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RESUMO 

 

A proteção dos sistemas de potência elétrica é um requisito necessário no 

que diz respeito ao dimensionamento de um sistema elétrico. Antes de fazer o 

aterramento, é necessário um estudo do solo, pois a resistividade varia em 

função do tipo do solo, do nível de umidade, da profundidade das camadas, da 

temperatura, salinidade e também por fatores externos como contaminação. No 

desenvolvimento do projeto de aterramento elétrico é essencial o conhecimento 

das propriedades do solo. Essas propriedades definem o tipo de solo a ser 

trabalhado e influenciam nas características do projeto. Este projeto de pesquisa 

objetiva demostrar a importância do estudo da resistividade dos solos para o 

aterramento de sistemas elétricos, devido à variedade de solos existentes e 

suas características elétricas, como a resistividade. Para que se tenha um 

projeto de qualidade, tais parâmetros devem ser conhecidos e levados em 

consideração para que sejam cumpridos todos os requisitos do sistema de 

aterramento. Foram estudadas as características gerais de sistemas de 

aterramento elétrico, as variáveis que influenciam na mudança da resistividade 

elétrica do solo, tais como tipo de solo, umidade e temperatura. Para tal, foi 

realizado neste trabalho o agrupamento de informações referentes ao estudo da 

resistividade do solo seco e úmido, com temperaturas altas e baixas e a 

influência da estratificação, das características do tratamento químico do solo, 

tipos de tratamento químico e a variação da resistência da terra devido ao 

tratamento químico e, por fim, sobre os métodos de estratificação simples, solo 

de duas camadas e solo com várias camadas.  

 

Palavras-chave: Aterramento; proteção; resistividade; solo; sistemas. 
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ABSTRACT 

 

The protection of electrical power systems is a necessary requirement with 

regard to the design of an electrical system. Before grounding, a soil study is 

required, since the resistivity varies according to the type of soil, level of 

humidity, depth of the layers, temperature, salinity and also by external factors 

such as contamination. Knowledge of soil properties is essential when 

developing an electrical grounding project. These properties define the type of 

soil to be worked on and influence project’s characteristics. This research project 

aims to demonstrate the importance of the study of soil resistivity for the 

grounding of electrical systems due to the variety of existing soils and their 

electrical characteristics, such as resistivity. In order to have a quality project, 

these parameters must be known and taken into account in order to comply with 

all the requirements of the grounding system. The general characteristics of 

electrical grounding systems were studied, the variables that influence changes 

in soil electrical resistivity, such as soil type, humidity and temperature. This work 

grouped information about the study of the resistivity of dry and humid soil, with 

high and low temperatures and the influence of stratification, soil chemical 

treatment characteristics, types of chemical treatment and variation of soil 

resistance due to chemical treatment and, finally, on simple stratification 

methods, two-layer soil and multi-layer soil. 

 

 

 

Key-words: grounding; protection; resistivity; soil; systems.  
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INTRODUÇÃO 

 

O aterramento elétrico é uma questão que gera muitas dúvidas quanto às 

normas e métodos técnicos no que se refere ao ambiente elétrico. A falta de 

conhecimento das técnicas para confeccionar um aterramento eficaz, pode 

provocar danos nos de equipamentos ou o choque elétrico em pessoas que 

manuseiam os equipamentos. A proteção dos sistemas de potência elétrica é 

um requisito necessário no que diz respeito ao dimensionamento de um sistema 

elétrico. O aterramento elétrico é definido como a técnica de manter a mínima 

diferença de potencial entre determinado equipamento e a terra. No Brasil, a 

normatização para aterramentos elétricos é definida pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT), que especifica as normas técnicas para o 

dimensionamento do sistema de aterramento para pleno funcionamento e 

máxima segurança. 

Este projeto de pesquisa objetiva demostrar a importância do estudo da 

resistividade dos solos para o aterramento de sistemas elétricos, devido à 

variedade de solos existentes e suas características elétricas, como a 

resistividade. Para que se tenha um projeto de qualidade, tais parâmetros 

devem ser conhecidos e levados em consideração para que sejam cumpridos 

todos os requisitos do sistema de aterramento.  

No desenvolvimento do projeto de aterramento elétrico é essencial o 

conhecimento das propriedades do solo. Essas propriedades definem o tipo de 

solo a ser trabalhado e influenciam nas características do projeto. Dessa forma, 

o objetivo é buscar e organizar informações sobre um aterramento adequado. 

No projeto de um sistema de aterramento, é fundamental o conhecimento prévio 

da resistividade do solo, onde será feito o aterramento. 

Antes de fazer o aterramento, é necessário um estudo do solo, pois a 

resistividade varia em função do tipo do solo, do nível de umidade, da 

profundidade das camadas, da temperatura, salinidade e também por fatores 

externos como contaminação. Um aterramento mal planejado pode causar 

problemas nos equipamentos ou acidentes mais graves em pessoas que 
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estejam trabalhando na proximidade. Um aterramento correto garante a 

segurança das pessoas contra choques elétricos que podem provocar 

problemas de saúde irreparáveis e no caso dos equipamentos, garantir que não 

sejam os mesmos danificados, protegendo-os de curtos-circuitos.  

Foram estudadas as características gerais de sistemas de aterramento 

elétrico, as variáveis que influenciam na mudança da resistividade elétrica do 

solo, tais como tipo de solo, umidade e temperatura. Para tal, foi realizado neste 

trabalho o agrupamento de informações referentes ao estudo da resistividade do 

solo seco e úmido, com temperaturas altas e baixas e a influência da 

estratificação, das características do tratamento químico do solo, tipos de 

tratamento químico e a variação da resistência da terra devido ao tratamento 

químico e, por fim, sobre os métodos de estratificação simples, solo de duas 

camadas e solo com várias camadas.  
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1 SISTEMA DE ATERRAMENTO 

 

Existem vários modos de fazer um aterramento elétrico como uma simples 

haste metálica enterrada, placas de materiais condutores enterradas, hastes 

alinhadas, hastes em círculos, hastes em triângulos e hastes em quadrados. O 

tipo de sistema a ser usado depende do local, custo e o sistema elétrico que vai 

ser aterrado. 

O correto funcionamento do sistema de energia elétrica carece 

essencialmente de atenção ao aterramento utilizado. Assim, é possível projetar 

um sistema que garanta a continuidade de serviço, funcionamento seguro do 

sistema de proteção dos equipamentos e os níveis de segurança pessoal. Esse 

cuidado deve ser descrito na elaboração de projetos específicos, nos quais, com 

base de dados disponíveis e parâmetros pré-fixados, sejam conhecidas todas as 

possíveis condições as quais o sistema possa ser sujeito. 

 

1.1 RESISTIVIDADE DO SOLO 

Muitos fatores alteram a resistividade do solo. Entre eles, destacam-se: 

• Tipo do solo; 

• Vários tipos de solo no mesmo local; 

• Solos constituídos por camadas; 

• Umidade do solo; 

• Temperatura do solo; 

• Composição química; 

• Concentração de sais minerais na água retida; 

• Compactação e pressão. 
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As diversas combinações acima têm como resultado, solos com 

características diferentes e com vários tipos de resistividade para cada um 

deles. Assim solos que visualmente aparentam ser iguais têm resistividades 

diferentes. 

A condutividade do solo é facilmente afetada pela umidade, sendo que o 

aumento de água no solo provoca aumento da condutividade, portanto, a 

diminuição da resistividade. O Quadro 1 mostra valores típicos de resistividade 

para diferentes tipos de solos de ambientes distintos. 

Quadro 1 - Tipos de solo e sua resistividade por índice de umidade. 

TIPO DE SOLO RESISTIVIDADE (Ω.m) 

Lama 5 a 100 

Terra com 50% de umidade 140 

Terra com 20% de umidade 480 

Argila seca 1.500 a 5.000 

Argila com 40% de umidade 80 

Argila com 20% de umidade 330 

Areia molhada 1.300 

Areia seca 3.000 a 8.000 

Calcário compacto 1.000 a 5.000 

Granito 1.500 a 10.000 

Fonte: Kindermann, Campagnolo (1998) 

 

1.2 VARIAÇÕES DA RESISTIVIDADE DEVIDO A UMIDADE 

O solo tem sua resistividade alterada por causa da umidade. Assim, um 

tipo de solo característico, mostra uma grande variação na sua resistividade 

devido a diferentes concentrações de umidades. Esta variação ocorre em virtude 

da condução de cargas elétricas no mesmo serem predominantemente iônica. 

Uma porcentagem de umidade maior faz com o que os sais, presentes no solo, 

se dissolvam, formando um meio eletrolítico favorável à passagem de corrente 
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iônica. Assim, um solo específico, com concentração diferente de umidade, 

apresenta uma grande variação na sua resistividade (KINDERMANN, 

CAMPAGNOLO, 1998). O Quadro 2 mostra essa variação da resistividade em 

um solo arenoso. 

Quadro 2 - Resistividade do solo com concentração de umidade 

Fonte: Kindermann, Campagnolo (1998) 

É possível observar, portanto, que os valores da resistividade do solo 

variam com os períodos de seca e chuva de uma região. Por esse motivo, uma 

vez que os solos estejam úmidos, nos períodos de chuva, por exemplo, os 

aterramentos têm ganho de qualidade de rendimento, e pioram no caso de solos 

secos, nos períodos de seca. 

1.3 VARIAÇÕES DA RESISTIVIDADE DEVIDO A TEMPERATURA 

A Variação da temperatura pode causar mudanças nas características 

elétricas do solo. Deve-se atentar aos efeitos da temperatura sobre resistividade 

do solo em dois tipos: Temperatura muito alta, o que implica na evaporação da 

água, diminuindo assim a umidade e aumentando a resistividade. Temperatura 

muito baixa, o que implica aumento na resistividade, dado que a água tem 

coeficiente negativo. O Quadro 3 mostra valores para solos com diferentes 

temperaturas. 

Índice de umidade 

(% por peso (kg)) 

Resistividade (Ω.m) (solo 

arenoso) 

0,0 10.000.000 

2,5 1.500 

5,0 430 

10,0 185 

15,0 105 

20,0 63 

30,0 42 
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Quadro 3 - Variação da resistividade com a temperatura para solo arenoso. 

Fonte: Kindermann, Campagnolo (1995) 

 

1.4 INFLUÊNCIA DA ESTRATIFICAÇÃO 

Ao realizar um estudo da resistividade do solo, normalmente é verificado 

um valor de resistividade do material que é encontrado. Foram criados métodos 

de modelagem para representar o solo em várias camadas, onde a 

característica básica é considerar que cada camada do solo seja homogênea. 

A composição do solo é normalmente estratificada em camadas de 

formações diferentes (consequentemente de diferentes resistividades), como 

pode ser observado na Figura 1. 

Figura 1 - Estratificação do solo em  camadas 

 

Fonte: Kindermann, Campagnolo (1998) 

Temperatura (°C) Resistividade (Ω.m) (solo 

arenoso) 

20 72 

10 99 

0 (água) 138 

0 (gelo) 300 

-5 790 

-15 3.300 
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• P1 primeira camada; 

• P2 segunda camada; 

• D distancia da camada; 

• H profundidade das camadas. 

As características anisotrópicas em camadas mais profundas que surgem 

em alguns locais, resultando na descontinuidade na superfície. De acordo com o 

caminho estudado, a resistividade pode variar e para fazer o tratamento do solo 

pré-definido, utiliza-se o valor médio das resistividades das várias partes que o 

compõem, denominado resistividade efetiva deste solo. 

Em alguns casos as camadas estão inclinadas ou em posição vertical, 

devido a própria formação geológica. As pesquisas apresentadas de perfil do 

solo que as considera quase horizontais, em alguns casos, são menos típicas 

(MAMEDE FILHO, 2012). O solo mostra uma variação em sua resistividade 

devido a ocorrência de camadas e, portanto, a dispersão de corrente tem uma 

variação. A Figura 2 mostra como se comporta em um solo heterogêneo a 

fluidez de dispersão de correntes, em volta do aterramento. As linhas 

pontilhadas são as superfícies equipotenciais e as linhas cheias são as 

correntes elétricas fluindo no solo. 

Figura 2 - Estratificação do solo em duas camadas 

 

 
                 Fonte: Mamede Filho (2012) 
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Percebe-se que na Figura 2a e 2c toda corrente que passa pelo solo 

escoa de p1 para p2, isso se dá devido a corrente sempre dissipar-se pelo 

caminho que oferece menor resistência, que neste caso é a segunda camada. 

Na Figura 2b, apresenta uma maior resistência na segunda camada em 

comparação com a primeira camada, assim, as correntes dissipam-se pela 

camada superior do solo, porém ainda haverá passagem de corrente na 

segunda camada. E a Figura 2d mostra onde a resistividade da segunda 

camada p2 é muito superior a resistividade de p1, assim, toda corrente dissipada 

circula somente pela primeira camada do solo. 
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2 TRATAMENTO QUÍMICO PARA DIMINUIR A RESISTENCIA DO SOLO 

 

O processo de tratamento químico do solo visando diminuir sua 

resistividade tem sido utilizado há muito tempo, porém com a utilização de 

produtos químicos não estáveis ou produtos que são lavados pela ação da 

chuva no solo (COPEL, 2004). Nestas condições a resistência do solo aumenta 

com o tempo, devido à chuva ter lavado todo o produto e esses produtos 

provoca corrosão e oxidação do material de aterramento (hastes e cabos), assim 

aumentando a resistência. 

Características dos materiais para um bom tratamento químico devem ter: 

• Boa higroscopia; 

• Não ser corrosivo; 

• Baixa resistividade elétrica; 

• Quimicamente estável no solo; 

• Não ser tóxico; 

• Não causar danos à natureza. 

 

2.1 TRATAMENTO QUÍMICO COM GEL 

O gel é o produto mais usado para fazer tratamento químico do solo, pois 

é constituído de vários materiais que, com a presença de água, formam um 

agente ativo. Além disso, o gel é quimicamente estável, não solúvel em água, 

não corrosivo, não é atacado pelos ácidos contidos no solo e seu efeito é de 

longa duração. Também, apresenta baixo custo benefício devido ao seu 

rendimento (material, mão de obra e facilidade de aplicação). A Figura 3 mostra 

a aplicação do gel em hastes com até 3 metros de profundidade. 
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Figura 3 - Aplicação do gel no solo com até 3 metros de profundidade. 

 

Fonte: Copel (2004) 

Aplicação do gel para hastes com até 3 metros, primeiro deve-se abrir um 

buraco em torno do eletrodo, misturar a metade do solo retirado com o gel, 

colocar o solo tratado no buraco e depois colocar a outra metade não tratada do 

solo no buraco (COPEL, 2004). 
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Para tratamento com hastes mais profundas (com mais de 3 metros), para 

sua instalação é preciso fazer um furo de 0,20m de profundidade equivalente à 

haste a ser instalado, misturar a metade do solo com o gel e adicionar 20l de 

água por dose aplicada (COPEL, 2004). 

Quando uma pasta for formada, deve-se então coloca-la no furo e 

introduzir a haste. Caso tenha emenda, utilizar uma conexão Cadweld tipo “GB”. 

A Figura 4 demonstra a aplicação.  

Figura 4 - Aplicação do gel no solo com mais de 3 metros de profundidade. 

 

Fonte: Copel (2004) 

 

• L Comprimento da haste profunda; 

• Conexão exotérmica cadweld tipo GB; 

• Poço tratado com gel. 
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2.2 COEFICIENTE DE REDUÇÃO DA RESISTENCIA DEVIDO AO 

TRATAMENTO QUÍMICO DO SOLO. 

O valor de Kt pode ser obtido medindo-se a resistência antes e depois do 

tratamento químico para cada analise como demostra a Eq. (1). Assim, utiliza-

se: 

   Kt = 
𝑅2 

𝑅1
        (1) 

• R1 Antes do tratamento químico; 

• R2 Depois do tratamento químico; 

• Kt Valor da resistência a ser obtido. 

Em solos com resistividade muita alta, o tratamento químico é a melhor 

opção. A Figura 5 demostra um gráfico com possíveis valores de Kt em função 

da resistividade do solo para um tratamento com gel (KINDERMANN, 

CAMPAGNOLO, 1998). 

Figura 5 - Valores de Kt em função da resistividade. 

 

Fonte: Kindermann, Campagnolo (1998) 
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Na Figura 6, 7 e 8 mostra os gráficos com as variações da resistividade do 

solo com o tratamento químico. A ação efetiva do tratamento químico deve-se 

ao fato de o produto químico ser higroscópico e manter retida a água por longo 

tempo, assim, a resistência decai acentuadamente (KINDERMANN, 

CAMPAGNOLO, 1998) 

Figura 6: Resistividade antes e depois do tratamento químico. 

 

Fonte: Kindermann, Campagnolo (1998) 

Na Figura 6 podemos observar a queda de resistência após o tratamento 

do solo ao longo do tempo e pode ser observado que a resistência tem uma 

variação durante um período o qual deve ser refeito o tratamento após passar 

um tempo. 

Figura 7: Tratamento químico e as variações mensais da resistência. 
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Fonte: Kindermann, Campagnolo (1998) 

Na Figura 7 observa-se com mais clareza a variação da resistividade com 

o solo não tratado e com o solo tratado, o solo que não teve um tratamento tem 

uma variação relativamente significativa em comparação com o solo tratado que 

tem uma baixa mudança de resistividade durante um período. 

Figura 8: Variação da resistência da terra com o tempo, com hastes em solos 
tratados e não tratados. 

 

Fonte: Kindermann, Campagnolo (1998) 

Como o tratamento químico do solo é empregado na correção de 

aterramento existente, deve-se então, após a execução do mesmo, fazer 

sempre um acompanhamento com medições periódicas para analisar o efeito e 

a estabilidade do tratamento. Com o passar do tempo, o tratamento químico vai 

perdendo o efeito. É recomendado que, periodicamente, o tratamento na terra 

seja refeito (KINDERMANN, CAMPAGNOLO, 1998).   
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3 METODO DE ESTRATIFICAÇÃO DO SOLO 

 

Visto que o solo mostra características diferentes conforme o seu tipo de 

formação e composição, esse é considerado heterogêneo, ou seja, sua 

resistividade varia segundo a profundidade da medição (variação vertical), e 

como citada anteriormente, pode ocorrer variação de resistividade na faixa 

horizontal (pontos distintos com profundidades iguais). (MAMEDE FILHO, 2012). 

3.1 MÉTODO SIMPLIFICADO DE DUAS CAMADAS 

O método simplificado oferece resultados razoáveis para quando o solo é 

considerado estratificável em apenas duas camadas e a curva pa x a possuir 

tendência de saturação assintótica nos extremos e paralelos ao eixo das 

abcissas. A assíntota para espaços pequenos é típica da contribuição camada 

superior. Com um maior espaçamento, tem-se penetração das correntes na 

segunda camada, então sua assíntota é caracterizada por um solo distinto. As 

formas típicas das curvas são apresentadas na Figura 9 (KINDERMANN, 

CAMPAGNOLO, 1998). 

 

Figura 9: Curvas pa x a para solo de duas camadas 

 

Fonte: Kindermann, Campagnolo (1998) 
 

Ao analisar as curvas pa x a, o prolongamento das assíntotas determina os 

valores de ρ1 e ρ2. A atuação deste método é baseada no deslocamento das 
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hastes de medição, de modo que a distância entre estas seja igual a profundidade 

da camada superior (h), assim a = h. Desta forma, ao levar o valor de ρ(a=h) na 

curva de pa x a é obtido o valor da profundidade da primeira camada (ABNT, 

2012) e (KINDERMANN, CAMPAGNOLO, 1998). 

Após a obtenção da curva de resistividade do solo para aquisição da 

estratificação é necessário seguir os seguintes passos como mostra a figura 10. 

Figura 10: Método simplificado de duas camadas. 

 

Fonte: Iverson Sozo (2014) 

Para esta configuração, após realizar a medição dos valores de 

resistividade do tipo de solo e o ajuste da curva pa x a, deve-se prolongá-la até 

que corte o eixo vertical do gráfico. Desta forma, é determinada a resistividade do 

solo na primeira camada.  Na segunda camada, é necessário traçar a assíntota 
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no final da curva pa x a prolongando esta até o eixo das ordenadas. (SOZO, 

2014). 

Na sequência, é preciso calcular o coeficiente K de reflexão, como 

demonstrado na Figura 10. A partir do valor de K, determina-se o valor de M (a=h) 

a partir da Figura 11, e calcula-se o valor de ρ(a=h). Com o cálculo do sétimo 

passo, utiliza-se a curva de resistividade pa x a e definir a profundidade h da 

primeira camada do solo. 

 

Figura 11: Curva M(a = h) versus K. 

 

Fonte: Kindermann, Campagnolo (1998) 
 
 

O gráfico da Figura 11 demostra a profundidade da primeira camada 

medida em metros seguindo o fluxograma passo a passo, assim, com os 

resultados obtidos através dos cálculos da primeira camada pode ser feito a 

estratificação com o método simples.  
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3.2 MÉTODO PARA ESTRATIFICAR O SOLO EM DUAS CAMADAS  

Dependendo do objetivo proposto para a medição dos valores de 

resistividade do tipo de solo, o modelo de estratificação em duas camadas pode 

ser eficaz, em termos dos resultados encontrados. Aplicando-se as teorias do 

eletromagnetismo juntamente com as medições de resistividade do solo, é 

possível elaborar um modelo matemático que permite encontrar as respectivas 

resistividades de cada camada e suas profundidades (KINDERMANN, 

CAMPAGNOLO, 1998). 

Ao inserir corrente elétrica no solo, em um determinado ponto “A”, esta 

gera potencial (V) na primeira camada, as quais devem obedecer à equação de 

Laplace (Q 2V = 0). Com o desenvolvimento desta equação em relação ao potencial 

“P” para qualquer ponto da primeira camada, nela situado, pode-se obter a Eq. (2) 

(KINDERMANN, CAMPAGNOLO, 1998) e (SOUZA, et al., 2012). 

𝑉𝑝 =
𝐼𝑝1

2𝜋
+

1

𝑟
+ 2 ∑

𝐾𝑛

√𝑟²+(2𝑛ℎ)²

∞
𝑛=1                                        (2) 

Onde:       

• Vp: Potencial elétrico em um ponto P na primeira camada; 

• ρ1: Resistividade elétrica da primeira  camada; 

• h: Profundidade da primeira camada; 

• r: Distância, em metros, entre um ponto de observação P e a fonte 

de corrente; 

• K: Coeficiente de Reflexão; 

O coeficiente de reflexão K é adimensional e descrito pela Eq. (3): 

K =  
p2−p1

p2+p1
        (3) 

• ρ2: Resistividade da segunda  camada. 
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Ao verificar a equação acima para o coeficiente de reflexão, constata-se 

que a variação de K não ultrapassa os limites de -1 e +1. Assim, K deve 

permanecer entre: -1 ≤ K ≤ +1 (SOUZA, et al., 2012). 

A partir das equações, várias metodologias de estratificação podem ser 

desenvolvidas, ao longo deste trabalho, tem-se apresentado as mais utilizadas no 

meio acadêmico e técnico. 

3.2.1 Método das Duas Camadas Usando Curvas 

A partir da faixa de valores do coeficiente de reflexão, pode-se traçar 

curvas de resistividade da primeira camada aparente através da resistividade 

(ρa/ρ1) em relação à profundidade com o espaço entre as hastes (h/a). 

A faixa de variação para K negativo gera uma curva pa x a decrescente, já 

para valores de K positivos a curva pa x a é ascendente, como demonstrado na 

Figura 12a e Figura 12b (KINDERMANN, CAMPAGNOLO, 1998) e (SOUZA, et 

al., 2012): 

Figura 12: Curvas pa x a. (a) Crescente; (b) Decrescente. 

 

Fonte: Centralmat (2013) 
 

A partir da equação, é possível obter varias curvas para os valores de K 

negativos e positivos. Neste sentido apresentam-se as Figuras 13 e 14 que ilustra 

as curvas teóricas para K menor e maior que zero respectivamente. 

(KINDERMANN, CAMPAGNOLO, 1998). 
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Figura 13 - Curvas teóricas para K negativos. 

 

Fonte: Kindermann, Campagnolo (1998) 
 

A partir das curvas teóricas para K negativo e positivo, é possível estipular 

um método que faz a união das curvas pa x a. 

 

Figura 14 - Curvas teóricas para K positivos. 

 

Fonte: Kindermann, Campagnolo (1998) 

Os respectivos valores de p1, k e h são caracterizados por esta curva 

particular. Encontrando esses valores a estratificação esta estabelecida. Os 
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procedimentos para realização deste método são descritos na Figura 15 

(KINDERMANN, CAMPAGNOLO, 1998) e (Centralmat, 2013). 

Figura 15 - Método das duas camadas usando curvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Iverson Sozo (2014) 

Levando-se em consideração o modo que a curva pa x a se comporta 

pode-se determinar se K é positivo ou negativo. Assim, o valor de K negativo se a 

curva for descendente o cálculo é realizado a partir de ρa1/ρ1, caso o valor de K for 
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positivo é ascendente e o cálculo é dado por ρ1/ ρa1. Após a obtenção destes 

valores, são analisadas as curvas correspondentes e traça-se uma reta paralela 

que corta as curvas de K, então, é feita a leitura dos valores de K e h/a 

correspondentes (SOZO, 2014). 

Multiplicarem-se os valores de h/a obtidos e o espaçamento a1, é gerada 

uma tabela de valores k, h/a e h, onde a partir desta tabela, é gerada a curva 

Kxh. Posteriormente é escolhido um novo espaçamento a2, este deve ser 

diferente do escolhido anteriormente, e desta forma, todo o processo é repetido 

até se obter uma nova curva Kxh, a Figura 16 apresenta esse método (SOZO, 

2014). 

 

Figura 16 - Método das duas camadas usando curvas. 

 

Fonte: Kindermann, Campagnolo (1998) 

 

Para finalizar o processo as duas curvas Kxh encontradas, devem ser 

plotadas em um mesmo gráfico. Ao encontrar-se o ponto onde as duas curvas se 

cruzam, este demonstrará reais valores de K e h para estratificar o solo. Ao 

término dos procedimentos, estão definidos valores de profundidade e 

resistividade da primeira e segunda camada. 

3.3 MÉTODO PARA ESTRATIFICAR O SOLO EM VÁRIAS CAMADAS 

Para um solo com muitas camadas, sua curva pa x a característica se 

apresenta ondulação com trechos ascendentes e outros descendentes conforme 

ilustrado na Figura 17. 
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Figura 17 - Curva pa x a solo com várias camadas. 

 

Fonte: Kindermann, Campagnolo (1998) 

Os métodos empregados para fazer a estratificação em muitas camadas do 

solo são uma extensão da modelagem de duas camadas. O método mais 

conhecido para esse tipo de estratificação é: método de Pirson, que será 

abordado ao longo do trabalho (KINDERMANN, CAMPAGNOLO, 1998). 

 

3.3.1 MÉTODO DE PIRSON 

Ao fragmentar a curva pa x a em caminhos ascendentes e descendentes 

percebe-se que a curva pode ser analisada como método de duas camadas. 

Dividindo as medições em pequenos espaçamentos, com a finalidade de 

aproximar o trecho para um solo de duas camadas obtendo, assim, os valores 

de ρ1,  ρ2, h1. Para o segundo trecho, determina-se a resistividade da terceira 

camada igual, na qual se calcula a resistividade ρ3 e a profundidade h. O 

procedimento segue até determinar os dados de todas as camadas (ABNT, 

2012) e (KINDERMANN,  CAMPAGNOLO, 1998). 

A seguir, na Figura 18 são especificados os passos adotados para a 

implementação do Método de Pirson (Centralmat, 2013). 
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Figura 18 - Método de Pirson. 

 

Fonte: Iverson Sozo (2014) 
 

A partir das medições dos valores de resistividade, ajusta-se a curva p x a. 

Desta forma, no segundo passo do fluxograma, a curva é dividida em dois 

segmentos: ascendentes e descendentes, a fim de realizar a análise de solo 

como se este estivesse dividido em duas camadas. Ao estender a curva pa x a até 

cruzar o eixo vertical, obtendo-se, a resistividade para primeira camada, como 

demonstrado no quarto passo do fluxograma. (SOZO, 2014). 

Na seguinte etapa, considerando apenas a primeira parte da curva pa x a 

para um solo em duas camadas estratificado, pode ser obtido à profundidade e a 

resistividade para primeira e segunda camada, a partir dos passos descritos 
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para o método das duas camadas usando curvas. O sexto passo consiste em 

examinar o ponto de convergência da curva, isto é, onde ocorre o ponto de 

inflexão, assim ao considerar o novo trecho, no sétimo passo deve-se 

determinar a resistividade da terceira camada do solo e desta maneira, 

estabelecer através da Eq. (4) a profundidade da segunda camada: 

ℎ2 =  𝑑1 + 𝑑2 =  
2

3𝑎𝑡      (4) 

Para o oitavo passo, deve-se calcular a média estimada da resistividade 

vista pela terceira camada, esta é obtida através da Formula de Hummel, 

demonstrada na Eq. (5). 

𝑝1

2
=

𝑑1+𝑑2
𝑑1
𝑝1

+
𝑑2
𝑝2

       (5) 

Para o segundo trecho da curva, o método realizado para estratificar o 

solo pelo método de duas camadas deve ser repetido, assim ao considerar p1/2 

como a resistência da primeira camada, é possível encontrar os valores de p3 e 

h2. Para obter resultados mais precisos repete-se o processo a partir do novo h2 

calculado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As premissas de segurança necessárias para a operação de sistemas 

elétricos demanda a realização de um sistema de aterramento elétrico bem 

dimensionado, a fim de evitar quaisquer incidentes como queima de 

equipamentos ou descargas elétricas em pessoas. Por este motivo, foram 

estudadas nesse trabalho as características elétricas dos tipos de solo, como 

resistividade e condutividade, e os métodos de tratamento para modificação 

destas características. 

Essas características variam de acordo com cada tipo de solo observado 

e, por isso, um estudo do solo faz-se necessário para conhecê-las. Os 

parâmetros elétricos do solo são de vital importância em um projeto de 

aterramento elétrico bem elaborado para que não tenha problemas em sua 

execução. Fatores como umidade, temperatura e a estratificação têm influência 

na resistência. Cada local possui o solo com características individuais, logo, 

para cada projeto para um solo diferente é necessário um novo estudo. 

No caso de o solo apresentar uma alta resistividade, é adequado realizar 

procedimentos de tratamento químico. Este tipo de tratamento do solo deverá 

não causar danos ao meio ambiente e não ser tóxico ou corrosivo. O tratamento 

mais adequado é o tratamento com gel, já que o mesmo apresenta essas 

características a um bom custo benefício, além de possuir alta eficiência a longo 

prazo. 

A estrutura física do solo também influencia nas características elétricas. 

A estratificação do solo é necessária a fim de compor em camadas, diferentes 

níveis do solo e caracterizar cada camada. Assim, a já que são camadas 

diferentes suas composições químicas e dispersão de corrente no solo também 

são. Com isso fazer uma estratificação correta no local é essencial para um 

aterramento de qualidade. 
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