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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi construir e calibrar sensores de umidade do solo, 

usando velas de filtros caseiros (cápsulas porosas), normalmente utilizadas para filtragem de 

água potável. O experimento foi realizado na Universidade Federal Rural do Semi-Árido, 

Mossoró-RN. Para construção dos equipamentos usaram-se cápsulas porosas das marcas 

comerciais Agelux, Oásis, Santo André e Steffani. Para fins de comparação, utilizou-se de 

outros 4 sensores da marca “Irrigás” de tensões diferentes. Para calibração, adotou-se um sistema 

composto por mangueira de 1,5 m de extensão flexionada em forma de “U” e acoplado a cápsula 

porosa, ao qual se determinava as tensões suportadas quando se observasse a saída de água na 

extremidade da mangueira. Também se determinou o tamanho de poros de cada cápsula porosa. Os 

resultados mostraram que em relação a tensão suportada, as cápsulas porosas demonstraram 

diferenças entre si, sendo suportadas tensões sempre menores que as encontradas pelo 

“Irrigas”, e que servem para determinação de umidade em solo de baixa tensão crítica em 

manejo de irrigação. Verificou-se que a cápsula Agelux por ter maior tamanho de poro médio 

apresentou menor capacidade de suportar tensões mais elevadas. 
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CONSTRUCTION AND CALIBRATION OF CAPSULES POROUS SENSORS FOR 

DETERMINATION OF SOIL MOISTURE 

 

ABSTRACT: The objective this study was construct and calibrate soil moisture sensors, 

using filters candles (porous capsules), commonly used for filtering drinking water. The 

experiment was conducted at the Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró-RN. 

Construction equipment used to porous capsules trademarks Agelux, Oasis, Santo André and 

Steffani. For comparison purposes, we used the other sensor marks 4 "Irrigas" different 

voltages. For calibration, it adopted a system comprising hose 1.5m extension bent in a "U" 

shape and attached to porous cup, which was determined tensions supported when observed in 
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the water outlet end of the hose. It also determined the pore size of each porous capsule. The 

results showed that in relation to rated voltage, porous capsules showed differences, always 

being supported voltages lower than those found by "Irrigas", and used to determine moisture 

in soil low critical voltage irrigation management. It was found that the Agelux capsule 

having higher average pore size showed lower ability to withstand higher voltages. 

KEYWORDS: filter candle, irrigation management, pore size. 

 

INTRODUÇÃO 

É imprescindível determinar o teor de água no campo, pois ela define o momento das 

operações mecanizáveis bem como os cuidados que se devem ter para um correto manejo de 

irrigação. Neste caso a determinação do teor de umidade do solo deve ser de forma rápida 

afim de que as tomadas de decisões sejam eficientes e que não causem sérios prejuízos paras 

as plantas. 

Existem no mercado atualmente vários equipamentos utilizados para determinação da 

umidade do solo. O “sistema gasoso de controle de irrigação” foi patenteado pela Embrapa e é 

usualmente denominado por sua marca registrada, Irrigas (CALBO & SILVA, 2001). Os 

produtos Irrigas não são apenas cápsulas porosas de desenhos e propriedades variadas. Mais 

do que isto, são sistemas completos e acessórios desenvolvidos para o manejo de irrigação 

agrícola e doméstico, com uma variedade de níveis de sofisticação. Adicionalmente, o Irrigas 

é um sensor de sistemas tensiométricos para aplicações científicas em engenharia agrícola, 

fisiologia vegetal e geologia. O irrigas na sua forma mais simples é um sistema que consta de 

uma cápsula porosa (sensor), conectada através de um tubo flexível a uma pequena cuba 

transparente, que é o dispositivo para medir o estado da água no solo. Para fins de manejo de 

irrigação, a cápsula é instalada no solo na profundidade efetiva do sistema radicular. Nesta 

situação a cápsula porosa entra em equilíbrio hídrico com o solo em poucas horas.  

Dessa maneira, este trabalho teve como objetivo construir e calibrar sensores que usem 

velas de filtros caseiros como cápsulas porosas para determinação da umidade do solo no 

manejo da irrigação.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no Laboratório de Manejo e Instrumentação na Irrigação 

pertencente à Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, Mossoró-RN. Foram 

utilizados para construção velas de filtro caseiro como cápsulas porosas das marcas 

comerciais Agelux (AGE), Oásis (OAS), Santo André (STA) e Steffani (STF). A estes filtros 
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foi acoplado uma mangueira transparente de 5 mm de espessura, vedada com cola, sendo 

acoplada ao conjunto uma mangueira  de 1,5 m de comprimento de coloração escura que 

também, vedada com cola para garantir maior segurança ao teste (Figura 1). Para vedação 

utilizou-se de cola silicone. 

 

 

Figura 1. Filtros comercias usados para construção das Cápsulas Porosas (A) e 

mangueira acoplada aos filtros (B). 

 

Para determinação do tamanho e da quantidade dos poros das cápsulas porosas de cada 

fabricante das velas de filtros caseiros, foi realizada analises de amostras destas em 

Microscópio Eletrônico por Varredura (MEV) no laboratório de Microscopia do Centro de 

Pesquisas do Semiárido da Universidade Federal Rural do Semi-Árido. As amostras foram 

cortadas em quadrados muitos pequenos e feito uma limpeza superficial Figura 2A, em 

seguida submetidas ao processo de metalização que consistiu no bombardeamento das 

cápsulas com partículas de ouro a fim de otimizar a visualização Figura 2B, sendo 

posteriormente analisadas em MEV modelo TESCAN e as imagem obtidas foram processadas 

no software VEJA TCX 64. 

 

Figura 2. Preparação das Amostras (A); Metalização usando Partículas de Ouro (B); Amostras 

sendo analisadas em MEV (C); Amostras após análise em MEV e Metalização (D). 

(A) (B) 

(A) (B) 

(C) (D) 
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As imagens obtidas foram utilizadas para determinar o tamanho médio dos poros por 

meio do uso de um paquímetro digital. O tamanho do poro era determinado em cm depois 

com o auxílio de escala da imagem convertia-se para µm (micrometro). Com os dados da 

porosidade foi possível fazer uma análise de regressão Linear entre as tensões obtidas de cada 

marca com o tamanho médio dos poros. Os valores obtidos de tensão em metros por coluna de 

água (m.c.a) foram convertidos em Kilopascal (KPa) e trabalhados em Delineamento de 

Blocos Inteiramente Casualizados  (DIC). Dessa forma se totalizou 8 tratamentos com 7 

repetições cada. A análise estatística se deu por análise de variância e comparação de médias 

pelo teste de Tukey 5% de probabilidade usando o software estatístico R. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 pode ser observado pela analise de variância entre as capsulas porosas em 

relação a tensão suportada e ao tamanho de poros que ocorre efeito significativo, isto é, existe 

diferença entre as tensões suportadas das capsulas bem como diferenças entre os tamanhos de 

poros de cada cápsula. Também pode ser visto pela diferença entre as médias que a marca 

Agelux (AGE) foi a que obteve menor tensão suportada e o maior tamanho de poros.  

 

Tabela 1. ANAVA e teste de médias das cápsulas porosas em relação a tensão (kPa) e 
tamanho de poros (μm). 

Fonte variação GL 
Quadrado médio 

Tensão Tamanho de poros 

Marca 3 16,683* 70064,918* 
Residuo 24 1,995 7772,759 
Total 27 - - 
CV (%) 14,34 - - 

Médias1 
Marca Tensão Tamanho de poros 
AGE     7,90    a       282,80   a 
STA     9,32    ab         64,11   b  
OAS   10,44    bc         79,11   b 
STF   11,74      c       157,50   ab 

*Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. 1 Médias seguidas pela mesma letra na coluna não 
diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

 

As cápsulas porosas da marca Steffani (STF) apresentaram maior valor médio de 

tensão (11,74 kPa). De acordo com CALBO & SILVA (2001), cápsulas deste tipo 
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especialmente de 12 kpa representa um custo de fabricação 100 vezes maior do que a 

construção de uma cápsula de tensão superior. 

Os filtros da marca Oásis (OAS) apresentaram uma tensão média de 10,44 Kpa, 

sensores Irrigás com essa tensão são recomendados para estudos de manejos de irrigação de 

plantas cultivadas em substratos ou solos muito arenosos conforme CALBO & SILVA 

(2001). Entretanto é importante saber que segundo LIZ et. al. (2008) as cápsulas porosas com 

essa tensão não são recomendadas para uso em substratos a base de fibra de coco, pois após 

atinguir um reduzido teor de água este substrato pode necessitar de um alto volume de água 

para iniciar seu processo de reidratação. 

As marcas comerciais Santo Andre (STA) e Agelux (AGE) apresentaram valor médio 

de tensão inferior a 10 Kpa sendo que sensores Irrigás abaixo dessa tensão são recomendados 

para uso em vasos, pois a capacidade de campo em solos arenosos e substratos variam 

normalmente entre de 2 kpa para  6 kpa em solos argilosos. CALBO & SILVA (2001) 

defende que sensores de baixa tensão crítica podem ser fabricados de outras formas e de 

outros materiais, isso mostra que as cápsulas porosas são ideais e adequadas para construção 

de modelos semelhantes a metodologia do sensor Irrigas. Estas cápsulas porosas aqui 

analisadas produziram valores de baixa tensão crítica. Sensores Irrigás com tensão baixas 

foram recomendadas por MAROUELLI ET AL. (2003) para serem usados em  cultura 

bastantes exigentes em água. 

 

Tabela 2. Médias de tensões suportadas em Sensores Irrigás e Cápsulas Porosas. 

Marca Tensão (Kpa)1 

Irrigás 25/05 42,03 a 

Irrigás 40/05 36,71 b 

Irrigás 80/05 33,17 b 

Irrigás 15/05 22,53 c 

STF 11,74 d 

OAS 10,44 d 

STA 9,31  d 

AGE 7,90  d 

1 Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste 

de Tukey . 
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Na Tabela 2, verificam-se que todas as cápsulas porosas obtiveram tensões menores 

que os sensores Irrigas. Os sensores Irrigás apresentaram maiores valores de tensão, pois 

foram fabricados exclusivamente para este fim com tamanho, diâmetro e espessura de 

materiais predefinidos. Para MAROUELLI et al. (2003), sensores de modelo 25/05 são 

recomendados para sistemas de irrigação tanto por gotejamento quanto por sulcos, bem como 

para uso em conjunto com outros sensores independentemente da tensão de referência para 

fins de monitoramento da quantidade de água aplicada em excesso. Os modelos Irrigás 25/05 

são recomendados para vários tipos de hortaliças como: abóbora, abobrinha, alho-porro, 

batata, berinjela, brócolis, ervilha – torta, espinafre, feijão vagem, jiló, melancia, melão nabo 

e pimentão (MAROUELLI et al., 2003). 

MAROUELLI et al. (2003) defende o uso combinado de sensores irrigas de 25 kpa, 40 

kpa e 15 kpa, que embora aumente os custos para muitos agricultores pode permitir um 

aprimoramento na qualidade do manejo de irrigação através da instalação simultânea destes 

sensores nas duas profundidades raso e profundo.isso permite determinar com melhor 

precisão a umidade do solo a qualquer momento (tensão) garantindo um melhor e mais rápido 

ajuste da lâmina de água aplicada. 

 

CONCLUSÕES 

As cápsulas porosas suportaram tensões sempre menores que as do “Irrigas”. A cápsula 

Agelux por ter maior tamanho de poros médio apresentou menor capacidade de suportar 

tensões mais elevadas. As cápsulas Steffani e Oásis apresentaram maios capacidade de 

suportar tensões mais elevadas do solo. 
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