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Resumo 

Apresenta-se uma análise de dados de umidade do solo e pluviométricos. Estes dados 

foram registrados no período de um ano, de dezembro de 2007 a novembro de 2008, na 

microbacia hidrográfica do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (PEFI) localizada em área 

urbana na região sul do município de São Paulo e local de Mata Atlântica. Utilizaram-se 

refletômetros automáticos no domínio da frequência (TRD - CS615-G) e pluviômetro da 

estação meteorológica automática (EMA). Os sensores foram instalados em diversas 

profundidades e com os resultados obtidos foram traçados o gráfico de comportamento da 

umidade do solo no decorrer do período, o gráfico de comparação entre a ocorrência da 

umidade e a precipitação e o gráfico da curva de retenção de água no solo. A partir destes 

gráficos pode-se identificar um período seco e um período chuvoso, a camada onde estão as 

raizes das árvores e ainda verificar que o solo até o sensor mais profundo ainda pertence à 

camada aerada do solo (mais exatamente a zona de franja capilar).   

Palavras Chaves: refletômetro no domínio frequência, microbacia hidrográfica, umidade do 

solo.  

 

Introdução 

O solo é considerado um reservatório de água em constante movimento. Com entradas 

e saídas, aumentos e diminuições da quantidade de água (percentagem de umidade 

volumétrica). A água da chuva pode ter vários destinos ao atingir a superfície da terra: 

infiltração, evaporação, absorção pelas raízes da vegetação e escoamento superficial. Quando 

o solo atinge seu ponto de saturação a água passa a escorrer sobre a superfície em direção aos 

vales. Uma parcela da água que infiltra no solo vai dar origem à água subterrânea. Algumas 

características do solo como: porosidade, compactação, tipo de solo, entre outras afetam a 

distribuição e armazenamento de água.  

A taxa de infiltração de água no solo é afetada por muitos fatores, tais como: a 

porosiade, a presença de argila na composição do solo, a inclinação do terreno, o tipo de 
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precipitação. Verifica-se a capacidade de infiltração e suas taxas bem como a percolação no 

solo conforme Tucci (2002) e as propriedades físicas conforme Digman (2002). 

Foram registrados dados de umidade do solo e de precipitação, no período de 

dezembro de 2007 a novembro de 2008, no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (PEFI) 

em um local dentro da mata por sensores de umidades colocados verticalmente em diversas 

profundidades e por um pluviômetro na estação meteorológica automática (EMA). 

O PEFI localiza-se na região sul do município de São Paulo, SP, em região de Mata 

Atlântica. Apresenta altitudes entre 770 m e 834 m, com área total de 526,4 ha sendo 357 ha 

de Reserva Biológica e está totalmente situado em área urbana (Luz, 2011). A microbacia 

hidrográfica dentro do parque possui 59,0 ha e neste foram identificados 5 horizontes 

princiapis de solos.  

Os processos hidrologicos que atuam em uma microbacia hidrológia, são (Tomasella, 

2005):  

- precipitação que tem origem no vapor d'água da atmosfera que chega a superfície 

terrestre de diversas formas: chuva, granizo, orvalho, neblina, neve e geada.  

- evapotranspiração que para expressa a ocorrência simultânea dos processos de 

evaporação e de transpiração (evaporação pelas plantas). 

- escoamento superficial é a água que se desloca sobre a superfície do terreno. 

- drenagem profunda é o movimento de água livre contida no solo que escoa pela ação 

da gravidade. 

- armazenagem de água e nutrientes no solo resultante dos fenômenos de absorção e 

capilaridade que retém a umidade das chuvas, que as plantas necessitam. 

Este trabalho objetiva analisar os dados de umidade do solo no intervalo e local 

indicado anteriormente e compara-lo aos dados de precipitação. Além de verificar o 

comportamento da umidade do solo em função da profundidade e do tempo e o levantamento 

da curva de retenção de água no solo. 

 

Metodologia 

O solo é geralmente definido como a camada superior da crosta terrestre, formada por 

partículas minerais, matéria orgânica, água, ar e organismos vivos. O solo constitui a interface 

entre a terra, o ar e a água e aloja a maior parte da biosfera.  

A umidade volumétrica do solo é o volume de água (m
3
) em um m

3
 total de solo (solo 

+ água + ar). Para medir a umidade do solo foram utilizados sensores que medem a constante 
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dielétrica do solo. Pulso elétrico propagado ao longo de uma sonda inserida no solo na qual 

acontece a reflexão do pulso que independe da textura do solo. 

Neste experimeto há a medição do teor de água no solo (umidade) pelos sensores, na 

superfície e nas profundidades de 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 

200 cm e 300 cm. A passagem de água pelas camadas do solo até certa profundidade 

caracterizam a infiltração e abaixo disto há redistribuição da água a percolação. 

A água que infiltra no solo está submetida a algumas forças, as principais são: a da 

gravidade e a força de capilaridade. Volumes pequenos de água no solo se distribuir 

uniformemente pela superfície das partículas. A força de capilaridade é mais forte do que a 

força da gravidade que age sobre esta água, assim esta água ficará em camadas menos 

profundas. Para que haja infiltração até a zona saturada é necessário primeiro satisfazer as 

necessidade das camadas acima.  

O solo se divide em zona aerada e zona saturada. A zona aerada se divide em zona de 

umidade do solo, zona intermediária e zona de franja de capilaridade. A zona saturada é a 

região do lençol freático onde os poros das rochas estão totalmente preenchidos por água (Da 

Paixão, 2009).  

Os sensores utilizados são refletômetros no domínio da frequência (TRD), CS615-G, 

previamente calibrados para o tipo de solo existente no local (Bruno, 2004). Estes sensores 

medem a constante dielétrica do solo (permissividade dielétrica), que por meio de uma 

programação as transformaram em valores de umidade (m
3
/m

3
). Os refletômetros estão 

dispostos verticalmente em diversas profundidade e fazem o registro de dados a cada 30 

minutos. E os dados de precipitação são registrados a cada 5 minutos, para utilização destes 

dados eles foram agrupados em intervalos de 30 minutos. 

 Com os dados dos sensores de umidade e de precipitação foram traçados: o gráfico de 

comportamento da umidade do solo no decorrer do período, o gráfico de comparação entre a 

ocorrência da umidade e a precipitação e o gráfico da curva de retenção de água no solo. 

 

Resultados e Discussões 

 Traçando as curvas dos dados dos sensores, na Fig. 1 tem-se a representação 

dos valores de umidade no intervalo registrado nas diversas profundidades, de 0 cm a 300 cm. 

Se pode inferir que há um período seco de meados de maio de 2008 a primeira quinzena de 

setembro de 2008 e um período úmido (chuvoso) do início da tomada de dados ao início do 

período seco e do final do período seco ao final da tomada de dados.  

http://www.meioambiente.pro.br/agua/guia/ocorrencia.htm
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Fig. 1. Evolução temporal da umidade do solo (m
3
/m

3
) na microbacia do PEFI entre dezembro 

de 2007 e novembro de 2008. Destacam-se os sensores em vermelho na zona umida, em 

verde na zona intermediária e em azul na zona de franja capilar. 

 

Na Fig. 1 identifica-se três comportamentos: os sensores nas profundidades de 0 cm a 

50 cm (zona de umidade do solo); os sensores nas profundidades de 60 cm a 200 cm (zona 

intermediária); e o sensor na profundidade de 300 cm (zona de franja capilar). A infiltração de 

água é detectada até o sensor que está localizado a 50 cm de profundidade. A redistribuição de 

água, mais acentuada, ocorre entre os sensores localizados de 60 cm a 200 cm de 

profundidade. O sensor que está localizado a profundidade de 300 cm está em uma área quase 

saturada, pois só há uma pequena variação no valor de umidade com grandes volumes de 

precipitação e o lençol freático deve estar na camada imediatamentre abaixo. 

A Fig. 2(a) representa dados de um período chuvoso e a Fig. 2(b) representa um 

período seco. Nesta figura pode-se verificar a resposta temporal dos sensores a precipitação. 

Observa-se também que na zona umida (vermelho) resposta dos sensores é imediata ao evento 

de precipitação, na zona intermediária (verde) já um atraso na resposta e na zona de franja 

capilar (azul) tem-se resposta com um maior atraso e apenas para eventos maiores de 

precipitação. 

 

Fig. 2. Variação dos valores do teor de umidade e precipitação no período chuvoso (a) e no 

período seco (b). 
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Na Fig. 3 se tem a evolução dos perfis médios de umidade do solo (m
3
/m

3
) nas 

diversas profundidades, obseva se o mesmo comportamento em todas as curvas havendo 

apenas uma variação no valor médio absoluto de umidade em cada curva de cada mês. Aqui 

mostra-se dados mensais separados três a três. 

 

Fig. 3. Curva de umidade média mensal, representada três a três. 

 

 O intervalo até 50 cm tem uma maior umidade que a faixa entre 60 cm e 200 cm e a 

partir deste último a umidade só aumenta. Pode-se inferir que o primeiro intervalo deve ser a 

zona úmida, onde se tem infiltração, a segunda zona intermediária aonde deve estar as raízes 

da vegetação (percolação) e o intervalo inferior a zona de franja capilar até chegar à zona 

saturada (lençol freático).  

 

Conclusões  

O período seco de meados de maio de 2008 a primeira quinzena de setembro de 2008 

e um período úmido (chuvoso) do início da tomada de dados ao início do período seco e do 

final do período seco ao final da tomada de dados. Nota-se que a umidade em todos os 

sensores até 50 cm de profundidade variam instantaneamente, ou seja, a variação acontece 

com o inicio da precipitação, tendo-se infiltração. Este intervalo da zona aerada é a zona de 

umidade do solo. A variação dos sensores de 60 cm a 200 cm ocorrem algum tempo após o 

inicio da precipitação chegando a ser depois do término da precipitação. Isto permite 

determinar o fenômeno de distribuição da água subterrânea (percolação). Este intervalo na 

zona aerada é a zona intermediária. O sensor a 300 cm de profundidade tem pequenas 

variações com os eventos de precipitação de grandes volumes, devido a grande influência da 

zona de franja capilar.  
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Os menores valores de umidade ocorrem no período seco e os maiores no período 

chuvoso.  
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