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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta as etapas de estudo e desenvolvimento de hardware e software 

para um sistema eletrônico automático de medição de resistividade do solo integrado em 

uma Estação Meteorológica Automática. No campo da geofísica a eletrorresistividade é 

empregada para sondagens do subsolo em uma região de interesse, gerando mapas 

geológicos. No entanto, o protótipo desenvolvido foi instalado em uma localização 

geográfica fixa com finalidade de medir remotamente o ciclo do umedecimento do solo, 

objetivando gerar dados numéricos e gráficos temporais que viabilizem monitoramento 

para aplicação em Agricultura e Defesa Civil. Este trabalho foi desenvolvido na 

Dualbase Tecnologia e contou com o apoio do programa Tecnova da FAPESC/FINEP. 

 

 

Palavras-chave: Resistivímetro, Eletrorresistividade, Monitoramento Ambiental. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

This abstract presents the research and development stages of hardware and software for 

an automated ground resistivity measurement system integrated in an Automatic 

Weather Station. In the geophysics the electro resistivity is used for underground 

measurement in a region of interest, generating geological maps. The prototype was 

developed and installed, thought, in a fixed region in order to measure the moisture 

cycle of the ground remotely, aiming to generate numerical data and time charts that 

make viable monitoring in agriculture and civil defense applications. This work was 

developed at Dualbase Tecnologia and was supported by the Tecnova program from 

FAPESC / FINEP. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil, país com cerca de 8,5 milhões de km² de área territorial, possui uma 

variedade de climas devido às várias altitudes, à diversidade das formas de relevo e 

devido à dinâmica das correntes e massas de ar. Por esses motivos é uma das potências 

na produção de alimentos no mundo (EBC, 2015). Porém, mesmo o clima que favorece 

o país em sua diversificação e produtividade agrícolas, também é responsável por afetar 

a produção da agricultura quando comportamentos climáticos ocorrem fora do esperado 

e de forma abrupta. Neste contexto, uma das variáveis climáticas que possui grande 

impacto é a precipitação. Conforme definição da OMM (Organização Mundial de 

Meteorologia): 

 
A precipitação é definida como o produto líquido ou sólido da condensação 
de vapor de água caindo das nuvens ou depositados pelo ar para o chão. 
Inclui chuva, granizo, neve, orvalho, geada e nevoeiro (OMM, 2008). 
 

Para o desenvolvimento da agricultura, a ocorrência de chuvas fora da média pode 

ser prejudicial à produtividade das culturas, tanto pelas variações abaixo quanto acima 

da média (MINGARDO, 2005).  

Em áreas urbanas as chuvas também causam impacto, principalmente em locais 

com risco de transbordamento de rios e córregos e em locais com risco de deslizamento 

de encostas (CODEC, 2006).  

Nos últimos anos a ocorrência destes eventos abruptos tem sido mais frequente, 

gerando a necessidade de estudos de previsão e prevenção deste problema. Afinal, é 

necessário entender para poder planejar as ações de prevenção e mitigação de danos. 

Neste sentido, é notório que, além dos investimentos em monitoramento climático de 

superfície que o Brasil tem feito nos últimos anos (PORTAL BRASIL, 2015), faz-se 

necessário conhecer o comportamento do ciclo hidrológico no subsolo. No entanto, este 

é um tema complexo que depende de diferentes fatores, tais como composição físico-

química, relevo, tipo de cobertura, interferência antrópica etc. Na Figura 1 observa-se 

uma ilustração sobre o ciclo hidrológico completo: 
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Figura 1 – O Ciclo Hidrológico 

 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2017. 

 
 

Considerando esta demanda de monitoramento, este trabalho aborda técnicas e 

conceitos geofísicos, em especial a eletrorresistividade, para um sensor que monitora o 

comportamento do fluxo e a quantidade da água da chuva nas camadas mais superficiais 

do subsolo. Os denominados resistivímetros – equipamentos que medem a resistividade 

do solo por métodos não invasivos – são instrumentos de medição conhecidos e 

relativamente bastante usados no Brasil. Porém, até o momento, esses equipamentos são 

usados em campanhas pontuais, direcionados para a sondagem de solo, com objetivo de 

identificar composição do solo, rochas, lençóis freáticos etc.  

Essa dissertação apresenta o desenvolvimento de um ‘resistivímetro de uso fixo’, 

onde o equipamento desenvolvido faz medições em tempo real para mapear e ajudar na 

identificação do ciclo hidrológico no subsolo das áreas de interesse. 

 

1.1 Justificativa e Relevância 

 
Uma solução para monitoramento de um fenômeno recorrente na sociedade, onde 

se destacam os principais campos de atuação identificados: Defesa Civil e Agricultura. 

 O produto desenvolvido pode colaborar na prevenção de acidentes, reduzir 

prejuízos financeiros e aumentar a produtividade do setor agrícola. 

Nos subitens a seguir tratar-se-á sobre as aplicações identificadas. 

 

1.2 Defesa Civil 

 

 Para relacionar Defesa Civil e sua atuação na proteção da vida em áreas 

vulneráveis, é preciso entender o conceito de deslizamento de encosta: 
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Fenômeno provocado pelo escorregamento de materiais sólidos, como solos, 
rochas, vegetação e/ou material de construção ao longo de terrenos 
inclinados, denominados de "encostas", "pendentes" ou "escarpas". Algumas 
vezes chamado de "movimento de massa" ou "deslocamento de terra". 
(CODEC, 2006) 
 

 Assim como outros tipos de movimentação do solo, os deslizamentos de encostas 

são movimentos naturais que fazem parte da formação e transformação da superfície 

terrestre e também estão ligados a fenômenos naturais como variações do clima e com a 

força gravitacional.  

 Esse processo ocorre em locais onde não há ocupação antrópica, no entanto, 

alguns fatores causados pela ocupação humana não só o agravam, mas o tornam nocivos 

ao próprio homem, como: 

a)  Retirada da cobertura vegetal original do solo, o que impede o escoamento das 

águas através das raízes e mantém a consistência do solo; 

b)  Construção de estradas em locais impróprios que contribuem para que aconteçam 

esses deslizamentos devido às vibrações que o tráfego provoca;  

c)  Cortes inadequados nas encostas e nos morros e  

d)  Ocupação desordenada para construção civil, o que gera uma carga sobre ao peso 

da massa sedimentada.  

 

 Percebe-se que a ocorrência das chuvas por vezes é mal distribuída e que por 

vezes ocorre de maneira contínua e intensa. Nestas situações as encostas ficam 

vulneráveis e sujeitas ao deslizamento de terra.  Parte da precipitação é absorvida pelo 

solo e outra parte corre como enxurrada na superfície do terreno. A parte da chuva que é 

absorvida se infiltra no solo e se depara normalmente com uma camada rochosa 

impermeável, que faz com que o solo fique saturado e se desagregue da rocha, 

causando, consequentemente, o deslizamento de terra nas encostas. Exemplo disso é a 

série de deslizamentos que ocorreu em novembro de 2008, vitimando 135 pessoas e 

deixando milhares desabrigadas (SECRETARIA DA DEFESA CIVIL, 2009). 

 A Defesa Civil, quando bem estruturada, dá a certeza de que essas ameaças serão 

minimizadas pela atuação prévia. É importante salientar que no Brasil, desastre é 

conceituado como:  

Resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre 
um ecossistema (vulnerável), causando danos humanos, ambientais e/ou 
materiais e consequentes prejuízos econômicos e sociais (Manual de Defesa 
Civil, 2009 apud CASTRO, 2000a: 11). 
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 A estruturação da Defesa Civil garante um grau de eficácia no amparo após o 

deslizamento de terra, mas é preciso que se tenha um plano para evitar ou reduzir esse 

tipo de desastre, através de monitoramento e alertas que possam fazer a previsão desses 

acontecimentos, atribuições estas que estão previstas no Decreto Federal número 7.257 

de 04 de agosto de 2010 do Sistema Nacional de Defesa Civil. 

 

1.3 Agricultura 

 

 O Brasil é um país com planícies extensas, solos férteis e possui um clima que 

favorece diversos tipos de agriculturas (EMBRAPA, 2016).  Por esses motivos, é um 

dos principais produtores e fornecedores de alimentos do mundo. Mas existem alguns 

desafios a serem enfrentados pela agricultura brasileira, como o suporte à demanda de 

alimentos que vem aumentando e produtos agropecuários com quantidade e qualidade, 

mudanças climáticas inesperadas e a quantidade de água necessária para manter a 

agricultura. 

 É improvável que exista alguma atividade econômica que consiga se desenvolver 

sem água e, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

– FAO, a agropecuária é a atividade com maior uso de água no mundo (FAO, 2009 

apud EBC, 2016). De acordo com a FAO, 70% de toda água consumida no planeta é 

utilizada para a irrigação. No Brasil esse valor se eleva para 72%, segundo a Agência 

Nacional de Águas – ANA, seguido da atividade industrial com 22% e, somente depois, 

vem o uso doméstico que é responsável por 8% de toda utilização dos recursos hídricos 

(ANA, 2013). 

 A agropecuária é a atividade humana que mais utiliza água e também a que mais 

desperdiça, não só no Brasil, mas em todo o planeta. Mais da metade da água utilizada 

na Agropecuária é desperdiçada. Ainda segundo a FAO, cerca de 60% de toda água 

usada na irrigação é perdida, sendo que os mesmos estudos apontam que uma redução 

de 10% nesses desperdícios seria o suficiente para abastecer o dobro da população 

mundial atual (FAO, 2009 apud EBC, 2016). 

Os fatores que mais causam desperdício de água na agricultura são as irrigações 

mal executadas e a falta de controle do uso da água por parte do agricultor (EMBRAPA, 

2016). 

 Todo esse desperdício reflete no ecossistema, já que os lençóis freáticos e rios são 

prejudicados com a escassez de chuvas e têm risco de secarem por definitivo com o 

passar do tempo (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016). 
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 Algumas medidas podem ser adotadas como formas alternativas para evitar esse 

desperdício, tais como: o gotejamento, que utiliza poucas gotas para umedecer o solo e 

garantir ao cultivo água suficiente para a sua sustentação ou através da microaspersão, 

que é constituída de pequenos aspersores responsáveis pela distribuição de água. Mas 

junto com essas medidas é necessário saber o real valor de água presente no solo. 

 

1.4 Medição por eletrorresistividade 

 

Com o uso da eletrorresistividade torna-se possível medir a resistividade do solo. 

A medição é feita por equipamentos chamados de resistivímetros e baseia-se em 

medidas elétricas realizadas através de eletrodos fixados na camada superficial do solo, 

distribuídos em um perfil sobre a camada que se pretende medir. Do conceito básico de 

eletricidade, temos a relação mostrada na Figura 2. 

 

Figura 2 – Conceito Básico de Resistividade Elétrica 

 
Fonte: BRAGA, 2005 

 

O resistivímetro pode ser usado em diferentes distribuições espaciais, sendo que 

em geral, um par de eletrodos faz uma injeção de corrente elétrica e outros pares medem 

a diferença de potencial elétrico (tensão), que varia em função da condição e 

composição do solo.  A Figura 3 mostra o princípio básico de irradiação em um arranjo, 

onde se injeta uma corrente (A) que gera um campo elétrico proporcional e dependente, 

que pode ser medido através da tensão em (V).  
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Figura 3 – Irradiação do Campo Elétrico 

 
Fonte: BRAGA, 2005 

 

Como as linhas de campo elétrico têm o comportamento radial, para fins de 

medição de eletrorresistividade, assume-se a equação mostrada na Figura 4: 

 

Figura 4 – Resistividade de Um Solo 

 
Fonte: BRAGA, 2005 

 

Com o passar dos tempos, foram geradas diversas formas de uso da 

eletrorresistividade, chamadas de arranjos. Cada arranjo tem uma distribuição espacial 

característica que gera um fator ‘K’ diferente. Na Figura 5 vemos uma variação de um 

arranjo chamado ‘caminhamento elétrico’, que através de um ponto de injeção (AB), 

pode medir diversos pontos de tensão (MN), onde cada um deles representa uma 

profundidade teórica de investigação.  A relação entre a corrente Iab e as tensões Vmn 

proporciona o cálculo da resistividade de cada ponto teórico. Como o solo é sempre 

considerado heterogêneo, o resultado é a resistividade aparente.  

A resistividade de um solo é uma propriedade relacionada a diversos fatores, tais 

como: porosidade, resistividade dos minerais que formam a parte sólida, resistividade 

dos líquidos e gases que preenchem seus poros, umidade etc. (BRAGA, 2005). Destes, a 

umidade é o fator que tem maior variabilidade temporal, efeito do ciclo hidrológico. 
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Figura 5 – Caminhamento Elétrico 

 
Fonte: BRAGA, 2005 

 

1.5 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste estudo é o desenvolvimento de um equipamento - hardware 

e software - que fará a medição do encharcamento do solo através de 

eletrorresistividade. Este equipamento será um transdutor de uso fixo, e será ligado a 

uma estação de monitoramento ambiental – Estação meteorológica (PCD).  

Com os dados gerados por este transdutor, é possível correlacionar o 

comportamento hidrológico do subsolo, as variáveis ambientais da superfície e as 

características geográficas para gerar informações para o melhor aproveitamento 

agrícola (resultados na agricultura) e para previsão de situações de risco (resultados na 

defesa civil). 

 

1.6 Objetivos Específicos 

 

Foram definidos como objetivos específicos os seguintes itens: 

a) Estudar a aplicação de princípios de medição por eletrorresistividade para 

uso em encharcamento do solo. 

b) Levantar parâmetros e variáveis de engenharia para a especificação de 

uma fonte para injeção de corrente no solo. 

c) Determinar os parâmetros de medição, como faixa de medição, resolução e 

precisão. 

d) Desenvolver um protótipo de transdutor composto por fonte de corrente e 

sistema de leitura. 

e) Desenvolver um protocolo entre o transdutor e PCD. 

f) Integrar o transdutor com uma PCD piloto. 

g) Ensaiar e testar o desempenho da solução proposta. 



19 
 
 

1.7 Anterioridade 

 

Foram realizadas pesquisas de anterioridade através de contratação de serviços do 

escritório Printe/Cerumar, que resultou no Relatório De Busca De Anterioridades Em 

Bases Tecnológicas De Documentos De Patentes E Análise De Patenteabilidade nº 

66110/1608. 

A pesquisa teve como objetivo apresentar documentos de patentes disponíveis em 

base de dados nacionais e internacionais e analisar a viabilidade de um depósito de 

pedido de patente do objeto proposto. As palavras chave foram: Resistivímetro, 

Eletrorresistividade, Deslizamento, Agricultura, Sensor de Encharcamento e Sensor de 

Encosta. 

As pesquisas se concentraram nas áreas de Classificação Internacional mais 

relevantes: 

 G01V 3/00 - Prospecção ou detecção elétrica ou magnética; Medição das 

características do campo magnético da terra, p. ex. declinação ou desvio. 

 G01V 3/12 - funcionando por meio de ondas eletromagnéticas. 

 G01V 3/24 - Prospecção ou detecção elétrica ou magnética; Medição das 

características do campo magnético da terra, p. ex. declinação ou desvio; / 

especialmente adaptada à sondagem de poços/ funcionando por propagação 

de corrente elétrica; / usando corrente alternada; 

 G01V 3/38 - Prospecção ou detecção elétrica ou magnética; Medição das 

características do campo magnético da terra, p. ex. declinação ou desvio; / 

Processamento de dados, p. ex. para análise, para interpretação ou para 

correção; 

 E21B 47/12 - Meios para transmitir sinais de medição ou de controle do 

poço para a superfície, ou da superfície para o poço, p. ex. perfilagem 

durante a perfuração [2012.01] 

 

O parecer técnico do relatório foi fundamentado em oito resultados de patentes 

com maior correlação e o relator avaliou que considerava o quesito “Atividade 

Inventiva” não atendido, porque alguns dos resultados estariam antecipando a proposta 

de produto que fazíamos. No entanto, o próprio relator salientava que o inventor poderia 

fornecer mais detalhes e/ou novas perspectivas e que estas novas informações poderiam 
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modificar a avaliação inicialmente feita. Ressaltou também que sua análise é 

orientativa, que a decisão final é sempre do INPI. 

Então, realizou-se uma reunião presencial entre o relator e os inventores onde 

puderam entrar em mais detalhes da proposta de produto e então foi avaliado que as 

patentes que haviam sido consideradas conflitantes na verdade não eram. Ficou 

fortalecida a hipótese de que se tratava de uma inovação e que eram boas as chances de 

se obter êxito num futuro pedido de depósito de patente. 
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2 FUNDAMENTOS DA ELETRORESISTIVIDADE 
 
 

Eletrorresistividade é um campo da geofísica que utiliza princípios elétricos para 

estudar o solo (BRAGA, 2005). Segundo a Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária, através do Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, o solo é: 

 

[...] uma coleção de corpos naturais, constituídos por partes sólidas, líquidas e 
gasosas, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais e 
orgânicos que ocupam a maior parte do manto superficial das extensões 
continentais do nosso planeta, contém matéria viva e podem ser vegetados na 
natureza onde ocorrem e, eventualmente, terem sido modificados por 
interferências antrópicas (EMBRAPA - SiBCS, 2006). 

 

A parte orgânica do solo é composta, principalmente, por plantas em 

decomposição e outros tipos de organismos decompostos acumulados na superfície 

(IBGE, 2007). Existem espaços entre as partículas terrosas e entre as rochas que são 

ocupados por água e ar. O espaço que não é preenchido pela água fica ocupado pelo ar e 

a quantidade dessa água varia em função da precipitação e irrigação, à estrutura do solo, 

textura, quantidade do material orgânico e o relevo (EMBRAPA - SiBCS, 2006). 

O solo sofre ações diretas do vento, das chuvas e dos organismos vivos 

(processos físicos, químicos e biológicos), o que faz com que haja mudanças nas rochas, 

definindo as características do solo (BRANCO, 2014). Para realizar qualquer tipo de 

estudo ou atividade que envolva o solo, é preciso, primeiramente, conhecer suas 

características.   

 

2.1 Eletrorresistividade 

 

 A eletrorresistividade é um método geoelétrico que se fundamenta no princípio 

de que diferentes materiais, geológicos ou não, apresentam valores diferentes de 

resistividade elétrica, refletindo em algumas de suas propriedades e caracterizando seus 

estados, em termos de fraturamento, saturação etc. Portanto, esse método é baseado na 

determinação dessa resistividade, e tem sido aplicado nos mais diversos campos da 

geociência (BRAGA, 2005). 

 Os métodos geoelétricos tem sua origem no século XVIII com o descobrimento 

da condutividade do solo por Watson em 1746 e da resistividade das rochas por Gray & 

Wheeler em 1720 (BORGES, 2002).  
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Os primeiros trabalhos desenvolvidos em um âmbito mineral aconteceram no 

século XX e os pesquisadores Conrad Schlumberger e Frank Wenner contribuíram no 

avanço da eletrorresistividade desenvolvendo arranjos compostos por quatro eletrodos 

para realizar as medidas de resistividade na superfície.  

O método da eletrorresistividade tem como base o potencial elétrico presente no 

solo, que pode provir naturalmente da superfície terrestre ou de uma corrente elétrica 

continua ou de frequência baixa a partir de uma fonte artificial, que é aplicada ao solo 

por meio de eletrodos. A leitura da diferença de potencial elétrico de ambos os casos é 

medida através de outros dois eletrodos fincados no local (GANDOLFO, 2007). 

Atualmente, a eletrorresistividade é aplicada principalmente nos mapeamentos 

geológicos, na mineração, prospecção de água subterrânea, engenharia civil e meio 

ambiente. Uma das principais vantagens de adotar esse tipo de método é o fator 

econômico, uma vez que, segundo BRAGA (2008), este método é aplicado para 

diversos fins, tais como:  

a) Estimativa da profundidade do nível d’água local;  

b) Identificação do grau de saturação do solo;  

c) Exploração de aquíferos subterrâneos;  

d) Delimitação de contaminação de solo e água subterrânea por compostos 

inorgânicos;  

e) Descobrir a profundidade, espessura e caracterização de sedimentos, solos e 

rochas;  

f) Determinação de fraturas, fissuras e recalques;  

g) Exploração mineral;  

h) Mapeamento do subleito abaixo de lâmina d’água em rios, lagos e represas;  

i) Identificação de infiltração em barragens e  

j) Determinação da interface de água doce / água salgada (cunha salina). 

 

 Já que a eletrorresistividade se trata de eletricidade, a lei predominante nesse 

caso é a lei de Ohm. Essa lei determina a relação empírica entre a corrente que flui 

através do condutor e o potencial de tensão requerido para conduzir essa corrente 

(BRAGA, 2005). A Figura 6 apresenta o conceito básico da Lei de Ohm, onde uma 

bateria (V) provoca uma corrente elétrica (I) que percorre um elemento resistivo (R). 
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Figura 6 - Esquema de Um Circuito e a Lei de Ohm 

 
Fonte: BRAGA, 2005 

 

A lei é definida como corrente (I) que é proporcional à tensão (V) para vários 

tipos de materiais (V=R.I). A resistividade é designada por (ρ), que é o produto de uma 

determinada resistência elétrica de um material por uma longitude, sua unidade no 

sistema SI é ohm.m e a relação com condutividade (σ) é de ρ=1/ σ. Portanto, podemos 

definir a resistividade elétrica como: 

 

.V R I=
 (eq.1) 

 

.
L

R
S

r=
(eq. 2) 

 

.
S

R
L

r =
(eq. 3) 

 

Considerando o subsolo com uma resistividade constante, teremos: 

 

2
V

r
I

r p=
 (eq.4) 

 

Onde: L é o comprimento, S a seção transversal do produto, V é o potencial, I a 

corrente, ρ é a resistividade e R a distância entre o eletrodo de corrente e o ponto no 

qual o potencial é medido. 

A resistividade dos materiais geológicos, que é o objetivo principal do estudo, 

pode ser considerada uma junção de líquidos, minerais sólidos e gases, onde a 

resistividade é intervinda pelos seguintes fatores:  

a) A resistividade dos minerais sólidos;  

b) A resistividade dos líquidos e gases;  

c) A parte úmida do solo e das rochas;  
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d) A porosidade das rochas;  

e) Estrutura das rochas;  

f) O formato e como estão distribuídos os poros e  

g) Os processos gerados no contato entre a parte líquida e a forma mineral. 

 

Existem dois tipos de condutividade de propagação das correntes elétricas: a 

condutividade eletrônica e a condutividade iônica. A condutividade eletrônica (metais e 

semicondutores) se deve ao deslocamento de elétrons na matriz da rocha, sendo que os 

minerais agregados e o nível de impurezas são o que determinam a resistividade. A 

condutividade iônica (eletrólitos sólidos, dielétricos e eletrólitos líquidos), está em 

função do movimento dos íons já existentes na água encontrada nos poros, sedimentos 

inconsolidados ou fissuras das rochas (GALLAS, 2000). A condutividade iônica é o 

mecanismo que interessa para o estudo aqui aplicado. Rochas com condutividade iônica 

possuem a resistividade em função decrescente da quantidade de água, dos minerais 

dissolvidos e dos poros. 

Se considerarmos uma bateria conectada no solo por cabos e eletrodos somente por 

dois pontos distantes uns dos outros, o solo, que não é um perfeito isolante, irá conduzir 

a corrente elétrica que a bateria gera. Na Figura 7 a corrente flui da bateria ao longo de 

linhas retas: 

 

Figura 7 - Fluxo de Corrente e As Equipotencias 

 
Fonte: BRAGA, 2005 

 

Ao acoplarmos um multímetro ao circuito, medimos a tensão criada pelo campo 

elétrico que permanece constante ao longo dessas linhas circulares que se iniciam no 

eletrodo de corrente (bateria). Chamamos essas linhas de equipotenciais e elas formam 

um hemisfério centralizado em três dimensões. As linhas com menor potencial são as 

mais distantes do eletrodo considerado.  
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Quando os dois pontos (V1 e V2) estão numa mesma linha, onde o eletrodo de 

corrente está centralizado, não há nenhuma diferença de potencial, mas conforme 

afastamos os pontos (V3 e V4) investigados, a diferença do potencial aumenta. Em geral, 

a maioria dos arranjos dos métodos geoelétricos possuem quatro eletrodos fincados na 

superfície do solo, onde um par de eletrodos serve para introduzir a corrente elétrica no 

subsolo (AB), enquanto que o outro par de eletrodos serve para fazer medidas da 

diferença de potencial que se estabelece entre eles (MN). A definição da medida do 

potencial resultante do campo elétrico gerado poderá ser representada da seguinte 

forma: quando a corrente elétrica de intensidade I é aplicada no subsolo através dos 

eletrodos A e B e o potencial V é criado, então através dos eletrodos M e N é realizada a 

medida, conforme mostra a Figura 8. 

 

Figura 8 - Esquema de Campo Para a Determinação da Resistividade 

 
Fonte: BRAGA, 2005 

 

Supondo que o solo investigado é homogêneo e isotrópico, o potencial no 

eletrodo M e N respectivamente será: 

 

1 1

2
M

I
V

AM BM

r

p

æ ö
= -ç ÷

è ø
    (eq.5) 

1 1

2
N

I
V

AN BN

r

p
æ ö

= -ç ÷
è ø

    (eq.6) 

 

 É possível medir a diferença de potencial (ΔV) na superfície do solo, que resulta 

da resistividade do meio, a partir de um eletrodo de corrente. A diferença desse 

potencial medido nos eletrodos M e N será: 

 

1 2V V VD = -
    (eq.7) 

MN M NV V VD = -
     (eq.8) 



26 
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è ø
    (eq. 9) 

 

Portanto, pode-se calcular a resistividade ρ do solo com as equações a seguir: 

 

.
V

K
I

r
D

=
    (eq. 10) 

 

K é dado pela seguinte equação geral, 

 

1

2 .
1 1 1 1

K

AM BM AN BN
p

-

=
æ ö

- - +ç ÷
è ø      (eq. 11) 

 

 Mas na prática, como demonstra a Figura 9, não se considera o solo como um 

meio homogêneo, e sim como um meio heterogêneo. Pois, ao utilizarmos o mesmo 

arranjo de eletrodos para realizar medidas em um solo homogêneo, a diferença de 

potencial é diferente da medida em um meio heterogêneo. Esse valor medido é a 

representação de uma média ponderada da resistividade elétrica verdadeira em um meio 

relativamente grande e com vários tipos de materiais geológicos. 

 

Figura 9 - Resistividade em Meio Homogêneo e Heterogêneo 

  

Fonte:  BRAGA, 2005 

 

Assim, ao realizar essas medidas, obtém-se a resistividade aparente (ρa). Esta 

variável é usada para representar os valores obtidos nas medições de vários métodos 

geológicos e a se toma como base para apresentação final. Então, a resistividade 

aparente fica definida da seguinte forma: 

 

.a

V
K

I
r

D
=

    (eq.12) 
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Onde, K é definido pela Equação Geral mostrada anteriormente. 

 

2.2 Técnicas dos Métodos Geoelétricos 

 

 As técnicas de Sondagem Elétrica Vertical (SEV) e Caminhamento Elétrico 

(CE) são as mais utilizadas em campo no desenvolvimento dos métodos geoelétricos, 

cada uma com arranjos diferentes para a execução das medidas. 

 A diferença básica entre Sondagem Elétrica Vertical e Caminhamento Elétrico 

está relacionada com o ponto central de cada arranjo e entre os eletrodos ABMN. Na 

SEV o centro do arranjo AMNB permanece fixo ao longo de todo processo, 

independentemente da posição dos eletrodos no terreno. Já no CE, durante o ensaio, o 

ponto central do arranjo AMNB está em constante deslocamento (BRAGA, 2005). 

 Dentro das técnicas de SEV e CE existe uma variação enorme da montagem dos 

arranjos dos eletrodos. Quando há necessidade de informações pontuais com notações 

das variações da resistividade vertical, se faz necessária a aplicação da sondagem 

elétrica vertical. Para o estudo da variação lateral da resistividade é preciso aplicar a 

técnica do caminhamento elétrico, onde teoricamente a profundidade permanece 

constante. 

 

2.3 Sondagem Elétrica Vertical  

 

 Este método consiste em investigar a variação da resistividade verticalmente 

pelas camadas analisadas. A SEV funciona, basicamente, com a injeção de corrente 

elétrica no solo através de dois pontos e mede o potencial gerado por outros dois pontos 

localizados entre os pontos de corrente. Através da corrente, do potencial e do fator 

geométrico do local, pode-se então determinar a resistividade aparente do local 

investigado e quanto maior for a distância entre os pontos de injeção de corrente, maior 

será a profundidade investigada. Na Figura 10 vê-se uma ilustração sobre SEV. 

 



28 
 

Figura 10 - Esquema da Técnica de Campo da SEV 

 

Fonte: BRAGA, 2005 

 
 Existem atualmente dois tipos de arranjos principais na técnica de SEV que são 

muito utilizados: a técnica de Schlumberger e a de Wenner. Os dois arranjos de campo 

funcionam com quatro eletrodos na superfície do solo, colocados de forma simétrica em 

relação a seu centro “o”, que se encontra sobre uma mesma reta que os quatro eletrodos, 

sendo que dois destes têm a função de injetar a corrente elétrica no solo e os outros dois 

de medi-la. 

 O arranjo de Wenner tem maior uso na Inglaterra, Canadá e nos Estados Unidos, 

já o arranjo de Schlumberger é o mais utilizado na maior parte dos países europeus, 

como Rússia e França, e é muito utilizado no Brasil.  

 

2.3.1 Arranjo Wenner 

 

 Este arranjo consiste em uma disposição simétrica dos quatro eletrodos 

(eletrodos de potencial MN e os de corrente AB) e devem estar alinhados com o centro 

“o”. O arranjo deve apresentar uma separação a entre os quatro eletrodos que sempre se 

mantém crescente e constante por todo o experimento, com a mesma relação sempre: 

AM = MN = NB. Na Figura 11 observa-se uma ilustração sobre SEV. 
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Figura 11 - Arranjo de Campo Wenner 

 

Fonte: BRAGA, 2005 

 

A resistividade aparente é calculada a partir da seguinte equação: 

2 . .a

V
a

I
r p

D
=

    (eq. 13) 

 

2.3.1.1 Arranjo Schlumberger 
 

 Considerado mais prático que o arranjo Wenner, essa prática funciona com os 

quatro eletrodos dispostos em linha, sendo que os eletrodos de potencial (MN) são 

colocados entre os eletrodos de corrente (AB) e permanecem fixos e distribuídos 

simetricamente em relação ao ponto central (o). Os eletrodos de corrente terão uma 

separação crescente (L) em relação ao ponto central e somente eles serão deslocados.  

 Esse método consiste em manter a distância “a”, que separa os eletrodos de 

potencial, o mais próximo de zero em relação à distância que vai aumentando entre os 

eletrodos de corrente, conforme ilustra a Figura 12. A profundidade teórica de 

investigação é dada por AB/4. 

 
Figura 12 - Arranjo de Campo Schlumberger 

 

Fonte: BRAGA, 2005 

 

 A resistividade aparente é calculada a partir da seguinte equação: 

.a

V
K

I
r

D
=

   (eq. 14) 
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 Onde o valor geométrico de K é dado por: 

( ).
.

AM AN
K

MN
p=

   (eq. 15) 

 

 De forma geral, listam-se as diferenças entre um método e outro: 

 O método de Schlumberger é mais prático em campo, pois é necessário o 

deslocamento de somente dois eletrodos ao invés dos quatro como no método 

Wenner. 

 O arranjo de Schlumberger possui leituras melhores mesmo onde há 

interferências produzidas por ruídos indesejáveis e evita erros nas interpretações 

em solos homogêneos. 

 

2.3.2 Caminhamento Elétrico 

 

 A técnica do caminhamento elétrico realiza medidas na superfície do terreno e é 

aplicada quando se deseja estudar a variação da resistividade do perfil horizontal. A 

técnica do CE funciona de forma parecida com uma SEV, onde se injeta corrente 

elétrica no solo por dois pontos e mede-se o potencial que é gerado por outros dois, ou 

mais pontos, dependendo da profundidade que se deseja chegar, e devem ser expandidos 

simetricamente, a partir de um ponto central que permanece fixo. A Figura 13 ilustra 

esta técnica. 

 

Figura 13 - Esquema de Campo de um Caminhamento Elétrico 

 

Fonte: BRAGA, 2005 

 
 Existem vários tipos de arranjos dentro da técnica do caminhamento elétrico, 

dois dos arranjos mais importantes nessa técnica são o dipolo-dipolo e o pólo-dipolo, 

que serão explicados a seguir. 
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2.3.2.1 Dipolo-dipolo 
 

 O arranjo dipolo-dipolo é composto por dois eletrodos de emissão de corrente, 

denominados de A e B, e dois eletrodos de potencial para a recepção do sinal, esses 

denominados de M e N. Também é denominado como “dispositivo dipolar axial” 

(BORGES, 2002 apud ORELLANA, 1972). Todos os eletrodos são dispostos em um 

mesmo alinhamento e a distância entre os eletrodos A e B dos eletrodos M e N 

permanece fixa durante todo o processo (GANDOLFO, 2007). Esse arranjo é o mais 

utilizado, dentre os outros existentes, para geologia de engenharia, prospecção de água 

subterrânea, estudos ambientais, entre outros. 

 Para realizar as medidas usando esse arranjo, é preciso manter o espaçamento 

dos dipolos de emissão e recepção sempre fixo. Cada vez que se aumenta a distância 

entre eles mantendo a distância entre os eletrodos fixos seguindo um fator “n.a”, 

aumenta-se a profundidade investigada, conforme ilustra a Figura 14. 

 

Figura 14 - Esquema do Arranjo Dipolo-Dipolo com Cinco Níveis de Investigação 

 

Fonte: GANDOLFO, 2007 

 
 O valor médio da resistividade aparente é obtido a partir do ponto localizado na 

intersecção das retas que partem a 45° do centro dos dipolos, ou seja, partem do ponto 

médio (GANDOLFO, 2007). Essa resistividade é determinada a partir da equação: 

a

V
K

I
r

D
=

    (eq.16) 

Onde, 

2K Gxp= ´
    (eq.17) 

Sendo: 
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1
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n n n

=
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+ +  (eq.18) 

 

2.3.2.2 Pólo-Dipolo 
 

 O arranjo pólo-dipolo, conhecido como tripolo, funciona com três eletrodos 

móveis ao longo da linha do caminhamento, sendo que um dos eletrodos é de corrente 

(A) e os outros dois de potencial (MN). O espaçamento entre o eletrodo de corrente e os 

de potencial deve permanece constante durante todo o processo (GANDOLFO, 2007). 

Apresenta-se a ilustração na Figura 15. 

 

Figura 15 - Esquema do Arranjo Pólo-Dipolo com Cinco Níveis de Investigação 

 
Fonte: GANDOLFO, 2007 

 

 O valor médio da resistividade aparente é obtido no ponto de intersecção das 

linhas que partem do ponto médio dos eletrodos de potencial e do ponto do eletrodo de 

corrente (A) (GANDOLFO, 2007). Existe outro eletrodo de corrente (B) que serve para 

fechar o circuito e é mantido a uma distância relativamente grande, chamada de 

“infinito” e que tem, no mínimo, dez vezes o tamanho do espaçamento entre os 

eletrodos extremos do arranjo, para ter a menor influência possível (KELLER & 

FRISCHKNECHT, 1966). 

 Aqui, assim como no arranjo dipolo-dipolo, a profundidade de investigação 

aumenta conforme também aumentamos a distância de “n.a”. O cálculo da resistividade 

dá-se da mesma forma que no arranjo anterior, mas o fator G é expresso por: 

( )

1

1 1
1

1

G

n n
n n

=
æ ö

- = ´ +ç ÷
+è ø

    (eq.19) 

E a constante K é: 
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( )2 1K a n np= ´ ´ ´ +
    (eq.20) 

  

Dentro da proposta de medirmos a resistividade pontualmente, a técnica SEV é 

mais adequada, visto que a intenção não é mapear uma linha, mas um ponto único. 
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3 FUNDAMENTOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 
 
 

Desde a antiguidade, a observação de fenômenos naturais é interesse do homem. 

É, historicamente falando, a base da exploração científica humana, fundamental no 

entendimento em relação ao meio. Dela se originam os conceitos que permitem uma 

melhor compreensão do mundo. O monitoramento ambiental contribui no estudo 

climático e na agricultura e é vital para a sobrevivência humana. À ciência que 

contempla a observação, análise e previsão de fenômenos atmosféricos dá-se o nome de 

Meteorologia. 

No início, as observações meteorológicas eram subjetivas, surgindo em anotações 

e avaliações particulares dos observadores como chuva forte, vento intenso e dia quente. 

Com o surgimento de instrumentos de medição e a adoção de escalas, essas observações 

puderam ser quantizadas e isso permitiu desvincular as observações do observador. As 

observações passaram a ser quantitativas e não mais qualitativas (REGIS, 2011). 

 
O conhecimento amplo e satisfatório sobre um processo ou fenômeno 
somente existirá quando for possível medi-lo e expressá-lo através de 
números. (Lord Kelvin, 1883, apud ALBERTAZZI, 2008, p.3). 

 

Porém, somente anos mais tarde, com a adoção de metodologias padronizadas de 

medição, as observações meteorológicas geradas em diferentes regiões do mundo 

puderam ser comparadas (REGIS, 2011). 

As observações meteorológicas nos dias atuais são realizadas em diferentes 

condições de distribuição e localização, dividindo-se principalmente em sistemas 

terrestres (estações meteorológicas), aéreos (radiossondas), e marinhos (boias 

meteorológicas).  

Para o monitoramento terrestre, usa-se um conjunto de sensores dispostos de 

forma padronizada em um sítio reservado às observações meteorológicas. Essa 

configuração é conhecida como Estação Meteorológica, e segue ilustrada na Figura 16. 
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Figura 16 – Estação Meteorológica  Convencional 

 
Fonte: PUCHALSKI, ClicRBS, 2011 

 
Quando uma estação meteorológica é usada para gerar observações que sejam 

comparáveis com outras estações ao redor do mundo, ela deve respeitar as mesmas 

regras de observação empregada globalmente. A Organização Mundial de Meteorologia 

(OMM) é o órgão que sugere estas regras e, portanto, é o responsável por padronizar 

todo este contexto de meteorologia mundial. É uma secretaria vinculada a Organização 

das Nações Unidas (ONU) e possui 191 países membros, incluindo o Brasil. Dentre 

várias publicações, aquele que rege diretamente as técnicas de observações 

meteorológicas é o Guia para Métodos de Observação de Instrumentos Meteorológicos 

(OMM, 2008). 

 Segundo a EPAGRI, (2011), as estações meteorológicas podem ser subdivididas 

em diferentes categorias, sendo a classificação adotada em Santa Catarina: 

a) Estações meteorológicas sinóticas, para previsão de tempo e clima; 

b) Estações agrometeorologias, para pesquisas e monitoramento agrícola; 

c) Estações hidrológicas, para realização de balanços hídricos; 

d) Estações aeroportuárias, para controle de tráfego aéreo; 

e) Estações rodoviárias, para monitoramento de condições de rodovias; 

f) Estações de alerta, para monitoramento em situações de eventos extremos. 

  

3.1 Estações Meteorológicas Automáticas 

 

Segundo a OMM, “uma estação meteorológica automática é definida como uma 

estação cujas observações são feitas e transmitidas automaticamente” (1992, tradução 

nossa). As estações meteorológicas representam a evolução tecnológica natural dos 

sensores convencionais. O que antes media função de deformação de molas e dilatação 

de líquidos, agora mede função de mudanças de propriedades elétricas, com o advento 

dos semicondutores e componentes em geral. Com a chegada dos sistemas 
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informatizados e circuitos microeletrônicos cada vez mais difundidos, tivemos a criação 

de produtos de previsão numérica de tempo cada vez mais confiáveis e rápidos. Essa 

informatização provocou um aumento de possibilidades e serviços gerados a partir de 

observações, englobando desde áreas como a agricultura de precisão até a Defesa Civil. 

Em atendimento a estas novas demandas, foram surgindo as Estações Meteorológicas 

Automáticas (PCDs). 

O advento das PCDs trouxe também novas possibilidades. Agora o processo de 

observação já não é limitado pela ação do observador, possibilitando assim, a realização 

de leituras em intervalos e localizações geográficas que seriam difíceis de conseguir 

com o método convencional. A Figura 17 demonstra o funcionamento do fluxo de dados 

desde a geração na estação meteorológica remota até o resultado final. 

 
Figura 17 - Fluxo de uma PCD com Telemetria 

 
Fonte: REGIS, 2011 

  

3.2  Componentes de uma PCD 

 

As PCDs são compostas por conjuntos de equipamentos capazes de realizar as 

medições feitas dentro dos padrões estabelecidos para o monitoramento a qual se 

destina. Os elementos básicos em uma PCD são: datalogger, transdutores, estruturas de 

sustentação, sistema de energia e sistema de transmissão de dados.  Permitindo ter 

algumas variações, a distribuição de uma PCD pode ser vista na Figura 18. 
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Figura 18 - Componentes de uma PCD 

 
Fonte: REGIS, 2011 

 
3.2.1 Datalogger 

 

Em uma analogia simples, datalogger é o ‘observador eletrônico’. É o 

equipamento que gerencia e processa os dados medidos pela estação in loco. Composto 

basicamente de entradas (portas) para os transdutores, CPU capaz de processar as 

informações recebidas dos sensores e realizar as operações de armazenamento e envio e 

uma memória não volátil onde os dados são armazenados. 

 

3.2.2 Transdutores 

 

Os transdutores são responsáveis pela transformação de uma grandeza física 

observada em uma grandeza elétrica capaz de ser lida pelo datalogger. Inicialmente, 

eram basicamente sensores com sinais analógicos, amplificadores, filtros etc. Porém, 

cada vez mais, os sensores estão recebendo eletrônica embarcada com 

microcontroladores ou similares, ganhando a possibilidade de terem um processamento 

‘inteligente’ dentro do próprio transdutor. Com isso, as interligações entre transdutor e 

datalogger começaram a se dar por comunicação digital, normalmente protocolos 

seriais. 

Por definição do VIM, ‘sensor’ é o elemento primário de um sistema de medição. 

Comercialmente falando, é comum ser empregado o termo ‘sensor’ para identificar um 

instrumento de medição, que pelo VIM seria chamado de ‘transdutor’. No decorrer do 

texto empregaremos ambos os termos. 
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3.2.2.1 Sinal de Indicação  

 

O sinal de indicação corresponde ao modo pelo qual o valor medido é enviado ao 

datalogger, conhecido também como sinal de saída. 

Quando a indicação é modulada em uma grandeza elétrica, diz-se que o transdutor 

possui uma saída ou indicação analógica. Por exemplo: 

a) Tensão 0 a 1V; 

b) Frequência; 

c) Pulso; 

d) Corrente 4 a 20mA. 

 

Quando a indicação é feita através de um protocolo de comunicação de dados 

lógico, diz-se que o transdutor possui uma saída digital. Exemplo: 

a) Protocolo EIA-485 (RS-485); 

b) Protocolo EIA-232 (RS-232); 

c) Protocolo SDI-12, desenvolvido especificamente para integração de sistemas 

ambientais, sua denominação refere-se à Serial Data Interface 1200 baud 

(VENTURA, 2009). 

 

3.2.2.2 De Precipitação 
 

Precipitação segundo a OMM é: 

 
A precipitação é definida como o produto líquido ou sólido da condensação 
de vapor de água caindo das nuvens ou depositados pelo ar para o chão. 
Inclui chuva, granizo, neve, orvalho, geada, geada precipitação e nevoeiro. 
(REGIS, 2011 apud CIMO GUIDE, 2011). 

 

No Brasil, é comum considerar todo o valor de precipitação como sendo 

proveniente da chuva, devido à raridade dos demais eventos. Os transdutores que 

medem precipitação pluviométrica são chamados de Pluviômetros. Os Pluviômetros 

automáticos, como são chamados os modelos que tem capacidade de serem lidos pelas 

estações automáticas, são na maioria do tipo ‘pluviômetro de báscula’, como este que se 

apresenta na Figura 19. 
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Figura 19 - Pluviômetro 

 
Fonte: Dualbase Tecnologia 

 

3.2.2.3 De Temperatura e Umidade Relativa Do Ar 

 

Define-se temperatura como sendo o grau de agitação das moléculas ou num 

formato mais informal: quantidade de calor de determinado corpo. Já a umidade relativa 

do ar é a relação entre a pressão de vapor de água na atmosfera e a pressão de saturação 

do vapor sobre uma superfície de água na mesma temperatura (BLAINSKI, 2012). 

É comum a associação das medições de temperatura e umidade relativa do ar em um 

mesmo transdutor, que recebe o nome de termohigrômetro.  

O termohigrômetro necessita de uma adequação das condições para que possa 

medir de forma adequada, evitando incidência direta da chuva e radiação solar sobre 

ele. Para isso, é usado um abrigo termométrico, que serve como dispositivo que permite 

a livre circulação de ar sem que incida radiação solar nem chuva diretamente sobre o 

transdutor. A Figura 20  apresenta um modelo de termohigrômetro e de abrigo 

termométrico. 

 

Figura 20 - Termohigrômetro (esq.) e Abrigo Termométrico (dir.) 

 
Fonte: Dualbase Tecnologia 
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3.2.2.4 De Radiação Solar 
 

Radiação é o processo em que a energia, proveniente de uma fonte qualquer, se 

propaga sob a forma de ondas, genericamente denominadas ondas Eletromagnéticas. A 

Radiação Solar é, portanto, energia solar que a Terra recebe em forma de ondas 

eletromagnéticas, normalmente no espectro de 0,1 a 5 µm.  Ao instrumento que mede a 

radiação solar de forma genérica é dado o nome de piranômetro.  Sensores que são 

específicos para determinadas faixas de frequências podem ser classificados como 

pirgeômetros, pireliômetros, entre outros. Na Figura 21 vê-se um piranômetro, instalado 

numa estação meteorológica automática. 

 

Figura 21 - Piranômetro 

 
Fonte: Dualbase Tecnologia 

 

3.2.3 Sistemas de energia 

 

O consumo de energia elétrica de uma PCD é um fator crítico, isto porque 

normalmente ela está num local remoto, afastado da rede elétrica convencional. Por este 

motivo é comum que sejam usados sistemas de alimentação por energia fotovoltaica. 

A opção por energia solar faz com que a obtenção de energia seja restrita por 

questões dimensionais e financeiras. Com esta restrição da disponibilidade de energia, 

os sistemas consumidores tendem a ser mais econômicos. Em geral, em uma PCD 

completa, incluindo sistema de transmissão, o consumo médio de energia não ultrapassa 

2 ou 3 Watts. 
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4 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 
 

 

A proposta deste trabalho é desenvolver um equipamento que aplique tecnologia 

de eletrorresistividade para um monitoramento pontual contínuo, com objetivo de 

identificar o movimento da infiltração da água da chuva, indicando a saturação e/ou a 

falta da umidade das camadas superficiais do subsolo.  

Importante destacar que os deslizamentos em solo encharcado ocorrem com 

movimentação de massa na camada mais superficial do solo, da ordem de metros ou 

dezenas de metros de profundidade (HIGHLAND et al., 2008). 

 

4.1 Solução Proposta 

 
Estudou-se a estrutura básica de um resistivímetro e criou-se uma topologia 

eletrônica para o desenvolvimento de um protótipo do sensor de encharcamento. De 

forma macro, foram percebidos quatro blocos periféricos ao núcleo de processamento, 

listados a seguir e ilustrados na Figura 22. 

a) Gerador de sinal (corrente); 

b) Medição de sinal de retorno (tensão); 

c) Comutador/multiplexador; 

d) Interface/mostrador. 
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Figura 22 – Diagrama de blocos das funções principais do Sensor de Encharcamento 

 
Fonte: O Autor 

 

4.1.1 Geração de Sinal (Corrente) 

 

O bloco de geração de corrente é o responsável por enviar o sinal de excitação para 

o solo, base da teoria da eletrorresistividade. Considerando que o sistema será 

alimentado por baterias e painéis solares e que as características de potência e tensão da 

fonte são consideravelmente maiores do que o usual numa PCD tem-se especificações-

meta peculiares e adversas para o monitoramento remoto. 

Logo, é notória a necessidade de que o bloco de geração de corrente tenha o 

melhor fator de eficiência energética possível. Há também a importante meta de que a 

tensão de alimentação seja a 12V (corrente contínua), uma vez que é a tensão de 

trabalho de ampla maioria das PCDs comerciais. 

Pesquisando-se em catálogos de resistivímetros (anexos B, C, D e E) extraímos 

dados acerca da potência máxima, tensão de trabalho e capacidade de fornecer corrente. 

Podemos ver na Tabela 1 os dados extraídos dos catálogos. Em alguns casos a relação 

de tensão e corrente informados eram desencontradas em relação a potência informada, 

por este motivo foi criada a linha Corrente Calculada, que é gerada pela simples relação 

[Potência = Tensão x Corrente]. 
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Tabela 1 – Comparação de dados de fontes de resistivímetros 

 

Agiusa 

MiniSting R1 

Geomedida 

M1 

SYSCAL 

Kid 

SYSCAL 

R1 Plus 
Média 

Potência [W] 

 
-- 160 25 200 

 

Tensão [V] 

 
800 800 200 600 600.0 

Corrente 

Informada [mA] 
500 200 500 2500 

 

Corrente 

Calculada [mA] 
500 200 125 333.3 289.6 

Fonte: O Autor 

 

Analisando a tabela acima se vê tensões de trabalho variando de 200 a 800V, sendo 

600V o valor médio da comparação. Quanto à corrente, veem-se valores de 125 a 

500mA, sendo 289,6mA o valor médio da comparação.  

É importante ressaltar que no caso dos resistivímetros espera-se que os sinais 

apresentem certa potência, pois em determinadas sondagens, será determinada a 

resistividade em profundidades superiores a 400 metros. No entanto, no sensor de 

encharcamento vislumbrado, a profundidade requerida seria da ordem de dezenas de 

metros, logo, a potência do sinal poderia ser substancialmente menor.  

Após pesquisas de mercado acerca de fontes de tensão comerciais com as 

especificações desejadas, adotou-se um sistema com inversor de 12V em corrente 

contínua para 220V em corrente alternada de onda modificada. Com adição de um 

circuito para retificar o sinal, o qual resultou numa tensão de aproximadamente 270V 

em corrente contínua. Esta fonte foi ensaiada e verificou-se que ela possuía a 

capacidade de emitir até 200mA de maneira estável (existia tensão de ripple, porém 

mínima). Até o momento, não era sabido se esta configuração na prática seria adequada, 

fato que seria avaliado mais tarde já na fase experimental. Na teoria, porém, tudo 

indicava ser suficiente. 

 

4.1.2 Medição (Tensão) 
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É um sinal de tensão proporcional ao sinal de excitação, gerado pela injeção de 

corrente comentada em 4.1.1. Para medir esta tensão é necessário um circuito de 

conversão analógico/digital (A/D). Trata-se de um A/D com características bastante 

comuns, disponíveis em dispositivos de monitoramento, por exemplo: CLPs, 

dataloggers, multímetros etc. 

Para estes protótipos, avaliou-se que seria necessário possuir a capacidade de medir 

pelo menos a faixa de ± 2V. A resolução mínima requerida foi estipulada em 12 bits, o 

que proporcionaria passos de 0,49mV (2000mV / 4096 possibilidades).  

Foi vislumbrado o uso do datalogger CR800 da Campbell Scientific como 

‘plataforma de desenvolvimento’ já que ele tem a capacidade de medir a tensão, além de 

poder fazer também o papel do Núcleo de Processamento. A celeridade e confiabilidade 

que o CR800 proporciona fez com que fosse a opção com maior vantagem para este 

desenvolvimento. Este datalogger tem A/D de 13 bits e demais detalhes técnicos estão 

descritos no Anexo A deste documento. 

 

4.1.3 Comutador 

 

Para que seja possível determinar vários pontos de resistividade em diferentes 

profundidades teóricas, são necessárias algumas medidas usando eletrodos em 

disposições diferentes. Independentemente do método ou do arranjo utilizados, sempre 

serão necessários pares de eletrodos AB ou MN. Quando está sendo usado um 

resistivímetro portátil, as estacas podem até ser fincadas todas simultaneamente, mas em 

geral, a fiação que as liga é conectada/desconectada a cada novo par de eletrodos usado. 

No entanto, em um sistema que irá funcionar de maneira totalmente automatizado, 

é imprescindível que exista uma forma de comutar os eletrodos automaticamente. Esta 

funcionalidade é algo específico, não sendo um produto comercial. O comutador com as 

especificações necessárias precisa ser um subproduto a ser desenvolvido neste projeto. 

Será discutido em maiores detalhes no capítulo ‘Etapas de Desenvolvimento de 

Projeto’. 

 
4.1.4 Comunicação com PCDs 

 

O quarto macro bloco refere-se à funcionalidade de forma de ‘entrega de 

resultados’. Em vários instrumentos de medição existe um indicador, um display, que 
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indica ao usuário (em geral um operador humano), qual é o resultado que a medição está 

apresentando. 

Em nosso sistema não temos um operador. O Sensor de Encharcamento (SE) irá 

comunica-se com outro sistema eletrônico Estação Meteorológica Automática (PCD). 

Portanto, é necessário que tenhamos um canal de comunicação entre os dois sistemas, 

onde será possível a troca de informações entre eles. Precisa-se de um sistema 

bidirecional, chamado de duplex (que ocorre em dos sentidos). Isso porque a PCD irá 

solicitar a(s) medida(s), e em seguida o SE deverá responder. 

O protocolo de comunicação entre a PCD e o SE não precisar ser rápido e não 

precisar ser capaz de trafegar uma massa de dados grande. Para esta situação, o 

protocolo de comunicação mais indicado é o SDI-12. É uma comunicação half duplex 

(que comunica em dois sentidos, mas apenas em um sentido por vez), e se faz sobre um 

barramento de apenas um fio. É extremamente difundido para uso em monitoramento 

ambiental.  
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5 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO 

 

 

O desenvolvimento do protótipo deu-se em duas ações distintas: Desenvolvimento 

do Protótipo (sendo hardware e firmware) e Desenvolvimento do Software de 

Visualização. 

 

5.1 Protótipo – Hardware e Firmware 

 

No desenvolvimento do Protótipo, separaram-se as ações eu duas: Hardware e 

Software. 

 

5.1.1 Hardware 

 

A primeira etapa da criação do protótipo foi o bloco de Geração de Sinal (corrente). 

Conforme fora planejado na proposta, utilizou-se um inversor de tensão comercial que 

converte de 12V em corrente contínua para 220V em corrente alternada (60Hz) e 

adicionaram-se circuitos para retificar e filtrar a onda, afim de que a tensão voltasse a 

ser contínua. Encontram-se disponíveis no mercado inversores com dois tipos de onda 

de sinal de saída: a) Senoidal e b) Onda modificada. Os inversores de onda senoidal 

precisam de circuitos mais complexos e são consequentemente mais caros. Para a 

aplicação planejada sabia-se que o sinal de saída final desejado seria uma tensão 

contínua, assim, além de ter menor custo, o inversor de onda modificada também 

apresenta vantagens de facilidade de retificação e filtragem com menos ripple de saída.  

O inversor adotado foi escolhido por ser compacto e possuir chave de liga/desliga 

em contato seco, o que mais tarde fora substituída por uma chave elétrica (relê) 

comandada pelo núcleo de processamento. Na Figura 23 vemos uma imagem do 

inversor Hayonik 300W. 
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Figura 23 - Inversor de onda modificada Hayonik 300W 

 
Fonte: Hayonik, 2017. 

 

A Figura 24 apresenta a forma de onda na saída do inversor, mostrada em duas 

imagens apenas por limitação do osciloscópio. Na Figura 24(a) vê-se o semiciclo 

positivo e na Figura 24(b) o semiciclo negativo. Em ambas as telas a ponteira do 

osciloscópio estava configurada para “x10” (vezes 10), portando a escala de 5V que é 

mostrada na imagem precisa ser multiplicada pelo valor 10. Pode-se notar que o valor 

de pico é de aproximadamente 290V. 

 

Figura 24 - Forma de onda na saída do inversor 

(a) (b) 
Fonte: O Autor. 

 

Na Figura 25 observa-se o diagrama de blocos do subsistema de geração de sinal, 

onde se vê que a bateria alimenta o inversor que ao ser acionado pelo relê de comando 

gera tensão alternada (onda modificada). Na sequência, esta é retificada e filtrada, 

chegando como sinal de saída uma tensão contínua em níveis de aproximadamente 

270V. Observam-se também as formas de onda de cada etapa da transformação da 

tensão. 
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Figura 25 - Diagrama de Blocos da Geração de Sinal 

 
Fonte: O Autor 

  

Pode-se observar na Figura 26 os sinais de entrada e saída do subsistema. Em 

26(a) é vista a tensão de entrada, com a ponteira em “x1”, medindo os 12V que são 

fornecidos pela bateria. Na Figura 26(b) vê-se o Sinal Pronto (Tensão de Saída), com a 

ponteira em “x10” e indicando 270V. 

 

Figura 26 - Tensões de entrada e saída do subsistema de geração de sinal 

(a) (b) 
Fonte: O Autor. 

 

Para os ensaios em bancada utilizou-se como carga um banco de resistores de 

potência de 1 kΩ. A Figura 27  apresenta uma foto do sistema durante o ensaio. Uma 

bateria de 12V (E) Alimenta o inversor (D) e o sinal de saída do inversor entra no 

circuito de retificação e filtragem (C). Vê-se ainda o banco de resistores de carga (B) e o 

osciloscópio (A). 
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Figura 27 - Ensaio do Gerador de Sinal em bancada 

 
Fonte: O Autor 

 
A segunda etapa do desenvolvimento do protótipo foi o bloco comutador. 

Desenvolveu-se um circuito com relês que ao receber comandos faz a conexão elétrica 

de um par de terminais comuns ao par de saída desejado. Simultaneamente ao 

acionamento de qualquer dos canais, este circuito aciona mais um relê, que é o 

responsável por ligar o inversor que gera o sinal de excitação. O comando é recebido 

através de uma comunicação serial, vinda do circuito principal (núcleo de 

processamento) do sensor de encharcamento. Como este circuito trabalha com tensões 

lógicas (0-5V) e com tensões altas (0-270V), esta comunicação serial é protegida 

através de um acoplador ótico. Na Figura 28 é visto o esquemático funcional da placa 

comutadora, desenvolvido no pacote de desenvolvimento Proteus Design Center. 

 

Figura 28 - Esquemático Placa Comutadora 

 
Fonte: O Autor 
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5.1.2 Firmware 

 

Nesta etapa desenvolveu-se uma convenção de comunicação entre o Núcleo de 

Processamento e a Placa de Comutação. Quatro comandos diferentes que quando 

enviados provocam uma ação no comutador, habilitando um dos quatro canais duplos 

conforme ilustra a Tabela 2. 

Tabela 2 - Lista de Comandos Possiveis para o Comutador 

Comando Ação 

‘a’ Aciona o par de AB1 + liga inversor 

’b’ Aciona o par de AB2 + liga inversor 

‘c’ Aciona o par de AB3 + liga inversor 

‘d’ Aciona o par de AB4 + liga inversor 

Fonte: O Autor 

 

O microcontrolador embarcado na placa de comutação foi um AVR com 

plataforma Arduino, portanto a programação realizada utilizou-se desta linguagem. O 

código fonte da placa comutadora está disposto no apêndice C e o programa que foi 

inserido no datalogger CR800 pode ser visto no apêndice D. 

 
5.1.3 Integração 

 

Na continuidade do desenvolvimento do protótipo integraram-se os blocos. O 

núcleo de processamento empregado foi o datalogger CR800, que além da função de 

processamento central dispunha de outras funções que trouxeram agilidade no 

desenvolvimento. O próprio CR800 fez o papel do Bloco de medição de sinal de retorno 

(canais de medição analógica) e do Bloco de comunicação do PCDs (comunicação SDI-

12). 

A interligação do datalogger com o bloco comutador foi realizada através da porta 

serial COM1. Como o próprio comutador aciona o bloco da geração de energia, fez-se a 

interligação também do gerador de sinal e logo se possibilitou o teste destes três blocos. 

Poucos ajustes foram necessários, basicamente na temporização dos relês em especial 

porque o inversor levava alguns segundos para estabilizar a tensão de saída.  

Para a leitura do sinal de retorno MN, utilizou-se uma porta de medição analógica, 

a escolhida foi a SE3, adicionando-se um circuito grampeador para proteger a porte de 

eventuais sobretesnsões. Já para medir a corrente injetada nos eletrodos AB, empregou-
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se o circuito integrado ACS712, que foi ligado ao datalogger através da porta SE1. O 

diagrama geral de interligação é apresentado no apêndice E.  

Como etapa final do desenvolvimento do protótipo, fez-se a integração de todos os 

blocos que foram interligados e acondicionados em dois gabinetes, para que pudessem 

ser instalados no campo. A Figura 29 e a Figura 30 apresentam, a montagem final destes 

gabinetes. Eles foram divididos em dois, pelo simples motivo de que os gabinetes que 

tinha-se disponíveis não comportavam a totalidade do sistema. Ao perceber-se que  

seriam necessários dois, fez-se a divisão dos blocos como sendo um delas apenas a parte 

de Núcleo de Processamento e o outro com o bloco de geração de sinal/Comutador. 

 

Figura 29 - Gabinete do Núcleo de Processamento 

 
Fonte: O Autor 

 
 

Figura 30 - Gabinete do bloco Gerador de sinal/Bloco Comutador 

 
Fonte: O Autor 
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5.2 Visualizador 

 
Os dados de resistividade em profundidades diferentes possuem faixas de medição 

diferentes. Para resolver esta dificuldade de interpretação os dados foram normalizados, 

conforme descrito no item 7.1, Normalização dos dados. Depois de normalizados, os 

dados podem ser visualizados em formato gráfico, onde de forma intuitiva o usuário 

pode verificar as medições realizadas e pode comparar diretamente os resultados para 

diferentes níveis de profundidade teórica. Para a exibição gráfica atribuiu-se de cores 

conforme se vê na Tabela 3: 

 

Tabela 3 - Coloração associada vs Graduação de encharcamento 

Graduação do encharcamento Cor associada 

0% Verde 

50% Amarelo 

100% Vermelho 

Fonte: O Autor 

 

Usando esta ideia de escalonamento, puderam-se interpretar os dados de todos os 

níveis simultaneamente sem que houvesse preocupação com o valor da resistividade de 

fato medida, ou seja, o valor absoluto não importara, mas sim a variação dele no tempo. 

Pode-se fazer uma analogia simples com uma imagem de ‘raio X’ ou um ‘diagnóstico 

por imagem’ que se faz num paciente através de ultrassom. 

Sabe-se que variação mineral entre uma profundidade do solo e outra não é 

homogênea, e que por isso a resitividade também não seria. Porém, para fins de 

visualização gráfica, fez-se uma interpolação dos pontos de maneira linear, formando 

um degradê. Pode-se verificar um exemplo dessa variação na Figura 31, onde a variação 

obedece ao exemplo da Tabela 4. 
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Figura 31 – Coloração Associada Para o Escalonamento de Valores 

 

Fonte: O Autor 

 

Tabela 4 – Coloração Associada Para o Gráfico de Exemplo 

Nível de Profundidade 

Teórico 

Graduação do 

Encharcamento 

Cor  

Associada 

Z1 100% Vermelho 

Z2 50% Amarelo 

Z3 30% Degrade 

Z4 0% Verde 

Fonte: O Autor 

 

Para a geração dos gráficos empregou-se a linguagem/ambiente de 

desenvolvimento (IDE) Processing, que é uma ferramenta para criação de artes 

eletrônicas para aplicações simplificadas. É uma plataforma aberta e de fácil manuseio. 

A linguagem Processing é bastante similar à linguagem C. 

A versão utilizada foi o Processing 3.3.5. Com a sintaxe próxima da linguagem C, 

basicamente num sketch (como é chamado um programa criado em Processing) existem 

dois blocos principais:  

a) Função setup();  

b) Função draw(). 

Na função setup() são feitas as definições estáticas, como por exemplo, definição de 

tamanho da área de trabalho e definição do tempo de atualização de frame. Nesta função 

o programador também pode inserir códigos para montar desenhos ou qualquer outro 

processamento, mas precisa se atentar que a função setup() roda apenas uma vez, na 

primeira execução do software. 

Assim que a função setup() finaliza a função draw() é iniciada. E esta fica rodando 

em loop infinito, portanto, todas os códigos de animação precisam estar contidos nela. 
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Conforme o programador deseje, a cada novo frame, a tela pode ser totalmente apagada 

e reescrita, ou pode escolher uma determinada área para apagar, sobrescrevendo apenas 

esta. Ou pode ainda escolher não sobrescrever nada, apenas fazendo um novo gráfico 

por cima do gráfico que já está ativo. 

Na Figura 32 observa-se um exemplo básico de como funciona a linguagem 

Processing, em sua própria IDE. Percebe-se que a funcao draw() está vazia, estamos 

neste exemplo usando a apenas a funcao setup(). Nela, são definidos o tamanho da área 

de trabalho (300 x 200 pixels), e a cor de fundo desta área (cor 150 em RGB).  

 

Figura 32 – Exemplo Básico de Código Processing 

 
Fonte: O Autor 

 
No desenvolvimento deste trabalho criaram-se duas versões de visualizador. A 

primeira, chamada de SEV_MostraPerfil, foi desenvolvida apenas para ilustrar a 

medição pontual variando no tempo, ilustrando o que seria visto medindo 

continuamente a resistividade de um determinado local que estivesse recebendo chuva 

sobre sua superfície. O resultado da variação temporal poderia ser visto como na 

sequência simulada na Figura 33. O codigo fonte deste sketch se encontra disponivel no 

apêndice A. 
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Figura 33 - Exemplo de Resultado Programa  SEV_MostraPerfil 

 
Fonte: O Autor 

 

A segunda versão do visualizador chamou-se de SEV_LinhaDoTempo e mostra 

não apenas a medição da resistividade, mas também a precipitação pluviométrica 

(chuva) ocorrida. Diferententemente da versão mostrada anteriormente, aqui se vê uma 

sequência de medições mostadas num mesmo gráfico, representando a medição de um 

24 horas corridas (um dia). Na Figura 34  ve-se exemplos de gráficos diários de 

medição da resistividade e chuva ocorrida. O codigo fonte deste sketch se encontra 

disponivel no apêndice B. 

 

Figura 34 - Um Dia Sem Chuva(esq.) e Um Dia Com Chuva (dir.) 

  

Fonte: O Autor 

 

As duas versões de software visualizador são baseados em leitura de dados a 

partir de um arquivo de texto estruturado, no padrão CSV (comma separated value). 
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Estes arquivos foram gerados a partir dos registros originais do datalogger, após 

processamentos feito com auxílio do aplicativo Microsoft Excel. No capítulo “Análise e 

Discussão dos Resultados” este tema será abordado com mais detalhes. 
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6 EXPERIMENTOS E AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO  
 
 

O protótipo fora instalado em campo como forma de teste numa situação real. O 

local escolhido foi o campo de testes que a Dualbase Tecnologia mantém para estes 

fins. Trata-se de uma estação meteorológica automática sita na zona rural do município 

de São Pedro de Alcântara. É uma região montanhosa, estando a estação na parte 

inferior de uma encosta de inclinação suave e coberta por grama. Alguns metros acima 

do cercado há presença de árvores e alguns metros abaixo há formação de lagos que 

indicam que é uma área de escoamento natural das águas da chuva. Na Figura 35 vemos 

uma vista geral do campo de testes. 

 
Figura 35 - Campo de Testes em São Pedro de Alcântara 

 
Fonte: O Autor 

 

A estação meteorológica do campo de testes está em operação desde o ano de 2011 

e o período em que foram realizados os ensaios do sensor de encharcamento foi de 

25/03/2017 até 13/05/2017. 

Fez-se uma instalação de um arranjo do tipo Schlumberger, buscando investigar a 

mudança da resistividade num ponto central, sito ao lado da base da torre, dentro da 

área cercada. Os gabinetes de acondicionamento do protótipo foram afixados numa das 

faces da torre, similar à caixa ambiental da estação meteorológica pré-existente 

conforme se vê na Figura 36. 
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Figura 36 – Gabinetes de acondicionamento do protótipo instalado em campo 

 
Fonte: O Autor 

 

O comutador tinha a capacidade de trabalhar com quatro pares de eletrodos e estes 

foram distribuídos com distâncias determinadas a fim de investigarmos as 

profundidades teóricas de 1, 2, 3 e 5 metros. Considerando que a profundidade teórica é 

dada como AB/4, as estacas (eletrodos) foram distribuídas conforme demonstra a 

Tabela 5 e a  Figura 37. 

 

Tabela 5 – Espaçamento dos eletrodos 

Espaçamento entre 
ABs [m] 

Espaçamento 
entre MN [m] 

Profundidade 
teórica 

[m] 

Profundidade 
teórica 

(identificação) 
AB1 4 1 Z1 
AB2 8 2 Z2 
AB3 12 3 Z3 
AB4 20 5 Z4 

Fonte: O autor. 
 

Figura 37 - Espaçamento Eletrodos 

 
Fonte: O Autor. 

 

A instalação dos eletrodos e da fiação para conectá-los com o comutador ficou em 

área externa ao cercado. Para evitar incidentes, adicionaram-se pequenos obstáculos 



59 
 
paralelos aos fios que ficaram expostos sobre o solo. Usaram-se moirões de concreto 

conforme demonstra a Figura 38. Desta maneira o gado não teria acesso para pisotear 

ou mastigar os fios. 

 

Figura 38 - Proteção do Cabeamento 

 
Fonte: O Autor. 

 

Conectou-se o protótipo do sensor de encharcamento com a estação meteorológica 

através de comunicação SDI-12. Os dados eram registrados na memória da PCD e 

também enviados por telemetria sobre sinal GPRS para que pudessem ser 

acompanhados em tempo real. A funcionalidade da telemetria proporcionou o 

acompanhamento do funcionamento do protótipo remotamente, fato que proporcionou 

pequenas avaliações prévias desde que iniciado o experimento até os primeiros ciclos de 

chuva/estiagem. Com este acompanhamento percebeu-se que o equipamento operava 

conforme projetado e não precisou de intervenções até a data de encerramento do 

experimento. 
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7 ANALISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

Os dados gerados durante os experimentos foram registrados a cada 5 minutos. A 

cada registro armazenado tivemos: 

 Corrente AB1, AB2, AB3 e AB4; 

 Tensão MN1, MN2, MN3 e MN4; 

 Chuva acumulada do período; 

 Demais variáveis da PCD (Temperatura do ar, Umidade do ar, Radiação 

solar, Velocidade e direção do vento) (estas registradas a cada 60 min). 

 

Durante os 49 dias que duraram os testes ocorreram ciclos de chuva e estiagem, no 

entanto percebeu-se que os dias de chuva foram bastante recorrentes, e mesmo quando 

não ocorria chuva expressiva, a radiação solar não alcançava níveis de topo, indicando 

que o céu estava parcialmente encoberto. Podemos observar na Figura 39 os gráficos 

das principais variáveis meteorológicas registradas no período. 

 

Figura 39 - Gráficos do período do experimento 
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Figura 39 (cont.) 

 

Fonte: O Autor. 

 

O fato dos vários dias nublados somados a uma provável falha de 

dimensionamento do sistema de energia fizeram com que durante alguns períodos a 

bateria de 18Ah que alimentava o inversor tivesse perdido totalmente a carga, ficando 

incapaz de ligar o inversor, que por consequência não excitava o solo adequadamente. 

Os demais sistemas (núcleo de processamento e comunicação com a PCD) 

permaneciam funcionando, pois tinham um circuito de alimentação isolado. Tão 

somente o circuito do inversor desligava por alguns momentos, porem como a excitação 

do solo é necessária para medir a resistividade, a medição ficava comprometida. 

Esta situação foi contornada quando a base de dados foi recuperada e se puderam 

identificar claramente os momentos em que a fonte de tensão não atuou. Estes períodos 

foram desconsiderados. 

 

7.1 Normalização dos dados 

 

Como resultado final do sensor de encharcamento, obtêm-se valores numéricos que 

representam as medições realizadas da resistividade. São valores variando na linha do 

tempo e em níveis de profundidades diferentes, sendo ainda a ordem de grandeza de 

cada nível em escalas diferentes em função da sua constituição mineral. Desta forma, os 

valores de resistividades em si são de difícil interpretação, deixando a usabilidade 

comprometida.  

Optou-se por uma normalização dos dados de resistividade medidos, para que a 

intercomparação entre diferentes níveis fosse possível. Depois de selecionar os dados do 

período requerido, realizou-se um pré-processamento procurando em cada nível de 

profundidade qual o maior e o menor valor medido. Na sequência, foi feito um 

escalonamento de cada nível para que as medidas de resistividade representem 

linearmente uma ordem de grandeza com a faixa de 0 a 100%; onde o ‘zero’ representa 
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o mais seco e o ‘cem’ representa o mais ‘encharcado’. Na Tabela 6 encontram-se dados 

que demonstram como se fez a normalização. Tome-se o Nível 1 como exemplo. A 

maior resistividade medida foi de 755ohm.m, que ao final representou “0% 

encharcado”. Já o menor valor de resistividade medido foi de 715ohm.m, que representa 

“100% encharcado”. Ponderações similares são feitas na mesma tabela, para o Nível 2. 

A tabela não representa, mas esta normalização é repetida para todos os 4 Níveis. A 

representação dos dados da Tabela 6 também é demonstrado nos gráficos da Figura 40.  

 

Tabela 6 – Demonstração da Normalização dos Dados 

Resistividade  

Nível 1  

[ohm.m] 

Resistividade 

Nível 2 

[ohm.m] 

Normalizado  

Nível 1  

[%] 

Normalizado  

Nível 2  

[%] 

755 1402 0 4 

751 1410 9 0 

737 1300 45 59 

715 1224 100 100 

727 1281 70 69 

723 1253 81 85 

Fonte: O autor. 

 

Figura 40 - Gráficos Resistivade x Normalização 

 
Fonte: O Autor. 

 

 

 

 

Na Figura 41 vê-se o gráfico temporal de um período de dois dias consecutivos 

que foram selecionados a este propósito, onde na metade do segundo dia foi registrada a 
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ocorrência de chuva bastante concentrada e expressiva, que somou 32 milímetros em 

uma hora.  A linha azul representa o registro de chuva e as linhas amarela e verde 

representam respectivamente as medições do encharcamento nas profundidades Z1 e 

Z2. Nota-se que na ocorrência da chuva, imediatamente o sensor de encharcamento 

detecta a mudança, saindo da casa de 50% de encharcado para o 100% quase que 

instantaneamente, seguido de uma brusca diminuição que cessa em torno de 4 horas 

depois, quando há uma nova ocorrência de chuva - em torno de 10 milímetros - e o 

encharcamento torna a subir. Esta segunda descida na medida de encharcamento agora 

mais suave sugere que houve mudança na forma que o solo absorveu a chuva, agora 

levemente mais lento por já estar um tanto saturado da ‘pancada’ de chuva anterior. 

 

Figura 41 - Exemplo de ocorrencia de Chuxa vs Encharcamento 

 
Fonte: O Autor. 

 

Percebeu-se que as medidas geradas para as profundidades teóricas Z3 e Z4 não 

acompanhavam perfeitamente o comportamento que era visto em Z1 e Z2.  
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8 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Em linhas gerais o protótipo teve um comportamento próximo do planejado, tendo 

a capacidade de detectar a mudança de resistividade/encharcamento de uma 

determinada localização geográfica fixa (onde o mesmo estava instalado).  

Alguns melhoramentos as serem desenvolvidos em trabalhos futuros de uma 

segunda versão do protótipo, ou em um lote piloto, temos: 

1- Pesquisar sobre o motivo pelo qual a medida das profundidades 

maiores (Z3 e Z4) tenham ficado inadequadas. Podemos imaginar que 

algum destes dois motivos seja a causa: a) O sinal de retorno era 

muito pequeno e misturou-se com ruído de medição. b) A tensão de 

270V (corrente contínua) era insuficiente para aquele ambiente de 

testes (um local naturalmente úmido). 

2- Redimensionar o sistema de energia que alimenta o gerador de sinal, 

para que possa ter funcionamento correto em períodos longos sem 

incidência solar e principalmente com o solo encharcado, momento 

em que a corrente consumida é maior. 

3- Criar uma placa própria para o Núcleo de Processamento/Medição de 

tensão, afinal o CR800 foi empregado por estar disponível, no entanto 

não é uma solução economicamente viável. 

4- Ensaiar por períodos maiores, talvez um ano todo para que fosse 

possível perceber o comportamento tanto em épocas de chuvas 

quanto em épocas de estiagem.  

 

Com base nos resultados positivos obtidos com o protótipo desenvolvido nessa 

dissertação, bem como resultados bem-sucedidos nos testes supracitados, esse 

equipamento tem a capacidade de se transformar numa solução comercial, sendo esse o 

principal objetivo do desenvolvimento deste trabalho de mestrado na perspectiva da 

empresa Dualbase Tecnologia, afinal a aplicabilidade é evidente e cada vez mais 

urgente quando consideramos as mudanças climáticas presente nos dias atuais. 
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APÊNDICE A – Programa Processing SEV_MostraPerfil 
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APÊNDICE B – Programa Processing SEV_LinhaDoTempo 
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(cont.) 
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APÊNDICE C – Código Fonte Arduino da placa comutadora 
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APÊNDICE D – Programa do CR800 (Núcleo de processamento) 
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(cont.) 
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APÊNDICE E – Diagrama geral de interligação 
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ANEXO A – Folha de especificações – CR800  
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ANEXO B – Folha de especificações – Agiusa MiniSting R1  
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ANEXO C – Folha de especificações – Geomedida M1  
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ANEXO D – Folha de especificações – SYSCAL Kid 
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ANEXO E – Folha de especificações – SYSCAL Plus 
 

 
 


