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RESUMO 

 

A agricultura é uma atividade essencial ao desenvolvimento humano e a tendência é que sua 

necessidade aumente, de acordo com o aumento da população mundial. É de grande 

importância tirar o máximo desempenho possível de cada terreno, sem degradá-lo e um 

constante monitoramento é essencial para melhorá-lo. A proposta desta pesquisa é – de forma 

não agressiva ao meio ambiente – monitorar a condutividade elétrica superficial do solo em 

uma área demarcada (uma plantação, por exemplo) utilizando, para isto, ondas de rádio de 

baixa frequência. A condutividade está diretamente ligada à quantidade da água e de 

nutrientes naquela área e um monitoramento periódico, ou mesmo permanente, aumenta 

significantemente o uso eficiente do solo. Para este trabalho serão utilizadas transmissões de 

rádio de ondas longas ou médias (30 kHz a 3000 kHz) que tem como principal característica a 

propagação pela superfície da terra. Pode-se escolher uma rádio AM com localização, 

frequência e potência de transmissão conhecidas, ou gerar o próprio sinal, essas medições 

foram realizadas com um analisador de intensidade de campo eletromagnético. Os dados 

obtidos nas medições são tratados por um programa de cálculo numérico, no nosso caso o 

Matlab. O método estudado calcula a condutividade do solo numa linha reta, entre dois pontos 

medidos, tornando sua utilização possível em plantações de pequeno, médio ou grande porte. 

Conclui-se que as recomendações da ITU – União Internacional de Telecomunicações 

(International Telecommunication Union) sobre a condutividade do solo no Brasil fica longe 

da realidade, em algumas rotas as recomendações indicam o uso da condutividade elétrica do 

solo de 1 mS/m, enquanto nas medições foi encontrado 19 mS/m. Com o método descrito um 

agricultor de precisão, após pesquisas iniciais por cerca de um ano, poderá monitorar a 

umidade e salinidade do terreno, com capacidade de prever a área e o momento mais 

adequados para irrigações e adubação, tornando o manejo mais eficiente e menos dispendioso, 

além de otimizar o uso da água, recurso natural cada vez mais precioso. 

 

Palavras-Chave: Agricultura; condutividade; solo; água; eletromagnetismo. 
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ABSTRACT 

 

Agriculture is an essential activity to the human development, the tendency is that their need 

to increase according to the increase in world population. It is very important to take the 

maximum performance that is possible of each land without degrading it, a frequently 

monitoring is essential for the best performance. The purpose of this work is, 

nondestructively, to monitor the surface electrical conductivity of the soil in a demarcated 

area, as on a plantation, using low frequency radio waves. The conductivity is directly linked 

to the amount of water in the area and nutrients, therefore a periodic or even permanent 

monitoring increases significantly the efficient of the use of the soil. They will be used long-

wave radio transmission or medium whose main characteristic to spread over the surface of 

the earth. It is possible to choose an AM radio with location, frequency and power of the 

transmission known or generate the signal. The studied method computes the conductivity of 

the ground in a straight line between two measured points, so it can be used in smaller or 

larger size fields. Measurements were carried out using an electromagnetic field strength 

analyzer. The data obtained in the measurements are processed by a numerical calculation 

program, in our case Matlab. It is concluded that the recommendations of the ITU 

(International Telecommunication Union) on the conductivity of soil in Brazil is far from 

reality, on some routes the recommendations indicate the use of the electrical conductivity of 

the soil 1 mS/m, while the measurements was found 19 mS/m. With the method described a 

precision farmer, once initial research for about a year, can monitor the humidity and salinity 

of the land, with the ability to predict the area and the most suitable time for irrigation and 

fertilization, making management more efficient and less expensive, while optimizing water 

use, natural resource increasingly precious. 

 

Keywords: Agriculture; condutivity; soil; water; electromagnetism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil possui uma ampla diversidade climática e em algumas regiões, como 

característica meteorológica, existe uma baixa precipitação pluviométrica, causando a falsa 

impressão de que a terra é seca e imprópria para a agricultura. Esse fator, porém, nem sempre 

corresponde a realidade, pois mesmo sem chuvas constantes ou abundantes, a umidade pode 

ser suficiente para plantar. Ter um bom conhecimento das condições, e quantidade, da água 

acumulada no solo, para uma irrigação eficaz, se faz necessário. O monitoramento, deste 

aspecto, em uma região, pode ser realizado de forma contínua e prover informações 

importantes sobre os solos analisados. 

A condutividade elétrica do solo, objeto desta pesquisa, está diretamente ligada à 

quantidade de umidade e nutrientes deste e em algumas pesquisas – que serão citadas neste 

estudo – estas características já se se correlacionam. Em uma área, de determinado tamanho, é 

possível saber a condutividade elétrica, em diferentes setores, criando um mapa variante no 

tempo, mostrando como este solo se comporta ao longo do ano e das estações. 

Existe um método de irrigação, chamado fertirrigação, onde o fertilizante é adicionado 

na água que irriga a plantação e, como essa irrigação pode ser setorizada, é proveitoso saber a 

área, que precisará ser mais ou menos fertilizada. Desta forma será possível economizar 

insumos, evitando o desperdício, e corrigir os problemas, ocasionados na lavoura provocados 

pelo excesso de fertilizantes. Também poderemos utilizar o método da análise da 

condutividade do solo para detectar veios de água, permanentes ou temporários. Esta pesquisa 

ainda poderá ser utilizada para localizar metais, minerais e material orgânico.  

Os dados podem ser coletados ao longo de certo período e comparados com as chuvas 

que precipitarem naquele território. Assim podemos estimar a melhor época para plantar e o 

que plantar. 

Nos solos a água nem sempre flui para baixo, devido a fenômenos como a 

capilaridade, onde o liquido tende a entrar nos espaços entre os grãos que compões aquele 

solo. Também existem forças que transportam a água de locais de alta umidade para locais de 

baixa umidade. Mesmo com pouca preciptação de chuvas alguns solos são capazes de 

acumular água por mais tempo e até mesmo armazená-las em lençois freáticos. Isto vai 

depender da condutividade hidráulica, que é capacidade de movimentação da água dentro de 

um solo. 
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1.1 OBJETIVO DO TRABALHO 

 

O objetivo é elaborar um estudo de caso medindo a condutividade elétrica do solo em 

várias rotas no agreste potiguar, os pontos de medição são mostrados nas tabelas do apêndice 

B, possuem de 1 à 2 km de distância entre sí. Este método pode ser usado em grandes regiões 

e em pequenas plantações, pode-se prever, com precisão, aumento ou diminuiçao da umidade 

ou da salinidade de uma plantação, assim o agricultor de precisão saberá quando plantar, 

irrigar e adubar. 

A utilização de um banco de dados confiável é imprescindível para a agricultura de 

precisão, como as recomendações da ITU - (International Telecommunication Union) ficam 

longe da realidade e numa pequena área possa haver grandes variações, o melhor é que cada 

agricultor tenha um banco de dados do seu terreno, utilizando este método pode-se monitorar 

alguns destes dados que comparando com medições anteriores mostrarão alterações na área. 

Com o barateamento oferecido por este método o agricultor de precisão terá menores 

gastos com o monitoramento de sua plantação, assim como poderá ter os resultados em tempo 

real, acelerando as tomadas de decisões. 

 

1.2 JUSTIFICATIVAS 

 

A pesquisa consiste em analisar características do solo utilizando, especificamente, a 

sua condutividade elétrica, que é capacidade de passagem da corrente elétrica (para uso 

agrícola). Esta análise tem o objetivo de identificar componentes que possam aperfeiçoar a 

agricultura de precisão, muito praticada nos dias de hoje. 

Devido a imprecisão dos bancos de dados atuais, uma medição localizada na área a ser 

monitorada se faz necessária, a figura 1.1 mostra dados coletados pelo ministério das 

comunicações, como pode ser visto a área abrangida é muito grande para uma condutividade 

elétrica do solo confiável. 
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Figura 1.1 – Mapa geológico da condutividade do Brasil em mS/m. 

 
Fonte: Ministério das Comunicações - Projetos de Emissoras em Ondas Médias 

 

A União Internacional de Telecomunicações – ITU, no World Atlas of Ground 

Coonductivities, recomenda o uso de uma condutividade elétrica de 1 mS/m para todo o 

Nordeste, com uma variação para 10mS/m em algumas faixas de litoral, na figura 1.1 acima 

vemos medições realizadas pelo Ministerio das Telecomunicações, se aproximam um pouco 

mais da realidade, mas devido as grandes áreas medidas não possui uma precisão que possa 

ser utilizada em plantações. Portanto estes dois bancos de dados não servem para o uso em 

agricultura de precisão. 

As medições da condutividade elétrica são realizadas de um modo fácil e não 

destrutivo, utilizando ondas de superfície, emitidas por rádios AM conhecidas. Com este 

metódo é possível até mesmo uma monitoração contínua e remota daquela área, para saber 

quando é necessário irrigar, sem necessidade de sair no campo tirando amostras de terra (de 

locais diferentes) para análise. Esse monitoramento pode ser realizado por antenas 
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permanentes, colocadas no campo, ligadas por uma interface a um computador programado 

com a equação que será apresentada na metodologia. 

A técnica utiliza uma antena de ondas longas ou médias, com baixas frequências, para 

medir a condutividade elétrica do solo, levando em conta a potência medida entre dois pontos 

e a distância até a antena. Pode ser utilizada a transmissão de rádios AM locais, sendo 

necessário somente verificar a potência de transmissão, polarização da onda e localização 

geográfica. Normalmente todas essas características são pré-definidas pelo Ministério das 

comunicações (Lei Geral de Telecomunicações do Brasil (Lei nº 9.472, de 16 de julho de 

1997)). 

A onda eletromagnética de baixa frequência se propaga de duas maneiras: por reflexão 

na ionosfera e pela superfície terrestre. A propagação ionosférica não interessa, pois ela só vai 

influenciar no sinal a longas distâncias e à noite, onde esta camada da atmosfera esta mais 

espessa. A onda de superfície, que é o sinal a ser analisado, define que quanto maior for a 

condutividade elétrica deste solo maior será a potência que o sinal chegará aos pontos 

medidos. Com base nesses dados (as medições e as distâncias dos pontos até a antena) obteve-

se, por meio de cálculos numéricos, a condutividade elétrica do solo desta região. Com esta 

informação, e mais algumas características, pode ser possível prever a constituição físico-

química na área. 

Existem outros meios para realizar a análise da condutividade elétrica do solo, mas são 

demorados ou dispendiosos, demandando vários recursos para a obtenção de algum resultado 

satisfatório. Em contrapartida o método desenvolvido neste projeto utiliza somente uma 

antena, emissora de ondas médias (em teste, previamente efetuado foi utilizada a rádio AM 

Paz na Terra com frequência de transmissão de 1090 kHz e potência de 10 kW). O 

equipamento utilizado foi o modelo FIM-41, da Potomac Instruments, um medidor de campo 

portátil projetado para fornecer medidas precisas e diretas de campos eletromagnéticos, na 

faixa de 200 kHz a 5 MHz de espectro. Esta unidade inclui um receptor, antena de laço 

blindada integral, atenuador de precisão, a fonte de calibração interna e fonte de alimentação 

da bateria.  

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Na fundamentação Teórica será mostrado um breve resumo sobre o assunto que foi 

estudado, para respaldar esta pesquisa.  É mostrado conceitos básicos sobre o solo, o efeito da 
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capilaridade, da infiltração, percolação, e como todos estes fatores afetam a condutividade 

elétrica do solo. 

No Estado da arte é feita uma análise dos vários autores que realizaram pesquisas e 

estudos semelhantes, até mesmo com o mesmo propósito, mas usando diferentes técnicas. 

Todos os estudos se basearam na condutividade elétrica do solo. 

Por fim a metodologia e o desenvolvimento do trabalho, explicando a matemática e a 

física por trás do experimento, como chegamos aos resultados e os próprios resultados. 

Terminamos com uma proposta de melhoria para o sistema, tornando-o um equipamento de 

monitoração contínua da qualidade do solo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo será mostrado um breve resumo sobre o assunto que foi estudado, para 

o respaldo desta pesquisa.  Será estudado o efeito da capilaridade, da infiltração, percolação, e 

como tudo isso afeta a condutividade elétrica do solo. 

Para se entender como funciona o experimento é necessário o conhecimento de alguns 

conceitos básicos, a respeito de: solo, umidade, capilaridade, infiltração, percolação, vapor de 

água, qualidade do solo, evapotranspiração e comportamento das ondas eletromagnéticas na 

superfície do solo. 

 

2.1 CONDUTIVIDADE ELÉTRICA E O SOLO 

  

Na pesquisa realizada por Nildo et. al (2005), o solo é irrigado, até a saturação de 

água, com 06 diferentes quantidade de fertilizantes. Quanto maior a concentração de 

fertilizante maior foi a condutividade elétrica encontrada. Mostrou que com o uso de 

extratores pode-se medir essa concentração e fazer uma comparação com a condutividade 

elétrica. 

 No artigo publicado na Fertbio - 2012, Raone Cotrim de Oliveira et. al (2012), chegou 

a conclusão que a condutividade elétrica do extrato varia em função das diferêntes umidades 

no solo, e doses de potásio, fertilizante que ele utilizou. Quanto maior a quantidade de ions no 

solo maior a condutividade elétrica.  

Ondas de rádio AM estão presentes sobre praticamente todo o território brasileiro, 

devido a sua facilidade de irradiação pela superfície da terra e as grandes distâncias que 

alcança. Portanto para utilizar o método apresentado não é necessária a instalação de um 

transmissor, podendo ser utilizada uma rádio local com localização, frequência e potencia de 

transmissão conhecidas, estes dados podem ser encontrados no órgão que regulamenta as 

transmissões de rádio no Brasil, a Anatel. Devido a não necessidade de geração de um sinal 

inicial o método torna-se barato e prático, necessitando somente de um receptor, que pode ser 

montado a baixo custo, verificar anexo A. 
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2.2 MÉTODOS DE MEDIÇÕES DA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA 

 

 Vários são os métodos de medição da condutividade elétrica do solo, serão citadas as 

mais comuns. 

 Geo-radar ou GPR (Ground Penetrating Radar), trabalha com a permissividade 

dielétrica, onde um onda magnética é injetada no solo e parte dela é refletida e 

outra parte refratada. 

 Eletroresistividade, método em que eletrodos são introduzidos no solo e forçando 

uma passagem de corrente elétrica entre eles pode-se medir sua resistividade. 

 Eletromagnético indutivo (EM), método utilizado na pesquisa, analisa a 

condutividade elétrica do solo utilizando ondas eletromagnéticas de baixa 

frequência, onde um campo eletromagnético principal é gerado e se propaga pela 

terra, que se comporta como condutor para baixas e médias frequências, este 

campo principal em contato com a terra gera correntes secundárias que por sua 

vez criam campos secundários que são detectados pelas antenas receptoras e 

trazem informações sobre aquele solo no qual ele foi gerado, definindo as 

condições hidráulicas, localização de resíduos e salinidade. 

Uilizando o metódo proposto na pesquisa não é necessário a montagem de antenas 

AM, pois os sinais AM estão praticamente sobre todo o território nacional, e suas 

características são constantes e reguladas pelo orgão de fiscalização Anatel (Agência Nacional 

de Telecomunicações). 

Devido a estas características, das ondas que se propagam pela superfície da terra, 

usamos uma emissora já instalada e licenciada. No caso do sistema que pode ser montado no 

campo, de modo permanente e remoto, para uso com o experimento descrito, essas 

características barateiam muito este método, o tornando um dos mais baratos e rápido. 

 

2.3 SOLO 

 

Os solos são elementos essênciais para a vida na terra, o ar, as florestas, a água e tudo 

mais esta ligado ao solo terrestre. Ele tem um importante papel na evolução da comunicação, 

provê madeira que nos aquece, abriga e compõem nossas ferramentas, plantas que curam 

nossas doenças, até mesmo o combustível que move nossos carros dependem do solo. Porém 
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a característica que nos importa é a quase infinita capacidade que ele tem de prover alimento, 

tanto de origem vegetal quanto animal.  

Em qualquer ecossistema o solo é um elemento fundamental. Ele é o meio de suporte 

para o crescimento de plantas, determina o tipo de vegetação local e também armazena a água 

que pode ser usada por ela. Outra característica sua é a de superfície transportadora da água, 

pois rios, lagos, estuários e aquíferos locomovem-se através dele. O solo tem competências 

tão diversas que purifica até mesmo água contaminada, à medida que é absorvida, por 

processos nele atuantes.  Ele também é um reciclador, pois reaproveita os nutrientes de 

plantas e animais mortos, transformando tudo isso em húmus – um adubo natural – rico em 

nutrientes para as plantas. O solo também influi na atmosfera e a tendência, nos locais em que 

ele é seco e sem vegetação, é que partículas se desprendam e tornem o ar poluído. Já, em 

contrapartida, nos locais de maior umidade ele influencia na regulagem da temperatura e na 

precipitação pluviométrica.  

 
Figura 2.1 – Solo. 

 
Fonte: Braseq (2015). 

 

O solo é a interface entre as rochas, a atmosfera, a água e os seres vivos, fazendo estes 

quatro elementos interagirem. A proporção que estes elementos se misturam no solo define 

quão diversificado será aquele ecossistema. A porosidade do solo também é um importante 

fator na produtividade, pois é entre estes poros que o ar e a água circulam, as raízes crescem e 

os seres microscópicos vivem. 

Com exceção dos solos orgânicos, a maior parte dos componentes que o compõe são 

minerais, fragmentos de rochas. Esses fragmentos podem ser maiores, como na areia, ou 
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menores, como na argila. Essa característica é denominada de textura do solo, que tem uma 

grande influência em suas diversas propriedades. 

A matéria orgânica (figuras 2.1 e 2.2) do solo consiste em uma grande variedade de 

substâncias orgânicas – ou carbonáceas – como organismos vivos (biomassa), restos de 

organismos e compostos orgânicos produzidos pelo metabolismo dos organismos vivos. Em 

média a camada superficial do solo possui de 1 a 6% de matéria orgânica. A matéria orgânica 

também aumenta a quantidade de água que um solo pode reter. É também uma importante 

fonte de nutrientes como fosforo e enxofre, além de ser a principal fonte de nitrogênio para a 

maioria dos vegetais. 

 

 
 

Figura 2.2 – Idade do solo. 

 
Fonte: Ideias (2015). 

 

O húmus (figura 2.3), geralmente de cor preta ou marrom, é um conjunto de 

compostos orgânicos complexos que se acumulam no solo por serem de difícil decomposição, 

as cargas na sua superfície atraem os íons de nutrientes e moléculas de água. 

A água é retida dentro dos poros do solo com diferentes graus de tenacidade, vai 

depender da quantidade dela e do tamanho dos poros. Quando as plantas crescem suas raízes 

removem primeiro a água dos poros maiores, uma vez que nos solos de menor porosidade ela 

está tão fortemente retida que as plantas não conseguem utilizá-la, daí a importância de arar o 

solo. 

Cerca de metade do volume do solo é composto por poros, quando a água se move 

para estes poros ela move o ar que ali estava, portanto quanto maior for o nível de água em 
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um solo menor será o de ar e para garantir a saúde de uma safra é importante manter o 

equilíbrio entre da água e ar nele. A composição do ar no solo pode variar, alguns gases são 

consumidos pelas raízes e pelas reações microbianas enquanto outros são liberados. 

Para que um nutriente seja absorvido ele precisa estar na forma solúvel e na superfície 

da raiz. É importante que estes nutrientes estejam sempre disponíveis e para que isto ocorra é 

necessário o manejo do solo. A sua qualidade é uma medida da sua capacidade para realizar 

determinadas funções ecológicas e reflete uma combinação das propriedades físicas, químicas 

e biológicas. Algumas delas são inerentes ao tipo de solo, portanto imutáveis, já outras 

características podem ser mudadas pelo manejo tornando-o próprio para agricultura. 

 

 
 

Figura 2.3 – Húmus 

 
Fonte: Midwest Bio-Systems (2015). 

 

2.4 CAPILARIDADE DA ÁGUA 

 

De acordo com Brady; Weil (2013) o fenômeno da capilaridade pode ser observado 

(figura 2.4) se colocarmos um tubo fino de vidro dentro da água, ela se eleva no interior do 

tubo e quanto menor seu raio mais alto vai estar o nível de água. Ao mesmo tempo há forças 

coesivas entre as moléculas da água, criando tensão superficial e provocando a formação de 

uma superfície curva, denominada menisco. 

No solo a altura da ascensão e a taxa do movimento capilar são menores que o 

previsível, se tomarmos como base apenas o tamanho dos poros do dele. Uma das razões que 
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para isto ocorra é que os poros não são aberturas retilíneas e uniformes e alguns destes poros 

estão cheios de ar. Os solos arenosos, com poros de tamanhos médios a grandes, possuem 

uma rápida ascensão capilar inicial, mas limitada altura final. Em solos argilosos predominam 

os poros finos, com muita força de atrito, tendo ascensão lenta, mas com altura final 

normalmente maior que a da areia. 

Dois tipos de medições, da água do solo, são importantes: a quantidade de água 

presente (umidade atual) e o estado da energia da água (potência da água no solo). Também 

são observados três tipos de movimento desta água: (1) fluxo saturado, quando os poros do 

solo estão completamente preenchidos por água; (2) fluxo não saturado, ocorre quando os 

poros maiores do solo estão cheios de ar; (3) movimento de vapor, que ocorre quando 

diferenças de pressão de vapor se desenvolvem em solos relativamente secos. 

Figura 2.4 - Capilaridade 

 
Fonte: Webworld (2015). 

 

No Apêndice A encontram-se mais propriedades do solo que afetam as medições da 

condutividade elétrica e sua qualidade para a agricultura de precisão, com mais informações 

sobre o comportamento da água no solo, fatores que afetam este comportamento, a qualidade 

dos solos e etc. 
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3 ESTADO DA ARTE 

 

Neste capítulo será feita uma análise dos vários autores que realizaram pesquisas em 

estudos parecidos, até com o mesmo propósito, mas usando diferentes técnicas. 

De acordo com Santos (2006), em sua dissertação sobre um sensor de determinação da 

umidade do solo para manejo da irrigação, a informação da condutividade elétrica fornece a 

salinidade do solo, levando em conta que já se possua um histórico de medições. Ele defende 

a irrigação monitorada e setorizada, que pode trazer uma economia de água de até 80%. Os 

fatores determinantes na condutividade elétrica do solo são a salinidade e a umidade do 

mesmo, duas características imprescindíveis no manejo da agricultura. Em sua dissertação 

Danillo (2013) cita métodos de medição da condutividade por meio de RF (rádio frequência). 

Um deles é o TDR (Reflectometria no domínio do tempo), onde são utilizadas hastes enfiadas 

no solo, são equipamentos caros, muito limitados em solos de alta salinidade e com pequena 

área de abrangência, ele funciona emitindo um sinal de alta frequência por uma sonda 

introduzida no solo e medida depois de certa distância, o formato de como essa onda é medida 

diz o tempo de viagem dela, que é relacionado com a condutividade elétrica. Também temos o 

FDR (Reflectometria no domínio da frequência) que funciona com o mesmo princípio só que 

no domínio da frequência, também cita sensores sem fio para monitoramento em tempo 

integral, que mandam dados no mesmo instante que são coletados.  

Costa (2011) em sua dissertação “Condutividade Elétrica Aparente do Solo como 

Ferramenta para agricultura de precisão em uma área de cerrado” testa a técnica de 

amostragem indireta do solo, medindo a condutividade elétrica numa condição de cerrado. 

Levando em consideração o custo/benefício os adeptos da agricultura de precisão 

desenvolveram tecnologias que proporcionem menor custo na busca de informação e o uso da 

condutividade elétrica do solo tem se destacado como método bem sucedido, pela rapidez, 

alta resolução e por ser bem menos dispendiosa. Podendo, assim, diferenciar as várias áreas 

de manejo de acordo com suas características físico-químicas.  

As medições por condutividade elétrica indicam também a qualidade do solo, levando 

em consideração os nutrientes presentes. Para relacionar o teor de umidade no solo com a 

condutividade elétrica ele usou um histórico de umidade e a média da CE (condutividade 

elétrica) em diferentes épocas. É um método que não requer um grande número de amostras 

de solo (método destrutivo) para análise. Em solos não salinos a Condutividade elétrica 

aparente relaciona-se à produtividade de diferentes formas, Ekwue; Batholomew (2010) citam 
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uma forte relação positiva entre a condutividade elétrica aparente e a quantidade de água no 

solo. Também Brevik et al. (2006) realizaram o monitoramento da relação da CE e o teor de 

água e afirmaram que as duas características estão fortemente ligadas. Desta forma é possível 

saber onde e quando irrigar. Ele realizou um estudo coletando informações em uma área 

delimitada, coletou em 150 pontos a condutividade elétrica aparente, o teor de água e 

amostras de solo (de 0 a 0,20m) para análise. 

Jonathas Batista Gonçalves Silva et al (2012), em seu artigo sobre avaliação da 

condutividade elétrica e pH da solução do solo, testaram na lavoura (em uma área fertirrigada) 

o aproveitamento da água residual – produzida por bovinos produtores de leite – medindo 

suas características, inclusive a condutividade elétrica. Essa técnica melhorou a produção e 

diminuiu a poluição causada por esses resíduos, que na maioria dos casos são descartados nos 

rios. Citam vários autores que, ao utilizar a fertirrigação, conseguiram um aumento 

significativo na produção.  

Para monitorar a condutividade elétrica e o pH foram utilizados dois extratores de 

solução do solo em duas diferentes profundidades. Em algumas áreas foi utilizada torta de 

mamona para liberação de nutrientes, nestas áreas encontrou-se uma condutividade elétrica 

maior, possivelmente devido a maior concentração de sais, portanto a irrigação com dejetos 

deixa o solo com menor concentração de sais o que é melhora sua qualidade, pois solos muito 

salinos são prejudiciais ao plantio. 

Brandão; Lima (2002), em seu artigo, fizeram o estudo da condutividade do solo, que 

passa duas importantes informações para o cultivo: a quantidade de água no solo e sua 

salinidade. As plantas somente absorvem nutrientes que estão em solução. O pH também 

interfere muito na fertilidade do solo pois pode liberar muito ou pouco nutriente, tornando o 

solo toxico ou pobre. 

A quantidade de sais minerais é um dos principais fatores que determinam 

condutividade elétrica do solo, pois quanto a maior a quantidade destes sais maior será a esta 

condutividade. Foram instaladas estações com pontos de sucção – para coletar a solução – e a 

condutividade elétrica foi medida nas amostras, obtidas pelo método destrutivo.  
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4 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo será explicada de que forma a matemática e a física contribuíram para 

fundamentar os dados obtidos e para que chegássemos aos resultados aqui dissertados. 

Também serão apresentados gráficos, que corroboram a pesquisa e os seu objetivo. 

A pesquisa foi baseada em medições da condutividade eletromagnética do solo, que 

aumenta com a umidade e com a quantidade de fertilizantes. Foram utilizadas ondas AM, que 

possuem a característica de se propagar sobre a superfície do solo, penetrando nele, em média, 

a mesma profundidade que o fazem as raízes das plantas. Os dados relativos à intensidade do 

campo elétrico, dessa emissora, foram coletados ao longo de seis rotas, distribuídas dentro de 

regiões que possuem diferentes condutividades (Figura 4.1). A figura 4.1 ilustra as rotas 

utilizadas na pesquisa, por ser uma área de grande produção agrícola do RN ela foi escolhida. 

A fim de evitar a influência por reflexões ionosféricas, as medidas foram realizadas no 

período de 9 h às 17 h. 

 

 Figura 4.1 – Rotas percorridas na campanha de medidas. 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 
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A figura 4.2 abaixo ilustra os passos que foram seguidos para a obtenção da condutividade 

elétrica nas rotas escolhidas. Houveram dois ramos diferentes na pesquisa, o uso de 

computação para solução da equação e as medidas em campo. 

 

Figura 4.2 – Fluxograma do desenvolvimento da pesquisa. 
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A coleta de dados foi feita por meio de medições itinerantes. O equipamento utilizado 

foi o modelo FIM-41, da Potomac Instriments. Esse equipamento é um aparelho de mediçao 

de campo portátil projetado para fornecer medidas precisas e diretas de campos 

eletromagnético na faixa de 200 kHz a 5 MHz de espectro. A rádio AM no Brasil está na faixa 

de 530 kHz à 1600 kHz. Esta unidade inclui um receptor, antena de laço blindada integral, 

atenuador de precisão, a fonte de calibração interna e fonte de alimentação da bateria. A 

Figura 4.3 ilustra a foto do equipamento utilizado nas medições. 

 

Figura 4.3 – Equipamento FIM-41. 

 

Fonte: Potomac Instruments (2015). 

 

 No anexo A pode ser visto o circuito de um medidor de intensidade de campo 

genérico, capaz de medir de 100 kHz à 100 MHz utilizando um microamperímetro de 200μA. 

Para uma maior precisão dos dados obtidos para a condutividade, as seis rotas 

principais foram divididas em sub-rotas. Essa escolha foi devido ao fato de uma rota 

atravessar regiões de condutividades diferentes, de acordo com a figura 4.1. 

 A Tabela 4.1 ilustra as divisões de cada rota e suas respectivas sub-rotas. 

 

Tabela 4.1– Rotas e suas respectivas sub-rotas 

ROTAS SUB-ROTAS 

01 Ponte de Igapó – Touros 

02 
Natal – Ceará Mirim 

Ceará Mirim – João Câmara 

03 Macaíba – Santa Maria 
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Santa Maria – Bento Fernandes 

Bento Fernandes – João Câmara 

04 

Natal – Bom Jesus 

Bom Jesus – Tangará 

Bom Jesus – Tangará 

05 
Parnamirim – Macaíba 

Macaíba – Vera Cruz 

06 
Parnamirim – Goianinha 

Goianinha – Santo Antonio 

 

Neste trabalho, serão apresentadas apenas as medidas correspondentes à emissora 

Rádio Paz na Terra, cujas características estão listadas na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 – Características da emissora Rádio Paz na Terra 

Localização da estação 
Latitude: 05 49 17 S 

Longitude: 35 14 46 W 

Freqüência 1090 kHz 

Potência 10 kW 

Sistema radiante Omnidirecional 

Altura da Torre 91 m 

Ganho da antena 3 dBi 

 

4.1 PROPAGAÇÃO DE ONDA DE SUPERFÍCIE 

 

 Existe uma componente de onda de superfície na constituição da onda terrestre. Este 

componente do campo total radiado é resultante da transmissão em torno da superfície da 

Terra, a partir das correntes induzidas nesse meio. Esse tipo de propagação ocorre para 

frequências nas faixas de VLF (very low frequency), LF (low frequency) e MF (médium 

frequency), com algumas aplicações especiais para as bandas de ELF (extreme low 

frequency) e HF (high frequency). 

 Nas baixas frequências a onda eletromagnética não tende a se dispersar no espaço, ela 

concentra-se nas proximidades da superfície que a guiará até o receptor. Para essas faixas, 

devido o solo se aproximar de um material condutor, as condições de contorno impõem que o 
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campo elétrico seja praticamente perpendicular à superfície da Terra. Se o solo fosse um 

condutor perfeito, em suas proximidades, só seria possível a existência do campo elétrico na 

vertical. Em consequência deste fato as comunicações devem ser feitas, de maneira geral, com 

ondas polarizadas verticalmente. As ondas polarizadas horizontalmente não são utilizadas em 

baixas frequências devido à elevada atenuação que estas sofrem mesmo para pequenas 

distâncias. 

 Como a condutividade é finita – e as correntes induzidas implicam em dissipação de 

potência por efeito Joule – o campo decresce à medida que se afasta da antena transmissora. A 

onda de superfície, produzida por uma antena transmissora, desloca-se ao longo do contorno 

do solo. Para a onda polarizada, com o campo elétrico normal à superfície, o campo 

eletromagnético induz correntes no solo e estes, por sua vez, induzem novos campos, numa 

sucessão que tende a se difundir em toda a região. Devido ao efeito Joule, a amplitude do 

campo eletromagnético diminui à medida que a onda se desloca. 

 Em um procedimento simplificado para o cálculo do campo elétrico da onda de 

superfície, é possível considerar que o módulo do campo seja obtido a partir de 

 

 (1) 

 

em que E0 equivale ao campo elétrico no espaço livre, d é a distância do ponto medido mais 

próximo ao transmissor até a antena e A representa o fator de atenuação da onda de superfície, 

originado pela dissipação de potência no meio e pode ser obtido por: 
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 (4) 

 (5) 

 

em que 

 (6) 

 (7) 

 (8) 

 

Onde σ é a condutividade elétrica e εr é a permissividade relativa do meio. Como pode 

ser observado nessas equações, o cálculo do campo elétrico da onda de superfície exige o 

conhecimento das características elétricas do meio, porém essas propriedades não são 

constantes ao longo do percurso de propagação, uma vez que dependem da composição 

geológica do terreno, do grau de umidade, de características de salinidade, entre outros 

fatores. Na transição entre um terreno de litoral e a superfície do mar, por exemplo, a 

condutividade aumenta de alguns mS/m para vários S/m e a constante dielétrica ou 

permissividade relativa passa de algumas unidades para várias dezenas. 

 O campo no espaço livre, E0, é de aproximadamente 8,854 pF/m. 

 

4.2 CÁLCULO DA CONDUTIVIDADE 

 

 O principal objetivo da pesquisa é obter, através de medições de campo, a 

condutividade elétrica média do solo das rotas estabelecidas. A partir de medições da 

intensidade do campo elétrico, em função da distância, é possível fazer o caminho inverso, 

usando as equações de (1) a (8) para obter a condutividade, σ. Com os campos E0, E e d, nós 

podemos obter a atenuação do tereno, A. Das equações (4) a (8), pode-se ver que p, b’, b’’ e x 

são funções de σ. O fator A1 é função de p, consequentemente, também é função de σ. A ideia 

é escrever a Equação (2) em função da condutividade, σ. Devido à complexidade da equação, 

esse problema foi resolvido com o programa Matlab. 
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 A partir da equação final, em função de σ, foram implementadas rotinas 

computacionais que calculam o valor da condutividade para cada valor de campo medido. A 

partir desses valores, a condutividade média da rota pode ser calculada conforme a Equação 

(9):  

 (9) 

 

em que σ é a condutividade média da rota, dn é a distância do n-ésimo ponto ao transmissor e 

σn é a condutividade calculada para o n-ésimo ponto. 

  

4.3 PROGRAMAÇÃO EM MATLAB PARA GERAR AS TABELAS 

 

Será resolvida a questão matemática a seguir, com a diferença de que não se possui a 

variável σ (condutividade do solo) e tem-se o campo a 10 km do transmissor, medição do 

campo E2: 

 01 - Abaixo está descrito o modo generalista de encontrar a condutividade elétrica. 

 Uma onda polarizada verticalmente e com frequência de 1,55 MHz apresenta um 

campo elétrico de 2 V/m a 1 km de distância do transmissor. O solo da região apresenta as 

seguintes propriedades físicas: Permeabilidade magnética igual à do vácuo, constante 

dielétrica de 10 e condutividade de 2 mS/m. Estimar o valor aproximado do campo elétrico a 

10 km de distância do transmissor. 

 

Solução: 

 As variáveis são: 

f = 1,55 MHz (frequência) 

E1 = 2 V/m (campo elétrico no ponto 1) 

d = 1 km (distância do ponto mais próximo ao transmissor) 

μ0 = 12,5664 x 10
-7 

H/m (permeabilidade magnética do vácuo) 

ε = εr ε0 = 10 x 8,8542 x 10
-12 

F/m 

σ = 2 mS/m (condutividade do solo) 

r = 10 km (distância do segundo ponto ao transmissor) 

 

Outras variáveis serão encontradas durante a resolução do problema: 

1 1 2 2 3 3

1 2 3

n n

n

d d d d

d d d d
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x; tgb`; tgb”; b´; b”; p ;A1; A; Esup = E2.(onde E2 é o campo no ponto 2) 

  

 

 

 

É sabido que:  

 

 

 

 

 

 

 

02 – No caso deste estudo existem algumas mudanças nas variáveis. Não há a 

condutividade do solo (σ = 2 mS/m), mas tem-se o campo no ponto 2 (E2=21,2 mV/m) e com 

isso é necessário encontrar a condutividade do solo. 

Iniciam-se os cálculos tendo a condutividade σ como incógnita: 
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Para a solução desse problema é necessário o uso de programação, pois como foi 

mostrado, nas equações acima, fica impraticável a resolução sem auxílio de um programa de 

computador. 

Assim que for encontrado o algoritmo que resolva o problema – e se encontre a 

condutividade do solo – serão usadas as tabelas do apêndice B para achar a condutividade 

nestas regiões. Estas estão no formato “xls” e, caso seja possível, podemos importar os 

valores diretos delas.  

Neste caso, irão mudar as seguintes variáveis: 

1. Nas tabelas temos E1 e E2 que corresponde a linha Campo (mV/m), divide-se a 

coluna em duas na metade, sendo a mais baixa valores de E2 (distante do 

transmissor) e a mais alta para E1 (próximo do transmissor). 

2. Ainda nas tabelas são utilizadas as distâncias do ponto ao receptor, r é a 

distância do ponto E2 até o transmissor e d é a distância do ponto E1 até o 

transmissor. Coluna Distância. 

3. A frequência utilizada será: 1.090 kHz. 

4. As outras constantes continuam as mesmas do problema proposto acima. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Na figura 5.1, são mostrados os resultados das medidas de intensidade de campo para 

a Rota 01, que não apresentou sub-rota. Nessa figura, também se apresenta a curva de 

predição retirada da recomendação ITU-R 368-7 - Ground-wave propagation curves for 

frequencies between 10 kHz and 30 MHz (Curvas de propagação de ondas terrestres para 

frequências entre 10kHz e 30MHz), para solo com permissividade elétrica relativa igual a 15 

e condutividade de 1 mS/m. Esses parâmetros são fornecidos pela recomendação ITU-R 832-

2 - World atlas of ground condutivities (Mapa mundial das condutividades terrestres). Como 

podemos ver, o modelo utilizado pela ITU apresenta resultados próximos para a Rota 01, mas 

podemos notar que uma correção pode ser feita. 

 

Figura 5.1 – Campos medidos e preditos para a Rota 01. 

 
  

A figura 5.2 ilustra os resultados das medidas ao longo da Rota 02, na sub-rota Natal – 

Ceará Mirim bem como a curva obtida pelo modelo ITU. Como podemos ver o modelo 

utilizado para essa sub-rota apresenta resultados aproximados. Isso mostra uma boa 

aproximação para um valor de condutividade igual a 1 mS/m, para essa sub-rota. Entretanto, 

esse valor pode ser corrigido. 
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Figura 5.2 – Campos medidos e preditos para a sub-rota Natal – Ceará Mirim. 

 

 

Para a sub-rota Ceará Mirim – João Câmara uma discrepância maior é observada, 

como pode ser visto na figura 5.3. Pode-se ver que o modelo utilizado pela ITU não apresenta 

bons resultados para essa sub-rota, isso era esperado, pois, de acordo com o mapa ilustrado na 

figura 1.1, a condutividade dessa rota é de 3 mS/m ou de 10 mS/m, bem diferente da utilizada 

no cálculo (1 mS/m). 

 

Figura 5.3 – Campos medidos e preditos para a sub-rota Ceará Mirim – João Câmara. 
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 A figura 5.4 ilustra os resultados das medidas ao longo da sub-rota Macaíba – Santa 

Maria, bem como a curva obtida pelo modelo ITU. Observa-se que neste caso houve uma 

grande discordância entre os valores medidos e preditos. Isso mostra uma necessidade de 

corrigir a condutividade. 

 

Figura 5.4 – Campos medidos e preditos para a sub-rota Macaíba – Santa Maria. 

 
 

 Para a sub-rota Santa Maria – Bento Fernandes a discrepância foi muito grande. Os 

resultados das medidas ao longo dessa sub-rota, bem como a curva obtida pelo modelo ITU 

são ilustrados na figura 5.5. O modelo utilizado pela ITU também não apresentou bons 

resultados para essa sub-rota, considerando a condutividade de 1 mS/m. 
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Figura 5.5 – Campos medidos e preditos para a sub-rota Santa Maria – Bento Fernandes. 

 
 

 A figura 5.6 ilustra os resultados das medidas ao longo da sub-rota Bento Fernandes – 

João Câmara, bem como a curva obtida pelo modelo ITU. Observa-se que neste caso, também 

não houve concordância entre os valores medidos e preditos. A partir desses resultados, pode-

se concluir que os valores de constante dielétrica do solo igual a 15 e condutividade de 1 

mS/m, retirados do World Conductivity Atlas não estão traduzindo as condições elétricas reais 

do solo. 

 

Figura 5.6 – Campos medidos e preditos para a sub-rota Bento Fernandes – João Câmara. 
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 A figura 5.7 ilustra os resultados das medidas ao longo da sub-rota Natal – Bom Jesus, 

bem como a curva obtida pelo modelo ITU. Observa-se que neste caso a discrepância não foi 

tão grande, mas mostra que a condutividade deve ser corrigida. 

 

Figura 5.7 – Campos medidos e preditos para a sub-rota Natal – Bom Jesus. 

 
 

 A figura 5.8 ilustra os resultados das medidas ao longo da sub-rota Bom Jesus – 

Tangará, bem como a curva obtida pelo modelo ITU. Observa-se que neste caso a 

discrepância foi bem maior que no trecho anterior, mostrando que uma maior correção para a 

condutividade deve ser feita. 

 

Figura 5.8 – Campos medidos e preditos para a sub-rota Bom Jesus – Tangará. 
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A figura 5.9 ilustra os resultados das medidas ao longo da sub-rota Parnamirim – 

Macaíba, junto com os resultados obtidos pelo modelo ITU. Observa-se que mais uma vez 

ocorreu discrepância entre os resultados, sendo que dessa vez foi um pouco menor que os 

resultados da figura 5.8. 

 

Figura 5.9 – Campos medidos e preditos para a sub-rota Parnamirim – Macaíba. 

 
 

 A figura 5.10 ilustra os resultados das medidas ao longo da sub-rota Macaíba – Vera 

Cruz, bem como a curva obtida pelo modelo ITU. Observa-se que neste caso a discrepância 

foi bem maior que no trecho anterior, mostrando que uma maior correção para a 

condutividade deve ser feita. 

 

Figura 5.10 – Campos medidos e preditos para a sub-rota Macaíba – Vera Cruz. 
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 A figura 5.11 ilustra os resultados das medidas ao longo da sub-rota Parnamirim – 

Goianinha, junto com os resultados obtidos pelo modelo ITU. Observa-se que, mais uma vez, 

ocorreu discrepância entre os resultados, sendo que dessa vez foi um pouco menor que os 

resultados da figura 5.10. 

 

Figura 5.11 – Campos medidos e preditos para a sub-rota Parnamirim – Goianinha. 

 
 

 Por fim, na figura 5.12 temos os resultados dos campos medidos e preditos ao longo 

da sub-rota Goianinha – Santo Antônio. Observa-se que neste caso a discrepância foi bem 

maior que no trecho anterior, mostrando que uma maior correção para a condutividade deve 

ser feita. 

 

Figura 5.12 – Campos medidos e preditos para a sub-rota Goianinha – Santo Antônio. 
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5.1 RESULTADO DA CONDUTIVIDADE 

 

A partir da equação final, em função de σ, foram implementadas rotinas 

computacionais que calculam o valor da condutividade para cada valor de campo medido. A  

condutividade  média   obtida para cada uma das seis rotas é apresentada na Tabela 5.1. 

A Tabela  ilustra as condutividades médias obtidas para cada uma das seis rotas. 

 

Tabela 5.1 – Condutividade média de cada rota. 

Rotas 
Condutividade média 

(mS/m) 

Ponte de Igapó – Touros 3,1612 

Natal – Ceará Mirim 3,9202 

Ceará Mirim – João Câmara 4,1216 

Macaíba – Santa Maria 15,2430 

Santa Maria – Bento Fernandes 19,6059 

Bento Fernandes – João Câmara 4,4148 

Natal – Bom Jesus 8,2254 

Bom Jesus – Tangará 12,0314 

Parnamirim – Macaíba 19,7925 

Macaíba – Vera Cruz 13,9280 

Parnamirim – Goianinha 12,9637 

Goianinha – Santo Antonio 13,7208 

 

 Depois de obter os valores das condutividades médias, novos resultados foram gerados 

com o modelo ITU, para predição de campo. Para exemplificar, foram considerados quatro 

sub-rotas: Ponte de Igapó – Touros, Santa Maria – Bento Fernandes, Bom Jesus – Tangará e 

Parnamirim – Goianinha. 

 A figura 5.13 ilustra os resultados preditos para σ = 1 mS/m, para σ = 3,1612 mS/m e 

para os valores medidos, para a sub-rota Ponte de Igapó – Touros. Pode-se notar que, com a 

correção da condutividade, houve uma excelente concordância entre os novos resultados 

preditos e os medidos. 
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Figura 5.13 – Campos medidos e preditos para a sub-rota Ponte de Igapó – Touros, com correção da 

condutividade. 

 
 

 A figura 5.14 ilustra os resultados preditos para σ = 1 mS/m, para σ = 19,6059 mS/m e 

para os valores medidos, para a sub-rota Santa Maria – Bento Fernandes. Mais uma vez, 

houve uma ótima concordância entre os novos resultados preditos e os medidos, o que mostra 

a necessidade da correção na condutividade. 

 

Figura 5.14 – Campos medidos e preditos para a sub-rota Santa Maria – Bento Fernandes, com 

correção da condutividade. 
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 A figura 5.15 ilustra os resultados preditos para σ = 1 mS/m, para σ = 12,0314 mS/m e 

para os valores medidos, para a sub-rota Bom Jesus – Tangará. Pode-se notar que, com a 

correção da condutividade, houve uma excelente concordância entre os novos resultados 

preditos e os medidos. 

 

Figura 5.15 – Campos medidos e preditos para a sub-rota Bom Jesus – Tangará, com correção da 
condutividade. 

 
 

 A figura 5.16 ilustra os resultados preditos para σ = 1 mS/m, para σ = 12,9637 mS/m e 

para os valores medidos, para a sub-rota Parnamirim – Goianinha. Mais uma vez, houve uma 

ótima concordância entre os novos resultados preditos e os medidos, o que mostra a 

necessidade da correção na condutividade. 
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Figura 5.16 – Campos medidos e preditos para a sub-rota Parnamirim – Goianinha, com correção da 
condutividade. 

 

 

De acordo com as figuras de 5.13 a 5.16 o modelo proposto pela ITU está destoante da 

realidade, pode-se observar, em alguns casos, uma diferença entre o campo predito pela 

recomendação ITU e a realidade medida em campo. Como o medidor de campo utilizado 

havia sido testado em laboratório e encontrava-se calibrado, os dados medidos são confiáveis 

e a análise mostra a verdadeira condutividade do solo para cada região. 

Essas medições podem ser realizadas em áreas relativamente pequenas, permitindo 

assim o controle e monitoramento de características do solo ligadas a condutividade elétrica. 

Sensores, medidores de campo, permanentes podem ser posicionados na área a ser analisada 

coletando e armazenando dados em tempo real. 

Uma área monitorada, ao longo dos anos, terá um histórico da condutividade elétrica, 

possibilitando ao agricultor de precisão reconhecer as necessidades do seu solo, tais como 

quantidade de nutrientes e água disponíveis em determinada região. 
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6 CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

 

Nesta dissertação foi apresentado o resultado da medição da condutividade elétrica do 

solo do agreste do Rio Grande do Norte, utilizando ondas médias de 1090 kHz. Este método é 

fácil, prático e barato, pois não necessita de um laboratório para análise química do solo e 

também não exige desperdício de tempo, para retirar amostras de vários locais do terreno. 

Para a sua execução se faz necessária, somente, medições rápidas em algumas radiais. 

O experimento possibilita o uso consciente dos recursos da terra, como umidade e 

minerais, fornecendo ao agricultor de precisão um modo rápido e barato de monitorar sua 

plantação. Indica se será necessário irrigar, adubar ou dessalinizar a terra. 

Inicialmente serão necessários outros tipos de medições e intervenções como, por 

exemplo, fazer uma correlação entre umidade, salinidade e condutividade, assim saberemos 

como estas variáveis se comportam para aquela área. Pesquisas mostram que a umidade 

influencia, até certo ponto, na condutividade, já a salinidade tem a maior influência. Portanto 

será necessário, a princípio, um monitoramento da região por um período mínimo de um ano, 

dependendo das características, utilizando métodos antigos juntos com o apresentado. Desta 

forma, as informações podem ser relacionadas entre si e seria possível dizer, com um alto 

grau de acerto, o que as medições por eletromagnetismo indicam. Maia et al.(2001) afirma 

que a condutividade elétrica é afetada por diversos fatores e o melhor ajuste foi conseguido 

utilizando regressão linear múltipla, deve-se levar em consideração o local, a época de coleta 

das amostras e sua origem, pois as taxas de sais na água variam de acordo com a época do 

ano. As equações lineares ajustadas com a condutividade elétrica do solo são em função dos 

teores de cálcio, magnésio, potássio, sódio, cloreto, bicarbonato, carbonato e sulfato variam 

muito com a época do ano, tipo de solo e fonte da água. 

Com o método apresentado um agricultor de precisão tem, após pouco tempo, como 

monitorar a salinidade e umidade de seu terreno, precisando somente de algumas pesquisas 

iniciais, sabendo o momento de irrigar e de adubar, assim também como o local exato para 

isto. Com o monitoramento durante os anos da área ele poderá prever os locais críticos, onde 

devido a maior infiltração os nutrientes são perdidos, ondes eles estão muito concentrados e 

os locais mais secos e úmidos. 

Também é necessário usar somente um medidor de intensidade de campo, um GPS e 

um computador para fazer os cálculos, conhecendo algumas poucas características da área que 

são fáceis de encontrar. Os dados sobre as propriedades eletromagnéticas do meio podem ser 
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encontrados nas IMT (international mobile communications), normas internacionais de 

telecomunicações. No anexo A é possível encontrar um modelo de circuito eletrônico para 

montar o medidor de intensidade de campo, é uma montagem barata sem grandes 

complicações ou peças caras. 

A proposta para – futuramente – chegar a resultados ainda mais precisos é a de 

projetar um conjunto de antenas transmissoras e receptoras, que funcionarão ligadas a um 

computador. Esse projeto dependerá do desenvolvimento de um software que monitore estes 

dados constantemente, a partir dos resultados obtidos das medições. Estas antenas podem ser 

distribuídas sobre o terreno voltadas para a fonte de sinal escolhida e estes dados seriam 

computados, armazenados e mostrados em tempo real para o operador. Poderão ser coletados 

dados, sobre umidade e quantidade de nutrientes no solo (de acordo com a época do ano) 

antes e depois da colheita, para a obtenção de um padrão de comportamento do solo em 

questão. Poderá ser criado um mapa do local, que estaria sempre atualizado e será possível 

prever a capacidade de plantio de acordo com a época do ano. 

O mapeamento de todo estado do Rio Grande do Norte pode ser obtido facilmente 

pelo método apresentado. Possibilitando um melhor entendimento do comportamento do solo 

deste estado e de suas características. Como o tamanho da área analisada não afeta a medição, 

pode-se obter informações desde uma pequena área até um grande polo, com várias 

plantações. 
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APÊNDICE A – PROPRIEDADES DO SOLO 

 

A ÁGUA DO SOLO 

 

A associação entre a água e os componentes do solo, figura A.1, altera o 

comportamento de ambos. A água faz com que partículas do solo se contraiam e se expandam 

para unirem-se umas às outras e formarem os agregados estruturais. Além disso, ela participa 

de várias reações químicas que liberam ou imobilizam nutrientes, isto gera acidez e desgasta 

os minerais, contribuindo para a salinidade dos oceanos. No solo a água pode fluir tanto para 

cima quanto para baixo. As plantas podem murchar e morrer num solo cujo perfil contém um, 

milhão de quilos de água por hectare. 

 

Figura A.1 – Água no solo. 

 
Fonte: PPeGeo

 
 (2015). 

 

A umidade no solo influencia no escoamento superficial, na evaporação da água no 

solo, na transpiração das plantas e uma série de outros fatores (ÁVILA et al., 2010). Libard 

(2005) definiu a umidade no solo como um índice básico para quantificar a água de amostras 

de solo e expressa à base de massa e à base de volume. 

A umidade à base de massa é tida pela relação entre a massa ocupada pela água numa 

conhecida amostra de solo num certo instante e a massa de sólido desta amostra. 

É dado em base de porcentagem baseado em peso seco: 
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Onde: 

 U = umidade do solo a base de massa (%); 

 Mu = massa do solo úmido (g); 

 Ms = massa do solo seco (g). 

 

Para se conseguir essa umidade, a base de volume, é necessário o volume de massa 

úmida, o volume de massa seca e o volume total da amostra de solo. 

 

 

A umidade do solo varia com o tempo, aumentando com a chuva, ascensão capilar ou 

com a irrigação e diminuindo com a drenagem ou com a evapotranspiração (REICHARDT, 

1987; ALLEN, 1988). As propriedades do solo, as práticas culturais, o manejo do solo, a 

quantidade e intensidade de aplicação de água e o estádio de desenvolvimento das culturas 

são fatores que afetam a umidade do solo (PALTINEANU; STARR, 1998). 

 

MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DA UMIDADE NO SOLO 

 

Os métodos que medem a umidade do solo podem ser diretos e indiretos. O método 

direto padrão é a gravimetria, é constituída basicamente da extração de uma amostra de solo e 

da diferença de peso estre ela úmida e seca. É o método mais utilizado por ser simples e 

direto, mas é um método destrutivo e lento, pois é necessário retirar uma amostra do solo, 

pesá-la e esperar secar para pesar novamente. No caso da necessidade da umidade rápida e/ou 

frequente ele se torna inviável. 

De acordo com Benedí; Muñoz-Carpena (2002), os métodos indiretos podem ser 

classificados em tensiométricos e volumétricos. Eles são caracterizados em medir a tensão da 

água no solo, resistência do solo a passagem de corrente elétrica e o que foi utilizado na 

pesquisa, uso da condutividade elétrica do solo. 
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INFILTRAÇÃO 

 

É o processo pelo qual a água entra nos espaços porosos do solo, a taxa na qual a água 

penetra é chamada de Infiltrabilidade (I), de acordo com Brady, Nyle C. (2012) pode ser 

medido por: 

I = 
Q

A*t
 

 

Onde Q é a quantidade de água (m
3
) que se infiltra; A é a área (m

2
) da superfície do solo 

infiltrada e t o tempo em segundos. A unidade é um m/s ou cm/h, esta taxa não é constante ao 

longo do tempo, mas diminui durante a irrigação ou a chuva devido a saturação do solo. Já 

com o solo seco os macroporos estarão vazios absorvendo rapidamente a água. Enquanto 

estes macroporos vão enchendo a infiltração vai diminuindo. 

 

Figura A.2 – Infiltração. 

 
Fonte: Biboca (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Figura A.3 – Infiltração. 

 
Fonte: Revista Meio Ambiente (2015). 

 

Na precipitação, parte da água fica na folhagem e retorna à atmosfera por evaporação, 

e a parte que infiltra depende da porosidade das camadas superficiais deste solo, a figura A.2 

mostra como a água se comporta no solo. No caso de baixa porosidade ou muita precipitação, 

intensos processos de erosão ou escoamento podem acontecer (BRADY; NYLE C., 2012). 

Da água que penetra no solo, parte se perde por percolação descendente e saída da 

zona de enraizamento por drenagem. Em épocas mais secas, com baixa pluviosidade, algumas 

destas águas podem retornar as zonas de raízes dos vegetais pela ascensão da água capilar. 

Estas águas são denominadas por água de armazenamento no solo, parte da qual pode se 

mover para cima por capilaridade, na figura A.3 vemos como elas são armazenadas. 

Segundo a Lei de Darcy: 

Jw = -K dh/dx, 

 

Onde Jw é o volume por unidade de que passa numa área A, perpendicular ao fluxo, o 

coeficiente de proporcionalidade K é a condutividade hidráulica e dh/dx representa o 

gradiente de potencial por distância x na direção do fluxo (WHITE, 2009). 
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FATORES QUE AFETAM A INFILTRAÇÃO 

 

 Tempo de ocorrência da precipitação: Chuvas fortes, mesmo que por um curto 

período de tempo, podem fornecer mais água do que o solo pode absorver. Em locais 

de pouca vegetação estas chuvas podem causar erosão. Chuvas mais fracas e 

espaçadas são melhores para hidratar o solo, sendo o melhor tipo para a vida vegetal. 

 Tipo de vegetação: As plantas e os resíduos que eles deixam no solo o protegem 

contra erosão e retirada dos nutrientes por escoamento. Também ajudam a manter a 

água no solo evitando a evaporação rápida. 

 Manejo do solo: Na maior parte dos casos o manejo do solo é voltado para favorecer 

a infiltração e diminuir o escoamento. Um dos métodos é fazer com que a água 

demore mais tempo para se infiltrar, aumentando o tempo que ela fica armazenada na 

camada mais superficial do solo. Outro método e colocar sobre a superfície do solo 

uma vegetação densa. Outro método é evitar a compactação do solo realizando uma 

aração profunda. 

 Propriedades do solo: As consequências das chuvas variam de acordo com os 

atributos inerentes do solo. Se ele é solto e poroso uma grande quantidade de água 

pode se infiltrar e pouca vai escoar. No caso de solos argilosos é mais fácil para a água 

escoar do que se infiltrar. Outros fatores também são a inclinação do terreno, camadas 

impermeáveis dentro do perfil do solo. 

 

PERCOLAÇÃO 

 

É o processo em que a água desce pelo perfil do solo depois de se infiltrar. Tanto o 

fluxo saturado quanto o não saturado são responsáveis por este processo. Na figura A.4 vemos 

um exemplo deste comportamento. No caso da água que se infiltrar em um solo relativamente 

seco podemos ver este processo pelo escurecimento do solo. 

A velocidade com que esse movimento ocorre se deve a um processo conhecido como 

condutividade hidráulica do solo. Depois que a água penetra no solo, parte dela estará sujeita 

à percolação descendente e saída eventual da zona de enraizamento por drenagem. Nas terras 

úmidas e nas áreas irrigadas, até 50% da água que penetra abaixo da zona das raízes pode ser 

perdida por drenagem. No entanto, durante os períodos de baixa pluviosidade, algumas destas 

águas podem retornar à zona das raízes dos vegetais pela ascensão da água capilar. Esse 
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movimento é importante para as plantas, especialmente em climas secos, nos locais onde os 

solos são mais espessos. 

A água retida pelo solo chama-se água de armazenamento no solo, ela pode se mover 

para cima por capilaridade, grande parte desta água é absorvida pelas plantas. Portanto um 

solo pode manter umidade mesmo sem chuvas ou irrigação, por um período de tempo. Chuvas 

fortes, mesmo que por curtas durações podem saturar o solo, a água excedente pode causar 

erosão do solo por escoamento. Para evitar isso é preciso realizar o manejo do solo, para 

facilitar a infiltração. Outra maneira de evitar a erosão é manter uma densa vegetação nas 

épocas de chuvas. 

Quando a água infiltra no solo em certo momento ela vai encontrar uma área com 

poros saturados, essa zona saturada é conhecida como lençol freático. Em regiões úmidas este 

lençol pode estar de 1 a 10 metros abaixo do nível da superfície. 

 

Figura A.4 – Percolação. 

 
Fonte: Geo–Conceição (2015). 

 

De acordo com Brady, Nyle C (2012), as águas subterrâneas menos profundas 

recebem água de drenagem através de percolação descendente. Estas águas também podem 

ser removidas por meio de bombeamento para uso de irrigação e doméstico. 

Existem também as águas conhecidas como águas Subterrâneas rasas, que servem 

como reservatório alternativo de água para o solo, quando as plantas retiram água do solo no 

nível de enraizamento estas sobem pelo movimento capilar ascendente de um lençol freático 

superficial. 
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VAPOR DE ÁGUA NOS SOLOS 

 

O vapor de água move-se dentro do solo em resposta às diferenças de pressão de 

vapor, passando de um solo úmido, onde o ar está quase saturado com vapor de água (maior 

pressão) para um solo seco onde a pressão do vapor é baixa, levando umidade para esta área. 

O vapor de água também vai passar de uma área de baixo teor de sal para uma de 

maior teor (exemplo: em torno de um granulo de fertilizante). O vapor também se desloca de 

uma área mais quente para outra mais fria. Mesmo o vapor tendo uma baixa quantidade de 

água, as sementes de algumas plantas absorvem está água e germinam. 

As melhores formas de se manter o vapor na planta e no solo são: 

 Limitar a área foliar exposta a radiação solar. 

 Maior espaçamento entre as plantas; 

 Eliminação de áreas de folhas indesejadas; 

 Cobertura morta no solo: é um material usado para cobrir o solo e evitar a 

evaporação, erosão, temperatura e ervas daninha. Temos como exemplos palha, 

folhas e resíduos de colheitas. 

 

Segundo Brady, Nyle C. (2012), mais da metade da precipitação pluvial das regiões 

semiáridas e subúmidas, geralmente volta à atmosfera por evaporação direta da superfície do 

solo.  

Em solos aráveis, as práticas mais eficazes destinadas a controlar a evaporação são 

aquelas que deixam o solo coberto. Essa proteção pode ser feita com cobertura morta e com 

algumas práticas de lavoura conservacionista que deixam resíduos das plantas na superfície 

do solo, imitando as coberturas protetoras existentes nos ecossistemas naturais. 

 

QUALIDADE DO SOLO QUANTO A RETENÇÃO DE UMIDADE 

 

Em um solo que foi saturado pela água, tanto da chuva quanto de irrigação, a água dos 

poros maiores será drenada, para baixo por gravidade, assim que a injeção de água cessar. De 

um a três dias depois esse movimento rápido descendente diminuirá para valores 

insignificantes, diz-se, então, que o solo está em sua capacidade de campo. Nesta condição a 

água saiu dos macroporos e o ar entrou. Já os microporos, ou poros capilares, ainda terão água 
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que irá hidratar as plantas. Na capacidade de campo um solo está retendo o máximo de água 

útil às plantas e uma boa quantidade de ar para a atividade microbiana e para suprir as raízes. 

A distribuição das raízes no solo determina boa parte da habilidade da planta em 

absorver água. A maioria delas possui a maior parte das raízes nos 25 a 30 cm superiores do 

perfil. 

 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

 

É a perda de água pela planta por transpiração, sendo essa característica essencial para 

o crescimento das plantas, fornecendo a água que elas precisam para sua refrigeração, para o 

transporte de nutrientes, a fotossíntese e manutenção do turgor. 

 

Figura A.5 – Evapotranspiração. 

 
Fonte: MetEd (2015). 

 

A eficiência do uso da água pode ser medida a partir da matéria seca produzida por 

unidade de água transpirada, ou o rendimento de matéria seca por unidade de água perdida 

por evapotranspiração (exemplo é a quantidade de grão por água evaporada). Nas figuras A.5 

e A.6 vemos o caminho que a água faz na planta e como ela é perdida devido à transpiração. 

Existem métodos de diminuir a quantidade de água transpirada, depende da densidade 

das plantas, espaçamento entre elas, adubação. Também podemos diminuir a área foliar 

exposta a radiação solar diminuindo a transpiração da planta. Cobertura morta ajuda a manter 

a água no solo e seu resfriamento, evitando que a radiação solar chegue ao solo. 
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Figura A.6 – Evapotranspiração. 

 
Fonte: UNESP (2015). 
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APÉNDICE B – TABELAS DE MEDIÇÕES REALIZADAS DE ACORDO COM CADA 

ROTA ESPECÍFICA 

 

 

Tabela B.1 – Localização Rádio Paz na terra 

Radio Paz na Terra 

Coordenadas 

Latitude 
Grau Decimal 

○  '  " 

5 49 17 -5,82138889 

Longitude 
Grau Decimal 

○  '  " 

35 14 46 -35,2461111 

    

 

 

Tabela B.2 – Rota Natal – João câmara 

Ponto 0 ---------> 76 

Latitude 
Grau Decimal 

Longitude 
Grau Decimal 

Campo 

mV/m 
Altitude Distância Ponto 

○  '  " ○  '  " 

5 47 30 -5,79166667 35 14 37 -35,2436111 200 2 3,32 0 

5 46 40 -5,77777778 35 14 58 -35,2494444 400 9 4,86 1,8 

5 46 26 -5,77388889 35 15 31 -35,2586111 200 36 5,46 3 

5 46 14 -5,77055556 35 16 2 -35,2672222 150 40 6,11 4 

5 46 2 -5,76722222 35 16 33 -35,2758333 80 51 6,86 5 

5 45 51 -5,76416667 35 17 1 -35,2836111 70 53 7,59 6 

5 45 43 -5,76194444 35 17 27 -35,2908333 80 42 8,26 7 

5 45 32 -5,75888889 35 17 56 -35,2988889 50 24 9,08 8 

5 45 20 -5,75555556 35 18 26 -35,3072222 30 49 9,96 9 

5 45 0 -5,75 35 18 59 -35,3163889 18 51 11,11 10 

5 44 59 -5,74972222 35 19 25 -35,3236111 20 52 11,7 11 

5 44 49 -5,74694444 35 19 52 -35,3311111 15 45 12,53 12 

5 44 35 -5,74305556 35 20 27 -35,3408333 16 44 13,62 13 

5 44 22 -5,73944444 35 21 3 -35,3508333 8 42 14,74 14,5 

5 44 6 -5,735 35 21 20 -35,3555556 28 51 15,45 15,5 

5 43 42 -5,72833333 35 22 39 -35,3775 15 62 17,84 16 

5 43 19 -5,72194444 35 21 57 -35,3658333 10 70 17,25 17 

5 42 54 -5,715 35 22 16 -35,3711111 12 62 18,2 18 

5 42 30 -5,70833333 35 22 35 -35,3763889 5 64 19,12 19 

5 42 5 -5,70138889 35 22 54 -35,3816667 10 64 20,07 20 

5 41 37 -5,69361111 35 23 16 -35,3877778 8 70 21,15 21 

5 41 19 -5,68861111 35 23 30 -35,3916667 9 68 21,84 22 

5 40 52 -5,68111111 35 23 51 -35,3975 9 56 22,88 23 

5 40 26 -5,67388889 35 24 12 -35,4033333 9 16 23,9 24 

5 40 5 -5,66805556 35 24 27 -35,4075 9 14 24,68 25 

5 39 35 -5,65972222 35 24 51 -35,4141667 5 49 25,86 26 

5 39 12 -5,65333333 35 25 9 -35,4191667 4 52 26,75 27 

5 39 1 -5,65027778 35 25 39 -35,4275 3,5 51 27,65 28 

5 38 57 -5,64916667 35 26 8 -35,4355556 4 61 28,39 29 
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5 38 53 -5,64805556 35 26 40 -35,4444444 3,6 74 29,2 30 

5 38 49 -5,64694444 35 27 12 -35,4533333 4,5 78 30,03 31 

5 38 45 -5,64583333 35 27 41 -35,4613889 4,5 65 30,79 32 

5 38 43 -5,64527778 35 28 13 -35,4702778 4 72 31,6 33 

5 38 47 -5,64638889 35 28 45 -35,4791667 3,5 66 32,3 34 

5 38 50 -5,64722222 35 29 15 -35,4875 3 71 32,98 35 

5 38 54 -5,64833333 35 29 45 -35,4958333 2,5 71 33,66 36 

5 38 58 -5,64944444 35 30 17 -35,5047222 3 74 34,41 37 

5 37 1 -5,61694444 35 30 48 -35,5133333 2,6 73 37,29 38 

5 39 5 -5,65138889 35 31 17 -35,5213889 4,1 47 35,84 39 

5 39 9 -5,6525 35 31 50 -35,5305556 3 52 36,64 40 

5 39 13 -5,65361111 35 32 20 -35,5388889 3,5 61 37,37 41 

5 39 17 -5,65472222 35 32 54 -35,5483333 1,8 79 38,22 42 

5 39 20 -5,65555556 35 33 24 -35,5566667 2,3 85 38,99 43 

5 39 21 -5,65583333 35 33 56 -35,5655556 2 92 39,84 44 

5 39 16 -5,65444444 35 34 28 -35,5744444 2 52 40,79 45 

5 38 57 -5,64916667 35 34 54 -35,5816667 2 36 41,77 46 

5 38 31 -5,64194444 35 35 6 -35,585 2,5 69 42,47 47 

5 38 6 -5,635 35 35 21 -35,5891667 2,5 87 43,24 48 

5 37 43 -5,62861111 35 35 45 -35,5958333 2,8 53 44,23 49 

5 37 23 -5,62305556 35 36 3 -35,6008333 3 49 45,01 50 

5 37 12 -5,62 35 36 37 -35,6102778 3 64 46,09 51 

5 36 47 -5,61305556 35 36 44 -35,6122222 3 59 46,66 52 

5 36 17 -5,60472222 35 36 53 -35,6147222 2,3 79 47,36 53 

5 35 55 -5,59861111 35 37 12 -35,62 2 80 48,21 54 

5 35 45 -5,59583333 35 37 44 -35,6288889 2,7 79 49,21 55 

5 35 36 -5,59333333 35 38 11 -35,6363889 1,8 86 50,07 56 

5 35 26 -5,59055556 35 38 43 -35,6452778 1,8 81 51,07 57 

5 35 17 -5,58805556 35 39 12 -35,6533333 1,7 93 51,98 58 

5 35 7 -5,58527778 35 39 43 -35,6619444 2 104 52,97 59 

5 34 59 -5,58305556 35 40 12 -35,67 1,7 103 53,86 60 

5 34 49 -5,58027778 35 40 13 -35,6702778 2,8 103 54,04 61 

5 34 39 -5,5775 35 41 13 -35,6869444 1,5 108 55,8 62 

5 34 30 -5,575 35 41 42 -35,695 1,5 109 56,71 63 

5 34 21 -5,5725 35 42 13 -35,7036111 1,3 117 57,68 64 

5 34 11 -5,56972222 35 42 43 -35,7119444 0,8 114 58,64 65 

5 34 2 -5,56722222 35 43 12 -35,72 0,9 107 59,56 66 

5 33 52 -5,56444444 35 43 47 -35,7297222 1,2 115 60,65 67 

5 33 45 -5,5625 35 44 9 -35,7358333 1,4 114 61,35 68 

5 33 35 -5,55972222 35 44 44 -35,7455556 0,9 123 62,44 69 

5 33 25 -5,55694444 35 45 11 -35,7530556 1,2 124 63,32 70 

5 33 16 -5,55444444 35 45 40 -35,7611111 0,8 122 64,24 71 

5 33 7 -5,55194444 35 46 11 -35,7697222 0,5 126 65,21 72 

5 32 57 -5,54916667 35 46 41 -35,7780556 0,3 129 66,18 73 

5 32 48 -5,54666667 35 47 10 -35,7861111 1,2 131 67,1 74 

5 32 39 -5,54416667 35 47 40 -35,7944444 1,3 135 68,04 75 

5 32 29 -5,54138889 35 48 10 -35,8027778 1,5 145 69,01 76 
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Tabela B.3 – Rota Natal – Bento Fernandes. 

Ponto 0 ---------> 13 

Latitude 
Grau Decimal 

Longitude 
Grau Decimal 

Campo 

(mV/m) 
Altitude Distância Ponto 

○  '  " ○  '  " 

5 32 57 -5,54916667 35 48 30 -35,8083333 0,45 142 69,17 0 

5 33 19 -5,55527778 35 48 44 -35,8122222 1 131 69,27 2 

5 33 50 -5,56388889 35 49 4 -35,8177778 1 142 69,42 3 

5 34 19 -5,57194444 35 49 18 -35,8216667 0,8 138 69,45 4 

5 34 43 -5,57861111 35 49 17 -35,8213889 1 121 69,13 5 

5 35 25 -5,59027778 35 48 53 -35,8147222 1,2 109 67,95 6,5 

5 35 36 -5,59333333 35 48 42 -35,8116667 1,6 114 67,51 7 

5 36 16 -5,60444444 35 48 32 -35,8088889 0,8 113 66,77 8,4 

5 37 24 -5,62333333 35 48 21 -35,8058333 1,1 107 65,72 11 

5 38 36 -5,64333333 35 48 14 -35,8038889 1,2 110 64,8 13 

 

Tabela B.4 – Rota BR 304-Estrada Bento Fernandes – Macaíba. 

Ponto 0 ---------> 47 

Latitude 
Grau Decimal 

Longitude 
Grau Decimal 

Campo(m 

V/m) 
Altitude Distância Ponto 

○  '  " ○  '  " 

5 46 6 -5,76833333 35 51 33 -35,8591667 2,2 147 68,07 0 

5 46 34 -5,77611111 35 51 17 -35,8547222 3 150 67,51 1 

5 47 0 -5,78333333 35 51 0 -35,85 3,5 139 66,93 2 

5 47 25 -5,79027778 35 50 42 -35,845 4 141 66,33 3 

5 47 52 -5,79777778 35 50 22 -35,8394444 4 149 65,68 4 

5 48 20 -5,80555556 35 49 59 -35,8330556 5 135 64,94 5 

5 48 31 -5,80861111 35 49 32 -35,8255556 5,5 129 64,11 6 

5 48 48 -5,81333333 35 49 10 -35,8194444 4 135 63,42 7 

5 49 7 -5,81861111 35 48 45 -35,8125 5 151 62,65 8 

5 49 21 -5,8225 35 48 18 -35,805 8 156 61,82 9 

5 49 23 -5,82305556 35 47 45 -35,7958333 6 136 60,8 10 

5 49 28 -5,82444444 35 47 14 -35,7872222 8 133 59,85 11 

5 49 34 -5,82611111 35 46 44 -35,7788889 9 134 58,93 12 

5 49 40 -5,82777778 35 46 11 -35,7697222 6 125 57,92 13 

5 49 45 -5,82916667 35 45 43 -35,7619444 8,3 121 57,06 14 

5 49 50 -5,83055556 35 45 11 -35,7530556 6,8 118 56,08 15 

5 49 56 -5,83222222 35 44 38 -35,7438889 7,9 111 55,07 16 

5 50 1 -5,83361111 35 44 10 -35,7361111 7 119 54,21 17 

5 50 7 -5,83527778 35 43 38 -35,7272222 9 120 53,23 18 

5 50 13 -5,83694444 35 43 7 -35,7186111 8 121 52,29 19 

5 50 18 -5,83833333 35 42 38 -35,7105556 9 129 51,4 20 

5 50 24 -5,84 35 42 6 -35,7016667 9 125 50,43 21 

5 50 30 -5,84166667 35 41 34 -35,6927778 12 125 49,45 22 

5 50 32 -5,84222222 35 41 6 -35,685 6 125 48,6 23 

5 50 44 -5,84555556 35 40 34 -35,6761111 7 122 47,63 24 

5 50 53 -5,84805556 35 39 59 -35,6663889 6 114 46,58 25 

5 50 59 -5,84972222 35 39 32 -35,6588889 10 113 45,76 26 

5 51 6 -5,85166667 35 39 2 -35,6505556 11 110 44,86 27 

5 51 13 -5,85361111 35 38 33 -35,6425 9 107 43,99 28 

5 51 21 -5,85583333 35 38 0 -35,6333333 8 112 43 29 

5 51 20 -5,85555556 35 37 31 -35,6252778 9 104 42,11 30 

5 51 35 -5,85972222 35 37 2 -35,6172222 8 107 41,27 31 
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5 51 43 -5,86194444 35 36 31 -35,6086111 6 100 40,35 32 

5 51 50 -5,86388889 35 36 1 -35,6002778 11 91 39,45 33 

5 52 5 -5,86805556 35 35 34 -35,5927778 8 65 38,69 34 

5 52 14 -5,87055556 35 35 3 -35,5841667 8 81 37,79 35 

5 52 20 -5,87222222 35 34 33 -35,5758333 10 89 36,9 36 

5 52 33 -5,87583333 35 33 29 -35,5580556 5,5 97 35,03 38 

5 52 39 -5,8775 35 33 0 -35,55 3,5 108 34,18 39 

5 52 45 -5,87916667 35 32 30 -35,5416667 4,5 103 33,31 40 

5 52 51 -5,88083333 35 32 0 -35,5333333 5 111 32,45 41 

5 52 57 -5,8825 35 31 29 -35,5247222 5,5 126 31,55 42 

5 53 4 -5,88444444 35 30 53 -35,5147222 7 114 30,52 43 

5 53 8 -5,88555556 35 30 0 -35,5 6 114 28,97 44 

5 53 10 -5,88611111 35 30 27 -35,5075 10 110 29,79 45 

5 53 16 -5,88777778 35 29 57 -35,4991667 10 106 28,94 46 

5 53 21 -5,88916667 35 29 30 -35,4916667 10 106 28,18 47 

 

Tabela B.5 – Rota Tangará – Natal 

Ponto 0 --------->82 

Latitude 
Grau Decimal 

Longitude 
Grau Decimal 

Campo(m) 

V/m 
Altitude Distância Ponto 

○  '  " ○  '  " 

6 11 22 -6,18944444 35 47 18 -35,7883333 1,8 188 72,59 0 

6 10 56 -6,18222222 35 46 23 -35,7730556 1,9 178 70,74 2 

6 10 10 -6,16944444 35 45 39 -35,7608333 2,5 180 68,82 4 

6 9 26 -6,15722222 35 44 56 -35,7488889 2,3 179 66,97 6 

6 8 42 -6,145 35 44 9 -35,7358333 2,6 175 65,01 8 

6 7 57 -6,1325 35 43 29 -35,7247222 2,8 175 63,22 10 

6 6 59 -6,11638889 35 43 4 -35,7177778 2,8 178 61,61 12 

6 6 15 -6,10416667 35 42 21 -35,7058333 4,5 158 59,77 14 

6 5 20 -6,08888889 35 41 53 -35,6980556 4,8 168 58,15 16 

6 4 32 -6,07555556 35 41 16 -35,6877778 5,7 164 56,42 18 

6 3 39 -6,06083333 35 40 44 -35,6788889 2,9 168 54,76 20 

6 2 40 -6,04444444 35 40 21 -35,6725 6 162 53,27 22 

6 1 45 -6,02916667 35 39 55 -35,6652778 7 162 51,79 24 

6 1 9 -6,01916667 35 39 3 -35,6508333 4,5 165 49,87 26 

6 0 45 -6,0125 35 38 6 -35,635 7,5 143 47,97 28 

6 0 29 -6,00805556 35 38 6 -35,635 7 150 47,75 30 

5 59 52 -5,99777778 35 36 19 -35,6052778 9 141 44,3 32 

5 59 17 -5,98805556 35 35 28 -35,5911111 9,5 141 42,41 34 

5 58 44 -5,97888889 35 34 35 -35,5763889 9,2 119 40,51 36 

5 57 48 -5,96333333 35 34 2 -35,5672222 6,2 148 38,86 38 

5 57 2 -5,95055556 35 33 23 -35,5563889 7 148 37,2 40 

5 56 7 -5,93527778 35 32 51 -35,5475 8,2 144 35,66 42 

5 55 22 -5,92277778 35 32 11 -35,5363889 9 139 34,02 44 

5 54 46 -5,91277778 35 32 18 -35,5383333 8 140 33,88 46 

5 54 12 -5,90333333 35 30 26 -35,5072222 7 144 30,28 48 

5 53 30 -5,89166667 35 29 40 -35,4944444 7,5 120 28,55 50 

5 53 11 -5,88638889 35 28 42 -35,4783333 6 129 26,68 52 

5 53 11 -5,88638889 35 28 42 -35,4783333 6 129 26,68 52 

5 52 52 -5,88111111 35 27 42 -35,4616667 9 128 24,75 54 

5 52 34 -5,87611111 35 26 42 -35,445 12 124 22,82 56 

5 52 16 -5,87111111 35 25 43 -35,4286111 21 84 20,93 58 
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5 52 3 -5,8675 35 24 42 -35,4116667 16 82 19,01 60 

5 52 3 -5,8675 35 23 41 -35,3947222 25 72 17,22 62 

5 52 7 -5,86861111 35 23 8 -35,3855556 70 87 16,29 64 

5 51 31 -5,85861111 35 21 12 -35,3533333 60 42 12,56 66 

5 51 27 -5,8575 35 21 6 -35,3516667 60 38 12,35 68 

5 51 23 -5,85638889 35 20 5 -35,3347222 80 45 10,54 70 

5 51 7 -5,85194444 35 19 0 -35,3166667 80 48 8,51 72 

5 50 43 -5,83527778 35 18 5 -35,3013889 80 52 6,31 74 

5 50 8 -5,84527778 35 17 15 -35,2875 70 40 5,29 76 

5 49 35 -5,81888889 35 16 44 -35,2788889 100 40 3,64 78 

5 49 14 -5,82638889 35 16 3 -35,2675 200 40 2,43 80 

5 49 12 -5,82055556 35 15 20 -35,2555556 250 40 1,05 82 

 

Tabela B.6 – Rota Ponte de Igapó – Touros. 

Ponto 0 --------->125  

Latitude 
Grau Decimal 

Longitude 
Grau Decimal 

Campo 

(mV/m) 
Altitude Distância Ponto 

○  '  " ○  '  " 

5 47 43 -5,79527778 35 14 26 -35,2405556 450   2,97 1 

5 47 12 -5,78666667 35 14 44 -35,2455556 200   3,86 2 

5 46 39 -5,7775 35 14 58 -35,2494444 250   4,89 3 

5 46 29 -5,77472222 35 12 22 -35,2061111 180   6,82 4 

5 46 18 -5,77166667 35 13 53 -35,2313889 80   5,76 5 

5 46 8 -5,76888889 35 18 18 -35,305 78   8,75 6 

5 45 54 -5,765 35 16 56 -35,2822222 25   7,43 7 

5 45 44 -5,76222222 35 17 14 -35,2872222 70   8 8 

5 45 4 -5,75111111 35 17 20 -35,2888889 50   9,13 9 

5 44 34 -5,74277778 35 17 24 -35,29 50   10 10 

5 44 7 -5,73527778 35 17 27 -35,2908333 45   10,78 11 

5 43 36 -5,72666667 35 17 9 -35,2858333 35   11,41 12 

5 43 27 -5,72416667 35 16 50 -35,2805556 37   11,46 13 

5 43 6 -5,71833333 35 16 28 -35,2744444 30   11,88 14 

5 42 53 -5,71472222 35 16 22 -35,2727778 30   12,22 15 

5 42 41 -5,71138889 35 16 12 -35,27 31   12,51 16 

5 42 28 -5,70777778 35 16 3 -35,2675 36   12,85 17 

5 42 14 -5,70388889 35 15 55 -35,2652778 28   13,23 18 

5 42 0 -5,7 35 15 49 -35,2636111 27   13,63 19 

5 41 44 -5,69555556 35 15 46 -35,2627778 18   14,11 20 

5 41 30 -5,69166667 35 15 47 -35,2630556 15   14,54 21 

5 41 13 -5,68694444 35 15 47 -35,2630556 13   15,06 22 

5 40 58 -5,68277778 35 15 47 -35,2630556 13   15,52 23 

5 40 41 -5,67805556 35 15 45 -35,2625 11   16,04 24 

5 40 28 -5,67444444 35 15 41 -35,2613889 11   16,42 25 

5 40 14 -5,67055556 35 15 28 -35,2577778 11   16,82 26 

5 40 5 -5,66805556 35 15 19 -35,2552778 14   17,08 27 

5 39 58 -5,66611111 35 15 10 -35,2527778 12   17,28 28 

5 39 45 -5,6625 35 14 55 -35,2486111 19   17,67 29 

5 39 29 -5,65805556 35 14 53 -35,2480556 18   18,16 30 

5 39 14 -5,65388889 35 14 57 -35,2491667 14   18,63 31 

5 39 1 -5,65027778 35 15 1 -35,2502778 13   19,03 32 

5 38 45 -5,64583333 35 15 2 -35,2505556 10   19,52 33 

5 38 27 -5,64083333 35 15 0 -35,25 8   20,08 34 
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5 38 12 -5,63666667 35 14 59 -35,2497222 9   20,54 35 

5 37 57 -5,6325 35 14 58 -35,2494444 7   21 36 

5 37 44 -5,62888889 35 14 57 -35,2491667 7   21,4 37 

5 37 26 -5,62388889 35 14 57 -35,2491667 6   21,96 38 

5 37 10 -5,61944444 35 15 0 -35,25 6,2   22,46 39 

5 36 56 -5,61555556 35 15 7 -35,2519444 5   22,89 40 

5 36 44 -5,61222222 35 15 17 -35,2547222 5   23,27 41 

5 36 22 -5,60611111 35 15 28 -35,2577778 5,1   23,97 42 

5 36 20 -5,60555556 35 15 38 -35,2605556 5,2   24,05 43 

5 36 8 -5,60222222 35 15 49 -35,2636111 4,8   24,44 44 

5 35 57 -5,59916667 35 15 59 -35,2663889 5   24,81 45 

5 35 46 -5,59611111 35 16 9 -35,2691667 4,5   25,18 46 

5 35 33 -5,5925 35 16 20 -35,2722222 4,5   25,61 47 

5 35 22 -5,58944444 35 16 30 -35,275 4,5   25,98 48 

5 35 10 -5,58611111 35 16 44 -35,2788889 4,4   26,41 49 

5 34 58 -5,58277778 35 16 51 -35,2808333 4,4   26,8 50 

5 34 47 -5,57972222 35 17 2 -35,2838889 4,4   27,19 51 

5 34 35 -5,57638889 35 17 12 -35,2866667 4,1   27,61 52 

5 34 24 -5,57333333 35 17 22 -35,2894444 2   27,99 53 

5 34 12 -5,57 35 17 33 -35,2925 3,9   28,42 54 

5 34 0 -5,56666667 35 17 44 -35,2955556 2,8   28,84 55 

5 33 49 -5,58027778 35 17 53 -35,2980556 3   27,42 56 

5 33 36 -5,56 35 18 4 -35,3011111 3   29,69 57 

5 33 24 -5,55666667 35 18 15 -35,3041667 2,5   30,12 58 

5 33 13 -5,55361111 35 18 25 -35,3069444 2,5   30,52 59 

5 33 30 -5,55833333 35 18 36 -35,31 4   30,09 60 

5 32 30 -5,54166667 35 18 46 -35,3127778 4   31,96 61 

5 32 35 -5,54305556 35 18 54 -35,315 3,8   31,87 62 

5 32 21 -5,53916667 35 18 58 -35,3161111 3,6   32,32 63 

5 32 6 -5,535 35 19 0 -35,3166667 3,8   32,78 64 

5 31 51 -5,53083333 35 19 0 -35,3166667 3,6   33,23 65 

5 31 33 -5,52583333 35 19 6 -35,3183333 3,1   33,82 66 

5 31 18 -5,52166667 35 19 8 -35,3188889 3,1   34,28 67 

5 31 3 -5,5175 35 19 10 -35,3194444 2,5   34,75 68 

5 30 23 -5,50638889 35 19 36 -35,3266667 2,5   36,14 69 

5 30 7 -5,50194444 35 18 37 -35,3102778 3   36,22 70 

5 29 45 -5,49583333 35 18 36 -35,31 2,5   36,88 71 

5 29 29 -5,49138889 35 18 36 -35,31 1,8   37,36 72 

5 28 48 -5,48 35 18 35 -35,3097222 2   38,6 73 

5 28 28 -5,47444444 35 18 41 -35,3113889 1,6   39,24 74 

5 28 10 -5,46944444 35 18 43 -35,3119444 1,5   39,8 75 

5 27 58 -5,46611111 35 18 44 -35,3122222 2   40,17 76 

5 27 30 -5,45833333 35 18 50 -35,3138889 1,4   41,05 77 

5 27 22 -5,45611111 35 18 54 -35,315 1,8   41,32 78 

5 27 12 -5,45333333 35 18 52 -35,3144444 1,6   41,61 79 

5 26 55 -5,44861111 35 18 56 -35,3155556 1,5   42,15 80 

5 26 37 -5,44361111 35 19 15 -35,3208333 1,3   42,81 81 

5 26 18 -5,43833333 35 19 31 -35,3252778 1,4   43,48 82 

5 26 7 -5,43527778 35 19 14 -35,3205556 1,3   43,71 83 

5 25 49 -5,43027778 35 20 1 -35,3336111 1,3   44,55 84 

5 25 30 -5,425 35 20 30 -35,3416667 1,2   45,32 85 

5 25 14 -5,42055556 35 20 28 -35,3411111 1,3   45,79 86 
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5 24 55 -5,41527778 35 20 39 -35,3441667 1,3   46,44 87 

5 24 48 -5,41333333 35 20 44 -35,3455556 1,3   46,68 88 

5 24 39 -5,41083333 35 20 58 -35,3494444 1,4   47,05 89 

5 24 12 -5,40333333 35 21 22 -35,3561111 1,3   48,05 90 

5 23 38 -5,39388889 35 21 30 -35,3583333 1,1   49,12 91 

5 23 33 -5,3925 35 21 37 -35,3602778 1,4   49,33 92 

5 23 39 -5,39416667 35 27 29 -35,4580556 1,2   52,97 93 

5 23 19 -5,38861111 35 21 47 -35,3630556 1,2   49,82 94 

5 23 7 -5,38527778 35 21 54 -35,365 1,4   50,24 95 

5 22 55 -5,38194444 35 22 2 -35,3672222 1,2   50,66 96 

5 22 44 -5,37888889 35 22 11 -35,3697222 0,9   51,06 97 

5 22 29 -5,37472222 35 22 21 -35,3725 0,8   51,59 98 

5 22 15 -5,37083333 35 22 29 -35,3747222 0,8   52,07 99 

5 21 53 -5,36472222 35 22 44 -35,3788889 1,2   52,85 100 

5 21 32 -5,35888889 35 22 55 -35,3819444 1,2   53,57 101 

5 21 13 -5,35361111 35 23 6 -35,385 1,4   54,23 102 

5 21 1 -5,35027778 35 23 14 -35,3872222 1,3   54,65 103 

5 20 54 -5,34833333 35 23 18 -35,3883333 1,5   54,9 104 

5 20 29 -5,34138889 35 23 33 -35,3925 1,4   55,77 105 

5 19 59 -5,33305556 35 23 52 -35,3977778 1,4   56,83 106 

5 19 44 -5,32888889 35 24 8 -35,4022222 1,2   57,42 107 

5 19 1 -5,31694444 35 24 36 -35,41 1,1   58,94 108 

5 18 19 -5,30527778 35 25 11 -35,4197222 1,1   60,51 109 

5 17 48 -5,29666667 35 23 38 -35,3938889 1   60,59 110 

5 17 19 -5,28861111 35 25 50 -35,4305556 1   62,65 111 

5 17 14 -5,28722222 35 25 55 -35,4319444 0,9   62,85 112 

5 16 36 -5,27666667 35 26 27 -35,4408333 0,8   64,28 113 

5 16 12 -5,27 35 26 43 -35,4452778 0,9   65,14 114 

5 15 58 -5,26611111 35 26 46 -35,4461111 0,8   65,58 115 

5 15 39 -5,26083333 35 26 58 -35,4494444 0,7   66,26 116 

5 15 18 -5,255 35 27 8 -35,4522222 0,7   66,97 117 

5 14 52 -5,24777778 35 27 21 -35,4558333 0,7   67,86 118 

5 14 31 -5,24194444 35 27 29 -35,4580556 0,6   68,56 119 

5 14 15 -5,2375 35 27 46 -35,4627778 0,6   69,2 120 

5 14 8 -5,23555556 35 27 53 -35,4647222 0,5   69,48 121 

5 13 52 -5,23111111 35 28 11 -35,4697222 0,6   70,14 122 

5 13 33 -5,22583333 35 28 27 -35,4741667 0,5   70,86 123 

5 13 5 -5,21805556 35 28 50 -35,4805556 0,5   71,92 124 

5 12 49 -5,21361111 35 30 0 -35,5 0,5   73,18 125 

 

Tabela B.7 – Rota Parnamirim – Goianinha – Santo Antônio. 

Ponto 0 --------->48 

Latitude 
Grau Decimal 

Longitude 
Grau Decimal 

Campo 

mV/m 
Altitude Distância Ponto 

○  '  " ○  '  " 

5 53 13 -5,88694444 35 14 2 -35,2338889 300 49 7,41 1 

5 53 21 -5,88916667 35 14 40 -35,2444444 280 54 7,54 2 

5 53 25 -5,89027778 35 14 59 -35,2497222 360 56 7,67 3 

5 53 53 -5,89805556 35 15 31 -35,2586111 170 60 8,63 4 

5 54 31 -5,90861111 35 15 40 -35,2611111 140 60 9,84 5 

5 55 7 -5,91861111 35 15 51 -35,2641667 100 52 10,99 6 

5 55 42 -5,92833333 35 15 55 -35,2652778 110 70 12,08 7 
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5 56 10 -5,93611111 35 15 54 -35,265 100 61 12,92 8 

5 56 55 -5,94861111 35 15 54 -35,265 64 58 14,3 9 

5 58 6 -5,96833333 35 15 54 -35,265 18 66 16,47 10 

5 58 47 -5,97972222 35 15 54 -35,265 18 65 17,73 11 

5 59 17 -5,98805556 35 15 54 -35,265 29 68 18,65 12 

5 59 55 -5,99861111 35 15 40 -35,2611111 22 83 19,77 13 

6 0 28 -6,00777778 35 15 25 -35,2569444 24 65 20,76 14 

6 1 3 -6,0175 35 15 10 -35,2527778 24 83 21,82 15 

6 1 57 -6,0325 35 14 58 -35,2494444 15 89 23,47 16 

6 2 40 -6,04444444 35 14 46 -35,2461111 19 80 24,8 17 

6 3 51 -6,06416667 35 14 25 -35,2402778 16 76 27 18 

6 4 20 -6,07222222 35 14 9 -35,2358333 14 65 27,91 19 

6 4 53 -6,08138889 35 14 4 -35,2344444 18 22 28,93 20 

6 5 40 -6,09444444 35 14 4 -35,2344444 20 19 30,39 21 

6 6 37 -6,11027778 35 14 2 -35,2338889 17 14 32,15 22 

6 7 39 -6,1275 35 13 44 -35,2288889 7 95 34,09 23 

6 8 49 -6,14694444 35 13 39 -35,2275 26 95 36,25 24 

6 10 23 -6,17305556 35 13 9 -35,2191667 6 30 39,21 25 

6 10 53 -6,18138889 35 13 0 -35,2166667 6,1 43 40,16 26 

6 13 11 -6,21972222 35 12 59 -35,2163889 2,9 94 44,41 27 

6 13 43 -6,22861111 35 12 57 -35,2158333 5 79 45,4 28 

6 14 46 -6,24611111 35 13 2 -35,2172222 7,2 17 47,33 29 

6 15 34 -6,25944444 35 12 46 -35,2127778 8,4 20 48,84 30 

6 16 3 -6,2675 35 12 36 -35,21 4,5 19 49,76 31 

6 16 25 -6,27361111 35 12 47 -35,2130556 7,5 15 50,41 32 

6 16 49 -6,28027778 35 13 13 -35,2202778 8,6 36 51,1 33 

6 17 14 -6,28722222 35 13 39 -35,2275 3 24 51,83 34 

6 17 53 -6,29805556 35 14 20 -35,2388889 3,9 49 53 35 

6 18 22 -6,30611111 35 14 51 -35,2475 3,9 57 53,89 36 

6 19 26 -6,32388889 35 15 57 -35,2658333 2,7 90 55,91 37 

6 19 51 -6,33083333 35 17 7 -35,2852778 1,7 81 56,8 38 

6 20 9 -6,33583333 35 18 2 -35,3005556 3,3 65 57,51 39 

6 20 18 -6,33833333 35 18 54 -35,315 2,9 67 57,97 40 

6 20 18 -6,33833333 35 20 48 -35,3466667 3,7 60 58,54 41 

6 20 6 -6,335 35 21 53 -35,3647222 5 61 58,59 42 

6 19 53 -6,33138889 35 23 0 -35,3833333 4,5 79 58,69 43 

6 19 38 -6,32722222 35 24 27 -35,4075 5,9 84 59 44 

6 19 17 -6,32138889 35 26 10 -35,4361111 6 85 59,42 45 

6 19 8 -6,31888889 35 27 0 -35,45 6,7 92 59,73 46 

6 18 55 -6,31527778 35 28 10 -35,4694444 7,1 94 60,21 47 

6 18 37 -6,31027778 35 28 38 -35,4772222 5,1 86 60,06 48 

  

Tabela B.8 – Rota Parnamirim – Macaíba – Vera Cruz 

Ponto 0 --------->24 

Latitude 
Grau Decimal 

Longitude 
Grau Decimal 

Campo(m) 

V/m 
Altitude Distância Ponto 

○  '  " ○  '  " 

5 53 26 -5,89055556 35 15 42 -35,2616667 175 58 7,88 1 

5 53 15 -5,8875 35 16 30 -35,275 160 57 8,01 2 

5 53 2 -5,88388889 35 17 0 -35,2833333 150 58 8,08 3 

5 52 48 -5,88 35 17 45 -35,2958333 152 50 8,53 4 

5 52 31 -5,87527778 35 18 37 -35,3102778 90 61 9,29 5 
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5 52 13 -5,87027778 35 19 29 -35,3247222 175 49 10,25 6 

5 52 5 -5,86805556 35 19 59 -35,3330556 105 50 10,93 7 

5 51 53 -5,86472222 35 20 59 -35,3497222 140 31 12,43 8 

5 52 15 -5,87083333 35 21 20 -35,3555556 90 24 13,29 9 

5 52 44 -5,87888889 35 21 40 -35,3611111 48 22 14,23 10 

5 53 6 -5,885 35 22 0 -35,3666667 64 25 15,09 11 

5 53 32 -5,89222222 35 22 8 -35,3688889 100,5 32 15,7 12 

5 54 7 -5,90194444 35 22 14 -35,3705556 35 56 16,42 13 

5 54 49 -5,91361111 35 22 36 -35,3766667 35 47 17,71 14 

5 55 42 -5,92833333 35 23 4 -35,3844444 44 62 19,38 15 

5 56 40 -5,94444444 35 23 25 -35,3902778 22 84 21,01 16 

5 57 37 -5,96027778 35 23 43 -35,3952778 13 110 22,6 17 

5 58 41 -5,97805556 35 24 7 -35,4019444 12 90 24,5 18 

5 59 1 -5,98361111 35 25 35 -35,4263889 6,2 92 26,88 19 

5 59 37 -5,99361111 35 25 7 -35,4186111 17 93 27,03 20 

6 0 24 -6,00666667 35 25 20 -35,4222222 19 100 28,35 21 

6 1 21 -6,0225 35 25 22 -35,4227778 20 105 29,69 22 

6 2 21 -6,03916667 35 25 31 -35,4252778 14,5 108 31,29 23 

6 2 40 -6,04444444 35 25 37 -35,4269444 15 84 31,86 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

ANEXO A – CIRCUITO GENÉRICO DE MEDIDOR DE INTENSIDADE DE CAMPO 

 

Figura: AA.1 – Circuito Medidor de campo 

 

Fonte: Asp40 tecnologia 

 

http://4.bp.blogspot.com/-3DweuVWSF-8/UWg0gzrs09I/AAAAAAAAB6M/QnvU6VH6KC4/s1600/Circuito-Medidor-de-Intensidade-de-Campo.jpg

