
INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, observa-se um elevado número de pesquisas que vem
sendo desenvolvidas utilizando o método geofísico de GPR por sua facilitada
aplicação e rápido resultado para a investigação de contaminação do subsolo e mais
especialmente na detecção de plumas de contaminação (Ortega, 2006; Porsani et al.
2004; Mendes etal.2017).Em áreas com ocupações urbanas, a falta de controle na
construção de fossas e aterros, podem apresentar vazamento das redes coletoras de
esgoto, são as principais fontes potenciais de contaminação das águas subterrâneas
(Fetter,2008). Na Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), em Santarém
existe uma fossa séptica que recebe todos os dejetos produzidos nesse campus . A
aproximadamente 100 m dessa fossa à o poço de água profunda que abastece todo o
campus (Fig.1). Portanto, esse trabalho teve como principal objetivo estudar a
integridade dessa fossa, através de perfilagem com utilização 2D e 3D para
determinar se há vazamento e consequente contaminação do lençol freático.

METODOLOGIA 

Para verificar se a fossa séptica estaria liberando para o solo plumas de
contaminação, a área da mesma (5m x 10m) os dados foram coletados segundo um
“grid 3D) com linhas no eixo x e y espaçadas em 0,50m resultando em uma
varredura total de 10 x 20 m. A partir dessa varredura foram gerados 30 perfis 2D e,
a partir deste foi gerado um perfil 3D da fossa com técnica de afastamento comum.

O equipamento GPR utilizado foi o modelo GSSI 3000 e este consiste seis itens;
2 antenas, 1 unidade transmissora, 1 unidade receptora, 1 unidade de controle e 1
microcomputador portátil. Nesta pesquisa foram utilizadas antenas de 270 MHz que
podem atingir até 6m de profundidade a depender das propriedades físicas do meio .
Os perfis foram processados utilizando-se o programa ReflexW e levou-se em
considerações as seguintes etapas: correção estática, remoção do ganho de
cabeçalho , ganho vertical, remoção do background, running average e conversão do
tempo em profundidade.

RESULTADOS 

Foram obtidas 30 linhas ao logo dos eixos X e Y, separadas de 4 em 4 slices.
Nas linhas de 5 a 8 foi observado atenuação de sinal na profundidade de 1.40 metros,
destacada pelo retângulo amarelo nas linhas 7 e 8 (Fig. 2) que podem indicar
contaminação. Nas demais linhas não mencionadas não foram identificadas indícios
de contaminação. .

Para visualizar mais claramente a possível contaminação , observamos os
resultados a partir do cubo 3D. Na porção frontal da fossa séptica é onde se observa
maior atenuação do sinal podendo ser identificado ao longo dois eixos X e Y (Fig. 3) .
Pode-se observar que a atenuação de sinal tem origem a partir de 1.4 metros e
atinge até 3 metros de profundidade . No eixo Y essa atenuação é notada em dois
intervalos, entre 3 e 5 metros e 8 e 10 metros

CONCLUSÕES 

Zonas com atenuação do sinal de GPR indicam alta condutividade e podem
ser relacionadas com zonas contaminadas por degradação da matéria orgânica
gerando chorume (Daniels et al. 1995; Atekwana et al. 2000). Os perfis observados
da fossa séptica da UFOPA demonstram que existe uma possível percolação de
efluentes no solo e consequentemente contaminação no aquífero freático livre
localizado abaixo da área da pesquisa. Caso essa contaminação atinja e contamine
o lençol freático, a mesma, pode causar um problema maior ainda para a
Universidade, pois pode ser necessário a inutilização do poço profundo pela
UFOPA. Esse fato ocorre, pois, o poço está próximo a fossa.

O substrato para a construção do poço bem como da fossa é a Formação Alter
do Chão sendo está com elevado conteúdo arenoso inconsolidado que facilita a
percolação bem como o deslocamento do fluído. Foi observado indicios que podem
estar ocorrendo vazamento e consequente contaminação a partir da fossa séptica
da UFOPA. Entretanto faz-se necessário a realização de outros estudos para
melhor identificar a área de ocorrência da contaminação e direção da migração da
pluma de contaminação.
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Figure 2. Fossa séptica  onde foi realizada a pesquisa 

Figure 1. Mapa de Localização
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Figure 3. Cubo 3D da fossa séptica onde se observa as zonas com atenuação do sinal 

demarcadas em amarelo


