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RESUMO: Conhecer a umidade de um solo é importante, pois a medição oportuna do 

conteúdo de água do solo é uma ferramenta essencial para manejar a irrigação de uma cultura, 

existem vários métodos de determinação de umidade, entretanto geralmente os mais precisos 

demoram em dar o resultado (método padrão de estufa) ou são caros, e algumas alternativas 

como o método das pesagens de rápido resultado e de boa precisão é pouco utilizado por sua 

recomendação sempre estar relacionado a instrumentos de vidraria. O presente trabalho 

objetiva comparar os resultados de umidade do solo obtidos pelo método padrão e pelo 

método das pesagens com Erlenmeyer e garrafa pet para a determinação do conteúdo de água 

do solo em duas áreas experimentais. Os métodos das pesagens com Erlenmeyer e garrafa pet 

apresentaram desempenho semelhante quando comparado ao método padrão de estufa, 

destacando o uso da garrafa pet por ser de fácil aquisição, prático e apresenta custo baixo, 

podendo ser um instrumento confiável na determinação da umidade do solo. 

PALAVRAS-CHAVE: Manejar a irrigação; Método padrão de estufa; Erlenmeyer. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Conhecer a umidade de um solo é importante, pois a medição oportuna do conteúdo de 

água do solo é uma ferramenta essencial para manejar a irrigação de uma cultura, dessa forma 

podem-se obter maiores produtividades, já que a mesma está intimamente relacionada á 

dinâmica da água no solo e em especial aos atributos físicos que afetam a relação solo-água 

(BUSKE et al., 2013).  

Saber a quantidade de água disponível em um solo vai proporcionar para um produtor 

rural o momento exato de quando e quanto irrigar. Inúmeros são os métodos utilizados para a 
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determinação do conteúdo de água no solo, entre os principais métodos utilizados está o 

método-padrão de estufa ou gravimétrico. Este é um método direto e bastante preciso e serve 

como padrão para calibrar outros métodos, entretanto a obtenção do resultado é demorado, o 

qual será de aproximadamente 24 horas.  

Outro método de determinação do conteúdo de água no solo é o método das pesagens 

desenvolvido por PAPADAKIS (1941) e melhorado posteriormente por KLAR et al. (1966), 

este apresenta uma precisão relativamente boa quando comparado ao método padrão de 

estufa. É um método direto e simples, onde após obtenção do padrão e da densidade de 

partículas do solo, necessita apenas de uma balança com sensibilidade de 0,1 g, tornando um 

método barato e com boa precisão para fins práticos (KLAR, 1984). No entanto, o uso de 

vidrarias como (Erlenmeyer, balão volumétrico e copos de 500 ml), faz com que dificulte ser 

utilizado em propriedades rurais, dessa forma o uso de materiais volumétricos como a garrafa 

pet de simples aquisição e de volume conhecido pode ser uma alternativa para a determinação 

da umidade pelo método das pesagens. 

Dessa maneira, o presente trabalho objetiva comparar os resultados de umidade do solo 

obtidos pelo método padrão e pelo método das pesagens com Erlenmeyer e garrafa pet para a 

determinação do conteúdo de água do solo em duas áreas experimentais. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Solos do Departamento de 

Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Foram coletadas duas 

amostras de solo (S1 e S2) na camada de 0 - 0,2 m, de duas áreas distintas, ambas na UFV.  

O solo S1, localizado na área experimental de Hidráulica, Irrigação e Drenagem do 

Departamento de Engenharia Agrícola, classificado como Argissolo Vermelho – Amarelo e 

apresentando densidade do solo de 1,47 g cm-3. O solo S2, da estação experimental Diogo 

Alves de Melo, do Departamento de Fitotecnia, é classificado como Argissolo Vermelho – 

Amarelo com densidade de 1,23 g cm-3. Estes solos foram escolhidos por apresentarem 

cultivos e sistemas de irrigação distintos, sendo o S1 cultivado com maracujá e irrigação por 

gotejo e o S2 com trigo e irrigação por aspersão.   

Para o experimento não determinou a densidade de partículas, portanto padronizou um 

valor médio da densidade em 2,65 g cm-3 (BERNARDO et al, 2006), para aumentar a 

praticidade dos métodos a serem testados.  
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Para determinação do teor de umidade dos solos foram testados três métodos (M1, M2 e 

M3), o método padrão de estufa (M1), e o método das pesagens (Figura 1) no qual foi 

realizado de duas maneiras, sendo (M2) utilização de Erlenmeyer de vidro com capacidade de 

0,5 litros e o (M3) utilização de garrafa pet com capacidade de 0,5 litros. Para a pesagem 

empregou-se uma balança digital com capacidade de 2000 g com precisão de 0,01 g.  

 

 

Figura 1 – Método das pesagens com Erlenmeyers e Garrafas Pet. 

 

Portanto, foram três métodos (M1, M2 e M3), com duas amostras de solo (S1 e S2) e 

três repetições, totalizando seis testes para cada método. Para determinação do método padrão 

utilizou-se 50 gramas de cada solo enquanto que para o método das pesagens 100 g, conforme 

determina o procedimento experimental. A umidade do solo determinada foi a atual 

encontrada em cada área experimental para os métodos propostos neste estudo.  

No método padrão de estufa as amostras foram secas por um período de 24 horas a 105 

°C ± 3 °C, sendo pesadas antes e depois da secagem, tornando possível calcular a 

percentagem de umidade do solo em base seca (KLAR, 1984; RIGHES et al., 2003; 

CARLESSO & ZIMMERMANN, 2005; BERNARDO et al., 2006; EMBRAPA, 1997). 

No método das pesagens, acrescentou-se a massa úmida das amostras água destilada até 

completar 0,5 litros do Erlenmeyer e da garrafa pet. Para a realização deste método é 

necessário que se calibre o método para cada tipo de solo e profundidade de trabalho, 

conhecendo assim a massa padrão (BERNARDO et al., 2006). Para a obtenção deste padrão, 

adiciona-se água até aproximadamente a metade do volume do recipiente, em seguida coloca-

se 100 g do solo seco em estufa a 105 °C agitando bem para garantir uma boa 

homogeneização da mistura água-solo. Posteriormente, completa-se o volume do frasco com 

água, e pesa-se o conjunto (M), considerado como padrão para o solo em questão, o qual é 

determinado apenas uma vez.  
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Para a determinação do conteúdo de água no solo, repete-se com a amostra de solo que 

se quer determinar a umidade, os mesmos passos utilizados para a obtenção do padrão, exceto 

a secagem do solo, obtendo-se o peso M’. O cálculo da umidade com base em peso úmido (U, 

em %) e base seca são efetuados por meio das equações abaixo (RIGHES et al., 2003):  

 

 � = (� − ��) × �
��

����
�     (2) 

 

Onde: Dp = densidade de partículas do solo, geralmente, igual a 2,65 g cm-3.  

 

 �� = 100 ×
�

�����
       (3) 

 

Onde: Ug é o conteúdo de água no solo em relação à massa seca (%), e U é o conteúdo de 

água no solo em relação à massa úmida (%).  

Os dados foram submetidos à análise de variância por meio do aplicativo SISVAR, e 

quando o F foi significativo até o nível de 5%, aplicou-se o teste de comparação de médias. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os métodos de determinação do conteúdo de água no solo não diferiram entre si pelo 

teste F a 5% de probabilidade (Tabela 1). Portanto, pode-se afirmar que o método das 

pesagens com Erlenmeyer e garrafa pet são confiáveis para a determinação da umidade do 

solo, pois não diferiram estatisticamente do método padrão de estufa. 

Resultados semelhantes foram observados por FILHO (1988) e BUSKE et al. (2013), 

onde observaram que o método das pesagens teve um bom desempenho na determinação da 

umidade para diferentes solos, e uma boa correlação entre o método das pesagens com o 

método padrão de estufa, independente do tipo de solo. 

Para os métodos das pesagens com ambos os instrumentos volumétricos quando mistura 

a água destilada à massa de solo forma-se espuma, confundido em alguns casos a leitura, 

sendo necessária a padronização de leitura, de preferência a espuma ficar completamente 

acima da marcação volumétrica, o que muitas vezes quando não padronizado a leitura pode 

afetar diretamente os valores encontrados de umidade gravimétrica. Esse mesmo problema foi 

relatado por BUSKE et al. (2013). 
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Tabela 1 – Resumo da análise de variância da Umidade do solo em peso. 

Quadrado médio 

FV GL Us 

Métodos 2 13,81ns 

Solo 1 641,82** 

Métodos x Solo 2 5,16ns 

Resíduo 12 13,13 

Total 17  

CV  12,82 

Média Geral  28,26 

ns Não significativo; * e ** significativo a 5% e 1%, pelo teste F. Métodos de determinação de umidade do solo; 

Solo: amostrado em duas áreas experimentais. 

  

Na Tabela 2 observa-se que a única diferença está entre as umidades dos dois solos 

testados, por serem de áreas experimentais distintas. Uma das dificuldades do método das 

pesagens para ambos os solos usando a garrafa pet é o disposição do solo dentro da mesma, 

podendo assim utilizar a metade de outra garrafa como funil para facilitar a disposição do solo 

na garrafa.  

 

Tabela 2 – Comparação de médias pelo Teste Tukey da Umidade pelos Métodos de 

estimativa e tipos de solo. 

 Umidade do solo (% em peso) 

Métodos Solo 1 Solo 2 

Padrão 23,85 35,52 

Erlenmeyer 19,72 33,37 

Garrafa Pet 23,31 33,82 

Média 22,29A 34,24B 

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste de comparação de médias a 5% de 

significância. 

 

O método das pesagens com a garrafa pet facilita a utilização pelos produtores e 

responsáveis técnicos, para se medir a umidade do solo, pois além de ser simples permite 

determinar a umidade do solo imediatamente no campo, colocando o solo na garrafa e com 
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uma pequena balança é possível determinar o momento de iniciar a irrigação de forma 

confiável, prática e com baixo custo. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Os métodos das pesagens com Erlenmeyer e garrafa pet apresentaram desempenho 

semelhante quando comparado ao método padrão de estufa, destacando o uso da garrafa pet 

por ser de fácil aquisição, prático e apresenta custo baixo, podendo ser um instrumento 

confiável na determinação da umidade do solo.  
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