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Introdução

A necessidade do uso racional dos recursos hídricos, 
aliado ao avanço da eletrônica, tem contribuído para a 
intensificação dos estudos do monitoramento da água 
no solo. A instrumentação de microbacias é de 
fundamental importância para gerar informações 
hidrológicas que possam subsidiar a gestão 
descentralizada dos recursos hídricos, e melhorias na 
oferta hídrica para os diversos usos.

Igualmente, a concentração da solução no solo é de 
fundamental importância para a agricultura, 
principalmente pelo conhecimento de sua variação na 
otimização do manejo da fertirrigação [1].

Dentro deste contexto a técnica da Reflectometria no 
Domínio do Tempo (TDR) destaca-se na estimativa da 
umidade e condutividade elétrica pela: precisão, por ser 
um método não destrutivo, a não utilização de radiação 
ionizante, possibilidade de automação, e acoplamento 
de dispositivos multiplicadores de leituras [2]

Apesar das admiráveis vantagens o equipamento 
TDR ainda apresenta o alto custo [3].

O presente trabalho tem por objetivo apresentar 
dados preliminares da umidade e condutividade elétrica 
do solo determinadas in situ, por meio de equipamento  
TDR 100, de forma a validar o uso de sondas TDR, 
confeccionadas em laboratório e de baixo custo, no 
monitoramento da dinâmica de água e soluto no solo.

Material e métodos

A. Princípio de funcionamento

O TDR faz a quantificação da constante dielétrica 
das três fases do solo (sólida, líquida e gasosa), ao 
redor da sonda; o que torna esta técnica eficiente é o 
fato de que a constante dielétrica da água é 
relativamente superior as constantes das fases: sólida e 
gasosa.

A condutividade elétrica do solo (ε) em dS/m é uma 
variável que depende da constante da sonda (Kp), e da 

condutância (σ) quantificada pelo equipamento, de acordo 
com a seguinte equação:

                                                 (1)

B. Construção das sondas

Foram construídas oito sondas, Fig. 1B, adotando-se
metodologia proposta por Souza et al. [4]. As sondas foram 
construídas com três hastes paralelas contínuas de aço 
inoxidável (AISI 304; Ø = 3 mm). As hastes foram cortadas 
e afiadas de forma que obtivessem 200 mm de 
comprimento.

O esqueleto da sonda TDR, haste e cabo coaxial, foram 
acoplados a um gabarito que contém um molde de silicone, 
Fig. 1C, no formato desejado das sondas. A resina epóxi foi 
utilizada objetivando a formação de um bloco resistente, 
promovendo sustentação do esqueleto das sondas e 
marcando o início de impedância característico para a 
estimativa da constante dielétrica do solo (Ka). Ao final do 
processo de endurecimento da resina, a retirada da sonda 
foi facilitada utilizando-se vaselina no interior do perfil 
antes do repouso do esqueleto sobre o molde de silicone.

Posteriormente, buscando-se avaliar a discrepância entre 
as sondas produzidas quantificou-se o Kp de cada sonda 
[5]. Para isso procedeu-se com a imersão das sondas uma a 
uma em água deionizada e com o auxílio do software 
PCTDR, versão 2.07 ® Campbell Scientific, o TDR 100 
quantificou as constantes buscadas. As sondas foram 
dispostas verticalmente na camada mais superficial do solo, 
Fig. 1D. Cabe ressaltar que os valores das variáveis 
utilizadas na programação do TDR 100, também foram 
obtidos através deste software.

C. Equipamentos Necessários

Para armazenamento dos dados oriundos da TDR 100
utilizou-se um sistema eletrônico de aquisição de dados 
“datalogger” modelo CR1000 Campbell Scientific, Fig. 1A, 
que, por sua vez foi conectado a uma bateria PS 100 12
volts. Adicionalmente, para que se aumentasse o tempo de 
vida útil da bateria, optou-se pela utilização de um painel 



solar modelo SX50 que, em dias de céu aberto e 
radiação solar intensa, é responsável pela recarga da 
bateria.

D. Local da Instalação

A instalação foi conduzida na Bacia experimental do 
Riacho Jatobá, Fig. 1E, que está localizada no 
Município de Pesqueira, região Agreste do Estado de 
Pernambuco. A área experimental está equipada com 
um pluviômetro automático capaz de armazenar a 
precipitação no datalogger. Sendo possível, ao final da 
instalação da TDR, o confronto dos valores das
constantes dielétricas do solo, fornecido pelo TDR, 
com os eventos pluviométricos.

Resultados

A. Validação

Na tabela 1 são apresentados os valores de Kp para 
as sondas confeccionadas em laboratório, Fig. 1B. A 
esse respeito observa-se baixa dispersão entre os 
valores encontrados, sendo a média igual a 2.891 e o 
maior erro relativo à média de 5,3%, observado na 
sonda de número sete. Valores próximos aos 
encontrados neste trabalho foram apresentados por [5], 
fabricante do equipamento TDR 100 e [6], que utilizou 
diferentes metodologias para estimar os valores de Kp.

A Fig. 2A apresenta leituras da constante dielétrica 
do solo para as oito sondas supracitadas, bem como a 
precipitação local. Nota-se que houve um acréscimo de 
umidade após os eventos pluviométricos, caracterizado 
pela elevação dos valores estimados da constante 
dielétrica ao redor das sondas. 

Os valores de Ka apresentados neste trabalho, apesar 
de representarem níveis baixos de umidade do solo, são 
coerentes aos valores observados na literatura, a saber: 
[7] e [3].

A condutividade elétrica do solo, Fig.2B, aumentou
nos dias chuvosos indicando que os sais adsorvidos às
partículas de argila dissolveram-se na solução do solo e 
possivelmente houve lixiviação dos sais da camada 
superficial para subsuperficial, onde se encontram as 
sondas, aumentando assim os níveis de condutividade 
elétrica.

Discussão

O aumento dos valores das constantes dielétricas 

frente a eventos pluviométricos indica haver coerência na 
instalação do equipamento, hipótese esta ratificada pelos 
artigos encontrados na literatura. Entretanto não se avaliou 
o desempenho das sondas em situações de umidade do solo 
próximas a saturação, este procedimento pode ser realizado 
em uma etapa meticulosa de calibração. 

O bom desempenho das sondas produzidas em 
laboratório sustenta sua utilização para a estimativa de 
condutividade elétrica do solo, uma vez que a determinação 
de sua constante (Kp) é essencial na quantificação de sais 
no solo, conforme Equação 1. Em investigações futuras os 
valores de condutividade elétrica estimados pelas sondas, 
serão validados com valores reais de campo, através de 
coletas periódicas de solo para extração da solução e 
determinação da condutividade elétrica em laboratório.

De forma geral a TDR estimou com qualidade a umidade 
e a condutividade elétrica da solução do solo, sendo 
essencial o monitoramento e calibração do equipamento 
sob condições extremas de campo para seu adequado 
emprego.
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Tabela 1. Constantes das sondas TDRs fabricadas em laboratório. 

Sonda nº 1 2 3 4 5 6 7 8

Kp 2,9664 2,9707 2,8639 2,8366 2,8610 2,9208 2,7360 2,9726



Figura 1. (A) – TDR 100, bateria PS 100, Multiplexador SDMX 50 e datalogger CR 1000 sendo fixados a caixa da Campbell 
Scientific; (B) – Sonda TDR de fabricação alternativa; (C) – Molde com sondas TDR em processo de secagem da resina epóxi; (D) –
Instalação do sensor TDR na camada superficial do solo, posição vertical; (E) – Sistema TDR, pluviômetro e painel solar instalados 
na Bacia Experimental do Riacho Jatobá.
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Figura 2. Variação da constante dielétrica (A) e condutividade elétrica (B) do solo em resposta a eventos pluviométricos.
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