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RESUMO: A histerese ocorre nas curvas de retenção porque o potencial com que a água está 

retida no solo é determinado pelas condições na interface ar-água e pela natureza dos filmes 

de água no solo, dando origem às curvas distintas de retenção de água no solo e não 

superpostas. Objetiva-se com o foi abordar o fenômeno da histerese nas curvas características 

do solo, analisando-as no manejo da irrigação em lisímetros de drenagem. O experimento foi 

conduzido na área experimental do Grupo IRRIGA do Campus de Arapiraca da UFAL. A 

metodologia para obtenção das duas curvas de secamento e umedecimento foi realizada 

através da aplicação de lâminas de água até a completa saturação do solo nos lisímetros. 

Inicialmente foram realizadas as curvas de secamento, coletando amostras do solo dos oito 

lisímetros de drenagem, em seguida foram conduzidas à estufa (80º C) e colocado para o 

secamento a intervalos de 24 horas durante sete dias, pesando-os diariamente. Já a curva de 

umedecimento, foi adicionada água gradativamente fazendo o caminho inverso do secamento. 

Os resultados demonstram que o fenômeno da histerese ocorreu nas curvas de secamento e 

umedecimento nos oito lisímetros, onde a curva de secamento caracteriza a evaporação e a 

curva de umedecimento a infiltração de água no solo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Curvas características, umidade do solo, potencial matricial. 

 

 

THE PHENOMENON OF THE HYSTERESIS IN THE RETENTION CURVES OF 

THE SOIL WATER AND ON IRRIGATION MANAGEMENT 

 

ABSTRACT: The hysteresis occurs in the retention curves because the potential at which 

water is retained in the soil is determined by the conditions at the air-water interface and the 

nature on the soil water movie, giving rise to different curves water retention in the soil and 
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not overlap. The objective the work was to address the phenomenon of hysteresis in the 

characteristic curves of soil, analyzing the drainage lysimeters on the irrigation management. 

The experiment was conducted in the experimental area of the IRRIGA Group of Campus of 

Arapiraca of the UFAL. The methodology to obtain the two curves of drying and moistening 

was conducted by applying blades water up to full saturation of the soil in lysimeters. Initially 

were held the drying curves, collecting soil samples of the eight drainage lysimeters, then 

were conducted on the stove (80 ° C) and placed for the drying at intervals of 24 hours for 

seven days, weighing daily. Already the wetting curve, was water added gradually making the 

way reverse of the drying. The results demonstrate that the hysteresis phenomenon of the 

occurred on the curves of drying and moistening in the eight lysimeters, where the curve 

drying characterized evaporation and the moistening curve the water infiltration into the soil. 

 

KEYWORDS: Characteristic curves, soil moisture, matric potential. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A curva de retenção da água no solo é expressa pela relação entre o potencial matricial 

(m) e o teor umidade do solo (). A retenção de água na matriz do solo é governada por duas 

forças principais, as forças capilares e as forças de adsorção, as quais são denominadas de 

forças mátricas, dando origem ao termo potencial mátrico da água no solo (VIEIRA & 

CASTRO, 1987). 

Segundo MARCIANO (1995), ter-se-á vários pares de m e , usados na confecção da 

curva ou ajustados a diversos modelos como o de Van Genuchten, de uso mais freqüente, que 

calcula o valor atual da umidade no solo. 

A curva de retenção de água no solo é um indicador físico bastante valioso da qualidade 

do solo. Sua obtenção pode ser realizada de forma tradicional em laboratório utilizando 

amostras indeformadas ou deformadas de solo (EMBRAPA, 1997), fazendo uso da 

metodologia clássica da mesa de tensão ou câmaras de pressão (RICHARDS, 1996). 

A histerese, do grego hysteresis (atraso) é o aparecimento de um atraso na evolução de 

um fenômeno físico em relação a outro. Segundo LUCENA (1998), o fenômeno da histerese 

pode ser aplicado em vários ramos da agricultura, como no caso de emissores, implicando no 

fornecimento de duas diferentes vazões para uma só pressão. 
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Segundo JURY et al., 1990 a histerese ocorre nas curvas de retenção porque o potencial 

com que a água está retida no solo é determinado pelas condições na interface ar-água e pela 

natureza dos filmes de água no solo e não pela quantidade de água presente nos poros. 

A histerese pode ser observada nas curvas características do solo dando origem às 

curvas distintas de retenção de água no solo e não superpostas. Neste sentido, se pode afirmar 

que a histerese é maior quanto maior for à distância entre as curvas e, portanto, maior o seu 

efeito na irrigação ao fazer uma opção de comportamento da curva. 

Devido a grande dificuldade de informações na literatura sobre a histerese em manejo 

de água e solo, objetivou-se com o trabalho, abordar o fenômeno da histerese nas curvas 

características do solo, analisando-as no manejo da irrigação em lisímetros de drenagem. 

 

 

MATERIAL  E  MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na área experimental do Grupo de Pesquisa em Manejo de 

Água para Irrigação (Grupo IRRIGA) do Campus de Arapiraca da Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL), localizada no município de Arapiraca (AL). 

O solo foi coletado em oito lisímetros cilíndricos de diâmetro e  altura iguais a 0,40 e 

0,80 m, respectivamente. As amostram do solo foram coletadas em quatro profundidades, 0 – 

0,15;  0,15 – 0,3;  0,3 – 0,45;   0,45 – 0,6 m. O solo é classificado como Latossolo Vermelho 

Distrófico (EMBRAPA, 2006). 

A metodologia para obtenção das duas curvas de características do solo (secamento e 

umedecimento) foi realizada através da aplicação de lâminas de água até a completa saturação 

do solo nos lisímetros, adicionando inicialmente um volume igual a 35 litros, fechando os 

drenos dos lisímetros por 24 horas. Logo após, foi realizada a abertura dos drenos e a coleta 

das amostras nos oito lisímetros, conforme profundidades estudadas.  

Para observar o fenômeno da histerese nas curvas de retenção de água no solo foi 

realizado o processo de secamento e de umedecimento, o que afeta a relação entre a umidade 

do solo () e o potencial matricial (m). Inicialmente foram realizadas as curvas de 

secamento, coletando amostras do solo dos oito lisímetros de drenagem, nas suas quatro 

profundidades, em seguida foram conduzidas à estufa (80º C) e colocado para o secamento a 

intervalos de 24 horas durante sete dias, pesando-os diariamente. Já para obter a curva de 

umedecimento, foi adicionada água gradativamente conforme diferença de peso diário medido 

no decorrer dos sete dias, perfazendo o caminho inverso do secamento. Após a coleta dos 
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dados foram analisadas e observadas as diferenças entre valores de umidade do solo, 

buscando do fenômeno da histerese no processo de secamento e de umedecimento do solo. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 podem ser observados os resultados da umidade do solo no processo de 

secamento e na Tabela 2 no de umedecimento, o que afeta a umidade do solo (). Na Figura 1 

pode-se observar a ocorrência da histerese nos oito lisímetros quando se analisa os valores 

médios e as diferenças nos teores de umidades obtidos para as duas curvas de retenção de 

água no solo, secamento e umedecimento. Assim a histerese se manifesta, conforme foram 

obtidos dois tipos de curvas de retenção de água no solo, relacionando os diferentes 

lisímetros. 

 

Tabela 1.  Peso das amostras de um latossolo vermelho distrófico obtidas ao secamento nos 
oito lisímetros 

Dias 
Lisímetro 

1 2 3 4 5 6 7 8 Médias 

1 33,36 32,65 32,00 35,00 33,00 28,70 29,00 28,00 31,46 

2 33,24 32,79 30,23 35,48 31,95 28,56 28,46 27,19 30,99 

3 33,08 32,64 30,05 35,32 31,78 28,40 28,30 27,03 30,82 

4 32,87 32,43 29,82 35,08 31,52 28,12 28,03 26,75 30,58 

5 32,65 32,19 29,60 34,84 31,18 27,77 27,68 26,39 30,29 

6 32,38 31,92 29,35 34,57 30,76 27,36 27,29 25,98 29,95 

7 31,95 31,20 30,00 33,50 31,00 26,70 27,00 26,00 29,67 

 

Tabela 2.  Peso das amostras de um latossolo vermelho distrófico obtidas ao umedecimento 
nos oito lisímetros 

Aplicações 
Lisímetro 

1 2 3 4 5 6 7 8 Médias 

1 33,36 32,65 32,00 35,00 33,00 28,70 29,00 28,00 31,46 

2 33,13 32,28 32,41 34,47 34,02 28,37 29,31 28,33 31,54 

3 32,98 32,14 32,25 34,29 33,86 28,19 29,15 28,16 31,38 

4 32,76 31,93 32,02 34,05 33,60 27,91 28,86 27,89 31,13 

5 32,52 31,70 31,80 33,80 33,27 27,56 28,50 27,52 30,83 

6 32,26 31,41 31,56 33,54 32,85 27,16 28,10 27,10 30,50 

7 31,95 31,20 30,00 33,50 31,00 26,70 27,00 26,00 29,67 
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Figura 1.  Curvas de retenção de água de solo evidenciando o efeito da histerese durante sete 
dias em estufa a 80º C 

 

 

Segundo KLAR (1984), alterando-se a forma de obtenção da curva, seja por secagem, 

seja por umedecimento, surgirão curvas diferentes, não superpostas, e aos valores de um 

mesmo teor de umidade corresponderão potenciais matriciais diferentes, sendo o fenômeno 

denominado histerese. 

O fenômeno da histerese pode ser observado nos oito lisímetros, sendo que nos 

lisímetros 1, 2, 4 e 6, as curvas de secamento foram maiores que as curvas de umedecimento, 

o que poderá resultar numa super-irrigação, podendo ocasionar perdas na produtividade por 

excesso de água. Já nos lisímetros 3, 5, 7 e 8 as curvas de umedecimento foram maiores, o 

que indicará o excesso de água aplicada às culturas, resultando numa sub-irrigação e no 

estresse hídrico. 

A histerese pode ser parcialmente contornada direcionando as curvas de umedecimento 

para fenômeno de infiltração de água no solo; e curva de secamento para fenômeno a 

evaporação. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

1. O fenômeno da histerese ocorreu nas curvas de secamento e umedecimento nos 

oito lisímetros; 
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2. Nos lisímetros às curvas secamento e umedecimento, podem ocasionar perdas por 

excesso ou falta de irrigação, onde a curva de secamento caracteriza a evaporação 

e a curva de umedecimento a infiltração de água no solo. 
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MODALIDADE: Manejo de Irrigação 
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