
Certidão geo-elétrica de aterro sanitário 
Prova “OHMEX” - Ficha Técnica  

PROPÓSITO DA PROVA OHMEX 
 

Descoberta de eventuais pontos de ruptura da manta de PEAD 
colocada para o isolamento do despejo. As lesões são, pela maioria, 
provocadas pelo transito de caminhões e escavadoras durante a 
colocação da capa de brita de drenagem e/ou daquela de argila 
impermeabilizante. 
 

A pesquisa é efetuada diretamente sobre a camada de drenagem que 
recobre a manta em PEAD, em ausência de lixo. A verificação permite 
localizar lesões de dimensões até de 1 mm, sem excluir dimensões 
inferiores.  

Consultoria Geofísica EEG Ltda. 
Jundiaí (SP)  

ESTUDO do SUBSOLO  
www.eeg-geofisica.com 

Tel/Fax: (11) 4497-1470 
Cel (Tim): (11) 8450-7848 
Cel (Vivo):(11) 9861-7501  

Skype: mururata-58 

Configuração típica de um aterro sanitário  

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO 
 

A manta impermeável em PEAD, quando integra, é eletricamente isolada. 
Qualquer lesão da manta corresponde a um ponto de ruptura do isolamento 
elétrico: na prova OHMEX, as lesões são localizadas graças ao estudo da forma 
que um campo elétrico, apropriadamente criado, assume em proximidade delas.  
 

Uma corrente elétrica gerada entre interior e exterior do despejo encontrará um 
caminho preferencial em correspondência às lesões. 
 

O sistema OHMEX é baseado na medida de dois fenômenos físicos associados à 
presença de lesões na manta: 
 

• a passagem da corrente através da lesão, caso se estabeleça uma diferença 
de potencial entre o interior e o exterior do despejo; 
 

• a alteração da condutibilidade, devida à presença de churume.  
 

E necessário realizar a prova OHMEX em condições de saturação de água, 

molhando oportunamente toda a área de despejo, para simular o 
comportamento elétrico que terá o churume uma vez que seja produzido.  

Exemplo de anomalia elétrica produzida  
por um furo na manta PEAD  

 

Unidades de aquisição de dados 
Resistivímetro Multipolar EEG - AL48B  

METODOLOGIA 
 

A prova OHMEX é baseada em um dispositivo multi-eletródico móvel 
para a medida do potencial elétrico, constituído por até 48 elétrodos 
alinhadamente colocados. Os perfis são realizados de acordo a uma 
malha regular, e são entre eles paralelos. 
 

A aquisição dos dados, muito complexa, é feita por uma apropriada 
instrumentação de aquisição digital em grau de adquirir até 48 canais 
simultaneamente e comandar automaticamente a inversão da 
polaridade da corrente (Resistivímetro Multipolar ABM AL48-c). 
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Consultoria Geofísica EEG Ltda. realiza as provas OHMEX com próprio pessoal, equipamento e software 
interpretativo, e fornece serviços e assessoria geofísica de apoio às empresas que operam no setor do meio ambiente 
para: detecção de perdas de poluentes no subsolo, estudo e monitoramento de áreas destinadas a despejo e aterro 
sanitário, controle de integridade de mantas impermeabilizantes, saneamento de ex sítios industriais, procura de 
serviços e reservatórios enterrados, etc.  

www.eeg-geofisica.com 

 Preparação do local de despejo 

Lesões de aproximadamente 1 a 3 cmq individualizadas na manta PEAD  Remoção da brita para localizar 

uma lesão na manta PEAD  

CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 

1) Verificação da integridade do local antes da entrega ás 
empresas de estocagem de lixo: verificação geo-elétrica OHMEX, 
localização das lesões e laudo geo-elétrico. 
 

2) Monitoramento à longo prazo: instalação e gestão de 
sistemas fixos de monitoramento continuo (opcional). Uma vez 
completada a verificação Ohmex, individualizados os eventuais 
vazamentos, concertada a manta PEAD e completada a 
impermeabilização do local de despejo, EEG pode instalar um 
sistema de monitoramento geo-elétrico com o objetivo de 
manter o local sob constante controle inclusive na sua fase 
operacional.  
 

3) Mapeamento da permeabilidade e caracterização do subsolo. 
 

4) Estudo eletro-magnético de detalhe da camada de argila. 
 

5) Avaliação de espessura e extensão de aterros abusivos. 

LESÕES TESTE: UM CONTROLE DA QUALIDADE 
 

Para permitir ao cliente verificar os resultados fornecidos, a 
EEG pede que sejam executadas algumas ”lesões teste” em 
posições desconhecidas ao consultor geofísico. O número dos 
furos de teste deverá ser limitado a poucas entidades, que 
deverão simular as condições reais das lesões. A identificação 

das lesões “espiãs”, efetuadas a “custo zero” pelo cliente 
representa, portanto: 
 

• um controle da qualidade do trabalho realizado;  
• uma garantia da correta execução da pesquisa;  
• uma prova da sensibilidade e da precisão do método 
aplicado: a falta de localização das lesões teste considerará a 
prova como “não válida”.  
 

Terminada a verificação, as lesões individuadas serão 
sinalizadas na superfície por meio de bandeirinhas, para 
permitir a remoção da camada de brita e efetuar a reparação 
da manta furada. Os sinalizadores não ficarão afastados das 
lesões mais de uns 20-25 cm. 

 Furos identificados e sinalizados 
 


