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RESUMO - A determinação do conteúdo de água em solos agrícolas é fundamental para tornar o uso 

dos recursos hídricos mais sustentável e atingir maior produtividade agrícola. As sondas automáticas 

de reflectometria no domínio do tempo (TDR) são comumente utilizadas para o monitoramento 

contínuo do conteúdo de água no solo (θ). Apesar de oferecer algumas vantagens em relação a 

técnicas mais tradicionais, sua medida indireta de θ pode ser uma fonte de incerteza, uma vez que a 

equação de calibração padrão não é adequada para todos os solos. O presente estudo, teve como 

objetivo a calibração de duas sondas TDR. Para isso, foram coletadas amostras de solo, visando a 

determinação do θ experimentalmente que foram usados para calibração das duas sondas. Os dados 

de umidade gerados a partir da equação calibrada apresentaram uma maior proximidade aos valores 

de umidade real (erro médio de 0,67% para a CS 615 e 0,76% para a CS 616), quando comparamos 

aos dados obtidos através da equação presente no manual da sonda (erro médio de 2,61% para a CS 

615 e 2,39% para a CS 616). O uso da equação padrão dessas sondas TDR deve ser cuidadosamente 

avaliado para cada tipo de solo que irá se estudar. 

ABSTRACT - Determining the water content of agricultural soils is critical to making the use of 

water resources more sustainable and achieving greater agricultural productivity. Automatic time 

domain reflectometry (TDR) probes are commonly used for continuous monitoring of soil water 

content (θ). Despite offering some advantages over more traditional techniques, its indirect 

measurement of θ can be a source of uncertainty, since the standard calibration equation is not suitable 

for all soils. The present study aimed to calibrate two TDR probes. For this, soil samples were 

collected in order to determine the θ experimentally, which were used to calibrate the two probes. 

The humidity data generated from the calibrated equation showed a greater proximity to the real 

humidity values (average error of 0.67% for the CS 615 and 0.76% for the CS 616), when compared 

to the data obtained through the equation present in the probe manual (average error of 2.61% for the 
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CS 615 and 2.39% for the CS 616). The use of the standard equation of these TDR probes must be 

carefully evaluated for each type of soil that will be studied. 

Palavras-chave: agricultura; conteúdo de água no solo; irrigação.  

 

 

1- INTRODUÇÃO 

A água possui grande importância em todos os setores da sociedade, sendo essencial para o 

desenvolvimento de várias atividades econômicas, como por exemplo, a produção agrícola. Na 

produção agrícola, a escassez de água pode causar grandes prejuízos econômicos, como a diminuição 

da produtividade das culturas, ou até mesmo a perda total da lavoura, porém, o uso exagerado desse 

recurso natural na agricultura pode causar indisponibilidade hídrica em outros setores. De acordo com 

a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a agricultura é 

responsável por cerca de 70% do consumo global de água. Parte desse consumo ocorre por conta de 

fenômenos como a evaporação e por técnicas inadequadas de irrigação. Algumas estratégias ajudam 

a diminuir o uso exacerbado da água na produção vegetal, como é o caso do monitoramento contínuo 

da umidade, onde esse monitoramento visa direcionar o produtor a desenvolver de forma correta, por 

exemplo, um projeto de irrigação eficiente. 

O Município Cruz do Espírito Santo é um importante produtor de cana-de-açúcar (Saccharum 

officinarum L.) do Estado da Paraíba, produzindo no ano de 2020 cerca de 376.200 ton. de cana em 

6.270 há, sendo a cultura mais cultivada e que produz mais renda dentre as lavouras cultivadas no 

Município (IBGE 2021). Em grande parte das áreas onde são cultivadas a cana-de-açúcar no 

município são adotados sistemas de irrigação sem, no entanto, monitorar o conteúdo de água no solo.  

A determinação da umidade do solo pode ser realizada através de métodos diretos e indiretos. 

O método gravimétrico de estufa é o que mais se destaca dentre os métodos diretos, e nos métodos 

indiretos, destacam-se os sensores ou procedimentos que fazem a determinação de propriedades como 

o potencial matricial (tensiômetros), a capacidade de atenuação de radiação (raios gama ou sonda de 

neutrôns) ou as propriedades dielétricas (reflectometria no domínio da frequência - FDR e 

reflectometria no domínio de tempo - TDR), (NÓIA et al., 2017). 

A reflectometria no domínio do tempo (TDR) tem sido amplamente usada nas últimas décadas, 

visando o monitoramento da umidade superficial do solo, permitindo descrição detalhada desta 

variável, ao longo do tempo (PEREIRA et al., 2006; MEDEIROS et al., 2007). As medidas de TDR 
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e do conteúdo de água no solo são baseadas na forte correlação observada entre a constante dielétrica 

do solo e seu conteúdo volumétrico de água (GRECO & GUIDA., 2008). Para que a técnica da 

Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) resulte estimativas precisas de umidade do solo em 

laboratório e em campo, é necessário o ajuste de uma curva de calibração para cada tipo de solo, pois, 

as equações que são apresentadas no manual de cada sonda foram obtidas através de solos específicos, 

que na maioria das vezes são totalmente diferentes dos solos encontrados no Brasil.   

Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo a calibração de duas sondas TDR modelo 

CS 615 e CS 616 da Campbell Scientific® em argissolo acinzentado distrófico com plantio de cana-

de-açúcar no município de Cruz do Espirito Santo-PB. 

 

2- MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1- Área de estudo  

A área de estudo está localizada na zona rural do município de Cruz do Espírito Santo-PB 

(Figura 1), a qual possui um solo classificado como um argissolo acinzentado distrófico fragipânico 

arenoso/médio (BDiA, IBGE 2021), com plantio de cana-de-açúcar. As análises laboratoriais foram 

feitas no laboratório de Hidráulica do Centro de Tecnologia (CT) da Universidade Federal da Paraíba, 

Campus I, João Pessoa-PB. 

 

 

Figura 1- Área de estudo com plantio de cana-de-açúcar no município de Cruz do Espírito Santo-PB. 
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2.2- Coleta do solo e preparo das amostras 

O solo coletado em campo (~15 kg) foi secado em estufa durante 24 horas à uma temperatura 

de 110 °C. O solo seco foi distribuído em tubos de PVC DN 100 mm e 0,40 m de altura previamente 

pesados. Em seguida, os tubos com solo foram pesados, determinando-se a massa de solo seco (Ms) 

contido em cada tubo. Finalmente, determinou-se o volume de água necessário para atingir teores de 

umidade específicos (θ). Tais volumes de água foram adicionados de modo a se obter θ = 0,9%, 2,9% 

,4,8%, 4,9%, 5,6% 7,8 %, 9,5% e 17,8%. Os tubos foram, então, pesados novamente no intuito de se 

determinar a massa de solo úmido presente em cada um deles. 

 

2.3- Programação dos sensores  

Utilizou-se no presente estudo, sondas TDR modelos CS 615 e CS 616 da Campbell Scientific® 

(Figura 2a). O armazenamento dos dados foi feito em um datalogger da Campbell Scientific® modelo 

CR510 (Figura 2b) e, para programação das sondas, foi utilizado o programa PC200W (Figura 2c). 

As sondas foram programadas para realizarem leituras a cada dez segundos e armazenar as médias 

das seis medidas a cada minuto. 

 

 

Figura 2- sonda TDR modelo CS 616 (a); datalogger modelo CR510 utilizado para o armazenamento dos dados 

(b); tela do programa PC200W onde foi realizado a programação das sondas (c). 
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3- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Figura 3 mostra as relações entre a constante dielétrica do solo (Pa) e o conteúdo de água no 

solo (θ) gerados a partir das sondas CS 615 (Figura 3a) e CS 616 (Figura 3b). Em laranja está 

representada a relação entre a constante dielétrica do solo (Pa), medida pelas TDRs, em relação ao 

conteúdo volumétrico de água (θ) retornados pelas sondas a partir da aplicação da equação ‘padrão’, 

ou seja, sem levar em consideração o tipo de solo onde está se realizando os estudos. 

Em azul, estão representadas as curvas de calibração da CS615 (Eq.1) e CS616 (Eq. 2) para o 

solo do estudo em questão, as quais foram ajustadas utilizando uma regressão polinomial de grau 2 

entre Pa medido pelas sondas e θ determinado em laboratório conforme descrito na subseção Coleta 

de Solos e Preparo das Amostras.  

As curvas de calibração das sondas nos retornaram duas equações, onde, aplicando-as aos dados 

de Pa que as sondas mediram de forma automática, foi possível fazer a correção dos dados de θ do 

solo utilizado no estudo. 

 

𝑦 = 0,0321𝑥2 + 0,5011𝑥 − 0,3855                                                                       (1) 

𝑦 = 0,0004𝑥2 + 0,0015𝑥 − 0,1264                                                                       (2) 

 

Uma análise preliminar e qualitativa dos gráficos presentes na figura 3 revela que há diferença 

entre as curvas ‘padrão’ e aquelas ajustadas experimentalmente. Os resultados indicam que as 

equações ‘padrão’ tendem a superestimar os valores reais do conteúdo de água no solo. 

 

 

Figura 3- Curva de calibração da sonda CS 615 obtida experimentalmente (em azul); Curva de calibração obtida 

através da equação do manual da sonda CS 615 (em laranja) (a); Curva de calibração da sonda CS 616 obtida 

experimentalmente (em azul); Curva de calibração obtida através da equação do manual da sonda CS 616 (em laranja) 

(b). 



 

      

 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

6 

  
Nas tabelas 1 e 2, observamos os valores de umidade do solo obtidos através de uma das 

equações padrão da sonda CS 615 (Tabela 1) e da CS 616 (Tabela 2) (θ Manual), além dos valores 

de umidade obtidos através da equação calibrada ao solo do presente estudo (θ Cal). Observa-se que 

o erro percentual entre os valores de θ manual e θ real (θ Manual - θ Real x 100) é bem maior quando 

comparado ao erro percentual entre os valores de θ Cal e θ real (θ Cal - θ Real x 100). 

 

Tabela 1- Erros associados as curvas de calibração da sonda CS 615 obtida experimentalmente (Eq. 

Cal), e obtida pela equação do manual (Eq. Manual).  

Pa CS 615 θ Real  θ Manual  θ Cal Erro Eq. Manual Erro Eq. Cal 

0,819 0,049 0,068 0,046 1,89% 0,26% 

0,857 0,078 0,091 0,068 1,28% 1,05% 

0,921 0,095 0,132 0,103 3,65% -0,82% 

1,052 0,179 0,223 0,177 4,44% 0,13% 

0,770 0,009 0,040 0,019 3,07% -1,04% 

0,785 0,029 0,048 0,028 1,92% 0,14% 

0,821 0,056 0,069 0,048 1,31% 0,85% 

0,843 0,049 0,082 0,060 3,33% -1,07% 

   Média 2,61% 0,67% 

 

 

Tabela 2- Erros associados as curvas de calibração da sonda CS 616 obtida experimentalmente (Eq. 

Cal), e obtida pela equação do manual (Eq. Manual). 

Pa CS 616 θ Real  θ Manual  θ Cal Erro Eq. Manual Erro Eq. Cal 

18,90 0,049 0,059 0,045 0,97% -0,42% 

22,45 0,095 0,137 0,109 4,17% 1,39% 

25,64 0,179 0,222 0,175 4,32% -0,35% 

19,04 0,049 0,061 0,047 1,25% -0,18% 

19,32 0,056 0,067 0,052 1,10% -0,41% 

17,67 0,009 0,036 0,025 2,69% 1,60% 

18,52 0,029 0,051 0,039 2,25% 0,96% 

   Média 2,39% 0,76% 

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho apresentou e avaliou equações de calibração de duas sondas TDR, ao tempo que 

foram quantificados os erros decorrentes da utilização da equação de calibração padrão (fornecida no 

manual do dispositivo).  

A relação entre os valores de conteúdo de água no solo obtidos através da equação padrão e os 

valores de θ real superestimou as medidas de conteúdo de água no solo, apresentando um erro 
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percentual médio de 2,61% para a sonda CS 615 e 2,39% para a CS 616, enquanto que o erro 

percentual médio entre os valores de θ obtidos através da equação calibrada e os valores de θ real 

foram baixos, 0,67% para a CS 615 e 0,76% para a sonda CS 616. Os resultados evidenciam a 

importância e necessidade da calibração das sondas do tipo TDR para cada tipo de solo que se irá 

estudar, pois quando feita essa calibração, consegue-se obter valores confiáveis do conteúdo de água 

no solo, tornando o uso das sondas TDR uma ótima alternativa no monitoramento continuo dessa 

variável do solo.   
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