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RESUMO: Todos os processos de transformação da água no seu ciclo hidrológico são importantes 
para a sustentabilidade do solo, dentre eles, a infiltração tem papel fundamental. Os sensores são 
dispositivos utilizados para detectar estímulos ou sinais de natureza física resultantes da variação da 
pressão, umidade, luminosidade, etc. Este trabalho teve o objetivo de avaliar a umidade em três 
profundidades do perfil do solo por meio do monitoramento com base na medida de sensores de 
resistência elétrica em duas áreas pareadas (mesmo solo, mesma face, mesma inclinação e 
próximas) em áreas plantadas com eucalipto em fase de crescimento e pastagem. Os resultados 
indicaram que houve diferença significativa entre a área de pastagem e a área de eucalipto, onde a 
área de eucalipto apresentou valores de tensão mais altos, portanto, menos úmida em todas as 
profundidades analisadas. 

ABSTRACT: All transformations processes of the water in the hydrological cycle are important for 
the sustainability of the soil, but the infiltration is the most important process among them. The 
sensors are devices used to detect stimuli or signs of physical nature resulting from the variation in 
pressure, humidity, luminosity, etc. This work had the objective of evaluating the moisture at three 
depths of the soil profile by monitoring the electrical resistance using sensors in two parallel areas 
(same soil, same face, same slope and next to each other) planted with Eucalyptus in growth phase 
and pasture. Results showed significant differences between the pasture and the Eucalyptus area, 
indicating that the Eucalyptus showed higher tension values and therefore less humidity in all soil 
depths analyzed. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A precipitação, evaporação, infiltração, condensação, escoamento, transpiração e 

evapotranspiração são etapas que a água passa durante seu ciclo hidrológico. A infiltração de um 

modo geral é o processo mais importante e determinante para a sustentabilidade de uso. 

Entende-se por infiltração a passagem da água da superfície para o interior do solo, 

possibilitando assim a disponibilidade de água para as culturas. É fundamental se monitorar a 

recarga dos aqüíferos subterrâneos e a magnitude do escoamento superficial para se planejar o 

manejo adequado do solo para permitir o uso sustentável da água. 

Dessa forma, verifica-se que o conhecimento desse processo é fundamental para o 

gerenciamento racional dos recursos hídricos, o manejo e conservação do solo e da água, o 

dimensionamento de estruturas hidráulicas e a condução da agricultura irrigada (BRANDÃO et 

al.,2006). 

A demanda por modelos que permitam melhor previsão hidrológica aumenta quando ocorrem 

inundações e prejuízos relacionados a elas (PALACIOS-VÉLEZ et al., 1998). 

O desenvolvimento de modelos hidrológicos mais eficientes, entretanto, requer esforço 

contínuo de pesquisa da comunidade acadêmica, visto que esses modelos necessitam de 

informações consistentes sobre precipitação, infiltração, escoamento, topografia, solo, entre outras 

(CECILIO et al., 2007). 

A umidade do solo é extremamente variável com o tempo, aumentando com a chuva ou com 

irrigação e diminuindo com a drenagem ou com a evapotranspiração (REICHARDT, 1987). 

Atualmente, a utilização de sensores de resistência elétrica tem crescido significadamente 

para monitorar a umidade de água no solo pela facilidade e praticidade de sua utilização. 

Os sensores são dispositivos utilizados para detectar estímulos ou sinais de natureza física 

resultantes da variação da pressão, umidade, luminosidade, etc. Quando estes estímulos são 

convertidos em uma grandeza elétrica como tensão, corrente, etc., torna-se possível a integração 

deles com dispositivos para aquisição e registro de dados. Assim, os sensores são também 

denominados transdutores (HOROWITZ e HILL, 1989). 

Segundo Santos (2010), sensores tipo resistência elétrica, baseiam-se no princípio de que 

quanto mais úmido estiver um bloco poroso, menor a resistência do mesmo à passagem de corrente 

elétrica. A medida da resistência é obtida por meio de dois eletrodos concêntricos inseridos no 

bloco poroso. Quando o bloco entra em contato com o solo, a água da solução do solo desloca-se 

para o seu interior, buscando o equilíbrio. 
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Miranda (2003) menciona que os sensores tipo resistência elétrica podem ser de gesso, nylon 

e fibra de vidro, entre outros materiais, embora os mais usados sejam os de blocos de gesso e de 

matriz granular (GMS). 

Segundo Coelho (2003), a resistência obtida no bloco poroso é feita de forma indireta, 

aplicando-se a lei de Ohm e uma ponte de Wheatstone (GUIMARÃES, 2003). 

Este trabalho teve o objetivo de avaliar a umidade em três profundidades do perfil do solo por 

meio do monitoramento com base na medida de resistência elétrica em duas áreas pareadas (mesmo 

solo, mesma face, mesma inclinação e próximas) em áreas plantadas com eucalipto em fase de 

crescimento e pastagem. 

 

2. MATERIAL E MÉTODO 

 

O projeto foi desenvolvido no Departamento de Ciências Agrárias da UNITAU. A área em 

estudo compreende duas parcelas de 24 m², onde uma está sendo cultivada com Eucalipto e outra 

com Pastagem (Brachiaria brizanta) em pousio. As parcelas estão situadas em um topo de morro e 

encontram-se nas mesmas condições climáticas e topográficas. 

Em cada parcela, foram instalados 27 sensores de resistência elétrica Watermark, construídos 

e operados de acordo com instruções do fabricante, descritas em TRACOM (2009). A disposição 

dos sensores pode ser vista na Figura 1. 

 

Figura1. Esquema da instalação dos sensores em diferentes profundidades. 
 
Dentro de cada parcela, os sensores foram dispostos em 9 posições diferentes e para cada 

posição, 3 profundidades. 
Antes de se iniciar a leitura dos sensores, foi determinda a umidade do solo pelo método 

padrão de estufa (gravimétrico), método direto, tradicional e considerado bastante preciso. A 

umidade foi determinada usando o seguinte procedimento: as amostras foram coletadas nas 
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profundidades de 20, 60 e 120 cm, colocadas em recipiente fechado e levadas ao laboratório de 

solos. No laboratório pesou-se o recipiente com a amostra (M1), colocou-se o recipiente aberto em 

uma estufa a 105-110°C. Após 24 horas, retirou-se a amostra da estufa, pesando-a novamente (M2). 

Sendo (M3) o peso do recipiente, a percentagem de umidade (U) em peso será dada pela Equação 1: 

100
32

21 x
MM

MM
U

−

−

=                             [Eq. 1] 

Dados de precipitação média, da semana em que ocorreu cada coleta, foram coletados no 
Posto Meteorológico INMET/UNITAU, localizado próximo à área experimental. 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As tensões obtidas dos sensores e a precipitação na área de pastagem e de eucalipto, no 

período de estudo, estão apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Dados médios de tensão (kPa) na área de eucalipto e pastagem (3 profundidades, 9 

sensores por profundidade) e dados de precipitação diária nos dias de coleta. 

Pastagem Eucalipto 
Média Tensão (kPa) Data da 

medida Sensor 
20cm 

Sensor 
60 cm 

Sensor 
120 cm 

Sensor 
20 cm 

Sensor 
60 cm 

Sensor 
120 cm 

Precipitação 
(mm) 

28/05/2010 131 104 56 187 198 199 0 
02/06/2010 143 129 72 185 199 199 0 
14/06/2010 167 157 100 197 199 199 4 
18/06/2010 185 172 114 197 199 199 0 
25/06/2010 189 180 129 199 199 199 0,6 
02/07/2010 198 185 145 198 199 199 0 
09/07/2010 199 187 160 199 199 199 0 
17/07/2010 29 23 80 56 40 84 27,4 
24/07/2010 33 30 98 138 153 156 0 
30/07/2010 71 43 106 196 199 199 0 
06/08/2010 133 73 118 199 199 199 0 
13/08/2010 176 118 142 199 199 199 0 
20/08/2010 198 165 162 199 199 199 0 
27/08/2010 199 186 183 199 199 199 0 
03/09/2010 199 192 194 199 199 199 0 
10/09/2010 140 122 155 183 128 174 7 
17/09/2010 185 193 193 199 199 199 0 
24/09/2010 161 94 152 183 124 164 2,4 
04/10/2010 25 30 83 107 76 76 0,2 
08/10/2010 38 38 98 142 152 145 0 
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15/10/2010 116 79 130 199 199 199 0 
22/10/2010 56 48 101 152 140 340 0 
28/10/2010 48 34 86 158 109 99 0 
05/11/2010 125 91 124 163 162 178 0 
12/11/2010 173 176 145 184 176 181 0 
19/11/2010 39 35 86 81 64 61 0 
26/11/2010 14 36 73 88 56 47 2,8 
03/12/2010 41 45 69 97 74 89 8,6 
10/12/2010 27 63 87 114 102 129 0 
17/12/2011 12 47 74 73 59 94 0 
28/12/2011 64 112 117 122 138 151 0 
12/01/2011 2 4 15 26 14 19 13,4 
14/01/2011 4 4 8 22 8 22 14,6 
21/01/2011 16 14 14 23 17 15 0 
28/01/2011 71 24 19 87 50 32 0 
10/02/2011 69 51 36 108 116 110 3,8 
17/02/2011 23 31 37 76 66 74 1,8 
24/02/2011 70 59 62 141 159 151 0,2 
02/03/2011 6 8 49 17 17 28 5 
10/03/2011 12 12 13 15 14 14 5,8 
16/03/2011 7 17 16 17 23 20 7,2 
23/03/2011 16 14 15 18 21 25 0 
31/03/2011 14 14 12 26 33 36 0,4 
07/04/2011 12 13 15 19 30 62 0 
14/04/2011 16 15 14 51 56 65 0 
22/04/2011 40 21 18 77 65 73 0 
27/04/2011 11 14 17 35 39 59 1,6 
07/05/2011 28 26 20 136 156 172 0 
12/05/2011 46 26 24 136 160 161 0 
20/05/2011 34 35 35 137 163 175 0,6 

 

Realizou-se o teste estatístico (t) para comparar a umidade do solo, nas diferentes 

profundidades, na área de eucalipto e pastagem. A verificação das diferenças de umidade nas 

diferentes profundidades, em ambas coberturas, baseia-se no seguinte fator: 

a) Se o valor-p for menor que 0,05 (5%), conclui-se que existe diferença estatisticamente 

significativa.  
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Tabela 2. Análise de variância com o teste t para comparação das resistências elétricas 
medidas em diferentes profundidades do solo do solo sob pastagem e eucalipto. 

Sensor de 20 cm  

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

  Pastagem  Eucalipto 

Média 79,17460317 121,839002 

Variância 5026,24177 4558,57359 

Observações 49 49 

Variância agrupada 4792,40768   

Hipótese da diferença de média 0   

gl 96   

Stat t -3,050505397   

P(T<=t) uni-caudal 0,001476753   

t crítico uni-caudal 1,660881441   

P(T<=t) bi-caudal 0,002953506   

t crítico bi-caudal 1,984984263   

Sensor de 60 cm  

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

  Pastagem  Eucalipto 

Média 71,138322 117,283447 

Variância 4036,495643 4903,05816 

Observações 49 49 

Variância agrupada 4469,776901   

Hipótese da diferença de média 0   

Gl 96   

Stat t -3,416378207   

P(T<=t) uni-caudal 0,000465956   

t crítico uni-caudal 1,660881441   

P(T<=t) bi-caudal 0,000931913   

t crítico bi-caudal 1,984984263   

Sensor 120cm  

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

  Pastagem Eucalipto 

Média 81,94557823 123,800454 

Variância 3140,710968 4656,58692 

Observações 49 49 

Variância agrupada 3898,648946   

Hipótese da diferença de média 0   

Gl 96   

Stat t -3,317966745   

P(T<=t) uni-caudal 0,000640925   

t crítico uni-caudal 1,660881441   

P(T<=t) bi-caudal 0,00128185   

t crítico bi-caudal 1,984984263   
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Portanto, observando os resultados, conclui-se que os resultados das tensões são diferentes ao 

nível de significância de 5% para as coberturas de Eucalipto e Pastagem. 

  
Tabela 3. Parâmetros das medidas de resistência elétrica do solo para as coberturas de pastagem e 

eucalipto. 

Sensor 20 cm Sensor 60 cm Sensor 120 cm Dados 
Pastagem Eucalipto Pastagem Eucalipto Pastagem  Eucalipto 

Média 79,17 121,84 75,22 117,28 81,95 127,89 
Erro padrão 10,13 9,65 10,88 10,00 8,01 10,70 
Mediana 46,00 136,33 43,44 127,67 82,67 151,33 
Desvio padrão 70,90 67,52 76,16 70,02 56,04 74,91 
Intervalo 197,11 184,44 381,11 190,67 185,44 326,44 
Mínimo 1,89 14,56 3,78 8,33 8,11 14,00 
Máximo 199,00 199,00 384,89 199,00 193,56 340,44 

 

Observou-se que a média das medidas de resistência elétrica sempre foram maiores, em todas 

as profundidades no solo sob cobertura de eucalipto quando comparada à média das medidas na 

pastagem, indicando que o solo se encontrava mais seco na área de eucalipto, e a análise estatística 

mostrou que essa diferença foi significativa ao nível de confiança de 95%.  

Observou-se que nas profundidades maiores, a umidade se manteve maior nos períodos mais 

secos, sendo que esta relação se inverteu após a ocorrência de chuva.  

As variações de tensão e precipitação podem ser observadas nas Figuras 2 e 3. 

 

Figura 2. Variação da Tensão (kPa) e da precipitação para as três profundidades na eucalipto, 

no período de 28 de maio de 2010 as 20 de maio de 2011. 
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Figura 3. Variação da Tensão (kPa) e da precipitação para as três profundidades na pastagem, 

no período de 28 de maio de 2010 as 20 de maio de 2011. 

. 

As camadas mais superficiais ficam mais secas que as demais nos períodos secos e no período 

chuvoso ficam mais úmidas, devido ao deslocamento de água no sentido vertical do perfil do solo. 

Em comparação com eucalipto, o solo sob a pastagem permaneceu por um maior período de 

tempo mais úmido após a precipitação ocorrida devido à demanda maior do eucalipto por água. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados demonstrados pode-se afirmar que os sensores WatermarkTM 

respondem bem às variações de umidade do solo em função da precipitação.  

Houve diferença significativa entre a área de pastagem e a área de eucalipto, onde a área de 

eucalipto se mostrou menos úmida de uma forma geral. 
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