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RESUMO --- O conhecimento detalhado da umidade do solo é de interesse para várias aplicações. 
Processos hidráulico-dinâmicos no solo como infiltração e ascensão capilar podem ser estudados, 
de modo que informações sobre o balanço hídrico de uma determinada bacia possa ser estimado. 
Atualmente, poucos métodos são capazes de medir simultaneamente a umidade e a salinidade do 
solo de uma maneira não destrutiva. Recentes trabalhos para determinação da quantidade de água e 
do teor de sal no solo vêm utilizando a técnica de reflectometria de microondas TDR (Time-
Domain Reflectometry), que consiste em medir o tempo de deslocamento t (ns) de uma seqüência 
de pulsos dielétricos na freqüência de microondas em uma linha de transmissão (antena) composta 
por duas hastes de aço de comprimento conhecido L (cm), introduzidas no solo. O presente trabalho 
tem como objetivo a avaliação da influência do sal  para a estimativa da umidade do solo utilizando 
a técnica TDR, sendo a amostra de solo proveniente da bacia experimental do riacho Guaraíra, 
município de Pedras de Fogo, PB. Os resultados demonstram que a sonda TDR necessita ser 
calibrada de acordo com a salinidade de cada solo devido a diferenças na resposta do equipamento 
para condutividades elétricas distintas. 
 
ABSTRACT --- The detailed knowledge of soil humidity is important for several applications. 
Hydro-dynamic processes in soil such as infiltration and capillarity rise can be studied for 
determination of information about water budget in a hydrographic basin. Recent works for 
determination of soil water content and salinity have been using the technique of TDR (Time 
Domain Reflectometry), which consists of measuring the time of displacement of a sequencial 
dielectric pulses in the frequency of microwaves on a transmission line composed by two steel 
connecting rods of known length L (cm) introduced in the soil. The objective of this work is to 
estimate the salinity influence for water content determination with TDR probe in a soil originated 
from Guaraíra’s experimental basin, Pedras de Fogo city, Paraíba State, an area of great agricultural 
activity, mainly sugarcane. The results shows that the TDR probe needs to be calibrated for      
different soil salinity due the differences obtained from the equipment for variable electric 
conductivity. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 A determinação correta da umidade do solo é de vital importância para promover o manejo 

adequado do uso da água no solo e de sistemas de irrigação como um todo. Apesar dos contínuos 

aperfeiçoamentos de medidores de umidade, como, por exemplo, as técnicas de moderação de 

nêutrons, o trabalho intensivo e a modificação das condições locais do solo induzidas pelo 

encravamento de um tubo de aproximadamente 5 cm de diâmetro tornam preferível a técnica de 

reflectometria de microondas, sonda TDR (Time-Domain Reflectometry). Existe claramente a 

necessidade de aperfeiçoar métodos de medida de umidade do solo.  A sonda TDR tem mostrado 

possibilidades atrativas para medidas in situ da umidade. Além disso, o uso da sonda TDR vem 

sendo muito utilizado para medidas simultâneas da umidade e condutividade elétrica do solo 

(TOPP, 1987). 

O conhecimento detalhado da umidade do solo é de interesse para várias aplicações. 

Estimativas confiáveis da umidade do solo são requeridas para utilização em modelos hidrológicos 

(GARDNER et al., 2000). Processos hidráulico-dinâmicos no solo como infiltração e ascensão 

capilar podem ser estudados, como também o tempo de irrigação e a quantidade de água a ser 

aplicada podem ser determinados usando experimentos eficientes, gerando desta forma economia e 

uso racional da água. Outros fatores como a evapotranspiração podem ser calculados a partir da 

determinação da umidade ou pela mudança da quantidade de água armazenada em um perfil de 

solo, quando a percolação, a precipitação e o escoamento superficial são conhecidos. 

Algumas características físicas do solo são dependentes da umidade, como a condutividade 

hidráulica do solo não saturado, a qual pode ser determinada por modelos exponenciais, onde 

qualquer variação no valor da umidade do solo causará sensível diferença no seu valor. Desta 

forma, é necessário o desenvolvimento de técnicas apuradas para uma maior confiabilidade nos 

resultados. 

As variabilidades espaciais e temporais da água no campo dificultam a quantificação das 

dinâmicas dos regimes de sal e água (DALTON, 1986).   

Algumas das características desejáveis de um método (ou instrumento) para o 

monitoramento da água no solo são: evitar a destruição da amostra, permitir repetição no espaço e 

no tempo, permitir automação, fácil calibração, custo acessível, segurança do operador, rapidez e 

confiabilidade na obtenção dos resultados. 

Segundo Topp e Ferré (2000), a técnica de reflectometria no domínio do tempo (TDR), vem 

sendo aceita por atender a maioria destes requisitos, embora o seu custo ainda seja elevado. O uso 

da sonda TDR constitui uma nova e importante ferramenta para medidas da umidade do solo. Esta 
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tem sido usada como um método para medida da constante dielétrica e condutividade elétrica do 

solo pela determinação do tempo de trânsito e dissipação, respectivamente, de um pulso 

eletromagnético lançado ao longo de sondas metálicas paralelas inseridas no solo. Análises teóricas 

e correlações experimentais mostram que o tempo do pulso é proporcional à constante dielétrica 

aparente e que a dissipação do sinal é proporcional à condutividade elétrica do solo. Esses dois 

parâmetros físicos fundamentais estão diretamente correlacionados com a umidade e salinidade da 

água dos poros (DALTON, 1993). 

A técnica TDR consiste em medir o tempo de deslocamento t (ns) de uma seqüência de 

pulsos dielétricos na freqüência de microondas, em uma linha de transmissão (antena), composta 

por duas hastes de aço de comprimento conhecido L (cm), introduzidas no solo. Quanto maior o 

tempo de deslocamento, maior a constante dielétrica relativa aparente do solo k, conforme a 

equação (TOPP et al., 1980; DALTON; van GENUCHTEN, 1986): 

 k = [ c t / (2 L ) ]2            (1) 

Onde c é a velocidade da luz (aproximadamente, 29,9977 cm.ns-1).  

Segundo Wang (1980) como a água tem constante dielétrica relativa de, aproximadamente 

81, bem maior que o solo (de 3 a 5) e o ar (próximo de 1), quanto maior a quantidade de água no 

solo, maior será sua constante dielétrica aparente, e maior será o tempo de deslocamento do pulso 

aplicado. 

A grande diferença entre a constante dielétrica da água em relação ao solo, permite a sua 

determinação por meio da técnica TDR, uma vez que o efeito do retardamento do pulso na antena 

será devido basicamente à quantidade de água presente no solo. Além disso, o fato de que a 

condutividade elétrica (CE) de uma solução aquosa está intimamente relacionada com a 

concentração total de solutos iônicos dissolvidos na solução, demonstra que esta pode ser utilizada 

como uma expressão da concentração total de sais dissolvidos em uma amostra aquosa, embora 

fatores como temperatura da amostra, mobilidade, valência e concentração dos íons na solução 

também sejam influentes no valor da CE (RHOADES, 1994). 

A CE de um solo pode ser determinada por meio de um extrato de saturação de um solo ou 

em uma suspensão mais diluída. Porém, o preparo da pasta de saturação leva em conta fatores 

imprecisos como a quantidade de água que deve ser adicionada até formar a pasta adequada. 

Estudos recentes mostram que a sonda TDR representa a melhor alternativa para se medir 

simultaneamente o teor de sal e quantidade de água no solo, um dos fatores responsáveis por esta 

aceitação é o uso do mesmo volume de solo para as duas variáveis diferentes (WYSEURE et al., 

1997; TOMMASELLI; BACCHI, 2001). 

A maioria dos equipamentos comercializados de sonda TDR possui suas curvas de 

calibração de fábrica, porém, essas geralmente não se aplicam na prática em virtude da grande 
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diversidade de tipos de solos existentes e de outros fatores intervenientes. O surgimento de novos 

métodos e equipamentos também requer que se verifique a correspondência de suas medidas com 

aquelas consideradas de referência. Quer sejam tradicional, alternativos ou novos, os equipamentos 

de mensuração, para sua maior confiabilidade, devem passar por testes de calibração. 

O processo de calibração consiste basicamente na coleta de dados (leituras) do aparelho a ser 

calibrado; da coleta dos respectivos valores de referência e da análise da relação entre elas. Esta 

análise fornece a relação matemática ou estatística entre o valor de referência e a leitura do 

dispositivo calibrado, em adição, e talvez mais importante ainda, fornece a estimativa dos erros da 

medição. Erro é entendido como a diferença do valor médio para o valor real, que não pode ser 

conhecido e cuja estimativa é feita com base no valor de referência (VUOLO, 1999). A verificação 

da calibração para variações de teor de sal e temperatura implicará em medições mais seguras e 

reais por meio dos dados coletados pela sonda TDR  

A quantificação dos erros possibilita estimar a incerteza atribuível à medição, ou seja, 

caracterizar a dispersão dos valores medidos atribuíveis ao mensurado (VUOLO, 1999). 

O presente trabalho tem como objetivo a avaliação da influência do teor de sal para a 

estimativa da umidade do solo em laboratório utilizando a técnica TDR. 

 

2 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O experimento foi conduzido nos Laboratórios de Hidráulica e de Saneamento da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Centro de Tecnologia, João Pessoa, PB. 

 O solo utilizado foi um solo característico da bacia experimental do riacho Guaraíra, 

localizada no município de Pedras de Fogo, PB, e coordenada pelo Laboratório de Recursos 

Hídricos e Engenharia Ambiental (LARHENA), da UFPB. As amostras de solo foram extraídas 

desde a superfície até a profundidade de 0,30 m, e determinada em laboratório as suas propriedades 

físicas. 

 Foram confeccionadas colunas de tubos de PVC, de 0,10 m de diâmetro e 0,40 m de altura, 

aberto na extremidade superior e fechado com “cap”, na extremidade inferior, devidamente 

numeradas em seqüência e taradas, estes foram utilizados para a determinação da influencia de 

diferentes doses de sal no solo em função dos diferentes teores de umidade volumétrica. Os 

diferentes teores de umidade volumétrica foram obtidos a partir da curva de determinada por 

Filgueira et al. (2006). Os teores de umidade utilizados foram: 0 (solo seco em estufa a 105-110 ºC 

por 48 h); 0,103461 cm3 cm-3; 0,182631 cm3 cm-3 e 0,260902 cm3 cm-3 (teor de umidade do solo na 

capacidade de campo).  
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A determinação da condutividade elétrica inicial do solo foi feita a partir do extrato de 

saturação. A pasta de saturação foi obtida adicionando-se uma quantidade de cerca de 71 g de água 

destilada em uma amostra de 300 g de solo. Foram elaboradas três pastas de saturação de modo que 

os erros fossem minimizados. (Figura 1). A água extraída foi colocada em um recipiente para 

análise de condutividade elétrica por meio de um condutivímetro. A resposta do aparelho foi da 

ordem de 0,3 ds/m. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1 - Determinação da condutividade elétrica do extrato de saturação do solo experimental. 
 

 O sal utilizado para a salinização do solo experimental foi o NaCl, sal este muito comum em 

solos da Paraíba. Foram preparadas para cada teor de umidade de água ensaiado, cinco soluções 

salinas com as seguintes condutividades elétricas: 0,8 dS m-1, 1,2 dS m-1, 2,4 dS m-1, 3,6 dS m-1 e 

4,0 dS m-1. Após preparadas as soluções de NaCl, estas foram adicionadas uniformemente as 

amostras de solo secas em estufa a 105-110 °C por 48 horas, e passado na peneira de n° 10 (2,0 mm 

de abertura de malha), para depois serem colocados nas colunas de tubo PVC. 

 Cada coluna de tubo PVC foi preenchida de forma homogênea, com solo seco incorporado 

da solução salina previamente estabelecida. Para o preenchimento dessas, foi misturada em um 

recipiente a respectiva solução salina a cada amostra de solo seco em estufa. O solo foi então 

colocado no interior da coluna, até a altura de 0,35 m, com movimentos circulares e dando 

pequenas vibrações nessa para uniformizar o arranjamento das partículas sólidas. 

 Para determinação dos dados do período obtido através da resposta da sonda TDR em 

função das diferentes dosagens de sal no solo, foi utilizada uma sonda TDR, modelo CS615, da 

Campbell Scientific, Inc. (CAMPBELL, c1995-1996), a qual foi introduzida verticalmente no solo 

experimental, com auxílio de um gabarito, até que as suas hastes metálicas ficassem totalmente 

cobertas. O tempo de permanência da sonda TDR em cada amostra foi de, aproximadamente, 10 

minutos. Os dados obtidos por meio da sonda foram armazenados em um “datalogger”, modelo 

CR510, também da Campbell Scientific, Inc. (Figura 2). 
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Com base nos dados obtidos, e com auxílio do programa Microsoft Excel®, foram 

calculadas as médias dos períodos de cada amostra de solo salino, correspondentes aos períodos de 

propagação da onda em todas as colunas. De posse da resposta da sonda para umidades constantes e 

teores de sal variáveis foi possível determinar a influencia do sal no tempo de propagação do pulso 

emitido pela o aparelho de reflectometria no domínio de tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Aquisição de dados de calibração da sonda TDR, modelo CS615 da Campbell Scientific, 
Inc., em laboratório. 
 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O solo experimental tem as seguintes propriedades físicas, conforme estão apresentadas na 

Tabela 1 (FILGUEIRA et al., 2006). 

 

Tabela 1 – Propriedades físicas do solo experimental utilizado para calibração da sonda TDR 

 
Areia (%) Profundidade 

(m) 
Pedregulho 

(%) 

Grossa Fina 

Silte + Argila 
(%) 

Massa 
específica 

real 
(g cm-3) 

Massa 
específica 
aparente 
(g cm-3) 

Porosidade 
(%) 

0 – 0,30 0,29 42,44 51,82 5,45 2,81 1,41 49,74 

Obs.: material retido na peneira de n° 10 (2,0 mm de abertura de malha): 5,74 %; e material retido 
entre as peneiras de n° 10 e de n° 200: 94,26%. 
 

 De acordo com a sua granulometria, o solo experimental apresentou uma textura arenosa. 

Como se trata de um solo extraído de uma área onde predomina o cultivo intensivo da monocultura 

da cana-de-açúcar, esse apresentou um teor de matéria orgânica de 2,41% (FILGUEIRA et al., 

2006). 
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 O teor de água do solo na capacidade de campo foi de 16,45% (porcentagem em g g-1), o 

que corresponde a uma umidade volumétrica de 0,2609 cm3 cm-3 (FILGUEIRA et al., 2006). 

Na Tabela 2 estão apresentados os dados dos períodos obtidos pela sonda TDR para as 

amostras de solos com diferentes valores de condutividade elétrica e de umidade. 

 

Tabela 2 –Período (em µs) obtido pela sonda TDR, modelo CS6615 da Campbell Scientific, Inc., 
em laboratório, em função da condutividade elétrica e do teor de umidade do solo 
 

Condutividade Elétrica (dS m-1) Umidade 

(cm3 cm-3) 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 

0 
801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 

0,1035 
841,965 843,026 848,165 860,007 871,102 

0,1826 
906,032 914,033 932,415 953,2151 996,938 

0,2609 
968,871 1.040,804 1.085,927 1.171,729 1.315,910 

 

O desvio padrão sobre o período foi calculado para cada  amostra (Tabela 3). Os valores são 

muito pequenos, mostrando quão estáveis são os sinais de entrada é refletido. O coeficiente de 

correlação para o solo com condutividades elétricas variáveis e umidade constante demonstram a 

excelente adequação dos resultados obtidos para uma equação de terceiro grau. 
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Figura 2 – Dados obtidos por meio da sonda TDR para umidades de 0,1035; 0,1826 e 0,2609 (cm3 
cm-3) para condutividades elétricas variáveis através do teor de sal. 
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Tabela 3 – Adequação dos resultados obtidos para as umidades avaliadas para as diversas 
condutividades elétricas ensaiadas. 
 

Umidade 

(cm3 cm-3) 

Equação Coeficiente de Correlação 

(R2) 

0,1035 y =-0,7853x3 + 8,6421x2 - 16,796x + 850,42 
0,9977 

0,1826   y = 2,0412x3 - 6,4532x2 + 18,886x + 893,6 
0,9978 

0,2609   y =13,865x3 - 79,164x2 + 213,35x + 842,47 
0,9995 

 

 

As curvas de calibração estão apresentadas na Figura 3. Os dados obtidos demonstram que o 

período medido pela sonda TDR varia não apenas com a umidade do solo, mas também com a 

condutividade elétrica do solo em questão. Fica demonstrado assim, que umidades de mesmo valor 

apresentam diferentes períodos de propagação de pulso devido a condutividades elétricas diferentes, 

sendo o sal (NaCl), adicionado a cada coluna, o principal responsável por esta variação. 
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 Figura 3 – Resposta da sonda TDR, modelo CS615 da Campbell Scientific, Inc., para um solo 
arenoso da bacia experimental do riacho Guraíra, Pedras de Fogo, PB com condutividades 
elétricas variáveis. 
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Filgueira et al. (2006) ajustaram uma curva polinomial do terceiro grau para o solo 

experimental, apenas variando o teor de água no solo: 

 

 θ = 40,364 µ3 - 112,8 µ2
 + 105,5 µ - 32,856 

 

Comparado a equação obtida por Filgueira et al. (2006) com a equação fornecida pelo 

fabricante, observa-se que a incerteza da curva ajustada aos dados experimentais é de 1,43% 

enquanto que o erro verificado na curva do construtor foi da ordem de 3,41%. Percebe-se então, a 

necessidade de calibrar a sonda TDR para cada tipo de solo. 

Nas curvas apresentadas na Figura 3, pelos motivos expostos anteriormente, não foi 

representado um intervalo de confiança com mais ± σ.  

O manual do fabricante do equipamento TDR dispõe de três equações distintas para o 

cálculo do volume de água no solo, estas equações diferem de acordo com a condutividade elétrica 

do solo em análise. Os resultados abaixo, mostram a diferença obtida na resposta da sonda (período) 

para a mesma umidade 0,2609 cm3 cm-3   utilizando as equações do fabricante. 

 

Tabela 4 – Comparativo dos resultados obtidos usando as equações do fabricante para 
condutividades elétricas diferentes. 
 

Condutividade 

Elétrica (dS/m) 

Equação do Fabricante Umidade 

calculada 

pela 

equação 

(cm3/cm3) 

Umidade 

real 

(cm3/cm3) 

Erro 

(%) 

< 1,0 θv(τ)= -0,0187 + 0,037τ + 

0,335 τ2 

0,163317 
 

0,2609 37,40 
 

1,8 θv(τ)= -0,207 + 0,097τ + 

0,288 τ2 

0,20594 
 

0,2609 21,07 
 

3,0 θv(τ)= -0,298 + 0,361τ + 

0,096 τ2 

0,256797 
 

0,2609 1,57 
 

 

 

Os resultados obtidos mostram que à medida que a condutividade elétrica do solo aumenta, 

o erro da estimativa da umidade utilizando as equações do fabricante diminui. Isso demonstra a 

grande generalidade destas equações, confirmando que o  equipamento TDR necessita ser calibrado 
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para as diversas condutividades elétricas do solo e consequentemente para os teores de sal nele 

existentes.  
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Figura 4 – Curvas comparativas dos resultados obtidos para o solo natural e para o solo salinizado 
artificialmente com uma condutividade elétrica de 4,0 dS m-1. 
 

 

O gráfico acima confirma a grande influência da condutividade elétrica na medida de 

umidade utilizando uma sonda TDR. Observa-se que para mesmo conteúdo de água no solo, o solo 

salinizado apresenta maiores períodos no tempo de propagação do pulso devido a sua menor 

constante dielétrica em um solo com umidade na capacidade de campo. 

  

4 – CONCLUSÕES 

 

 As curvas mostram que o efeito da salinidade é proporcionalmente maior para o solo mais 

úmido que para o solo seco conforme confirmado em literatura. 

 Para uma mesma umidade, o período aumenta com a salinidade, ou seja, a variação do teor 

de sal no solo caracteriza uma diminuição da constante dielétrica do solo.  

 A incerteza média sobre a curva de calibração da sonda TDR ajustada para os dados 

experimentais desse solo foi de 1,43% enquanto que a curva fornecida pelo fabricante foi de 3,41%; 

 O equipamento TDR utilizado apresenta em seu manual curvas diferentes daquelas obtidas 

pelo experimento, tal fato ressalta a importância da adequação e calibração deste tipo de sonda para 

cada solo especificamente analisado. As equações fornecidas pelo fabricante também demonstram a 

imprecisão no cálculo do teor volumétrico de água no solo para condutividades elétricas distintas.  
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