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RESUMO
A técnica de TDR (Time Domain Reflectometry)  vem sendo cada vez mais utilizada no processo de estimativa da
umidade  do  solo.  Entretanto,  um  dos  maiores  problemas  é  o  custo  do  aparelho  e  das  sondas  empregadas  no
procedimento. Uma das alternativas para se reduzir os custos é a construção de sondas de forma artesanal. Contudo, a
avaliação  de  sua  qualidade  carece  de  informações.  Desta  forma,  este  trabalho  teve  como  objetivo  avaliar  o
funcionamento das sondas originais  (SO) e sondas artesanais  (SA),  construídas com materiais  de custo  acessível,
variando o solo utilizado na calibração, sendo um proveniente de uma área cultivada com milho (SC) e outra de área de
mata estabelecida a mais de vinte anos (SM).  Os resultados evidenciam que as sondas originais e artesanais não
mostraram diferenças expressivas da curva de calibração para área SC, no entanto, para a calibração utilizando o SM,
houve pequena mudança entre as curvas das SO e SA, com um maior viés de valores de umidade, considerando uma
mesma medida de Ka. Ao comparar o SC com o SM, a curva de calibração é consideravelmente afetada, resultando em
erros significativos no processo de inferência na obtenção da estimativa da umidade do solo.

PALAVRAS-CHAVE: Estimativa da Umidade do Solo; Modelos de Calibração; Sondas; TDR.

1 INTRODUÇÃO

O uso da técnica da TDR para estimar a umidade do solo tem sido limitado pelo custo, tanto
do  testador  de  cabo  como  da  sonda  (SOUZA;  MATSURA,  2002).  As  sondas  fornecidas  por
fabricantes com base em TDR são de custo elevado, o que dificulta sua aquisição (COELHO et al.,
2001). Então, por apresentarem um custo mais baixo que as sondas comercializadas, os usuários da
técnica da TDR têm usado sondas de construção própria (COELHO et al., 2003).

Com a possibilidade de construção própria de sondas, a diversidade de tamanhos, formas e
matérias utilizadas são imensas. Desta maneira, a questão referente aos tipos de sondas que seriam
mais adequadas para a estimativa de umidade do solo,  tem sido muito abordada em diferentes
trabalhos, como de Souza e Matsura (2002), Cichota e Lier (2004), Souza et al. (2006), entre outros.

Andrade et al. (2003) descreveram que existem, basicamente, três tipos de sondas: 1) com
duas hastes grossas, permitindo que se instalem em vários pontos e se utilize uma conexão móvel
para leitura em vários locais; 2) com duas ou três hastes finas de conexão com o cabo permanente;
3) com haste segmentada, inserida verticalmente no solo. 

De acordo com Souza e Matsura (2002), as sondas constituídas de hastes contínuas de aço
inoxidável apresentam a desvantagem de ter uma limitação do uso em profundidade, pois quando
são feitas medidas da umidade ao longo do perfil do solo, ocorre a necessidade de instalação de
grande número de sondas (MANIERI et al., 2007).

Frueh  e  Hopmans  (1997)  concluíram  que  sondas  multi-segmentadas  permitem  a
automatização das medidas de umidade do solo em diferentes níveis de profundidade. Isto torna
possível  o  estudo de mudanças espaciais  e  temporais  no conteúdo de água do solo.  Souza e
Matsura  (2002)  recomendaram  uma  segmentação  máxima  de  4  trechos,  para  a  sonda  multi-
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segmentada,  visto  que  existe  dificuldade  na  interpretação  dos  picos  de  impedância  quando  foi
utilizado um número elevado de segmentações. Posteriormente Cichota e Lier (2004) verificaram
que a utilização de sondas de hastes multi-segmentadas não é viável para estimar umidade do solo
no campo, pois ocorre alta variação das curvas de calibração.

Manieri  et  al.  (2007)  propuseram sondas espirais  como alternativa  para  determinação de
umidade no perfil de solo, que apresentam como vantagem a não necessidade de trincheiras para
sua colocação na profundidade desejada, ou seja, de forma não-invasiva e rápida. Segundo, ainda,
estes autores, a sonda em espiral apresenta resultados semelhantes aos observados com sondas
de hastes continuas em que a constante dielétrica aumenta com o aumento da umidade, porém com
menores valores de Ka.

Souza et al. (2006) construíram 3 tipos de sondas, sonda contínua com 3 hastes, sonda multi-
haste segmentada e sonda coaxial de volume variável, com materiais nacionais. Estas sondas se
apresentaram  como  alternativa  às  sondas  comerciais  para  a  estimativa  da  umidade  e  da
condutividade elétrica no solo.

Para os diferentes materiais necessários para a construção de sondas, do ponto de vista
técnico-econômico, é viável a utilização de hastes de latão no lugar de aço inoxidável (SOUZA;
MATSURA,  2002).  Coelho  et  al.  (2001)  e  Coelho  et  al.  (2003)  verificaram  que  sondas  com
capacitores  e  sem  capacitores  apresentam  estimativas  semelhantes.  Coelho  et  al.  (2005)
constataram que, para o funcionamento correto das leituras de Ka, faz-se necessário o uso de um
resistor de 15 Ω em série com a haste central nas guias de onda. Posteriormente, Coelho et al.
(2006) verificaram que sondas construídas com capacitores tem melhor desempenho que sondas
construídas com resistores.

Com  a  finalidade  de  adequar  as  sondas  aos  meios  variáveis,  ocorreram  diversas
configurações entre a distância e comprimento das hastes. Coelho et al.  (2001) e Coelho et al.
(2003)  constataram  que  a  variação  do  espaçamento  entre  hastes  não  interfere  na  constante
dielétrica da água, mas que os diferentes comprimentos de hastes apresentam variações para os
valores de Ka. Para a obtenção de medidas exatas, o tamanho das hastes deve ser de no mínimo
10 cm, no caso de sondas com hastes finas (PEREIRA et al., 2006; MANIERI et al., 2007).

A comparação direta de sondas construídas e sondas originais foi realizada por Milani et al.
(2008),  através  da  comparação  dos  coeficientes  das  equações  de  cada  sonda.  Os  autores
verificaram  que  as  sondas  construídas  são  semelhantes  às  sondas  originais.  Mesmo  com  as
distintas  configurações  de  formas,  comprimentos  de  hastes  e  materiais  utilizados,  as  sondas
construídas apresentaram-se aptas para estimar o conteúdo de água no solo. 

A  evolução  do  conhecimento  acerca  do  emprego  desta  técnica,  contudo,  levou  à
compreensão de que diversas características locais podem induzir a erros de estimativa da umidade
do solo. Silva e Gervásio (1999), Teixeira et al. (2003) e Lacerda et al. (2005) identificaram erros na
estimativa da umidade com o emprego da TDR. O erro de estimativa de umidade do solo pela TDR
está relacionado a três fatores: o erro de calibração, a qualidade de instalação das sondas e o erro
de  leitura  do  tempo  de  deslocamento  do  pulso  eletromagnético,  causado  pelo  próprio  sistema
eletrônico  do  dispositivo  (SKIERUCHA,  2000).  Embora  não  se  possa  intervir  no  erro  de  leitura
causado pelo próprio dispositivo, os erros referentes à qualidade de calibração e da instalação das
sondas podem ser reduzidos.

Com respeito ao efeito das variáveis externas sobre a calibração e o funcionamento da TDR,
Davis e Annan (1977) e Coelho et al. (2001) concluíram que a composição da textura do solo, com
base em suas medidas, tem uma influência muito pequena na constante dielétrica do solo úmido.
Por outro lado, Wang (1980) e Newton (1977), mostraram diferenças significativas na magnitude da
constante dielétrica relativa para diferentes solos ao mesmo nível de umidade. 
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Tommaselli e Bacchi (2001) estudando cinco solos da região de Piracicaba – São Paulo –
Brasil,  Areia  Quartzoza,  Latossolo  Vermelho-Amarelo,  Latossolo  Vermelho-Escuro,  Podzólico
Vermelho-Amarelo e Terra Roxa Estruturada, mostraram que a curva de calibração do aparelho de
TDR não  se  ajustou  aos  dados e  que,  desse  modo,  deveriam ser  feitas  calibrações empíricas
distintas para cada tipo de solo. 

Pepin et.al. (1995), investigando a influência da temperatura sobre as medidas do conteúdo
de  água  pela  técnica  do  TDR,  concluíram  que  para  solo  com  umidade  relativamente  alta  é
necessária uma correção da Ka. 

Weast (1986) relata que a Ka decresce com o aumento da temperatura. Por outro lado, para
Coelho et al. (2005) a Ka varia linearmente e positivamente com a temperatura. Porém, Persson e
Berndtsson  (1998)  esclarecem que  não  devem ser  notados  erros  associados  às  mudanças  de
temperaturas, pois são pequenos em relação aos outros. Diversos estudos têm mostrado que o
efeito da temperatura é menor quando comparado com outros erros de calibração (Ledieu et al.,
1986; Roth et al., 1990).  

Tommaselli e Bacchi (2001) constataram que, além da água, a distribuição do tamanho de
partículas, teor de óxido de ferro, teor de matéria orgânica e superfície específica são características
que podem influenciar o valor da constante dielétrica do solo. Villwock et al. (2004) enfatizam que a
calibração  da  técnica  TDR  é  exigida  em  especial  quando  se  trabalha  com  latossolos  e  suas
particularidades como o alto teor de ferro (da ordem de 70 mg.dm -3), alto teor de argila (maior do que
60%) e expansibilidade.

Roth et al. (1992) comprovaram que são necessárias calibrações diferentes para solos com
minerais ferrosos ou orgânicos. 

Estudos  mais  recentes,  como  de  Gonçalves  et  al.  (2011)  comprovaram que  o  efeito  da
densidade do solo sobre a Ka é altamente significativo.

Para diversos autores, como Serrarens et al. (2000), Annandale et al., (2003) e Cichota e Lier
(2004)  a  calibração  da  TDR  é  em  grande  parte  controlada  pela  instalação  da  sonda  e
especificamente influenciada pelo grau de contato físico entre as sondas e o material  em torno
delas, e pela compactação do solo. Quando o contato da terra com a sonda for incompleto, o ar faz
com que as leituras sejam reduzidas alterando representativamente os valores da Ka. 

Para a instalação das sondas, Trintinalha et al. (2001) verificaram que a umidade do solo no
momento da instalação pode influenciar na leitura de Ka, uma vez que pode interferir no contato solo
– sonda. Este contato pode modificar os valores de Ka, pois segundo Schneider e Fratta (2009) para
valores de umidade próximos da saturação ocorre a influencia da porosidade do material próximo da
sonda sobre as leituras de Ka.

Diante dos fatores citados, verifica-se a necessidade de calibração do aparelho nas condições
locais e um cuidado adicional na instalação de sondas. Uma vez que a medida de TDR é pontual, ou
seja,  traduz a condição de umidade existente ao redor  da sonda (BARBOSA et  al.,  2010),  tais
cuidados são indispensáveis.

A  técnica  TDR  quando  calibrada,  permite  a  determinação  de  θ,  in  situ,  com  resultados
similares aos do método gravimétrico (TEIXEIRA et al., 2003). Deve-se ressaltar que para cada solo,
se faz necessário uma calibração especifica (TOMMASELLI; BACCHI, 2001; TRINTINALHA et al.,
2004;  KAISER et  al.,  2010).  Conforme Pereira  et  al.  (2006),  essa é a maior  dificuldade para a
utilização da técnica TDR, pois não há um método de calibração considerado padrão. São vários
métodos de calibração citados na literatura.

Alguns autores apresentam metodologias de calibração distintas, tais como Cecílio e Santos
(2009) que se basearam na secagem de uma pequena quantidade de solo em estufa. A posteriori
Santos  et  al.  (2012)  apresentaram duas  metodologias  de  calibração,  uma em que  o  solo  já  é

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



preparado em diversas umidades e outra na qual o solo é saturado e a calibração só é encerrada
quando este atinge umidade constante.

No processo de calibração, para estimativas de θ, não há diferença no ângulo de inserção da
sonda de TDR (TEIXEIRA et al., 2003), que faz leituras com as sondas instaladas tanto no sentido
horizontal quanto no vertical (TRINTINALHA et al., 2004). 

Conforme  Coelho  et  al.  (2001)  e  Santos  et  al.  (2010)  pode-se  realizar  a  calibração  do
equipamento TDR, tanto em amostras de solo deformadas, quanto não deformadas. Segundo os
mesmos autores, o tipo da amostra de solo não interfere nos valores do conteúdo volumétrico de
água no solo para um mesmo valor da constante dielétrica do solo.

A  construção artesanal  das sondas deve ser  seguida  da  identificação de um modelo  de
calibração para cada uma individualmente e, em seguida, deve-se avaliar a pertinência da utilização
de um único modelo de calibração para todo o grupo de sondas construídas, a ser utilizado para o
solo em questão. Para a utilização em outro solo, outro modelo deve ser obtido. Este procedimento
de calibração deve ocorrer ao longo de um ciclo de secagem do solo, partindo-se de próximo da
saturação  até  valores  de  umidade  expressivamente  abaixo  do  ponto  de  murcha  permanente,
assegurando-se a qualidade das estimativas a serem futuramente realizadas em campo. 

Neste procedimento de identificação de modelo de calibração, pode-se avaliar a qualidade
das sondas construídas, por meio de uma análise estatística descritiva dos valores de constante
dielétrica obtida em cada valor de umidade volumétrica de solo. Trabalhos anteriores empregaram
esta abordagem e produziram resultados razoavelmente satisfatórios, conforme Trintinalha (2000).
No entanto, este procedimento não permite identificar possíveis oscilações dos valores estimados de
constante dielétrica, por uma determinada sonda. Assim, a qualidade das sondas construídas deve
ser avaliada empregando-se metodologia que possa avaliar a persistência da posição relativa de
cada medida, na distribuição de frequência dos valores fornecidos pelo conjunto de sondas, em cada
série de medidas. Para tanto, as séries de dados obtidos, ao longo do tempo, com o conjunto de
sondas, serão avaliadas utilizando-se técnicas tais como a das diferenças médias relativas e os
coeficientes  de  correlação  entre  as  séries  de  dados medidos consecutivamente.  A  metodologia
estatística empregada para tanto está descrita em Gonçalves et al. (1999).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

No  processo  de  fabricação  de  sondas  foi  utilizado  um  molde  de  madeira,  com  furos
distanciados de 25 mm. Em cada posição foram colocadas uma haste de aço inoxidável de 0,22m
de comprimento e de 3,3 mm de diâmetro. Em seguida foi utilizado um cabo coaxial de 50 ohms,
com 2 m de comprimento, em uma das extremidades foi soldado um conector BNC de 50 ohms, que
tem como função a conexão entre  a sonda e o  equipamento  TRASE 6050X1 da Soil  moisture
equipment corp, utilizado para emissão de um pulso elétrico e leitura da constante dielétrica do solo.
Na outra extremidade foi  separada a malha metálica externa do fio  interno,  sendo soldado um
capacitor de cerâmica de 5,0 pF (pico Faraday). Estas extremidades foram fixadas nos conectores
que estavam presos às hastes metálicas e foi então foi adicionado resina de fibra de vidro e massa
plástica com objetivo de compor a ancoragem das hastes em um corpo sólido, contendo em seu
interior a região que foi feita a soldagem do cabo coaxial e do capacitor.

O solo utilizado no processo de calibração das sondas foi obtido em dois lugares, sendo um
proveniente de uma área de lavoura após o cultivo com milho (SC) e outro de uma área de mata
(SM).  O  solo  coletado  nas  áreas  de  SM  e  SC,  foram  acondicionados  o  solo  com  estrutura
indeformada em 10 recipientes plásticos de 0,10 m de diâmetro, com 0,30 m de altura sendo que
uma das extremidades desse recipiente foi vedado com um disco de PVC perfurado, sendo estes
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nomeados como microlisímetros (MI).  Em cada MI, foi instalado uma sonda original fabricada pela
TRASE (SO) e 1 sonda fabricada (SA).

Em todos os MI foram elevados os valores de umidade até que atingisse a saturação e
posteriormente foram instaladas as sondas de TDR. Após esse processo de montagem e saturação,
ao  longo  de  um processo  de  secagem do  solo  natural,  foram realizadas  leituras  regulares  da
constante dielétrica aparente do meio (Ka) e obtenção da umidade com base em massa (U).

De posse dos conjuntos de dados, na primeira etapa foi avaliado a diferença entre as curvas
de calibração das SO e SA instaladas no SM e SC. No intuito de comparar os efeitos do SM e SC na
calibração, foi utilizada as sondas SO e SA na análise.  Nas duas análises, foram agrupados os
valores de U em um intervalo de 0,005 kg/kg, partindo do menor valor de U, calculando a média
desse agrupamento e associando à correspondente média de valores de Ka e realizado a análise de
regressão  de  U em função  de  Ka,  utilizando  um nível  de  significância  de  5% no  processo  de
validação dos coeficientes do modelo adotado.

3 RESULTADOS

Na figura  1  são  mostradas as  curvas de calibração  das SO e SA utilizando  o  SM.  São
mostrados  os  modelos  ajustados  para  cada  condição,  sendo  que  a  escolha  de  um  modelo
polinomial, foi feita de acordo com Trintinalha et al.  (2001). Observa-se um paralelismo entre os
modelos ajustados com uma tendência de convergência dos modelos para as condições U no ponto
de murcha permanente (PMP) e na capacidade de campo (CC). Ao fixarmos um valor de Ka de 16,
observamos que para a SO o valor de U estimado é de 0,231 kg/kg,  e para a SA o valor de U
estimado é de 0,238, portanto, o desvio da SO em relação a SA é de -0,007 kg/kg, mostrando uma
variação em 1,4 mm de lâmina armazenada, considerando a densidade do solo de 1 Mg/m3 e 0,20
m de profundidade do solo. Ao considerarmos valores de Ka de 20 e 22, temos uma variação entre
as SO e SA com valores de lâmina de 2 e 1,2 mm, respectivamente.

Figura 1: U em função de Ka das SO e SA considerando os microlisímetros contendo o SM. Os
coeficientes dos modelos são significativos no nível de probabilidade de 5%.
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A figura 2 descreve a U em função de Ka das SO e SA considerando os microlisímetros
contendo o SC. Os modelos ajustados apresentaram pequena dispersão para U, menor que 0,30
kg/kg,  ocorrendo uma divergência  dos modelos  para  U maior  que este  valor.  Considerando os
valores de Ka de 16, 20 e 25, a diferença de lâmina armazenada é de -0,09, 0,41 e 1,96 mm,
respectivamente, considerando as SO em relação as SA. 

Figura 2: U em função de Ka das SO e SA considerando os microlisímetros contendo o SC. Os
coeficientes dos modelos são significativos no nível de probabilidade de 5%.

Ao comparar as condições que foram realizadas a calibração das sondas observado na figura
3, é possível observar que a relação U/Ka para o SM é maior, em relação o SC considerando todo o
domínio da função. Provavelmente a presença de matéria orgânica no SM promoveu a mudança
dessa relação, uma vez que para a condição de maior umidade, os modelos ajustados para o SM e
SC acabam convergindo, evidenciando uma semelhança na porosidade total dos dois sistemas. 

Utilizando os valores de Ka de 16, 20 e 25, as diferenças entre os modelos no processo de
inferência apresentam valores de 6,85, 9,38 e 6,14 mm, respectivamente. Estas variações superam
a demanda evapotranpiratória de qualquer cultura. 
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Figura 3: U em função de Ka considerando todas as sondas para o  SM e SC. Os coeficientes dos
modelos são significativos no nível de probabilidade de 5%.

4 CONCLUSÃO

Considerando as condições de contorno que foi realizado este trabalho, conclui-se que as
sondas originais e sondas artesanais não apresentam diferenças entre elas na relação funcional
entre U e Ka. 

A calibração das sondas no SM e SC apresentam diferenças expressivas que não podem ser
ignorados, evidenciando que a precisão e exatidão no processo de obtenção da estimativa de U por
meio da técnica da TDR depende significativamente da calibração.
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