhido ocupar uma área de forma quadrada com lado de 9 m. Foi
colocada uma grelha quadrada composta de 9 x 9 eletrodos de mapeamento (de tipo

M) com espaçamento de 1 m.
Na Tabela 3.1 e na Figura 3.16 são apresentados os elementos que constituem a
configuração base do modelo de campo. A parte mais relevante do modelo é
composta pela camada C2, onde são alojados os eletrodos (Figura 3.17) de tipo M e

B/N onde acontece a localização dos vazamentos. Por este motivo, foi considerado
importante realizar monitoramentos da umidade do solo na camada C2.
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Tabela 3.1 – Elementos da configuração base do modelo de campo

Elemento

Material

Camada 1 (C1)

Solo

Marco camada 1

madeira

Espessura
[mm]
20

Caraterísticas
Aloja eletrodos tipo A (Figura 3.18)
Pernas quadradas de madeira (3 m de
comprimento) segurada com cantoneiras e
placas parafusadas

Geomembrana 1
(GM1)
Camada 2 (C2)

PEAD

1

Solda no meio entre dois rolos

solo

40

Marco camada 2

madeira

Aloja eletrodos tipo B/N, M e TDR (Figura 3.17)
Pernas quadradas de madeira (3 m de
comprimento) segurada com cantoneiras e
placas parafusadas

1

Solda no meio entre dois rolos

Geomembrana 2
(GM2)
pavimento

PEAD
concreto

Já presente no local do experimento
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Figura 3.17 – Colocação dos eletrodos M e GND e dos TDR na camada 2 do modelo de campo
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Figura 3.18 – Camada C1

3.4.2. Configuração dos eletrodos
O modelo apresentado tem o objetivo principal de verificar o comportamento do
sistema aplicado a uma célula de um aterro de resíduos em escala 1:20 (quadrado de
lado 180m em escala real), contexto que se aproxima à situação operativa. Será
analisada a acurácia de localização que, nos sistemas com duas geomembranas, é
afetada pelas distorções do potencial elétrico devidas ao contorno do modelo.
Algumas empresas que fabricam sistemas LEV fixos costumam realizar o
mapeamento por seções que incluem uma fração dos eletrodos totais para reduzir as
extensões dos cabos que conectam o equipamento aos eletrodos (PROGEO, 2012;
BHF ENVIRONMENTAL, 2013). Próximo a cada setor se localiza uma estação de
coleta de dados.
No modelo apresentado é prevista uma divisão dos eletrodos de tipo M em três
setores de 27 eletrodos cada um. Cada setor possui uma configuração específica dos
eletrodos de injeção de corrente de tipo B e de referência de potencial (tipo N), que
são mantidos ativos durante o mapeamento. Foi utilizado um único eletrodo de injeção
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Figura 3.20 – Seletor manual

3.4.2.1.

Escala dimensional

Na direção do eixo z do modelo (perpendicular ao solo), não foi possível
respeitar a escala de 1:20 no que diz respeito a geomembrana que, por
coerência com as outras dimensões, deveria ter uma espessura entre 0,05 e
0,15 mm. Isto se mostrou inviável por problemas de resistência mecânica e de
disponibilidade no mercado. Optou-se então por uma geomembrana com
espessura de 1 mm. Esta configuração reduz o distúrbio devido à
sobreposição do efeito da passagem da corrente através da geomembrana
intacta. Nesta condição não é possível realizar uma avaliação confiável da
sensibilidade do sistema, de acordo com a metodologia proposta pela norma
ASTM 7007.
Similarmente, a espessura das camadas C2 e C1, respectivamente de 40 e 20
mm na escala do modelo, correspondem, na escala real, a valores geralmente
superiores

à média

da

prática

construtiva

dos

revestimentos

em

aterros.

Diferentemente do caso anterior, a consequência desta escolha não afeta o processo
de localização, comportando uma redução da resistência elétrica da camada mineral
em relação à escala real. Esta variação poderia ser compensada com um acerto
numérico de escala de acordo com o exposto no item 3.2.
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3.4.3. Realização do modelo de campo
A fase inicial da produção do modelo de campo foi a confecção de cabos com os
eletrodos ativos e passivos já separados, com a finalidade de facilitar a colocação no
campo. Os eletrodos de tipo M foram feitos a partir de cabos elétricos comuns com

área da seção de 1,5 mm2, criando espirais sucessivamente soldadas (Figura 3.21). A
área de contato resultante é, assim, próxima de 1 cm2. Os eletrodos de tipo B/N foram
confeccionados com recortes de 25 cm de uma haste por aterramento revestida de
cobre de diâmetros de 5/8” (Figura 3.22).
Os eletrodos de tipo M, que têm a função de mapear o potencial elétrico, são

ativados singularmente de acordo com uma sequência predeterminada. Devido ao
grande número de eletrodos presente no modelo, cada linha de eletrodos (9 unidades)
foi conectada a uma porta DB9. Cada eletrodo é selecionado mediante o seletor
manual de Figura 3.20. Ao terminar o mapeamento relativo a uma linha, é necessário
conectar o seletor manual à porta correspondente à linha sucessiva.
No anexo A.5 são descritas e documentadas as fases de realização do modelo.

Figura 3.21 – Confecção dos eletrodos passivos de tipo M
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Figura 3.22 – Eletrodo de referencia B/N

3.4.4. Calibração e montagem dos TDR na camada C2
Com a finalidade de registrar as variações da umidade do solo no tempo e no
plano horizontal, foram inseridas na camada C2 três sondas TDR modelo CS650
(Campbell Scientific).
O número de três sondas (Figura 3.17) foi escolhido com a finalidade de minimizar
possíveis interferências durante os mapeamentos do potencial elétrico. O equipamento
TDR (sonda e datalogger) foi mantido desligado durante as medições geofísicas.
Porém, as sondas TDR, em grande número, poderiam representar um elemento de
distúrbio elétrico.
As sondas TDR medem a permissividade elétrica do meio no qual são instaladas.
Tal grandeza pode ser relacionada com umidade volumétrica do solo (TOPP et al.,
1980). Por isso, foi realizada uma calibração para cada uma das sondas, podendo ter
pequenas diferenças no índice de vazios e na espessura da camada de solo. Na
Figura 3.23, são mostradas as curva de calibração. Por simplicidade, e devido ao
ajuste satisfatório, foram escolhidas retas de calibração. Os coeficientes ficaram
próximos entre as sondas consideradas.
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É também possível definir regiões com diferentes propriedades dos materiais. As
variáveis modeladas são assumidas como contínuas, mas podem ser definidos pontos
de descontinuidade.
O gerenciador de algoritmos seleciona o método adecuado dependendo da
linearidade, ou não, do sistema. A base dos elementos finitos pode ser linear,
quadrática ou cúbica. Na presente tese foi adotado o uso de uma base quadrática.
O software aplica um procedimento adaptativo de refinamento de malha até atingir
a tolerância de erro definida pelo usuário no script (PDE SOLUTIONS INC., 2012).

3.5.1. Pós-processamento do mapeamento do potencial elétrico
Com a finalidade de fornecer uma visualização clara dos mapeamentos do
potencial elétrico em forma de superfície ou em curvas de nível, foi realizada para
cada caso, experimental ou numérico, uma interpolação.
Foram previamente analisados os métodos mais comuns de interpolação
determinística e avaliados com base na capacidade de melhor aproximar o valor
máximo ao efetivo ponto de vazamento.
Os métodos que tiveram um desempenho melhor foram de krigagem (CRESSIE,
1990), inverso da potência das distâncias (DAVIS e SAMPSON, 2002), função de base
radial (CARLSON e FOLEY, 1992) e spline cúbica. Entre eles foi escolhido o de

krigagem com ajuste do semi-variograma quadrático racional. O software utilizado pela
confecção dos gráficos foi Surfer da Golden Software, Versão 8.09 (GOLDEN

SOFTWARE INC., 2002)

3.5.2. Algoritmo de aplanação
A consequência da divisão da área de mapeamento em setores é que cada setor
tem seu próprio eletrodo de referência pela medição de potencial. Isso faz com que
exista uma descontinuidade de valores entre sub-mapeamentos (Figura 3.25). Este
fenômeno, mesmo não prejudicando completamente o processo manual de
localização, complica a analise das imagens e é fonte de ruído para os processos
automáticos de localização.
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aplicadas para executar várias funções, entre elas, reconhecimento de padrões,
classificação, reconhecimento de fala e controle de processos.
Porém, mesmo que as RNA possam solucionar com exatidão inúmeros problemas
na engenharia e em outras áreas, elas não contribuem no entendimento do fenômeno,
tendo uma natureza de caixa-preta (SCHAAP e LEIJ, 1998), sendo que a estrutura de
baixo nível de uma rede treinada se baseia em um grande número de parâmetros sem
significado físico.

3.5.3.1.

Modelo de um neurônio

Um genérico neurônio i é um elemento que processa um vetor de entrada x e

produz uma saída escalar si . È realizada a soma ui dos produtos de cada componente

do vetor de entrada x pelos respectivos elementos da i-ésima linha da matriz dos

pesos W, adicionando o termo wi0 que representa uma constante chamada de bias, ou
polarização do neurônio (HAYKIN, 1994):
½† = µ ¾†® ~® + ¾†º = ¿À† Á + ¾†º
®

(3.14)

A saída si do neurônio i é dada considerando-se uma função de ativação f cujo

argumento é ui, sendo si =f(ui). O modelo de um neurônio é representado na Figura
3.27 (HAYKIN, 1994).

Figura 3.27 – Estrutura de um neurônio

3.5.3.2.

Funções de ativação

As funções de ativação mais utilizadas são três tipos:
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•

•

•

Linear
„† = Â(½† ) = ½†

(3.15)

0 „ª ½† < 0
„† = Â(½† ) = h
1 „ª ½† ≥ 0

(3.16)

Degrau unitário

Sigmoide (frequentemente tangente hiperbólica)
„† = ÄÅℎ(½† ) =

1 R ª I[ÆŒ
1 + ª I[ÆŒ

(3.17)

As funções não lineares (degrau e sigmoide) tem objetivo de conferir a rede, que
como será mostrado mais adiante é uma combinação de neurônios, uma natureza não
linear. A tangente hiperbólica tem a vantagem de ter derivada, o que é relevante no
processo de treinamento por retropropagação dos erros (HAYKIN, 1994).

3.5.3.3.

Arquitetura de uma Rede Neural Artificial

A interconexão de dois ou mais neurónios constitui uma rede. A organização dos
neurónios nas redes “FeedForward” é por camadas, como mostrado na Figura 3.28
(HAYKIN, 1994). Aqui é representada uma rede com três camadas, vetor de entrada x
com três componentes e de saída ÇÈ com dois.

Uma rede neural com esta caraterística pode ser representada simbolicamente
com a seguinte função:
Ê = Ë(Á)
É

76

(3.18)

Figura 3.28 – Arquitetura de uma Rede Neural Artificial “FeedForward”

3.5.3.4.

Treinamento

A fase de treinamento de uma rede consiste na escolha dos valores da matriz W e
Í

dos biases wi0 que tem a finalidade de minimizar os erros quadráticos ε[ definido pela
Ï

[

[

ÊÑ Ð = µÒ•ƒÏ R •ÈƒÏ Ó
Î [ = ÐÉÑ R É
ƒ

(3.19)

onde o índice k aponta a cada um dos pares de dados e l aos componentes dos

vetores ÇÈ e y que representam as saídas do modelo fenomenológico. Mais
propriamente, é um problema de minimização da função F0
Ï

´º = Ô ¶Î [ · = ´º (¿)

(3.20)

função dos elementos da matriz W e dos biases wi0 aqui representados em forma de
vetor w .

O algoritmo de retropropagação dos erros, cuja ilustração detalhada pode ser
encontrada em WASSERMAN (1989), HAYKIN (1994) e MEHROTRA et al. (1997)
representa uma forma de solucionar o problema citato levando iterativamente a
redução dos erros definidos na (3.19) através uma propagação no sentido inverso em
uma rede associada obtida da original mediante linearização dos neurônios.
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3.5.3.5.

Formas de aplicação do treinamento

Supondo ter à disposição P pares de dados (xp,yp), em cada iteração n do

algoritmo de treinamento acontece uma atualização para cada um dos pesos wij com

base na média das variações Δwij calculados a partir da retropropagação do erro de
cada par. O processo iterativo, que começa com wij aleatórios, termina até atingir um

valor de erro preestabelecido.
No treinamento em batelada todos os pares são usados em cada iteração. Já no

treinamento em lotes o treinamento acontece utilizando sequencialmente subconjuntos

de pares, o que torna o processo mais rápido especialmente por valores de P > 200

(HAYKIN, 1994). Nos treinamentos da família regra delta acontece uma atualização
dos valores wij a cada par de dados apresentado.
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4. ESTUDO

ANALÍTICO

APLICADO

A

SISTEMAS DE DETECÇÃO MÓVEIS

Com o objetivo de desenvolver um protótipo de um sistema de localização de
vazamentos aplicado a revestimentos com duas geomembranas, faz-se necessário
estudar a influência das principais variáveis envolvidas no processo de localização.
Foram aplicados modelos analíticos com a finalidade de estudar a relação de
cada variável com o resultado (sensibilidade e acurácia de localização).
A abordagem proposta neste capítulo foi desenvolvida para amostragens de tipo
polo-dipolo aplicadas na superfície de um sistema de revestimento (sistemas móveis).
Porem, a maioria das conclusões pode ser estendida e sistemas com dupla camada
de revestimento e amostragem por polo-polo.

4.1.

Modelo analítico

O objetivo deste estudo analítico foi modelar o conjunto de fenômenos que
influenciam a detecção elétrica de vazamentos, combinando o calculo da razão Iv/I0

(corrente que flui através do vazamento Iv sobre corrente injetada I0) proposto por
BISHOP (2002) e GUAN et al. (2009) e com a formulação de DARILEK e LAINE
(1990) relativa à distribuição de potencial na camada de proteção provocada por um
vazamento modelado como uma anomalia pontual. A combinação das duas
abordagens permite calcular a razão VMN/I0, ou seja, a resposta do sistema em função
de um determinado estímulo de corrente. Relativamente aos sistemas móveis, foi
possível avaliar a eficiência do processo de detecção ao variar os principais
parâmetros que caracterizam o processo, entre eles, a resistividade do solo e da
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geomembrana, a espessura da camada de proteção, distância entre vazamento e
linhas de medição, área da célula, distância entre os eletrodos M e N e dimensões do
vazamento.

4.2.

Estudo paramétrico

Na primeira fase desta pesquisa, foram identificados os parâmetros que mais
influenciam a razão Iv/I0. Valores altos da razão Iv/I0 permitem aumentar a eficiência
do teste, bem como a sensibilidade do sistema sem precisar elevar a potência da
fonte. Posteriormente, foi estudada a distribuição do potencial elétrico mantendo
constantes os parâmetros que influenciam Iv. Foi assim determinada a razão VMN/Iv,
através da aplicação da equação (2.8) em coordenadas cartesianas de acordo com a
Figura 2.10. Este modelo não contempla diretamente as caraterísticas do vazamento,
como raio e resistividade interna, que são embutidas no cálculo do valor da corrente Iv.
Consideraram-se levantamentos efetuados por retas paralelas ao eixo y, com o dipolo

M-N orientado nesta direção. A camada de proteção da geomembrana foi modelada
com uma resistividade ρw = 15Ωm. Também foi suposto que o eletrodo A de injeção da

corrente se encontraria a uma distância suficientemente grande da área de ensaio
para não gerar uma anomalia detectada pelo instrumento.

4.2.1. Distribuição da corrente entre vazamentos e condução difusa
Mediante a aplicação das equações (2.9), (2.10), (2.11), (2.15) e (2.16), foi
determinada a fração de corrente que flui através de um vazamento de diâmetro de 5
mm em uma geomembrana de 2,5 mm de espessura. Neste estudo, manteve-se uma
resistência de contato entre solo e eletrodos de injeção de 20 Ω, o que corresponde a
eletrodos em forma de hastes com 0,5 m de comprimento e diâmetro de 1 cm.
Na equação (2.15) foi considerada ρi=100 Ωm, superior ao valor da resistividade
do solo, supondo que a resistividade interna do vazamento seja maior do que no solo
livre. Este valor produz um valor de Iv/I0 próximo àquele calculado por PARRA (1988)
nas mesmas condições.
A Figura 4.1 mostrou tendências muito diferentes ao variar a resistividade da
geomembrana. A resistividade ρl=109 Ωm, típica do PVC, leva a valores de Iv/I0 não
superiores a 0,1. Nestas condições, o processo de localização não é viável porque a
assinatura elétrica do vazamento é mascarada pela passagem difusa da corrente (não
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resistividade do solo de embasamento e a resistência de contato entre solo e
eletrodos.
Na Tabela 4.1 são resumidos os resultados dos modelos propostos em forma de
análise de sensibilidade, diferenciando o efeito sobre as razões Iv/I0 e VMN/Iv .
A presença de vazamentos múltiplos apresentou, em geral, uma diminuição da
amplitude do sinal devido à menor corrente que flui através de cada anomalia e um
problema de resolução da assinatura se a distância dos vazamentos se aproxima ao
espaçamento entre os eletrodos.

Tabela 4.1 – Análise de sensibilidade para os principais parâmetros do modelo
Parâmetro

Al
ρl

ρw

rv

h
s

Variação

Valores de referência

parâmetro

Al = 4.5∙104 m2; ρl = 1013 Ωm;
rv = 2.5 mm; t = 2,5 mm; ρw =
15Ωm; ρs = 30Ωm; h = 0,3m
ρl = 1011 Ωm; Al = 4.5∙104 m2;
rv = 2.5 mm; t = 2,5 mm; ρw =
15Ωm; ρs = 30Ωm; h = 0,3m
ρw = 50Ωm; Al = 104 m2, h =
0,3 m, ρl = 1011 Ωm, ρs =
30Ωm; rv = 5 mm; x = 0, z = 0,
s=1m
rv = 5 mm; Al = 104 m2, ρl =
1011 Ωm, ρw = 15Ωm, ρs =

30Ωm, t = 2,5 mm, h = 0,3m

h = 0,3m; Al = 104 m2, ρl =
1011 Ωm, ρw = 15Ωm, ρs =
30Ωm, t = 2,5 mm, rv = 5 mm;
x = 0, z = 0, s = 1 m
s = 2 m; x = 0, z = 0, ρw =
15Ωm, h = 0,3m

Efeito sobre Iv/I0

Efeito sobre
ΔVMN/Iv

0.444

1.0165

-

1.777

0.9777

-

0.01

0.227

-

100

3.88

-

.2

1.060

.2

2

.926

2

.5

.737

2

1.129

.5

.9979

2.390

2

1.001

.3439

.5

-

.8369

1.5

-

1.059

* a determinação analítica de ∆VMN/Iv se baseia na hipótese de vazamento pontual

90

*

5. MODELO
SISTEMA

EM ESCALA

LEV

1:100

APLICADO

A

DE UM
DUAS

GEOMEMBRANAS

Neste capítulo são apresentados os resultados relativos ao desenvolvimento do
modelo em escala 1:100 de um sistema LEV, de acordo com os conhecimentos
procedentes da literatura, dos questionários enviados as empresas fornecedoras
(Capítulo 2) e das observações diretas no CTR de Seropédica. A metodologia geral é
descrita no Capítulo 3. Porém, ao longo dos parágrafos seguintes, são apresentadas
soluções metodológicas específicas, que foram adotadas para solucionar os
imprevistos que surgiram ao longo da pesquisa.
No começo são descritos os elementos constituintes do modelo. Posteriormente,
são apresentados os testes realizados no laboratório e a validação do modelo
numérico.

5.1. Elementos do modelo físico 1:100
São aqui apresentados os resultados dos testes de caraterização e de
resistividade do solo que compõe as camadas minerais do modelo. Sucessivamente,
são realizadas algumas considerações relativas à escolha do filme plástico que
representou a geomembrana no modelo em escala.
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5.1.1.

Camadas minerais

O solo utilizado no modelo físico 1:100, preparado de acordo com a norma NBR
6457 (ABNT, 1986), foi submetido à análise granulométrica em conformidade com a
norma NBR 7181 (ABNT, 1984c) e mostrou uma composição balanceada entre areia,
silte e argila (Tabela 5.1). A massa específica dos grãos foi determinada em
concordância com a NBR 6508 (ABNT, 1984d) e resultou 2,622 g∙cm-3.
Os limites de plasticidade e de liquidez, determinados seguindo respetivamente às
normas NBR 7180 (ABNT, 1984b) e NBR 6459 (ABNT, 1984a), resultaram em LP =
22% e LL = 60%.

Tabela 5.1 – Composição granulométrica do solo utilizado nos modelo 1:100

Argila

Silte

36

29

5.1.1.1.

Areia
Fina
8

Média
15

Grossa
12

Pedregulho
0

Ensaio de compactação

O ensaio foi realizado de acordo com a norma NBR 7182 (ABNT, 1988). A
amostra foi preparada em conformidade com a NBR 6457 (ABNT, 1986). Foi utilizada
uma energia de compactação Intermediária. Os resultados mostrados na Figura 5.1
apresentam uma umidade ótima de 19,6 %, em correspondência da qual obteve-se
uma massa especifica aparente seca mea = 1,605 g·cm-3, o que corresponde a e =
0,634.
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Figura 5.5 – Alterações acidentais no filme de PVC (espessura de 0,025 mm) detectados
mediante mapeamento elétrico

A elevada frequência destes problemas levou à escolha de utilizar um filme
plástico de maior espessura, correspondente a 0,1 mm.

5.2. Preparação do modelo e modalidade de realização dos
ensaios
5.2.1. Uniformização da resistividade na camada inferior

5.2.1.1.

Antes da montagem do modelo completo

Ao atingir a espessura de 2 cm (nível final da primeira camada de acordo com a
metodologia apresentada no item 3.3.2), foi realizado um mapeamento com o arranjo
polo-polo apresentado na Figura 5.6, onde os eletrodos de uso misto (de maiores
dimensões) têm função A e B, o eletrodo de coordenadas (90,10) tem função N, e os
restantes eletrodos são utilizados em sequência com a função M.

onde ε0 = 8,8542·10-12 F·m-1 é a constante de permissividade do vácuo, εr [-] é a

permissividade relativa (correspondente a 3 pelo PVC), A a área da membrana [m2] e t
a espessura [m]. O valor da capacidade elétrica resultante foi 0,266 µF e 1 µF pela
membrana com espessura de 0,1 mm e 0,025 mm, respetivamente.

Sabendo que em um circuito RC a constante de tempo vale τ = RC e que, no caso

considerado, é yÙÚ = y´M + y´‚ estimada em 1500 Ω, obtém-se τ correspondente a
7,17·10-4 s e 2,87·10-3 s pela membrana com espessura de 0,1 mm e de 0,025 mm,
respetivamente. Considerando que a resposta transitória desaparece em 5τ, os
valores aqui calculados revelam que não serão detectados efeitos capacitivos por
nenhuma das frequências de trabalho do instrumento 4point (até 30 Hz).
5.2.2.2.

Presença de um vazamento

Considerando um furo na membrana de 0,7 mm de diâmetro, a resistência
equivalente do circuito passa a valer 8926 Ω no caso da membrana com espessura de
0,1 mm e de 7133 Ω no caso da membrana com espessura de 0,025 mm o que leva a
uma tensão de injeção, para obter I = 1mA, de 8,926 V e 7,133 V respetivamente.

5.2.3. Técnica de ensaio

5.2.3.1.

Anomalias do potencial no contorno do modelo

Os mapeamentos de potencial elétrico foram depurados de resultados incoerentes
que se apresentaram prevalentemente em forma de picos de tensão nas bordas do
modelo. Em presença da membrana intacta, especialmente após uma nova instalação,
foram frequentes anomalias de potencial parecidas ao caso da Figura 5.11.
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Outro valor relevante é a tensão de injeção VAB que, como a corrente, é
influenciada pelas caraterísticas resistivas do meio.

5.3.1. Estudo da resposta em ausência de vazamentos
As diferentes configurações analisadas em ausência de vazamentos (Tabela 5.2)
foram avaliadas em termos da razão ΔVM-m/I, onde ΔVM-m é a diferença entre os
valores máximos e mínimos registrados durante cada mapeamento. Esta razão
fornece uma medida do desnivelamento do potencial elétrico, devido ao efeito ôhmico,
e é influenciada principalmente pela posição dos eletrodos B colocados na camada
mineral de medição. Em caso de vazamento, este fenômeno se adiciona à assinatura
dos vazamentos, representando um potencial obstáculo à detecção e à localização.
Por isso, são mais recomendáveis as configurações com baixos valores de ΔVM-m/I.

Foi também aferida a tensão de injeção VAB, que é a diferença de potencial necessária

para 1 mA.

Tabela 5.2 – Configurações de eletrodos avaliadas no caso de ausência de vazamentos

código
LCS101
LCS102
LCS103
LCS104

Conf B

BB
BN
NB
4B

vaz
N/A
N/A
N/A
N/A

Na Figura 5.13 são apresentados os mapeamentos de V/I nas configurações

originárias BB, BN e NB. Em todos os casos, é visível uma marcante queda do

potencial próximo do eletrodo de retorno de corrente B. As configurações BN e NB

foram combinadas, eliminando assim as regiões afetadas pelos problemas citados,
gerando a configuração chamada de BNNB, obtida mediante a definição (3.10).
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Figura 5.15 – Furo criado na membrana com agulha de 0,7mm

Na Tabela 5.4 são apresentados os ensaios realizados nesta seção. Os
resultados foram avaliados em termos de acurácia e sensibilidade.

Tabela 5.4 – Configurações de eletrodos avaliadas no caso de vazamentos e tensão
necessárias para injetar a corrente I = 1mA

código

Conf B

vaz

LCV105
LCV106
LCV107
LCV108
LCV109
LCV110
LCV111
LCV112

BB
BN
NB
4B
BB
BN
NB
4B

(40,20)
(40,20)
(40,20)
(40,20)
(20,20)
(20,20)
(20,20)
(20,20)

VAB
[V]
3,8
4,7
6,7
3,7
4,2
5,1
6,5
3,0

Na Figura 5.16 são exibidas as visualizações do mapeamento do potencial elétrico
nas configurações BB, BNNB e 4B.

1

Tabela 5.5 – Avalição da sensibilidade nas configurações BB, BNNB e 4B em presença de um
furo (agulha 0,7mm)

vaz
(40,20)
(20,20)
(40,20)
(20,20)
(40,20)
(20,20)

BB
BNNB
4B

5.3.2.2.

ΔV*Mm/I
[V/A]
396,70
436,22
352,87
302,62
250,65
360,53

∗
ΔVÛIÜ
ΔVÛIÜ

ΔVM-m/I
[V/A]

3,334
3,666
5,856
4,981
3,784
5,442

118,98
60,76
66,24

Acurácia

Para avaliar a acurácia foram consideradas:
a razão ΔV*r-m /ΔV*M-m, onde ΔV*r-m é a diferença entre o potencial elétrico
interpolado no ponto de real posicionamento do vazamento e o menor
potencial que aparece no mapeamento;
o valor AC definido como jÞ

jI
…j , onde A- é a área da região do
À

mapeamento interpolado onde o potencial elétrico é menor do que o valor
no ponto do vazamento real e At é a área total; a razão AC fornece assim

uma estimativa da acurácia de localização, sendo igual a 1 no caso de
ausência de erro.

Na Tabela 5.6 é evidenciado como as configurações BB e 4B apresentaram uma

localização de vazamento mais acurada para o vazamento considerado.

Tabela 5.6 – Avalição da acurácia nas configurações BB, BNNB e 4B em presença de um furo
(agulha 0,7mm) com coordenadas (40,20)

vaz
BB
BNNB
4B

(40,20)
(20,20)
(40,20)
(20,20)
(40,20)
(20,20)
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∗
ΔVßIÜ
∗
ΔVÛIÜ
0,877
0,916
0,751
0,891
0,873
0,863

AC
0,937
0,973
0,698
0,968
0,934
0,968

5.4.1. Condução na camada inferior
Foi modelado o problema de condução elétrica no plano (ensaio LBS001 item
5.2.1.1, Figura 5.6), escolhendo um modelo bidimensional. O script utilizado neste
caso é descrito no item A.3.1. Foi necessário realizar um ajuste dos parâmetros de
acordo com o ilustrado no item A.3.4. O parâmetro representativo da resistência de
contato solo-eletrodo de injeção e, em escala menor, a resistividade do solo, foram
ajustados. O objetivo foi atingir o mesmo valor de corrente injetada pelo instrumento
geofísico.
Na Tabela 5.7 são comparados os valores experimentais com os resultados dos
cálculos aos elementos finitos. A tensão de injeção foi VAB = 1,73 V. O coeficiente de

determinação R2 de 0,9876 demonstrou correspondência entre os dois conjuntos de
dados. Deve-se considerar que o modelo numérico aplicado considerou a resistividade
constante no solo.

Tabela 5.7 – Comparação entre valores medidos e simulação no teste de condução na camada
inferior

Experimental
Elementos finitos

Corrente injetada (I)
ΔVM-m entre eletrodos
[mA]
da grelha [mV]
1
443,8
0,922
436,0
2
R =0,9876

5.4.2. Modelo completo
A modelagem do sistema completo requereu uma abordagem tridimensional. Os
resultados aqui apresentados foram realizados com um modelo de FlexPDE, que
incluiu as seguintes camadas:
1) Solo com eletrodos de retorno B
2) Solo
3) Membrana (eventualmente com a região correspondente ao furo)
4) Solo
5) Solo com eletrodo de injeção A.
Os scripts são descritos detalhadamente no item A.3.2.
O caso 4B, pela maior complexidade e pela simulação das resistências elétricas,
requereu um script diferente do ilustrado no item A.3.3.
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5.4.2.1.

Comparação com os dados experimentais

Foram comparados com o modelo de elementos finitos os ensaios sem
vazamento do LCS101 até o LCS104 e com vazamento do LCV105 até o LCV109. Os
resultados apresentados na Tabela 5.8 ilustram uma maior aproximação do modelo
aos casos com vazamento, em termos de R2.

Tabela 5.8 – Comparação resultados experimentais com modelo EF
Configuração

Teste

VABExp

VABEF

[V]

[V]

R

2

BB

48,0

88,2

0,8636

Ausência de

NB

45,3

90,1

0,6698

vazamentos

BN

45,7

86,2

0,6988

4B

45,0

87,0

0,3497

BB

3,8

3,79

0,8784

NB

4,7

5,50

0,9301

BN

6,7

5,50

0,7363

4B

3,7

3,45

0,9278

Furo 0,7mm (40,20)

Comparando os valores da tensão VAB utilizados no modelo aos elementos finitos
no caso sem vazamento, nota-se um distanciamento dos valores experimentais. Este
fenômeno pode ser devido a um erro na estimativa da resistividade do filme de PVC,
para o qual foi escolhido um valor aproximado da resistividade de acordo com a
Tabela

2.2.

No

caso

com

vazamento,

o

valor

da

corrente

elétrica

(e,

consequentemente, do potencial de injeção) não é influenciado significativamente pela
resistência da geomembrana. Por isso, os valores de VAB/I determinados pelo modelo
de elementos finitos se mostraram coerentes com os valores experimentais.
Optou-se para apresentar na Figura 5.19 somente o caso de pior ajuste
(configuração 4B sem vazamentos) com os dados experimentais. Na situação real são

visíveis irregularidades, porém, a influência dos eletrodos B de retorno da corrente
aparenta ter um peso menor.
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6. ESTUDOS NUMÉRICOS

Após tratar, no capítulo anterior, da validação do modelo numérico com base nos
testes realizados em laboratório relativos ao modelo físico em escala 1:100, foram
realizados estudos mais abrangentes com a metodologia desenvolvida.
A pesquisa apresentada neste capítulo teve o objetivo de verificar numericamente
a influência de alguns parâmetros sobre a sensibilidade e a acurácia de localização ao
variar:
O número de eletrodos de retorno de corrente (B);
A posição do vazamento relativa aos eletrodos de mapeamento;
A posição do vazamento no domínio;
A presença de dois vazamentos;
A presença de regiões com diferentes resistividades.

6.1. Aumento do número dos eletrodos B na configuração 4B
Sempre com referência ao modelo numérico utilizado no paragrafo anterior, foi
realizada uma série de cálculos comparando as soluções com 4 e com 8 eletrodos,
conectados ao terminal B com diferentes valores de resistência R. A corrente I foi
mantida a 0,1 mA. A solução com 8 eletrodos apresenta visivelmente uma menor
distorção (Figura 6.1).
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8 eletrodos B

4 eletrodos B

Figura 6.1 – Distribuição do potencial [V] por um vazamento de coordenadas (40,20) por R =
1000 Ω (modelo EF)

Da Tabela 6.1 resulta evidente a menor distorção no mapeamento, determinado
pela configuração com 8 eletrodos que se refletiu numa melhor acurácia de localização
(maior razão ΔV*r-m /ΔV*M-m).
Porém, em termos de sensibilidade os resultados foram controversos e
dependeram fortemente da escolha da resistência R.
Tabela 6.1 – Avalição da sensibilidade e acurácia na configuração 4B e 8B, vazamento xc = 40
cm, yc = 20 cm

l. B
1
2
3
4
5
6

4
4
4
8
8
8

e

R
[

AB

V
[

*AB

V
[

Ω]

V]

V]

200
1000
5000
200
1000
5000

15,00
15,00
15,00
17,65
17,65
17,65

1,13
1,13
1,25
1,22
1,22
1,22

ΔVM-

m

[V]

0,004137
0,004207
0,004220
0,003949
0,004381
0,004605

1

ΔV*

M-m

∗
ΔVÛIÜ
ΔVÛIÜ

[V]

0,016135
0,019889
0,017359
0,013857
0,017713
0,027557

ΔV*r

-m

∗
ΔVßIÜ
∗
ΔVÛIÜ

[V]

3,900
4,727
4,113
3,509
4,043
5,984

0,013969
0,017560
0,014491
0,013324
0,016694
0,025978

0,8658
0,8829
0,8348
0,9624
0,9425
0,9427

Tabela 6.2 – Avaliação do aumento da sensibilidade de um vazamento em função da distância
do eletrodo mais próximo

4
1
2
3
x
40
45
47.5
50
vazamento
y
20
25
27.5
30
d/dM
√2/2 √2/4 √2/8
0
ΔV/I
161.16 177.59 347.41 361.89
Magnificação
1
1.102 2.156 2.245

teste

6.2.2. Posição do vazamento em relação às fronteiras do domínio e aos
eletrodos de injeção de corrente
Utilizando a geometria do modelo em escala 1:100, foram realizadas análises
numéricas para 16 vazamentos diferentes, colocados nos centros dos elementos da
grelha de mapeamento do potencial elétrico (Capítulo 5). Diferentemente do modelo
de laboratório, com a finalidade de atingir uma maior coerência com a escala
geométrica real, a espessura da geomembrana (filme de PVC) foi fixada em 0,025 mm
na escala do modelo. Foram comparadas as diferentes configurações de eletrodos BB,

BNNB e 4B em termos de sensibilidade e acurácia. Foi também avaliada a

sensibilidade teórica considerando a razão entre a resposta do sistema no caso de um
vazamento e no caso sem vazamentos, como já abordado no Capítulo 5. Para avaliar
a acurácia foi considerada a razão A-/At, onde At é a área total da região ensaiada e

A- é a área da região na qual o valor do potencial elétrico é menor ou igual ao
potencial interpolado no vazamento.
De acordo com a Figura 6.3, a configuração BB não permitiu alcançar, em todos
os pontos, o fator de sensibilidade de 3 previsto pela norma ASTM D7007 (ASTM,
2009). Já a configuração BNNB apresentou pontos onde o sistema teve uma
sensibilidade adequada e outros onde este valor foi menor do que o limite mínimo. A
configuração 4B resultou ser apropriada em todos os pontos analisados. A observação
dos dados permitiu afirmar que valores maiores de sensibilidade podem ser
conseguidos nos pontos situados a menor distância das bordas do modelo, para todas
as configurações. Em sobreposição a este fenômeno, foi notada uma influência da
distância do(s) eletrodo(s) de tipo B. A proximidade dos eletrodos de injeção de
corrente agrava a sensibilidade.
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7. ESTUDO SOBRE O MODELO DE CAMPO

Neste capítulo são descritos o projeto de implantação e os testes realizados no
modelo de campo instalado no Horto da Prefeitura Universitária da UFRJ, na Ilha do
Fundão (Rio de Janeiro).

7.1. Justificativa da realização do modelo no campo
A realização do modelo de campo do sistema LEV permitiu:
1. Avaliar a magnitude do efeito da desuniformidade das propriedades em
uma escala mais próxima à real;
2. Superar as limitações do modelo reduzido em escala 1:100, descrito no
item 3.3, relativas à impossibilidade de representar corretamente alguns
elementos como as camadas minerais (que na escala 1:100 deveriam ser
de apenas 5 mm).
A colocação no campo permitiu aumentar a extensão da área ensaiada
correspondente na escala real (no modelo 1:100 era de apenas um hectare). Esta
caraterística impôs o estudo de uma solução técnica para gerenciar a complexidade
de se ter um número elevado de eletrodos a serem conectados ao equipamento ao
mesmo tempo.

7.1.1. Algumas limitações do modelo de campo
Lembrando que o modelo de campo visa representar o revestimento de uma
célula de um aterro em escala 1:20, a estrutura realizada tem a desvantagem de
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desrespeitar a redução dimensional da geomembrana, sendo impossível, por
problemas de resistência mecânica e de disponibilidade no mercado, encontrar um
revestimento com espessuras entre 0,05 e 0,15 mm. Esta escolha tem duas
importantes consequências:
1. Magnificar a resistência de geomembrana demandando um maior
potencial teórico de injeção à paridade de corrente;
2. Ocultar o distúrbio devido à sobreposição do efeito da passagem da
corrente através da geomembrana intacta. Este fato, junto com o item
anterior, não permite realizar uma avaliação da sensibilidade do sistema
de acordo com a metodologia proposta pela norma ASTM 7007.

7.2. Avaliação numérica do modelo de campo
Com a finalidade de realizar um projeto detalhado do modelo de campo foram
realizadas simulações mediante um modelo tridimensional por elementos finitos,
analogamente ao realizado no modelo de laboratório utilizando um script do software

FlexPDE análogo àquele apresentado no item A.3.2. As diferenças principais residem
nas dimensões. Em uma primeira fase, os testes numéricos foram conduzidos
considerando-se uma planta do modelo de campo com forma de um quadrado com
lado de 10 m (geometria discutida no parágrafo 3.4). Similarmente ao processo
realizado no campo, as simulações são conduzidas subárea por subárea e sujeitas ao
algoritmo de aplanação (item 3.5.2). Os códigos de cada ensaio numérico, ou de
campo, seguem a padronização apresentada no item A.2. Foi considerada uma falha
padrão de forma circular com diâmetro de 5 mm com caraterísticas resistivas ao
interno idênticas àquelas do material de origem.

7.2.1. Principais hipóteses do estudo numérico
Para evitar problemas de não-convergência da solução numérica, apresentados
no caso de presença de vazamentos, foi necessário considerar no modelo uma
membrana com ρ=109 Ωm (correspondente ao PVC). Este valor distancia-se do valor
no modelo de campo no qual a geomembrana é de PEAD.
Neste parágrafo é discutido o efeito desta aproximação, aparentemente muito
grosseira, sobre os resultados da análise numérica que tem a finalidade de avaliar as
configurações de eletrodos propostas em termo de acurácia.
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No caso sem vazamento, não houve problemas de convergência e foi então

possível comparar o valor de ∆efIJ , obtido com resistividades correspondentes ao
PVC e ao PEAD. A diferença entre os dois casos foi inferior a 13%. Isto significa que
não existem substanciais diferenças na distribuição de potencial elétrico nas duas
configurações, sendo realizadas com a mesma corrente.
A mesma afirmação não vale no caso da presença de vazamentos. De acordo
com o estudo analítico tratado no capitulo 4, ao diminuir a resistividade da

geomembrana, a razão Is/I0 assume valores menores e, com isso, produz uma

diminuição da sensibilidade. Para a área considerada de 81 m2, a razão Is/I0 varia de
0,650 para uma geomembrana em PVC até 0,999 no caso do PEAD .

Com a finalidade de ter uma maior aproximação ao caso real, foi escolhido
trabalhar com uma corrente injetada I0 majorada do fator 1/0,650, de acordo com a
razão precedentemente citada. Mesmo assim, devido a esta condição, a parcela de
corrente que não atravessa o vazamento, correspondente neste caso a (I0 - Is )/0,650 ,
alterará a distribuição do potencial.
Destaca-se também que a avaliação numérica da sensibilidade pode ser
superestimada devido à ausência de irregularidades acidentais que não são
consideradas no modelo numérico.

7.2.2. Análise dos resultados
Antes de realizar o modelo de campo foram analisadas as configurações de
eletrodos ativos e passivos apresentados no item 3.4, mediante à metodologia
numérica utilizada nos capítulos precedentes que tem como objetivo a determinação
de índices de sensibilidade e de acurácia.

7.2.2.1.

Caso sem vazamentos

Na Tabela 7.1 são apresentados os resultados de testes com diferentes
configurações de eletrodos relativos ao modelo de campo. No caso sem vazamento
foram analisados os valores da diferença entre o valor máximo e mínimo do potencial
(†)

na seção genérica i, ∆efIJ , e no mapeamento como um todo, considerada a união
dos três sub-mapeamentos, ∆efIJ . Nas tabelas apresentadas sucessivamente, o

valor do potencial é dividido pela corrente de injeção com a finalidade de se ter um
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parâmetro independente das condições operacionais do teste. Este valor é relacionado
ao distúrbio intrínseco da configuração dos eletrodos.

Tabela 7.1 – Comparação de testes sem vazamentos

código
SCCS001
SCCS002
SCCS003
SCCS004
SCCS012
SCCS005
SCCS006
SCCS006b
SCCS013

Conf

B

vaz

1/2/1
1/2/1
1/2/1
1/1/1
1/1/1
2/2/2
2/2/2
2/2/2
1/1

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Ativação

Ativação

A

B
S1
S1
T
S1
S1
S1
S1
S1
T

SV
T-1
T-1
T-1
S+
SV
S+
T-1
T-1

(ä,å)

∆áâIã /
æ [V/A]
13,9
12,2
12,3
19,9
11,6
13,9
10,4
12,5
37

(ç)

∆áâIã /
æ [V/A]
20,1
20,1
20,1
20,1
16,8
7,8
7,8
7,8
37

∆áâIã /
æ [V/A]
20,1
36,5
36,5
44,7
20,2
13,9
10,4
12,5
37

Relembrando que, no caso sem vazamentos, é aconselhável ter os menores

valores possíveis de ∆efIJ , a configuração mais apropriada foi aquela verificada no
teste SCCS006, sendo que também o SCCS005 e SCCS006b (todas caraterizadas

pela disposição 2/2/2) apresentaram valores baixos de ∆efIJ , se comparados com as
disposições 1/1/1 e 1/2/1.
Observando a Tabela 7.1 também pode ser concluído que:

Configurações com um número maior de eletrodos B apresentaram baixos
(†)

valores do ∆efIJ , como no caso da seção 2 de todas as configurações
2/2/2 que se encontram rodeadas por quatro eletrodos dispostos com
regularidade; as configurações 1/2/1 e 1/1/1 são progressivamente piores
na medida em que há diminuição do número de eletrodos;
A proximidade dos eletrodos B à seção analisada sempre proporciona um
(è)

aumento do valor do ∆VÛIÜ, como pode ser observando nas seções 1 e 3

das configurações SV (ativação dos eletrodos mais próximos); foi também

considerada em SCCS012 uma configuração com eletrodos B laterais

mais afastados do centro e, por isso, mais longe do setor central que
apresentou um desempenho melhor em comparação à SCCS004, quase
coincidindo com a configuração 1/2/1 em termos de ∆efIJ ;

Não foi descoberta influência alguma sobre a distribuição do potencial da
configuração dos eletrodos de tipo A;
No ensaio SCCS013 foi considerada uma divisão em somente dois setores que
(†)

levou a valores de ∆efIJ maiores de todas as configurações com três
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setores; este fenômeno pode ser considerado um efeito de um menor
número de eletrodos B.

7.2.2.2.

Presença de um vazamento

Em presença de vazamentos foram analisados os seguintes parâmetros:
A diferença entre o valor máximo e mínimo do potencial na seção onde é
(J—é)

presente o vazamento, ∆efIJ /Y. Esta grandeza pode ser interpretada
como medida de sensibilidade. Valores altos em relação ao caso sem
vazamento permitem um maior destaque da anomalia;
O valor

êë∗ìíî
êë∗ïíî

já apresentado no item 5.3.2.2, que tem como objetivo

avaliar o acerto do valor do potencial elétrico;
O valor AC definido como jÞ

jI
…j (item 5.3.2.2);
À

É também avaliada a sensibilidade em relação ao caso sem vazamento
definida no parágrafo 5.3.2.1.
Foram escolhidas para a análise com vazamento as configurações que
forneceram os resultados mais satisfatórios na comparação apresentada no parágrafo
7.2.2.1, ou seja, aquelas com os arranjos 2/2/2 e 1/1/1.
Observando a Tabela 7.2 pode ser concluído que:
em todas as localizações testadas, o melhor resultado em termos de

sensibilidade foi conseguido pelas configurações com eletrodos B na posição
S+;

em geral os arranjos 2/2/2 tiveram um desempenho superior ao 1/1/1 em
termos de sensibilidade;
os arranjos 2/2/2 e 1/1/1 apresentaram resultados parecidos em termos de
acurácia;
nos arranjos 2/2/2 a configuração com maior sensibilidade (a S+) apresentou
menor acurácia em comparação com as outras; a mesma tendência não foi
acusada nos arranjos 1/1/1;
foi confirmado que os vazamentos mais próximos ao centro do modelo são
detectados pelo sistema LEV com maior acurácia.
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Tabela 7.2 – Comparação de testes com vazamento
(J—é)

código

Conf
B

Ativ A

Ativ B

vaz

∆efIJ /Y
[V/A]

SCCV014
SCCV015
SCCV016
SCCV017
SCCV018
SCCV019
SCCV020
SCCV021
SCCV021b
SCCV022
SCCV023
SCCV023b
SCCV024
SCCV025
SCCV026
SCCV027
SCCV028
SCCV028b
SCCV029
SCCV030
SCCV031

2/2/2
2/2/2
2/2/2
2/2/2
2/2/2
2/2/2
2/2/2
2/2/2
2/2/2
2/2/2
2/2/2
2/2/2
1/1/1
1/1/1
1/1/1
1/1/1
1/1/1
1/1/1
1/1/1
1/1/1
1/1/1

S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1

SV
T-1
S+
SV
T-1
S+
SV
T-1
S+
SV
T-1
S+
S+
SV
T-1
S+
SV
T-1
S+
SV
T-1

(2;5)
(2;5)
(2;5)
(5;4)
(5;4)
(5;4)
(3;5)
(3;5)
(3;5)
(2;2)
(2;2)
(2;2)
(2;5)
(2;5)
(2;5)
(5;8)
(5;8)
(5;8)
(2;2)
(2;2)
(2;2)

51,60
50,51
47,59
45,80
45,80
45,80
43,85
43,85
43,85
82,01
81,65
88,77
44,95
32,39
37,37
68,0
68,03
68,03
88,70
87,33
87,32

∗
ΔVßIÜ
∗
ΔVÛIÜ

0,95140
0,94879
0,71079
0,99960
0,99946
0,95400
0,89617
0,89036
0,80830
0,91938
0,92255
0,94180
0,96596
0,92334
0,94253
0,96751
0,96797
0,96775
0,92458
0.91136
0.91715

AC

Ref
SCCS

Sens
loc

0,98946
0,98922
0,94366
0,99989
0,99991
0,91202
0,97899
0,97562
0,91046
0,97163
0,97271
0,97898
0,98811
0,97498
0,98103
0,99148
0,99151
0,99150
0,97094
0.96883
0.96982

005
006b
006
005
006b
006
005
006b
006
005
006b
006
012
012c
012b
012
012c
012b
012
012c
012b

3,70
4,04
4,57
5,81
5,81
5,81
3,14
3,51
4,20
5,87
6,53
8,52
3,87
1,24
1,87
3,35
1,73
2,27
7,64
3,39
4,45

7.3. Ensaios no modelo de campo
7.3.1. Caraterísticas e condições de umidade do solo utilizado no modelo
de campo

7.3.1.1.

Análise granulométrica

Amostras do solo utilizado no modelo de campo preparado de acordo com a
norma NBR 6457 (ABNT, 1986) foram submetidas à análise granulométrica de acordo
com a norma NBR 7181 (ABNT, 1984c) e mostraram uma composição granulométrica
de argila arenosa (Tabela 7.3). A massa específica dos grãos foi determinada de
acordo com a norma NBR 6508 (ABNT, 1984d) e resultou em 2,628 g∙cm-3.
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A integridade da GM2;
O funcionamento do processo de localização.
Os resultados assim coletados foram comparados com os mapeamentos obtidos
por uma modelagem bidimensional do sistema de acordo com um script do software

FlexPDE análogo ao apresentado no parágrafo A.3.1. Esta última batelada de testes
numéricos representa a versão em duas dimensões dos testes apresentados no
parágrafo 7.2.2, tendo também uma atualização das dimensões do modelo que foram
reduzidas a 9 m (lado quadrado).
A Tabela 7.4 ilustra a comparação entre os mapeamentos realizados no modelo
de campo 1:20 e obtidos mediante modelagem bidimensional por elementos finitos. Na
maior parte das vezes, o valor do coeficiente de determinação calculado para cada
mapeamento resultou em um valor superior a 0,9. Este resultado reconfirma, de um
lado, a qualidade da modelagem numérica, como já indicado pelo caso do modelo de
laboratório e, do outro, a aderência da resposta do modelo de campo com o
comportamento esperado.
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Tabela 7.4 – Comparação entre modelo físico 1:20 e modelagem numérica 2D

código

Conf B At B

CBV006
CBV007
CBV008
CBV009
CBV010
CBV011
CBV012
CBV013
CBV014
CBV024
CBV025
CBV026
CBV027
CBV028
CBV029
CBV030
CBV031
CBV032
CBV033
CBV034
CBV035
CBV036
CBV037
CBV038
CBV039
CBV040
CBV041

1_1_1
1_1_1
1_1_1
1_1_1
1_1_1
1_1_1
1_1_1
1_1_1
1_1_1
2_2_2
2_2_2
2_2_2
2_2_2
2_2_2
2_2_2
2_2_2
2_2_2
2_2_2
1_2_1
1_2_1
1_2_1
1_2_1
1_2_1
1_2_1
1_2_1
1_2_1
1_2_1

SV
S+
T-1
SV
S+
T-1
SV
S+
T-1
SV
S+
T-1
SV
S+
T-1
SV
S+
T-1
SV
S+
T-1
SV
S+
T-1
SV
S+
T-1

Vazamento
([m];[m])
(2;7)
(2;7)
(2;7)
(5;4)
(5;4)
(5;4)
(8;3)
(8;3)
(8;3)
(2;7)
(2;7)
(2;7)
(5;4)
(5;4)
(5;4)
(8;3)
(8;3)
(8;3)
(2;7)
(2;7)
(2;7)
(5;4)
(5;4)
(5;4)
(8;3)
(8;3)
(8;3)

R2
0,9048
0,9459
0,9021
0,9113
0,7740
0,8475
0,9221
0,8435
0,8736
0,9893
0,8805
0.9775
0,9687
0,9137
0,9645
0,9468
0,9474
0,9491
0,9652
0,9753
0,9700
0,9551
0,9717
0,9681
0,9513
0,9673
0,9319

7.3.3. Coleta de dados para teste de algoritmos de localização
Nas mesmas condições ilustradas no item precedente (antes da colocação da
geomembrana GM1 e da camada mineral C1) foram coletados dados relativos a 50
vazamentos simulados injetando a corrente com um eletrodo diretamente na camada
mineral C2 (Figura 7.4). Esta metodologia de ensaio permite obter uma razoável
aproximação ao problema real, tendo a vantagem de não danificar a geomembrana
GM1, aspecto que complicaria enormemente a conduta do ensaio.

139

GM1 (Figura 7.7). O mesmo mapeamento do potencial sugere este fenômeno
apresentando valores do potencial mais elevados ao redor da camada C1,
evidenciados na Figura 7.8.

Figura 7.6 – Montagem do marco de madeira acima da GM1 reduzida (foto: Bernardo Barbosa)

1

Sucessivamente foi realizado um furo com uma broca de diâmetro de 2 mm nas
coordenadas (5,3 m; 6,0 m), como mostrado na Figura 7.9. Após reconstruir a camada
de cobertura C1 foi obtido o mapeamento exibido na Figura 7.10. A tensão necessária
para injetar a corrente de 0,1 mA foi de 24 V. Foi realizada uma comparação com os
valores calculados pela modelagem analítica do capítulo 4. Este valor de tensão foi
atingido por uma resistividade interna ao vazamento de 700 Ω·m, sendo todas as
outras variáveis do modelo determinadas geometricamente ou pelas propriedades dos
materiais. Este valor, muito maior do que a resistividade do solo utilizado, indica uma
descontinuidade do material entre o furo e as camadas minerais. Isto é coerente com a
modalidade de execução do furo, considerando que a broca deve ter removido parte
do material da camada C1 em proximidade do furo. A imagem mostra a anomalia
devida ao vazamento que, avaliado com o método proposto no item 5.3.2.2,
apresentou uma acurácia de 0,9690, baseado nos valores do potencial e AC = 0,9929,
em função do cálculo das áreas.

Figura 7.9 – Execução do furo na geomembrana G1 reduzida em (5,3 m; 6,0 m) (foto: Frederico
Fernandes)

1

Devido á dificuldade na análise da Figura 7.11 foi escolhido realizar um
mapeamento com equipamento móvel para obter informações mais pontuais sobre
eventuais vazamentos.

7.3.5.1.

Teste com equipamento móvel

Para verificar a hipótese citada foi desenvolvido um sistema móvel de medição, de
acordo com a descrição do parágrafo 3.4.5, chamado impropriamente de “dipolo”,
tendo a possibilidade de realizar mapeamento com uma maior resolução.
O teste foi aplicado mediante a conexão com o equipamento geofísico. Os
terminais M e N do instrumento foram conectados aos dois eletrodos do “dipolo” e
foram conduzidas medições ao longo de linhas paralelas ao eixo y na referência do
modelo (Figura 7.12).

Figura 7.12 – Teste móvel

A distância entre os eletrodos no dipolo s (de acordo com a terminologia do
parágrafo 4.2) foi de 1 m. O intervalo de medição ao longo das linhas de medição foi
de 0,5 m; a distância entre as linhas de medição também foi de 0,5m (Figura 7.13).

1

Figura 7.13 – Configuração do teste móvel

O resultado do mapeamento mostrou uma anomalia do tipo apresentado no
parágrafo 2.7.2.1 (Figura 2.13b), caracterizada por um pico e um vale (depressão)
sendo que o vazamento é localizado no ponto médio do segmento que conjunge as
projeções dos dois pontos citados no plano xy. As coordenadas coincidiram com os
valores determinados mediante o teste com o sistema fixo.

1

Figura 7.15 – Furo de 2 mm diâmetro realizado para o teste do sistema completo

A fim de localização foi realizado um mapeamento diferencial subtraindo os
valores de potencial elétrico obtidos no caso anterior com a mesma corrente. No
mapeamento assim depurado da anomalia pré-existente, ficou claramente evidenciada
a localização do vazamento artificialmente induzido (Figura 7.16). O processo de
localização, avaliado com o método proposto no item 5.3.2.2, apresentou uma
acurácia de 0,8760, baseado nos valores do potencial e AC =0,9939 baseado no
cálculo das áreas.

1

8. ALGORITMOS

DE

LOCALIZAÇÃO

DO

VAZAMENTO

Neste capítulo é investigado o problema da localização do vazamento através da
comparação de três abordagens diferentes. A primeira metodologia, que foi utilizada
nos capítulos precedentes, consiste em supor que a posição do vazamento se
encontre no ponto de máximo do mapeamento do potencial elétrico fornecido pela
interpolação dos valores colhidos pelos eletrodos de tipo M. O segundo método
propõe uma solução do problema inverso. A terceira abordagem é uma aplicação das
Redes Neurais Artificiais.

8.1. Determinação do vazamento correspondente ao máximo
valor interpolado
O método proposto consiste em localizar o vazamento no ponto de máximo do
mapeamento obtido como interpolação dos valores de potencial elétrico procedentes
dos eletrodos de acordo com quanto ilustrado no item 3.5.1.
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8.2. Solução do problema inverso
8.2.1. Condução em uma camada fina
No item 2.6.2 foi proposta uma formulação analítica relativa à determinação do
potencial elétrico em uma camada de profundidade infinita, de resistividade uniforme ρ,
por efeito de um eletrodo colocado na interface entre solo e atmosfera. Esta
configuração aproxima a distribuição do potencial elétrico no caso de um vazamento
em um sistema LEV aplicado a um revestimento com uma geomembrana colocada
diretamente em cima do solo compactado, que representa o embasamento do aterro
sanitário.
Em analogia com a citada formulação, foi estudada a condução elétrica em uma
camada fina, situação correspondente a um sistema LEV instalado entre duas
geomembranas. Foi assim considerada uma camada de resistividade uniforme ρ, de

espessura s, ao longo de eixo z, e de dimensões infinitas no plano xy (Figura 8.1), e
aplicada à equação (2.2). Obtêm-se uma equação equivalente a (2.3):
]e
Y
= RE ∙ ` = RE
]V
2ZV ∙ „

(8.1)

Isolando dV e integrando, obtém-se em forma de integral indefinida:
eX = \ ðe = R \

E Y
E Y
1
ðV =
˜H b c + Þ
„ 2ZV
„ 2Z
V

(8.2)

No caso ideal o segundo eletrodo se situa ao infinito provocando V∞=0, fazendo

com que a constante arbitrária de integração seja C=0.

154

Figura 8.1 – Superfície cilíndrica equipotencial em torno de um eletrodo em uma camada
condutiva de espessura s

Comparando a equação (8.2) com a (2.3), nota-se que o potencial elétrico
depende de ln(1/r), ao invés de 1/r .
No caso real o segundo eletrodo é colocado a uma distância finita e, por isso, é
presente o problema de determinação da constante de integração. A partir da equação
(8.2) foi considerada a seguinte formulação do potencial elétrico devido a um eletrodo
puntiforme (que no caso analisado representa um vazamento) em coordenadas
cartesianas com origem no vazamento:
e = eº + j ∙ ˜H

1

(8.3)

ñ~ [ + • [

onde estão presentes os parâmetros V0 e A que, no método proposto, serão
ajustados

para

reproduzir

as

distribuições

de

potencial

determinadas

experimentalmente.

8.2.2. Ajuste ao modelo aproximado
Considerando o caso geral da equação (8.3), avaliada para um sistema de
referência cartesiano qualquer:
e = eº + j ∙ ˜H

ñ(~ R ~x

1

1

)[

+ (• R •x )[

(8.4)

8.3. Aplicação do método das Redes Neurais Artificiais
8.3.1. Metodologia

8.3.1.1.

Tipologia de RNA e treinamento

Dentro do ambiente software Matlab Neural Network Toolbox (BEALE et al.,
2013), foi utilizada uma rede feed-forward de duas camadas com neurônios de saída
lineares e neurônios na camada oculta de tipo sigmoide. O número de neurônios na
camada oculta foi ajustado por tentativas.
A rede foi treinada com o algoritmo de backpropagation de Levenberg-Marquardt.
Os pares foram divididos nos subconjuntos de treinamento, validação e teste,
respetivamente. A análise dos erros destes conjuntos ao longo das iterações do
algoritmo de treinamento, permite determinar o ponto ótimo para terminar o processo,
antecipando o fenômeno de overtraining (HAYKIN, 1994).
Sucessivamente,

serão

apresentados

a

seguir

dois

estudos

aplicados,

respectivamente, ao modelo 1:100 e ao modelo de campo. Em ambos os casos, os
vetores x e y foram escalados de modo a ter média nula e desvio padrão unitários.

8.3.1.2.

Avaliação do desempenho da rede neural

O desempenho da rede neural treinada é estimado avaliando a raiz do erro
quadrático médio, que fisicamente representa a distância entre o vazamento real
(xè ; •è ) e o vazamento calculado pela RNA (xÈè ; •Èè ), pertencente aos conjuntos de
validação e treinamento de acordo com a equação (8.5):
]

óô

1
µ ñ(~† R ~È† )[ +(•† R •È† )[
Hò R HÄ

(8.5)

†¹óÀõp

onde np é número total de dados e nt o número de dados que compõem o
conjunto de treinamento.
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A remoção dos citados eletrodos não acarretou o processo de localização atuado
através dos métodos das RNA, levando a um coeficiente de determinação médio
R2=0,985.

8.3.3. Aplicação ao modelo de campo

8.3.3.1.

Pares de dados

Os pares utilizados no treinamento da rede são procedentes dos mapeamentos
realizados antes da instalação da geomembrana GM1, de acordo com quanto
apresentado no item 7.3.3.
Nos pares, os vetores de entrada x são constituídos por 81-uplas, cujos
componentes são os valores de potencial medido nos eletrodos de mapeamento com
referência aos eletrodos N de cada setor. Os vetores de saída y são constituídos pelos
pares das coordenadas dos vazamentos.
O total de 50 pares foi dividido nos três subconjuntos de treinamento, validação e
teste, com 36, 7, 7 unidades respetivamente (Figura 8.6 e Tabela 8.2). Os critérios de
divisão dos conjuntos foram os seguintes:
para distribuir uniformemente os vazamentos na área de ensaio, procurouse colocar um ponto de treinamento para cada uma das 36 subáreas
quadradas de lado 1,5 m visualizadas na Figura 8.6;
os restantes quatorze pontos foram destinados, em partes iguais para os
conjuntos de validação e de teste.
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9. CONCLUSÕES
FUTUROS

E

SUGESTÕES

DESENVOLVIMENTOS

PARA
DA

PESQUISA

A presente pesquisa tinha como objetivo desenvolver um sistema de
monitoramento de liner para aterros de resíduos sólidos, que foi totalmente alcançado.

9.1. Conclusões
Os mapeamentos elétricos nos sistemas LEV podem ser realizados aplicando
instrumentos geofísicos comerciais de medição de resistividade que apresentam um
circuito de injeção de corrente (terminais A e B) e um dipolo de medição de potencial

(terminais M e N). Os testes executados neste estudo com o objetivo de otimizar a

disposição espacial dos eletrodos, revelaram a necessidade de colocar o eletrodo de
retorno da corrente, neste estudo identificado com a letra B, fora da área de
mapeamento do potencial elétrico. Uma possível forma de conseguir isso é através de
uma divisão em subáreas, que foi a escolha adotada nos ensaios de campo. No caso
de aplicações com um grande número de eletrodos (item 3.4.2), a fragmentação em
subáreas e a sucessiva recomposição dos valores medidos em um único mapeamento
(item 3.5.2) facilitou também a identificação dos eventuais vazamentos.
A abordagem realizada utilizando modelos reduzidos permitiu fornecer indicações
confiáveis sobre o comportamento do sistema em escala real podendo analisar os
fenômenos ocorrentes mediante grandezas adimensionais como mostrado no item 3.2.

166

A modelagem por elementos finitos do fenômeno estacionário de condução
elétrica no solo permitiu reproduzir com suficiente exatidão a distribuição do potencial
elétrico, tanto no modelo de laboratório como no modelo de campo.
Os mapeamentos de potencial elétricos realizados em ausência de vazamentos
mostraram menor repetitividade e uma maior dependência das propriedades locais da
camada condutora. Mesmo considerando este aspecto, a analise elaborada resulta
relevante para avaliar a sensibilidade do sistema. O mapeamento da geomembrana
intacta representa uma referência em relação à qual detectar o surgimento de novos
vazamentos. Quanto mais o potencial elétrico resulta uniforme no domínio, tanto maior
será o destaque do efeito do vazamento. Como mostrado no estudo analítico do
capitulo 4, o distúrbio gerado em ausência vazamentos pode se tornar de uma
magnitude tal capaz de inviabilizar o processo de detecção. Casos críticos acontecem
ao aumentar o tamanho da célula e ou ao diminuir a resistência da geomembrana
principal. Uma situação análoga a uma geomembrana com baixa resistência seria a
presença de um ou mais caminhos preferenciais de passagem da corrente (na
periferia ou em correspondência de imperfeições da geomembrana). Todos os tipos de
testes conduzidos (numéricos, analíticos e experimentais) destacaram a elevada
sensibilidade dos sistemas LEV em relação a este tipo de ocorrências. Isto se traduz
na necessidade de manter as periferias da geomembrana livres de restos de solo:
como mostrado em literatura (NOSKO e ANDREZAL, 1994; WHITE e BARKER, 1997;
BISHOP, 2002) o ponto mais critico resulta ser a rampa de acesso à célula do aterro.
A aplicação de corrente alternada em baixa frequência se faz necessária para
evitar fenômenos de polarização espontânea e/ou resíduas do sistema.
A natureza periódica da corrente, por outro lado, poderia provocar um atraso na
estabilização do potencial elétrico devido ás caraterísticas capacitivas do sistema
estudado (sendo a geomembrana em conjunto com o solo, parecida a um capacitor).
Porém, nos testes apresentados nesta tese, como consequência das frequências
utilizadas e das caraterísticas geométricas e elétricas do sistema, o transiente do
potencial elétrico não é detectável pelos instrumentos geofísicos. Esta condição
poderia não ser valida em caso de uma grande extensão da célula de aterro sanitário.
A resistência elétrica da camada mineral (influenciada pela resistividade e pela
espessura do meio) condiciona os valores medidos de potencial elétrico. Porém a
elevação do potencial (devido ao aumento da resistividade) não se traduz em um
incremento da sensibilidade, do momento que se verifica uma concomitante ampliação
da resposta no caso sem vazamentos. As praticas experimentais tratadas nos
capítulos 5 e 7 e o estudo numérico proposto no item 6.4 evidenciaram que não
uniformidades de resistência na camada de mapeamento (devidas a diferenças de
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umidade, compactação ou espessura) pioram sempre a sensibilidade de acurácia de
detecção mesmo que o vazamento aconteça na região mais sensível (alta resistência),
além do risco de provocar configurações de falsos positivos. A citada analise revelou
também o efeito contraproducente da existência de uma área com umidade acima da
media nas proximidades do vazamento. Esta condição, o efeito natural da vazão de
chorume através de uma falha do sistema de revestimento, chama a atenção sobre a
necessidade de realizar os mapeamentos com um curto intervalo de tempo (por
exemplo, semanalmente).
A sensibilidade e a acurácia de um sistema LEV dependem marcadamente da
distância entre vazamento e fronteiras do domínio e da distância entre vazamento e
eletrodos de injeção de corrente de tipo B (colocados na camada de mapeamento). A
acurácia aumenta por vazamentos afastados dos eletrodos de tipo B e das fronteiras
do domínio de medição. Em termos de sensibilidade o efeito da proximidade dos
eletrodos também é negativo, porém a contiguidade ás bordas eleva a sensibilidade.
Além disso, a sensibilidade aumenta ao diminuir a distância entre vazamento e
eletrodo M mais próximo.

A posição dos eletrodos de tipo A não influenciou o desempenho do sistema de

localização.
Em caso de vazamentos múltiplos, anomalias com caraterísticas parecidas não
são distinguíveis se se encontram a uma distância inferior ao espaçamento dos
eletrodos de tipo M multiplicado por √2 (no caso de grelha regular com malha
quadrada).
A avaliação dos métodos de localização apontou que, entre as alternativas
pesquisadas, a escolha do ponto de máximo da interpolação permitiu identificar o
vazamento com maior exatidão. Porém o valor médio do erro de localização, calculado
com base em 11 vazamentos aleatórios, resultou 0,041 vezes a dimensão caraterística
do domínio. Este valor aparenta ser elevado em relação a quanto determinado por
FRANGOS (1997) que atingiu uma acurácia de 30 cm em uma área de 7200 m2.
Entretanto o estudo citado analisou vazamentos com dimensões 10 vezes maiores do
quanto considerado nesta pesquisa.
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9.2. Sugestões para futuros desenvolvimentos da pesquisa
9.2.1. Problema da localização
As abordagens propostas no capítulo 8 relativas ao ajuste do modelo analítico e à
aplicação do método das redes neurais artificiais tiveram um desempenho menor do
que o processo de simples interpolação. Com particular referência às caraterísticas
promissoras da aplicação das RNAs em este tipo de problemas parece oportuno
aprofundar a aplicação do método eventualmente combinando-o com a aplicação de
um modelo físico determinístico mais detalhado.

9.2.2. Estudo sobre a resistência dos vários componentes do sistema
Um elemento que complica a aplicação do método de LEV é a dificuldade de
determinar a priori a resistência elétrica oferecida por um vazamento. Para essa
finalidade seria relevante realizar um estudo experimental e numérico visando a
análise da resistência de vazamentos a partir de acidentes reais (ex: solda defeituosa,
corte, rasgo, perfuração, ...).

9.2.3. Funcionamento do sistema LEV em configurações de sistemas de
revestimento mais complexas
A presente pesquisa foi desenvolvida na hipótese que a geomembrana seja
incluída entre duas camadas argilosas, que geralmente têm resistividades que
favorecem a condução elétrica em baixa potência. Porém existem numerosas outras
formas de combinar a geomembrana como mostrado no item 2.4. Por isso é
fundamental conduzir estudos aplicados a outros tipos de soluções, considerando
materiais como areia, geotêxtil, geogrelha e mesmo o uso de GCL.

9.2.4. Teste da geomembrana secundária
É teoricamente possível estender o sistema de teste à geomembrana secundária.
Para isso seria necessária a colocação de eletrodos de injeção por debaixo deste
revestimento. Porém, precisa ser estudada a influência de outros elementos que
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interveem no caminho da corrente (geotêxtil ou geogrelhas), como destacado no item
9.2.3.

9.2.5. Otimização
No item 8.3.2.3 foi mostrado que, mesmo eliminando alguns eletrodos de
mapeamento com alta correlação, o desempenho do método das RNA em termos de
acurácia de localização não foi comprometido. A citada alteração da grelha de
mapeamento introduziu uma irregularidade geométrica. Este resultado deixa supor que
uma distribuição de eletrodos não uniforme pode ter maiores benefícios a paridade de
custos. Por isso poderia ser potencializado o estudo de soluções análogas aplicando a
mesma metodologia.

9.2.6. Outros modelos de sistemas LEV
A presente pesquisa foi dedicada a sistemas LEV que empregam uma grelha de
eletrodos de detecção na camada subjacente à geomembrana. Contudo, existem
abordagens alternativas cuja aplicação na área da LEV poderia ser investigada:
1. Uso de eletrodos de injeção e captação da corrente na periferia da camada
de solo (MARECHAL et al., 1987; BINLEY et al., 1997);
2. Eletrodos distribuídos de grande extensão linear (RODEL, 1996);
3. Aplicação da técnica da reflectómetria no domínio do tempo aplicada a
eletrodos especificamente projetados para este ensaio (ZHENCHONG e
YAYU, 2011).
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ANEXOS

A.1.

Questionário enviado as empresas fornecedoras de

testes LEV
A.1.1. Sistemas LEV permanentes
1. Name of survey technique:
2. Data logger/control unit:
a. characteristics
b. manufacturer
3. Power source
a. characteristics: current, output power
b. manufacturer
4. Potential measurement
a.
b. Distance from the geomembrane, spatial arrangement, distance,
electrode design
5. Current injection electrodes:
a. spatial arrangement, distance, …
b. electrode design
6. Function tests
7. Measurement Area
8. Field of application
a. solid waste landfill
b. liquid impoundment
c. double geomembrane systems
d. others
9. Type of survey: automatic, remote, continuous …
10. Data Processing (interpolation, inversion, localization,…)
11. Graphical post-processing
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12. Standard, technical and scientific references
13. Patents held
14. Approximate cost per hectare or square meter
15. Who are your main competitors in permanent ELD systems?

A.1.2. Sistemas LEV móveis

1. Name of survey technique:
2. Data logger:
1. characteristics
2. manufacturer
2. Power source
a. characteristics: potential, output power
b. manufacturer
3. Potential measurement
a.
b. (if dipole) electrode spacing
4. Potential electrode type
5. Line spacing and station spacing (typical) Survey system
a. type: tape, compass, EDM,GPS etc.
b. manufacturer
6. Current electrode (internal)
7. Current electrode (external)
8. Requirements related to landfill state and design:
a. minimum/maximum humidity
b. minimum/maximum thickness of soil cover
c. others
9. Function tests (also called calibration or wire test)
10. Field of application
a. solid waste landfill
b. liquid impoundment
c. double geomembrane systems
d. others
11. Data Processing
12. Report
13. Standard, technical and scientific references
14. Patents held Approximate cost per hectare or square meter
15. Who are your main competitors in mobile ELD systems?
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A.2.

Código unificado para os ensaios numéricos, de

laboratório e de campo

É apresentada na Tabela 9.1 a padronização das denominações adotadas nesta
Tese para identificar ensaios numéricos, de laboratório e de campo, composta por três
letras e três algarismos.

Tabela 9.1 – Padronização das denominações dos ensaios numéricos, de laboratório e de
campo

(S)

X

X

X

S=simulação C =Campo
B=camada base
L=laboratório C=completo
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S= sem vazamento
V = um vazamento
W= dois vazamentos
X=especial

9

9

número
sequencial

9

A.3.

Scripts realizados no ambiente FlexPDE

São apresentados e comentados a seguir os scripts do software FlexPDE. O
objetivo inicial foi verificar a aplicabilidade da metodologia de simulação com
referência ao modelo físico. Uma vez ajustada, esta ferramenta se tornou um auxílio
na avaliação e no projeto de novas configurações dos sistemas LEV fixos. Destaca-se
que os números de linha não são requeridos pelo software mas foram incluídos aqui
para facilitar os comentários referentes ao script. Os comprimentos são expressos em
centimetro, as tensões em Volt, a resistência em Ohm.

A.3.1. Modelo bidimensional da distribuição do potencial elétrico no
caso de condução na camada inferior do solo

1

TITLE 'LDS: modelo2D, teste inicial na camada inferior '

2
3

VARIABLES U

/* potencial elétrico [V] */

4
5

DEFINITIONS

6

L=100

/* lado do quadrado [cm] */

7

dex=17.5 dey=5

/*

distância

dos

eletrodos

de

retorno

da

corrente da borda [cm] */
8

le=5 se=0.2

/* comprimento e espessura dos eletrodos de

retorno da corrente [cm] */
9

esp=0.05

/* parte interna eletrodo [cm] */

10

rho=290

/* resistividade solo [ohm.cm]*/

11

Vel=0.637

12

Vgr=0

Rc=2e4

/* potenciais eletrodos de corrente [V]*/
/*

resistência

[ohm]*/
13
14

Ex= -dx(U)

15

E=-grad( U)

16

Em=magnitude(E)

17

Jx= Ex/rho

18

J=E/rho

19

Jm=magnitude( J)

Ey= -dy(U)

Jy= Ey/rho

20
21

EQUATIONS

22

div(J)=0

23
24

BOUNDARIES
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de

contato

solo

eletrodo

25

region 'domain'

26

start (0,0) natural(U)=0 line to (L,0)

to (L,L)

to (0,L)

to close

27
28

region 'ea'

/* eletrodo A*/

29

rho=12e-6

/* resistividade aço [ohm.cm]*/

30

start 'cea' (dex,L-dey) CONTACT(U) = -JUMP(U)/Rc

31

line to (dex+le,L-dey) to (dex+le,L-dey+se) to (dex,L-dey+se)

to

finish
32
33

start 'ma' (dex+esp,L-dey+esp) value(U)=Vel
line

to

(dex+le-esp,L-dey+esp)

(dex+esp,L-dey+se-esp)

to

(dex+le-esp,L-dey+se-esp)

to

to finish

34
35

region 'eb'

/*eletrodo B*/

36

rho=12e-6 /* resistividade aço [ohm.cm]*/

37

start 'ceb' (L-dex,dey) CONTACT(U) = -JUMP(U)/Rc

38

line to (L-dex-le,dey) to (L-dex-le,dey-se) to (L-dex,dey-se)

to

finish
39

start 'mb' (L-dex-esp,dey-esp) value(U)=Vgr

40

line to (L-dex-le+esp,dey-esp) to (L-dex-le+esp,dey-se+esp) to (Ldex-esp,dey-se+esp)

to finish

41
42
43
44

PLOTS
contour( U) surface( U) vector( J) norm
SURFACE ( U)
file="pot.txt"

zoom (10,10,80,80) export format "#x#y#1" points=(5,5)
as ' Electrods Potential'

45
46

SUMMARY

47

REPORT(line_Integral(NORMAL(J),'cea')) AS 'Corrente eletrodo A'

48

REPORT(line_Integral(NORMAL(J),'ceb')) AS 'Corrente eletrodo B'

49

END

Na linha 3 foi nomeada a variável independente U, com significado de potencial
elétrico. Após algumas definições de grandezas geométricas e de propriedades (até
linha 12), foram definidas variáveis dependentes de U como o vetor campo elétrico Ôwa e

densidade de corrente `a (linhas 14-19).

Na linha 22 é inserida a equação (2.5), que rege o fenômeno de condução elétrica
estacionária. Sucessivamente são definidas as fronteiras do domínio principal e das
sub-regiões. Na Figura 9.1 é mostrado o domínio de cálculo já particionado nos
elementos da mesh. Como condição de contorno em correspondência das paredes do
modelo foi adotado NATURAL(U) = 0 (linha 26) que a corresponde a
ST ∙ Hwa = 0
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(9.1)

Particular destaque é dado a maneira em que a resistência de contato soloeletrodo de injeção foi modelada neste script. No interno das regiões dos eletrodos
(definidas em 28 e 35) foi criado um contorno com o objetivo de inserir a condição de
potencial fixo (definido em 11), determinado com base na diferença de potencial
injetada pelo instrumento. Na interface solo-eletrodo o potencial é definido com um
valor duplo através da sintaxe CONTACT(U) = -JUMP(U)/Rc. A primeira parte
representa a componente normal ao contorno do gradiente de U. A segunda considera

a diferença entre os dois valores que U assume em um mesmo ponto do contorno. O

valor Rc foi ajustado com base nos dados experimentais.

Figura 9.1 – Modelo 2D com malha não estruturada de elementos triangulares (3718
elementos e 7933 nós)

A.3.2. Modelo tridimensional do sistema completo

A.3.2.1.

Ausência de vazamentos

É aqui apresentado o script do software FlexPDE, editado para simular o modelo
físico 1:100 completo em ausência de vazamentos na configuração BB. Ele pode ser

1

facilmente adaptado às configurações BN e NB simplesmente removendo a região que
simula a presença de um dos dois eletrodos B.

1

TITLE 'LDS: modelo reduzido completo, no leak, 2 el B com shell in A'

2
3

VARIABLES U

4

COORDINATES CARTESIAN3

5
6

DEFINITIONS

7

L=100

dex=17.5

8

diss=.7

9

Vel=24 Vgr=0

dey=5

le=5

se=0.2

rho=290

/* casca para resistividade de contato */

10
11

Ex= -dx(U)

12

E=-grad( U) Em=magnitude( E)

Ey= -dy(U)

Ez= -dz(U)

13

Jx= Ex/rho

14

J=E/rho

Jy= Ey/rho

Jz= Ez/rho

Jm=magnitude( J)

15
16

sel1=Surf_Integral(NORMAL(J),'e1')

17

te1=Surf_Integral(NORMAL(J),'gel_top','elec1')

18

be1=Surf_Integral(NORMAL(J),'gel_bot','elec1')

19

sel2=Surf_Integral(NORMAL(J),'e2')

20

te2=Surf_Integral(NORMAL(J),'gel_top','elec2')

21

be2=Surf_Integral(NORMAL(J),'gel_bot','elec2')

22

sca1=Surf_Integral(NORMAL(J),'ca1')

23

tca1=Surf_Integral(NORMAL(J),'shell_top','cont1')

24

bca1=Surf_Integral(NORMAL(J),'bottom','cont1')

25

sca2=Surf_Integral(NORMAL(J),'ca2')

26

tca2=Surf_Integral(NORMAL(J),'shell_top','cont2')

27

bca2=Surf_Integral(NORMAL(J),'bottom','cont2')

28

injl=Surf_Integral(NORMAL(J),'einj')

29

injb=Surf_Integral(NORMAL(J),'inj_bottom','einje')

30

injt=Surf_Integral(NORMAL(J),'inj_top','einje')

31
32

EQUATIONS

33

div(J)=0

34
35

EXTRUSION

36

surface "bottom"

z=0

37

layer "clay0"

38

surface "gel_bot"

39

layer "gel"

40

surface "gel_top"

41

layer "clay"

42

surface "shell_top"

z=0.1

z=0.3

z=0.75
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43

layer "clay2"

44

surface "memb_bottom" z=2

45

layer "memb"

46

surface "memb_top"

47

layer "clay2"

48

surface "shell_bot"

49

layer "clay3"

50

surface "inj_bottom"

51

layer "inj"

52

surface "inj_top"

53

layer "clay4"

54

surface "top"

z=2.0125

z=2.75

z=3.2

z=3.4

z=3.6

55
56

BOUNDARIES

57

surface "bottom"

58

surface "top"

natural(U)=0

natural(U)=0

59
60

region 1

61

layer "memb" rho=1e10

62

start (0,0) natural(U)=0 line to (L,0)

to (L,L)

to (0,L)

to close

63
64
65
66
67
68
69
70

limited region 2 'cont1'
layer "clay0"
rho=4000
layer "gel"
rho=4000
layer "clay"
rho=4000

71

start

'ca1' (L-dex+diss,dey+diss)

72

line to (L-dex-le-diss,dey+diss) to (L-dex-le-diss,dey-se-diss) to
(L-dex+diss,dey-se-diss)

to finish

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

limited region 3 'cont2'
layer "clay0"
rho=4000
layer "gel"
rho=4000
layer "clay"
rho=4000
start 'ca2' (dex-diss,L-dey-diss)
line

to

(dex+le+diss,L-dey-diss)

to (dex-diss,L-dey+se+diss)

to finish

83
84

limited region 4 'elec1'

85

layer "gel"

86

start 'e1' (L-dex,dey) value (U)=Vgr
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to

(dex+le+diss,L-dey+se+diss)

87

line to (L-dex-le,dey) to (L-dex-le,dey-se) to (L-dex,dey-se)

to

finish
88
89
90

limited region 5 'elec2'
layer "gel"

91

start 'e2' (dex,L-dey) value (U)=Vgr

92

line to (dex+le,L-dey) to (dex+le,L-dey+se) to (dex,L-dey+se)

to

finish
93
94

limited region 6 'shell_in'
layer "clay3"

95

rho=4000

96

layer "inj"

97
98

rho=4000
layer "clay4"

99
100

rho=4000

101

start

102
103

line

to

"sheinj" (L/2-le/2-diss,L/2-diss)
(L/2-le/2-diss,L/2+se+diss)

to (L/2+le/2+diss,L/2-diss)

to

(L/2+le/2+diss,L/2+se+diss)

to finish

104
105
106

limited region 7 'einje'
layer "inj"
start

107
108

"einj" (L/2-le/2,L/2) value (U)=Vel

line to (L/2-le/2,L/2+se)to (L/2+le/2,L/2+se) to(L/2+le/2,L/2)
finish

109
110
111

MONITORS
contour(U) on z=1 as 'Potential'

112
113

PLOTS

114

contour(U) on z=1 as 'Potential'

115

contour(U) on z=3.5

116

vector(J) norm on z=1 as 'Current density'

117

vector(J) norm on z=3.5 as 'Current density'

118

vector(J) norm on y=51 zoom (45,0,10,3.5) as 'Current density'

119

contour(U) on x=50 as 'Potential'

120

surface (U) on z=1 as 'Potential'

121

surface (U) on z=1 zoom (10,10,80,80) as ' Electrods Potential'

as 'Potential'

122
123

SUMMARY

124

report(sel1) AS 'Current side eg1'

125

report (te1) AS 'Current top eg1'

126

report (be1) AS 'Current bottom eg1'

127

report (sel2) AS 'Current side eg2'

128

report (te2) AS 'Current top eg2'
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to

129

report (be2) AS 'Current bottom eg2'

130

report (sel1+te1+be1+sel2+te2+be2) as 'Current total eground'

131

report (sca1) AS 'Current side shell 1'

132

report (tca1) AS 'Current top shell 1'

133

report (bca1) AS 'Current bottom shell 1'

134

report (sca2) AS 'Current side shell 2'

135

report (tca2) AS 'Current top shell 2'

136

report (bca2) AS 'Current bottom shell 2'

137

report (sca1+tca1+bca1+sca2+tca2+bca2) as 'Current total shell'

138

report (injl) AS 'Current side inj'

139

report (injt) AS 'Current top inj'

140

report (injb) AS 'Current bottom inj'

141

report (injb+injl+injt) as 'Current total inj'

142

report (Surf_Integral(NORMAL(J),'bottom')) AS 'Current bottom'

143

report (Surf_Integral(NORMAL(J),'top')) AS 'Current top'

144

report

(Surf_Integral(NORMAL(J),'memb_top'))

AS

'Current

across

membrane 1'
145

report

(Surf_Integral(NORMAL(J),'memb_bottom'))

AS

'Current

across

membrane 2'
146

END

Do ponto de vista da definição das variáveis, não existem substanciais diferenças
com o caso precedente, salvo a componente ao longo de z do vetor campo elétrico Ôwa e

da densidade de corrente `a. As linhas 16-30 calculam a corrente elétrica que passa
através dos eletrodos de injeção com soma de integrais de superfície. Tem que ser
destacado que, neste caso, a resistência de contato é modelada através da inclusão
de uma casca fictícia de espessura de 7 mm, com resistividade superior àquela do
solo (
Figura 9.2). O método para modelar a resistência de contato, usado no parágrafo
precedente, provocou instabilidade no cálculo das integrais de superfície. Assim que
as integrais foram avaliadas ao longo das superfícies fechadas das cascas.
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Figura 9.3 – Modelo 3D sem vazamentos com mesh não estruturada de elementos tetraédricos

A.3.2.2. Presença de um furo na membrana
A presença do vazamento foi simulada contemplando no script uma região na
camada relativa à geomembrana com um valor da resistividade próximo àquele do
solo.
limited region 6
layer "memb" rho=600
start(r1+xc,yc) arc( center=xc,yc) angle=360

Na Figura 9.4 é representado o modelo geométrico completo com mesh. O
sistema de mesh adaptativo levou a apreciáveis variações do número dos elementos
finitos necessários com a finalidade de manter o erro relativo da variável dependente
abaixo do valor padrão de 0,002. Neste caso o numero de nós e de elementos chegou
a ser maior de 40000 e 30000 unidades, respetivamente.

1

Figura 9.4 – Modelo 3D com um vazamento com mesh não estruturada de elementos
tetraédricos

A.3.3. Sistema com quatro eletrodos de capação da corrente
Para considerar a presença do circuito elétrico conectado a cada um dos
eletrodos de captação da corrente, tiveram que ser definidas como variáveis globais
(ou seja não dependentes das coordenadas) as tensões Vgr1, Vgr2, ... de cada terminal
(linha 6). Elas aparecem nas equações a serem resolvidas nas linhas 28-29. Para
facilitar a convergência numérica é fornecido um valor inicial destas variáveis (linha 8).
As correntes que atravessam cada ramal relativo aos terminais são calculadas através
integração na superfície dos eletrodos (linhas 14-25). Este script foi ajustado ao
modelo confeccionado com o filme de PVC de 0,1 mm de espessura tornando possível
inserir a espessura real dele.
Para simplificar o modelo, a modelagem da resistência de contato foi embutida na
resistência de cada ramal. Em comparação aos casos precedentes a região interna
aos eletrodos (parte metálica) foi excluída do cálculo. Ela tem uma resposta trivial em
termos de potencial elétrico, porém dificulta a convergência devido às pequenas
dimensões dos elementos. A parte de definição do domínio geométrico não tem
substanciais diferenças com os casos precedentes.
Neste caso o numero máximo de nós e de elementos selecionado pelo algoritmo
adaptativo de meshing chegou a ser 81655 e 57278 unidades, respetivamente.
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1

TITLE 'LDS: modelo3D, no leak , 4 el B'

2

COORDINATES CARTESIAN3

3

VARIABLES

4
5
6
7
8
9
10

U
GLOBAL VARIABLES
Vgr1, Vgr2, Vgr3, Vgr4
INITIAL VALUE
Vgr1=0.5

Vgr2=0.5

Vgr3=0.5

Vgr4=0.5

DEFINITIONS
/* definições de L, dex, dey, rho, le, se foram omitidas vide
item A.3.2.1 */

11

Vel=15

/* potenciais eletrodos de corrente */

12

R1=500+200

/* inclui a parcela de resistência de contato */

13

/* definições de Ex,Ey,Ez,E,Em,Jx,Jy,Jz,J,Jm foram omitidas vide
item A.3.2.1 */

14

injl=Surf_Integral(NORMAL(J),'einj')

15

injb=Surf_Integral(NORMAL(J),'inj_bottom','einje')

16

is1=Surf_Integral(NORMAL(J),'e1')

17

it1=Surf_Integral(NORMAL(J),'gel_top','elec1')

18

is2=Surf_Integral(NORMAL(J),'e2')

19

it2=Surf_Integral(NORMAL(J),'gel_top','elec2')

20

is3=Surf_Integral(NORMAL(J),'e3')

21

it3=Surf_Integral(NORMAL(J),'gel_top','elec3')

22

is4=Surf_Integral(NORMAL(J),'e4')

23

it4=Surf_Integral(NORMAL(J),'gel_top','elec4')

24

i1=is1+it1

i2=is2+it2

25

i3=is3+it3

i4=is4+it4

26

EQUATIONS

27

U:

div(J)=0

28

Vgr1:

Vgr1=R1*i1

Vgr2:

Vgr2=R1*i2

Vgr3:

Vgr3=R1*i3

Vgr4:

Vgr4=R1*i4

29
30

EXTRUSION

31

surface "bottom"

32

layer "gel"

33

surface "gel_top"

z=0

/* base*/
/*

z=0.5

argila + eletrodo */

/* topo dos eletrodos de retorno da

corrente*/
34

layer "clay"

/* argila */

35

surface "memb_bottom" z=2

/* superfície inferior da membrana*/

36

layer "memb"

/* membrana */

37

surface "memb_top"

38

layer "clay3"

39

z=2.01 /* superfície superior da membrana*/

surface "inj_bottom"

/* argila */
z=3.1/* superfície inferior do eletrodo de

injeção de corrente*/
40

layer "inj"

/* argila + eletrodo*/
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surface "top"

41

z=3.6

/* superfície superior do eletrodo de

injeção de corrente*/
42

BOUNDARIES

43

surface "bottom"

44

surface "top"

45

region 1

natural(U)=0

natural(U)=0

'domain'

46

layer "memb" rho=1e11

47

start (0,0) natural(U)=0 line to (L,0)

to (L,L)

to (0,L)

to

close
48

limited region 2 'elec1'

49

surface "gel_top"

50

layer "gel" void

51

start 'e1' ((L-le)/2,L-dey) value (U)=Vgr1

52

53

value (U)=Vgr1

line to ((L+le)/2,L-dey) to ((L+le)/2,L-dey+se) to ((L-le)/2,Ldey+se)

to finish /*eletrodo 1 de captação de corrente*/

limited

region 3 'elec2'

54

surface "gel_top"

value (U)=Vgr2

55

layer "gel" void

56

start 'e2' ((L-le)/2,dey) value (U)=Vgr2

57

line to ((L+le)/2,dey) to ((L+le)/2,dey+se) to ((L-le)/2,dey+se)
to finish /*eletrodo 2 de captação de corrente*/

58

limited

region 4 'elec3'

59

surface "gel_top"

value (U)=Vgr3

60

layer "gel" void

61

start 'e3' (dex,(L-le)/2) value (U)=Vgr3

62

line to (dex,(L+le)/2) to (dex+se,(L+le)/2) to (dex+se,(L-le)/2)
to finish /*eletrodo 3 de captação de corrente*/

63

limited

region 5 'elec4'

64

surface "gel_top"

65

layer "gel" void

66

start 'e4' (L-dex,(L-le)/2) value (U)=Vgr4

67

line to (L-dex,(L+le)/2) to (L-dex+se,(L+le)/2) to (L-dex+se,(Lle)/2)

68

value (U)=Vgr4

limited

to finish /*eletrodo 4 de captação de corrente*/
region 6 'einje'

69

surface "inj_bottom"

70

layer "inj" void

71

start

72

value (U)=Vel

"einj" (L/2-le/4,L/2) value (U)=Vel

line to (L/2-le/4,L/2+se) to (L/2+le/4,L/2+se) to (L/2+le/4,L/2)
to finish /* eletrodo de injeção de corrente */

73

/* foi omitida a definição dos gráficos, vide item A.3.2.1 */
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A.3.4. Ajuste do modelo numérico
O objetivo da fase de ajuste foi determinar, com maior exatidão possível, algumas
variáveis das quais não foi possível determinar experimentalmente um valor
completamente confiável:
Resistência de contato dos eletrodos de injeção;

ρv resistividade do material no vazamento;
O objetivo foi, primeiramente, reproduzir as mesmas condições de corrente do
modelo físico através do ajuste (por tentativas e erros) da diferença de potencial entre
os eletrodos A e B, VAB.. Nem sempre o valor obtido coincidiu com o valor
experimental. As maiores divergências se registraram nos casos sem vazamentos.
No que diz respeito à resistência de contato dos eletrodos de injeção, foi feito uma
ajuste sobre os parâmetros da “casca” representada na
Figura 9.2 e, nas configurações 4B atuando diretamente sobre R1, R 2, R 3, R 4, ou
seja, as resistências de cada ramal dos eletrodos conectados ao terminal B. Estes
valores ficaram fixos para cada configuração
Em caso de aparente incoerência nos valores do potencial elétrico no
mapeamento, em alguns testes, foi necessário alterar a resistividade do material no
vazamento para compensar eventuais condições de contato particularmente
desfavoráveis. Geralmente este valor não se distanciou significativamente do valor da
resistividade do solo.
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A.5.

Realização do modelo no campo

A montagem do modelo de campo se desenvolveu de acordo com a seguinte
sequência de ações:

1. Recebimento das geomembranas em bobinas
2. solda dageomembranas GM1 e GM2 (Figura 9.5 e Figura 9.6)
3. montagem do marco de madeira da C2 (Figura 9.7 e Figura 9.8)
4. colocação da camada de solo de proteção da debaixo da GM2 em contato com o
piso (Figura 9.9)

5. colocação da geomembrana GM2 (Figura 9.10)
6. colocação e compactação da camada C2 (Figura 9.11 e Figura 9.12)
7. colocação dos eletrodos (Figura 9.13)
8. montagem da caixa de conexões (Figura 9.14)
9. colocação e calibração dos TDRs (Figura 9.15 e Figura 9.16)
10. testes para treinar a rede neural e concordância com modelo numérico (Figura
9.17 e Figura 9.18)

11. posicionamento da geomembrana GM1 (Figura 9.19)
12. montagem domarco de madeira da C1
13. colocação e compactação da camada C1 (Figura 9.20)
14. demais testes.
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Figura 9.5 – Preparação para solda da geomembrana

Figura 9.6 – Solda da geomembrana

1

Figura 9.7 – Preparação marco de madeira pela contenção da camada C2

Figura 9.8 – Detalhe da fixação do marco de madeira

1

Figura 9.9 – Colocação de uma camada adicional de proteção da geomembrana

Figura 9.10 – Colocação da geomembrana GM2

1

Figura 9.11 – Camada mineral C2 antes da compactação

Figura 9.12 – Camada mineral C2 após da compactação (foto: Frederico Fernandes )

1

Figura 9.13 – Colocação eletrodos de mapeamento

Figura 9.14 – Montagem caixa de conexões

1

Figura 9.15 – Colocação TDR na camada C2 (foto: Frederico Fernandes )

1

Figura 9.16 – Coleta amostras umidade para a calibração do TDR

Figura 9.17 – Testes com vazamentos simulados mediante eletrodo na camada C2 (foto:
Frederico Fernandes )

1

Figura 9.18 – Ligação do equipamento geofísico 4point com a caixa de conexões (foto:
Frederico Fernandes )

1

Figura 9.19 – Posicionamento da geomembrana GM1

Figura 9.20 – Umedecimento da C1 antes da compactação (foto: Bernardo Barbosa)

1
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