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RESUMO – O solo é o mais antigo e também o mais utilizado material da construção civil. O Brasil, 

assim como outros países que passaram por um rápido processo de desenvolvimento de urbanização, 

possui desafios referentes a manutenção da qualidade dos seus solos. Diferentes poluentes 

contaminam o solo, destacando-se os hidrocarbonetos de petróleo. Os métodos geofísicos são uma 

alternativa para a detecção de plumas de contaminação, em especial a eletrorresistividade. O presente 

trabalho teve como objetivo, desenvolver um aparato experimental para avaliação da a resistividade 

do solo em função da variação e interação de quatro fatores: concentração do contaminante, 

granulometria, teor de umidade e do tempo de permanência do contaminante no solo. Foi avaliada a 

influência do aparato experimental, uma vez que foram desenvolvidos 5 amostrados. Os fatores 

granulometria, a concentração de contaminante e a teor de umidade explicaram significativamente e 

individualmente a variação da resistividade do solo. O aparato experimental (os testes foram 

conduzidos em 5 aparatos experimentais diferentes) não influenciou os resultados. Dessa forma, a 

metodologia desenvolvida mostrou-se eficiência para avaliação da resistividade em função das 

características acima descritas, podendo ser aplicada para análise de contaminação de solo por outros 

fluídos. 
 

ABSTRACT– Soil is the oldest and most used construction material. Brazil, as well as other countries 

that have undergone a rapid urbanization development process, has challenges regarding the 

maintenance of the quality of its soil. Different pollutants contaminate the soil, especially petroleum 

hydrocarbons. Geophysical methods are an alternative for the detection of contamination plumes, 

especially electro resistivity. The present work aimed at developing an experimental apparatus for the 

evaluation of soil resistivity as a function of the variation and interaction of four factors: contaminant 

concentration, granulometry, moisture content and the residence time of the contaminant in the soil. 

The influence of the experimental apparatus was evaluated, since 5 samplers were developed. The 

factors granulometry, contaminant concentration and moisture content explained significantly and 

individually the variation of the soil resistivity. The experimental apparatus (the tests were conducted 

in 5 different experimental apparatus) did not influence the results. Thus, the methodology developed 

proved to be efficient for the evaluation of resistivity as a function of the characteristics described 

above, and can be applied to the analysis of soil contamination by other fluids. 

 

Palavras-Chave – Contaminação do solo, Métodos geofísicos, ANOVA. 
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INTRODUÇÃO 

Os hidrocarbonetos são os principais componentes dos combustíveis fósseis. Os quais são 

utilizados intensamente, necessitando de uma ampla rede de transporte, distribuição e 

armazenamento, sendo frequente a ocorrência de vazamentos (Castello et al. 2011).  

Entre os combustíveis fósseis, destaca-se o óleo diesel, combustível derivado do petróleo mais 

consumido mundialmente (OPEC, 2017), responsável por cerca de 29,8% do consumo e formado 

principalmente por hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Esses hidrocarbonetos são 

extremamente nocivos aos seres humanos, uma vez que são lipossolúveis na membrana celular e são 

absorvidos de forma instantânea pelo organismo por via oral, dermal ou inalação, sendo 

posteriormente armazenada no tecido adiposo. Após a sua absorção, ocorre a formação de compostos 

com propriedades carcinogênicas e mutagênicas (Jacques et al. 2007a; Jacques et al. 2007b). 

A contaminação do solo e da água subterrânea por hidrocarbonetos são com frequência 

provenientes de acidentes no transporte de derivados do petróleo, perfuração de dutos e vazamentos 

em tanques de armazenamento enterrados. O problema ambiental decorrente se torna ainda mais 

grave devido à complexidade desses contaminantes, uma vez que eles podem assumir quatro 

diferentes fases de contaminação após o vazamento: adsorvida, livre, dissolvida e vapor. Dificultando 

a contenção e remediação desses poluentes (Azambuja et al. 2000). 

As investigações de contaminações por hidrocarbonetos são normalmente executadas por meio 

de métodos diretos de prospecção, ou seja, pela realização de sondagens mecânicas e coleta de 

amostras para análises químicas (Alegria et al. 2009). Apesar de eficazes, esses métodos apresentam 

seu custo elevado e podem ser morosos. Com isso, os métodos geofísicos são considerados uma 

alternativa para a detecção de solos contaminados, tendo em vista que a sua utilização permite a 

delimitação dos contaminantes de maneira rápida e não invasiva (Park et al. 2016). 

Entre as pesquisas laboratoriais que buscam determinar a influência de contaminantes nas 

propriedades de um solo, os métodos geofísicos mais utilizados são a eletrorresistividade (Kim et al. 

2007; Liu et al.  2015; Bian et al., 2016; Kolay et al. 2018) e a polarização induzida em conjunto com 

medidas DC (corrente contínua) (Martinho et al. 2006; Alegria et. al. 2009; Martinho et al. 2010). 

O objetivo desse trabalho foi desenvolver um aparato experimental juntamente com um 

procedimento de forma permitir a mesma compactação do solo e manter o teor de umidade para as 

amostras de um mesmo grupo. Os resultados medidos de resistividade foram analisados 

estatisticamente por meio da ferramenta ANOVA de forma a avaliar os efeitos da conjunta de quatro 
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fatores (granulometria e teor de umidade do solo, tempo e concentrações de contaminação por 

hidrocarbonetos). 

 

METODOLOGIA 

 

Aparato experimental 

O aparato experimental elaborado possui o corpo de PVC, em formato cilíndrico e dimensões 

de 12,57 cm de altura e 4 cm de diâmetro (Figura 1a) e (Figura 1b), mantendo a relação A/L 

(ÁREA/COMPRIMENTO) igual a 1 (Abu-Hassanein et. al. 1996). Eles foram fechados com dois 

caps rosca de PVC que possuem no seu interior dois discos de cobre (Figura 1c), que funcionaram 

como eletrodos de corrente A e B (injeção de corrente elétrica). Duas entradas para os eletrodos de 

medição de potencial elétrico M e N, feitos à base de cobre puro, foram produzidas na lateral do 

cilindro de PVC, com uma distância de 4,19 cm entre elas (Figura 1a). Foram produzidos 5 aparatos 

experimentais de forma a ter 5 repetições de medição de resistividade por cenário (combinação de 

granulometria, diesel e água).   

 

Figura 1 – Aparato experimental a) Escala e componentes do aparato experimental b) Imagem do 

aparato experimental c) Eletrodo de corrente no interior do cap 
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Compactação do solo 

A preparação do solo para medição da resistividade em cada uma das 18 misturas envolveu a 

compactação dessas nos aparatos experimentais por meio de compactação. Esse processo utilizou um 

soquete (Figura 2a), adaptado do ensaio de compactação do solo (ABNT, 2016). 

A mistura de solo contaminado foi adicionada ao aparato experimental por camadas (3) 

contendo a mesma quantidade de material (essa quantidade foi em torno de 105 a 120 gramas de solo 

contaminado, variando de acordo com a composição da amostra). Após uma camada de solo ser 

adicionada ao aparato experimental, esse aparato foi colocado em um suporte feito à base de madeira 

e conexões de PVC para ser compactado (Figura 2b). A compactação de cada camada foi feita por 

um soquete de aço inoxidável de 24,2 centímetros de altura, 3,7 centímetros de diâmetro e peso de 

2,249 Kg, lançado de uma altura de 5 centímetros, por 25 vezes (Tabela 1). Esse processo era repetido 

por mais duas vezes até o preenchimento completo aparato experimental pela mistura. 

Os 5 aparatos experimentais foram pesados vazios e cheios e os seus volumes foram calculados, 

com o objetivo de monitorar a densidade do solo presente no interior de cada um deles.  

 

Tabela 1 – Descrição do soquete e da compactação do solo 
Altura do soquete 24,2 centímetros 

Diâmetro do soquete 3,7 centímetros 

Peso do soquete 2,249 Kg 

Material do soquete  Aço inoxidável  

Altura de queda do soquete 5 centímetros 

Número de batidas por camada 25 batidas 

Quantidade de camadas 3 camadas 

 

Figura 1– Compactação do solo a) Soquete b) Suporte para a compactação  
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Medição da resistividade 

A medição da resistividade foi feita utilizando o aparelho de eletrorresistividade da marca 

Lippmann e modelo 4 point light 10 W (Figura 3). A frequência da corrente elétrica utilizada foi a de 

5 Hz, sugerida pelo manual do aparelho. O arranjo dos eletrodos utilizado foi do tipo Schlumberger 

(Tabela 2). 

As medições de resistividade (Figura 4a e Figura 4b) foram repetidas, mensalmente, durante 

um período de 7 meses (de março a setembro de 2020). O objetivo foi de avaliar o comportamento 

do óleo diesel em diferentes tempos de permanência do contaminante no solo, tendo em vista que a 

biodegradação desse combustível quando em contato com o solo provoca diversas alterações na sua 

resistividade.  

Foram realizadas 5 réplicas de cada ensaio por aparato experimental, totalizando 25 medições 

por cenário (combinação de granulometria, água, diesel por tempo).  

 

Tabela 2 – Descrição do ensaio de eletrorresistividade 
Método geofísico Eletrorresistividade 

Aparelho 4 point light 10 W 

Frequência da corrente elétrica 5 Hz 

Arranjo Schlumberger 

Número de aparatos 5 

Número de medições 5 

 

Figura 3- Equipamento utilizado para as medições de eletrorresistividade 
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Figura 4- Medição da resistividade a) aparato experimental b) 4 point light 10 W 

 

Análise estatística 

Para a realização da análise estatística, foi utilizada a ferramenta análise de variância fatorial 

(ANOVA) e a análise de variância pareada (ANOVA pareada). Os fatores granulometria, teor de 

umidade, concentração do contaminante e o tempo de permanência do contaminante do solo foram 

utilizados para avaliar os efeitos na variável resposta resistividade (variável Y). Foram realizados no 

total 3150 testes, utilizando 18 misturas, cinco aparatos experimentais e cinco réplicas por aparato, 

durante um período de 7 meses. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os fatores granulometria, a concentração de contaminante e a teor de umidade explicaram 

significativamente e individualmente a variação da resistividade do solo. A interação entre os fatores, 

dois a dois e também a combinação dos três fatores, também explicaram significativamente a variação 

da resistividade do solo. Apenas os dados de resistividade do mês 1 não foram explicados pela 

interação granulometria e diesel. O aparato experimental (os testes foram conduzidos em 5 aparatos 

experimentais diferentes) não influenciou os resultados (Tabela 3). 

 

Tabela 3- ANOVA fatorial para análise da influência dos fatores granulometria, concentração de 

diesel, teor de umidade e aparato experimental. P-valor menor 5% indica rejeição de H0 = média 

das amostras são iguais. 

 P valor da interação 

Fatores Mês 

1 2 3 4 5 6 7 

Granulometria <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Diesel <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Água <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Aparato experimental 0,961 0,965 0,965 0,633 0,720 0,997 0,830 

Granulometria/ Diesel 0,290 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
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Granulometria/ Água <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Granulometria/Água <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Granulometria/Aparato experimental 0,515 0,978 0,978 0,821 0,991 0,975 0,923 

Diesel/ Aparato experimental 0,960 0,902 0,902 0,774 0,997 0,998 0,998 

Água/ Aparato experimental 0.952 0,999 0,999 0,999 0,989 0,971 0,834 

Granulometria /Diesel/água <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Granulometria /Diesel/ Aparato 

experimental 

0,998 0,988 0,988 0,979 0,993 0,998 0,981 

Granulometria /água/ Aparato 

experimental 

0,916 0.944 0,944 0,987 0,994 0,986 0,993 

Diesel/Água/Aparato experimental 1,000 1,000 1,000 0,982 1,000 0,998 0,996 

Granulometria /Diesel/Água/ Aparato 

experimental 

0,957 1,000 1,000 0,999 1,000 0,999 1,000 

 

CONCLUSÃO  

A eletrorresistividade foi capaz de monitorar indiretamente a biodegradação do diesel em solo 

de diferentes granulometrias e sob diferentes condições de concentração de contaminantes e teores 

de umidade. As análises de variância dos tipos fatorial e pareadas foram uteis na obtenção dos efeitos 

desses diferentes fatores sobre o processo de biodegradação. 

O método desenvolvido na presente pesquisa, para avaliação da biodegradação por meio da 

resistividade do solo, provou-se ser eficiente na detecção de padrões de solo contaminado descritos 

na literatura, podendo ser empregado futuramente em estudos de contaminação de diferentes solos 

por diferentes contaminantes. 
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