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RESUMO
O objetivo do trabalho de pesquisa foi avaliar a condutividade hidráulica (K0) através da umidade do solo. As avaliações
foram realizadas por meio da técnica de TDR (Time Domain Reflectometry). O trabalho de campo foi realizado na área
experimental  do Centro  Técnico  de Irrigação;  o  trabalho  de pesquisa foi  conduzido em um solo  identificado como
NITOSSOLO vermelho distroférrico cultivado com  Brachiaria decumbens.  Adotou-se um domínio correspondente ao
campo experimental de cultivo agrícola, onde foi estabelecida uma malha com 89 pontos experimentais, nos quais foram
instaladas 136 sondas. As variáveis condutividade hidráulica e crescimento do sistema radicular, foram estudadas e
tratadas com técnicas estatísticas e geoestatisticas. Buscou-se a compreensão dos valores referentes as interrelações
entre as variáveis, objetivando-se a hipótese da existência de correlações lineares. Os resultados obtidos corroboram
para  a  compreensão da  correlação  entre  as  variáveis,  a  condutividade  hidráulica  saturada  apresenta  estrutura  de
dependência espacial, e esta pode ser modificada pelo sistema radicular da cultura ao longo do crescimento.

PALAVRAS-CHAVE: Constante Dielétrica; TDR; Umidade. 

1 INTRODUÇÃO

O manejo de água através de sistemas de irrigação tem se tornado cada vez mais importante
nos sistemas de produção vegetal. O conhecimento das interrelações água e solo tem auxiliado para
a compreensão dos processos de retenção e movimentação de água no perfil do solo (REIS et al.,
2017). A umidade do solo em um ponto experimental pode ser medida por meio da técnica da TDR
(Time Domain Reflectometry) e ser convertida para um valor de lâmina de água armazenada no
perfil do solo. Os valores variam de acordo com a retenção ou perda de água durante os processos
de secagem e umedecimento (COELHO; VELLAME; FILHO, 2005).

A capacidade do solo em permitir a movimentação de água em seu perfil, de acordo com o
processo  de  infiltração,  depende  do  conteúdo  de  água  presente  no  solo  e  de  características
relacionadas a porosidade (JOSÉ et al., 2013; KLEIN; KLEIN, 2014). A habilidade de conduzir água
em um solo é expressa por meio da sua condutividade hidráulica, a mesma é considerada uma
grandeza física, que pode ser mensurada a partir da coleta de amostras indeformadas (MESQUITA;
MORAIS, 2004). 

Para o emprego da irrigação, o conhecimento da condutividade hidráulica saturada do solo
{K0} é de particular importância, uma vez que ela expressa a capacidade do solo em permitir  a
infiltração a uma taxa constante no perfil do solo, tal capacidade é denominada de Velocidade de
Infiltração Básica (VIB) do solo (SOUZA et al., 2014; SALES et al., 1999). 

A  geometria  do  espaço  poroso  de  um  solo  está  associada  ao  manejo  do  solo,
consequentemente tem-se a habilidade de permitir a movimentação de água. Solos que apresentam
poros  de  grande  diâmetro  são  caracterizados  como  macroporos.  No  entanto  a  capacidade  de
armazenamento  de  água  está  relacionada  aos  microporos,  sendo  que  o  diâmetro  dos  poros  é
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responsável pela resistência a penetração e consequentemente ao aproveitamento da água pelas
plantas (TORMENA et al., 2002; GONÇALVES; MORAES, 2012).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para a condução do trabalho foram empregadas sondas construídas artesanalmente. Para
este procedimento utilizou-se tubos de PVC de 50 mm de diâmetro por 15 cm de comprimento, para
mensurar a emissão de pulso utilizou-se o equipamento TRASE 6050X1 da Soil moisture equipment
corp. 

A área demarcada para a execução das medidas de armazenamento e condutividade de água
no solo apresentou as dimensões de 6.0 x 24.0 m, considerou-se o eixo x e y. O sistema de irrigação
foi  composto por duas linhas laterais,  as mesmas foram distanciadas por 6.0 m e dispostas no
sentido longitudinal da área experimental.  Nas linhas laterais foram instalados aspersores a uma
altura de 1 m.  Foram instaladas 136 sondas de TDR em pontos situados na área de 3,0 x 24,0 m,
as sondas mantiveram-se separadas por uma distância de 1,5 m. 

Por meio de leituras das sondas de TDR foi realizada a estimativa da umidade do solo da
camada 0-0,20 m. Para instalação das sondas foram adotadas  duas metodologias de amostragens,
88 sondas de TDR foram dispostas em um  sistema de amostragem com malha regular e 48 sondas
foram mantidas em  um sistema de amostragem aninhada desbalanceada  (OLIVER; WEBSTER,
1993). Instalou-se um coletor de água de 0,004902 m2 para realizar medidas da lâmina de chuva ou
irrigação ao lado de cada sonda de TDR do sistema de amostragem de malha regular.

Na  área  experimental  foi  realizada  a  dessecação  da  forrageira  Brachiaria  decumbens,
posteriormente com o auxílio de cilindro metálico de 0,300 m de altura e 0,113 m de diâmetro,
próximo a cada uma das sondas de TDR do sistema de amostragem regular, realizou-se a coleta da
massa  seca.  Após  este  procedimento,  realizou-se  a  secagem  das  amostras  na  estufa  a  uma
temperatura de 70 °C, para que as mesmas atingissem peso constante. Para a obtenção da variável
matéria seca por hectare (MS), as amostras foram pesadas e relacionadas a área do cilindro.

As medidas de K0 foram realizadas através de um anel de PVC com comprimento de 15 cm e
diâmetro de 4,9cm, a profundidade utilizada foi de 3,0 cm. Para as medidas de K0, em cada ponto
de amostragem foi adicionado ao interior do anel o volume de 89 ml de água, concomitantemente
mensurou-se  o  período  de  tempo  que  a  água  demorou  para  infiltrar  no  solo.  No  período
correspondente a uma hora antes das medidas de K0, estimou-se a umidade de cada ponto, através
de sondas de TDR. Esses valores foram utilizados na equação 1 (coeficiente de ALPHA).

                      Eq 1

Em que: 

K 0=
Δθ

(1−Δθ )ta [ DΔθ−
(D+

1
α )

(1−Δθ
ln (1+

(1−Δθ)D

Δθ(D+
1
α ))]

                                                               (1)

K 0 : Condutividade hidráulica saturada (mm/s);
Δθ : diferença de umidade do solo na condição de saturação e da umidade do solo anterior

ao procedimento experimental;
ta : tempo decorrente para a completa infiltração da lâmina adicionada;
D  : lâmina de água adicionada no infiltrômetro (mm);

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



α  : coeficiente alfa da equação de Van Genuchten.

O armazenamento de água no solo e as medidas de K0 foram monitorados ao longo do
processo de desenvolvimento da cultura.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A estatística descritiva dos valores da variável K0 ao longo dos 12 momentos avaliados são
apresentados na Tabela 1. O maior valor médio de K0 foi registrado considerando um IAF de 1,06, e
a partir deste valor ocorreu uma redução dos valores de K0 atingindo o valor de 75,99 mm h-1 para
a condição de IAF 2,64. 

Após 15 dias da morte da cultura da Brachiaria, no oitavo momento avaliado a condutividade
aumentou, e após 70 dias (M12) os valores estabilizaram-se cerca de 100 mm h-1. Os resultados
obtidos evidenciam o efeito em melhorias no processo de infiltração de água no solo, a medida que
ocorre com o desenvolvimento da cultura, provavelmente causado pelo aumento da continuidade de
poros devido ao crescimento do sistema radicular da cultura. 

Contudo a medida em que ocorre o crescimento do sistema radicular, existe um aumento
progressivo no preenchimento de espaço de poros vazios devido ao sistema radicular, e ao aumento
do diâmetro das raízes causado pelo envelhecimento da planta, consequentemente tem-se uma
redução da secção transversal dos poros livres. O escoamento da água implica na redução do fluxo
de água ao longo do perfil. Com a morte da cultura, os tecidos do sistema radicular perdem a sua
capacidade de turgescência, e consequentemente verifica-se um aumento da área livre à passagem
de água pelos poros e aumento de K0 no oitavo momento avaliado. A redução dos valores médios
de  K0 considerando  os  momentos  9,  10,  11  e  12,  podem ser  justificados  pela  degradação do
sistema  radicular  da  cultura,  tal  fenômeno  promove  a  interrupção  da  continuidade  dos  poros
existentes.

Tabela 1: Estatística descritiva da variável condutividade hidráulica saturada (K0) ao longo dos diferentes 12
momentos avaliados

Momentos 

K0 IAF

Média Mediana CV m2m-2

M1 32,60 5,34 253,87 0,00

M2 140,35 59,35 237,16 0,42

M3 200,86 74,30 204,27 1,06

M4 147,74 66,40 191,32 1,55

M5 103,57 53,26 139,57 -

M6 92,81 44,90 171,57 2,64

M7 75,99 28,04 202,29 2,64

M8 199,09 60,83 283,78 0,0

M9 100,29 56,85 136,19 0,0

M10 91,58 32,18 205,22 0,0

M11 101,70 37,66 228,05 0,0

M12 113,18 43,72 205,88 0,0
Fonte: Hara, 2016.
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De acordo com os semivariogramas apresentados na Figura 1A, a variável umidade do solo
apresenta  continuidade  espacial  para  os  diferentes  momentos  avaliados.  Constata-se  que  a
estrutura espacial  da umidade do solo foi  alterada pela presença da cultura, reduzindo mais da
metade do valor de alcance desta estrutura, como pode ser observado na Figura 1B, alterando os
valores de 7,98 m (U (M1)) para 3,76 m (U (M8), U (10), U (M11) e U (M(12)).

 

Figura 1: Semivariogramas experimentais escalonados da umidade do solo em diferentes momentos
avaliados (A) e o semivariograma médio (B).

Fonte: Hara, 2016.

Os valores de K0 foram alterados pela ação da cultura, as mesmas tendências que foram
observadas para a variável U também foram obtidas para a variável K0, sendo que houve redução
dos valores de alcance de 7,97 m. Uma vez que a umidade do solo apresenta relações espaciais
com a K0, este fato corrobora com os resultados obtidos para valores de alcance, umidade do solo e
K0. A correlação espacial direta demonstrou que a cultura promoveu uma inversão dos valores finais
de condutividade, em relação aos valores iniciais desta variável. 

Os semivariogramas cruzados indicaram que a K0 apresenta persistência no padrão espacial,
mesmo com a morte da cultura, e que as alterações estruturais no solo promovidas pela ação do
sistema radicular da cultura apresentaram estabilidade temporal. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A condutividade hidráulica saturada apresenta estrutura de dependência espacial, e pode ser
modificada pelo sistema radicular da cultura. A nova estrutura espacial da K0, imposta pelo sistema
radicular pode ser considerada persistente mesmo após a morte das plantas. A umidade do solo
apresenta estrutura de dependência espacial, e pode ser diretamente e inversamente correlacionada
com a K0. 
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