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Uso da reflectometria no domínio do tempo para avaliar a 
distribuição de fósforo em colunas de solos fertirrigados

Using of the time domain reflectometry to evaluate the phosphorus distribution  
in soils columns fertirrigateds

Marcelo Rocha dos Santos1, Mauro Aparecido Martinez2, João Henrique Zonta3*,  
Antonio Teixeira de Matos2, Rubens Alves de Oliveira2

RESUMO

Estudos direcionados para o monitoramento da dinâmica de solutos no solo, sob áreas fertirrigadas, são de fundamental impor-
tância, pois permitem adotar medidas de manejo da fertirrigação possibilitando disponibilizar o nutriente nos locais de maior 
densidade radicular. Objetivou-se com esse trabalho avaliar, usando a técnica da TDR, a distribuição de fósforo em colunas de 
Neossolo Quartzarênico (RQ) e Latossolo Vermelho (LV) fertirrigadas com MAP. Foram realizadas fertirrigações com MAP nas 
colunas e determinados os teores de água (θ) e condutividades elétricas do solo (CEs) com uso de sondas de TDR instaladas em 
várias profundidades, sendo a concentração do nutriente estimada som uso de modelos matemáticos. Em ambos os solos o fósforo 
ficou adsorvido a camada superficial, não alcançado os 12 cm de profundidade, independentemente do momento da fertirrigação.
 Palavras chaves: fertirrigação, fósforo no solo, TDR.

ABSTRACT

Studies to monitor soil solute dynamics in fertigated areas are of great importance, because they allow the adoption of measures 
of fertigation management, making the nutrients available in the places of greatest root density. The objective of this study was to 
evaluate, using the TDR technique, the phosphorus distribution in Neosol Quartizarenic (RQ) and Red Latossol (LV) soil columns 
fertigated with MAP. The MAP fertigations were performed in the columns; the soil water content (θ) and soil bulk electric con-
ductivity (CEs) were obtained using (with) TDR probes installed at various depths, and the nutrient concentration was estimated 
using mathematical models. In both soils the phosphorus was adsorbed in surface layer, not reaching 12 cm depth, regardless of 
the moment of the fertigation was started.
 Key words: fertigation, soil phosphorus, TDR..

Introdução

O uso da fertirrigação vem sendo difundido em 
todo o País, especialmente na Região Nordeste, em 
pólos agrícolas de produção de frutas e hortaliças, 
sendo seu uso crescente principalmene em con-
dições de irrigação localizada. Com a expansão do 
uso desta tecnologia, a demanda por informações 
voltadas para o seu correto manejo tem aumentado 
sensivelmente, sendo, porém, tais informações ainda 
escassas (Folegatti, 1999).

Estudos direcionados para o monitoramento da 
dinâmica de solutos no solo, sob áreas fertirrigadas, 
são de fundamental importância, pois permitem 
adotar medidas de manejo de fertirrigação possi-
bilitando disponibilizar o nutriente nos locais de 
maior densidade radicular. Sob áreas fertirrigadas, o 
conhecimento da dinâmica de íons no solo é também 
necessário para a sustentabilidade dos recursos de 
solo e água (Coelho et al., 2005b).

O monitoramento de íons no solo é geralmente 
realizado com a utilização de extrator de solução, 
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realização de amostragem do solo ou o uso de 
extrato da pasta saturada do solo. O extrator é bas-
tante popular entre os pesquisadores por apresentar 
resultados precisos a um custo relativamente baixo, 
porém, sua instalação no solo reduz a precisão dos 
resultados, pois altera o local em estudo, não permi-
tindo repetições, e limita a obtenção de resultados 
a um curto espaço de tempo (Souza et al., 2006). 
A amostragem do solo requer maior tempo para 
análise e é um processo destrutivo. O extrato da 
pasta saturada não representa o estado iônico do solo 
em tempo real. Uma técnica que tem sido utilizada 
para a avaliação do movimento de solutos no solo é 
a reflectometria no domínio do tempo (TDR) (Bejat 
et al., 2000; Mmolawa & Or, 2000), que permite 
o monitoramento de íons em tempo real, de forma 
contínua e precisa, mantendo-se a estrutura do solo.

Com a utilização da TDR pode-se ao mesmo 
tempo, determinar, num dado local do solo, o teor 
de água e a condutividade elétrica (CEa), o que abre 
caminho para inferir a condutividade elétrica da 
solução do solo (CEw) e a concentração de um dado 
nutriente aplicado (Ci). A CEa, determinada com a 
utilização da TDR, é variável conforme o teor de 
água no solo (θ), uma vez que leva em conta a CEw 
e a condutividade elétrica do material sólido (CEs). 
Vários modelos matemáticos têm sido usados para 
estimar CEa em função de θ e da CEw, sendo que 
os modelos de Rhoades (1976) e o de Vogeler et al. 
(1996) são os que têm melhor correlacionado CEa, 
CEw e θ (SANTANA et al., 2004; Coelho et al., 2004).

Dos nutrientes aplicados ao solo via fertirri-
gação, o fósforo destaca-se devido sua interação 
com os constituintes do solo, com o Al, Fe e Ca, 
sua ocorrência em formas orgânicas e sua lenta 
taxa de difusão na solução, que o torna o nutriente 
menos prontamente disponível na rizosfera. Mesmo 
quando são aplicados fertilizantes, a maior parte 
do P adicionado é adsorvido em colóides do solo, 
tornando-se com o tempo, não-disponível, dada 
a formação de compostos de baixa solubilidade, 
sem propiciar uma esperada contribuição para a 
produção vegetal (Fernandes, 2006).

Segundo Coelho et al. (2004), a fertirrigação 
por gotejamento pode aumentar o movimento de P 
no solo de 5 a 10 vezes se comparado à aplicação 
na forma sólida no solo. O movimento é maior na 
fertirrigação porque uma maior concentração em 
uma faixa estreita do solo satura mais rapidamente 
os sítios de fixação de P mais próximos ao ponto de 
aplicação do fertilizante. O movimento de P no solo 

aumenta com a taxa de aplicação deste e também 
com o raio de molhamento.

Trabalhos relacionados à influência do momento 
da fertirrigação durante a irrigação na distribuição 
do íon no solo, ainda são escassos na literatura, 
portanto, objetivou-se com esse trabalho, avaliar, 
em laboratório, a distribuição de fósforo em colunas 
de solo Neossolo Quartzarênico (RQ) e Latossolo 
Vermelho Ácrico típico (LV) fertirrigadas com 
fosfato monoamônico, durante o início, o meio e 
o final da irrigação.

Materiais e Métodos

O experimento foi conduzido no Laboratório 
de Física do Solo, no Departamento de Engenharia 
Agrícola da Universidade Federal de Viçosa – UFV, 
montado em um arranjo experimental do tipo fatorial 
2 x 3, com três repetições, sendo os tratamentos 
duas classes de solos (Neossolo Quartzarênico e 
Latossolo Vermelho Ácrico típico) e três diferentes 
momentos de aplicação do fertilizante durante a 
irrigação (início, meio e final).

Os solos para o enchimento das colunas foram 
retirados de um Neossolo Quartzarênico (RQ) nas 
proximidades da Fazenda Experimental da EPAMIG, 
à latitude de 15º32’S e longitude de 43º46’W em 
Mocambinho, no município de Jaíba, MG,  e de um 
Latossolo Vermelho Ácrico típico (LV) proveniente 
da região do Alto Paranaíba, MG à latitude de 19° 21’ 
S e longitude de 046° 07’ W. O RQ foi retirado nos 
primeiro 40 cm de profundidade, enquanto o LV foi 
retirado de uma profundidade compreendida entre 50 
a 120 cm, o qual corresponderia ao horizonte Bw1 
e Bw2 (Rolim Neto, 2002), por estes apresentar ca-
racterística de eletropositividade. Os solos coletados 
foram secos ao ar e passados em peneira com malha 
de 2,0 mm. Amostras destes foram utilizadas para 
determinação das características físico-hídricas e 
químicas, conforme apresentado na Tabela 1.

Para monitoramento do teor de água no solo 
(θ) e da condutividade elétrica do solo (CEs) foram 
utilizadas sondas de TDR confeccionadas em labo-
ratório, sendo estas compostas de três hastes de 0,13 
m dos quais com 0,10 m de comprimento efetivo e 
0,03 m de comprimento coberto por resina, espaçadas 
entre si de 1,7 cm e sem resistor na haste central.

As colunas foram confeccionadas com tubos 
de PVC de 150 mm de diâmetro e 0,70 m de com-
primento, fechados em uma das extremidades, com 
um dreno na base, preenchidas com uma camada 
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de material de solo de 0,66 m, sobrando uma borda 
de 0,04 m. O solo foi compactado nos recipientes 
de modo a se obter massas especificas semelhantes 
às encontradas no campo (Tabela 1). Sondas de 
TDR foram inseridas horizontalmente nas colunas 
de solo num espaçamento de 9 centímetros entre 
si, para possibilitar a quantificação do teor de 
água e da condutividade elétrica do solo, sendo a 

Tabela 1. Características físico-hídricas e químicas no Neossolo Quartzarênico (RQ) e Latossolo Vermelho (LV).

Características físico-hídricas Características químicas

  RQ   LV   RQ   LV

Areia Grossa (kg kg-1)1  0,63  0,02 pH em água  5,34  5,01
Areia Fina (kg kg-1)1  0,24  0,03 pH em KCl  4,38  5,45
Silte (kg kg-1)2  0,02  0,11 P (mg dm-3)  2,10  0,50
Argila (kg kg-1) 2  0,11  0,84 K (mg dm-3) 46,0 10,0
Massa específica do solo (kg dm-3)3  1,49  1,07 Ca2+ (cmolc dm-3)  0,76  0,09
Massa especifica das partículas (kg dm-3)4  2,73  2,53 Mg2+ (cmolc dm-3)  0,10  0,00
Retenção de água a -10 kPa (cm3 cm-3)5  0,09  0,39 Al3+ (cmolc dm-3)  0,19  0,00
Retenção de água a -1.500 kPa (cm3 cm-3) 5  0,05  0,29 H+Al (cmolc dm-3)  1,10  3,00
Porosidade (m3 m-3)6  0,45  0,58 SB (cmolc dm-3)  0,98  0,12
Macroporosidade (m3 m-3) 7  0,36  0,16 CTC (t) (cmolc dm-3)  1,17  0,12
Microporosidade (m3 m-3) 8  0,09  0,42 CTC (T) (cmolc dm-3)  2,08  3,12
Condutividade Hidráulica (cm h-1)9 52,8 28,35 V (%) 47,10  3,80

m (%) 16,20  0,00
Matéria orgânica (dag kg-1)  0,78  1,94
P-rem (mg L-1) 41,9  3,6

1 Por peneiramento
2 Método da Pipeta
3 Método da proveta e anel volumétrico para S1 e S2 respectivamente
4 Método do balão volumétrico
5 Extrator de placa porosa
6 PT = 1 – ρs/ρp
7 PMACRO = PTOTAL - PMICRO
8 Mesa de tensão
9 Permeâmetro de carga constante

P – Na – K – Extrator Mehlich 1
Ca – Mg – Al – Extrator: KCl – 1 mol.L-1

H + Al - Extrator Acetato de Cálcio 0,5 mol/.L-1 – pH 7,0
SB = Soma de Bases
CTC (t) – Capacidade de Troca Catiônica Efetiva
CTC (T) - Capacidade de Troca Catiônica a pH 7,0
V = Índice de Saturação de Bases
m = Índice de Saturação de Alumínio
Mat. Org = C. Org x 1,724 – Walkley-Black
P-rem = Fósforo Remanescente

Figura 1. Vista geral das colunas com as sondas e o equipa-
mento de TDR.

primeira sonda inserida numa profundidade de 3 
cm (Figura 1).

A calibração das sondas para determinação 
do teor de água foi feita usando-se a metodologia 
proposta por Cecílio et al. (2004), onde, para o solo 
RQ um modelo polinomial de terceira ordem (eq 1) 
foi ajustado para determinar o teor de água do solo 
com base na constante dielétrica medido pela TDR, 
para o LV, um modelo linear (eq 2) apresentou bom 
ajuste, onde, os coeficientes de determinação foram 
de 0,98 para os dois casos. O coeficiente geométrico 
das sondas (Kp) foi 56,4084.

	 θRQ = 0,0000437Ka3 – 0,001829Ka2 + 
 (1)
 0,036518Ka – 0,1706486

	 θLV = 0,01188095Ka + 0,05948608 (2)

Em que θRQ e θLV são os teores de água (m3 
m-3) nos solos RQ e LV, respectivamente e Ka é a 
constante dielétrica do solo.

Nove colunas foram preenchidas com o RQ e 
nove com LV, sendo que para cada solo, as colunas 
foram fertirrigadas com solução de MAP. Em cada 
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solo a fertirrigação foi aplicada no início, no meio e 
no final do período de irrigação. Foi construído um 
sistema com frascos de Mariotte conectados a um 
recipiente gotejador, que possibilitou manter uma 
carga hidráulica constante, possibilitando a aplicação 
de água e solução fertilizante numa vazão média 
de 0,73 L h-1 e ainda, a aplicação independente da 
irrigação ou fertirrigação.

Após a montagem, as colunas foram submetidas 
a uma primeira irrigação, visando elevar o teor de 
água na camada de 0 a 0,40 m de profundidade a 
valores correspondentes a capacidade de campo. 
Terminada esta irrigação, esperou-se um período 
de três dias para redistribuição da água nas colunas 
de solo. Cessada a redistribuição, foi feita uma se-
gunda irrigação com duração de aproximadamente 
quarenta minutos na qual foi aplicada uma lâmina 
de 0,38 L de água e 0,10 L de solução fertilizante 
em cada coluna. A dosagem do fertilizante aplicado, 
de 57,5 kg.ha-1 de P, foram baseadas em valores 
recomendados de 690 kg.ha-1.ano-1 de P, respecti-
vamente, para a cultura da bananeira (BORGES et 
al., 2006), distribuídos numa freqüência mensal de 
aplicação. A irrigação foi feita com água destilada 
e a solução fertilizante (mistura do fertilizante com 
água destilada) apresentava condutividade elétrica 
de 1,82 dS.m-1. Após a irrigação, as colunas eram 
cobertas com plástico para evitar evaporação e 
permitir somente a redistribuição.

Durante o período de irrigação, fertirrigação e 
de redistribuição, os teores de água e as condutivi-
dades elétricas do solo foram determinadas usando 
um aparelho de TDR conectado a um datalogger. 
O datalogger foi programado a emitir comandos 
para a TDR fazer leitura em intervalos de 3 minutos 
durante a irrigação ou fertirrigação e em intervalo 
de 10 minutos após o final da irrigação, quando 
ocorria a redistribuição da água e dos fertilizantes 
no solo. Cada teste era encerrado quando a variação 
do teor de água com o tempo era mínima na coluna.

O modelo matemático proposto por Vogeler et 
al. (1996) e calibrado por Santos (2008) foi usado 
para estimar a condutividade elétrica da solução 
do solo (CEss) em função do teor de água (θ) e da 
condutividade elétrica do solo (CEs). Esse modelo 
foi conjugado com um modelo do tipo potencial que 
relacionou a CEss com a concentração do nutriente 
(Ci), resultando em um modelo final (Eqs. 3 e 4) 
capaz de estimar a concentração de nitrato no RQ 
e LV, respectivamente.

 Ci CE 0,434417 0,021373

0,475695 0,030135
/ 0,410731P

a

1

0,200779( )
=

− × θ +
× θ +
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CE 0,114154 0,045607

1,9088 1,71408
/ 0,041895P

a

1

0,584303( )
=

− × θ +
− × θ +

















 
(4)

em que,
CiP é a concentração do nitrato (mg L-1).
CEa é a condutividade elétrica do solo (dS m-1) e.

Resultados e Discussão

A distribuição de água e a condutividade elétrica 
do solo Quartzarênico desde a primeira irrigação em 
que se aplicou somente água, até o final do tratamento 
com MAP aplicado no meio da segunda irrigação 
são apresentadas na Figura 2. Observa se que no 
início da primeira irrigação o teor de água estimado 
usando a TDR era inferior ao teor de água do ponto 
de murcha permanente (0,05 cm3 cm-3). A primeira 
irrigação, que durou aproximadamente 1,5 horas, 
elevou o teor de água a valores acima da capacida-
de de campo (0,09 cm3 cm-3). Cessada a irrigação 
inicial, a coluna de solo passou por um período de 
redistribuição, ao final do qual toda coluna ficou com 
teor de água acima do ponto de murcha permanente.

Nota-se na Figura 2, pelo aumento da conduti-
vidade elétrica do solo nas maiores profundidades, 
que a primeira irrigação provocou a lixiviação dos 
sais já existente no solo.

A segunda irrigação, com a fertirrigação realizada 
no momento intermediário, começou a aproxima-
damente 117 horas do inicio da primeira irrigação.

A influência do momento da aplicação da so-
lução fertilizante na condutividade elétrica do solo a 
partir da segunda irrigação, para fertirrigações feitas 
com MAP no início, meio e final desta irrigação são 
verificadas na Figura 3. Nota-se que a condutividade 
elétrica atinge valor máximo de 0.052 dS m-1 na 
camada superficial (3 cm), quando aplicou-se fer-
tirrigação no final da irrigação, e de 0,22 dS.m-1 na 
mesma camada, quando aplicou a solução fertilizante 
no inicio da irrigação. Como o teor de água nos 
dois tratamentos não apresentou grandes diferenças 
em valores absolutos nas profundidades de 3 cm, 
pode-se inferir que houve somente movimentação 
de água para as camadas mais profundas quando 
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Figura 2. Distribuição do teor de água(a) e condutividade elétrica no (b) Neossolo Quartzarênico, a partir do inicio da primeira 
irrigação até final do teste com MAP aplicado na segunda irrigação em sua fase intermediária.

foi realizada a aplicação do fertilizante no final da 
irrigação, e que a solução fertilizante não avançou 
além dos 3 cm de profundidade. Para a aplicação 
do fertilizante no inicio da irrigação, houve a mo-
vimentação também do fertilizante para as camadas 
mais profundas, indicado pelo aumento no valor 
da condutividade elétrica com o passar do tempo.

Nota-se também na figura 3 elevados valores 
de CEa nas camadas mais profundas, referente a 12, 
21, 30, 39, 48 e 57 cm, o que não representa valores 
de CEa devido á aplicação do MAP. Antes de iniciar 
o experimento propriamente dito (Figura 1), as 
colunas eram submetidas a uma irrigação para que 

o teor de água ficasse na faixa entre a capacidade 
de campo e o ponto de murcha permanente. Nessa 
irrigação foi observado que os sais contidos no solo 
eram conduzidos para as camadas mais profundas 
juntamente com a frente de umedecimento o qual 
era verificado pelo aumento expressivo da condu-
tividade elétrica do solo como se vê na Figura 2.

Pela Tabela 1 nota-se que o solo RQ apresenta 
46 mg L-1 de potássio, 2,1 mg.L-1 de P e pequena 
quantidade de outros sais, isso pode ter contribuído 
para que durante a primeira irrigação realizada nas 
colunas, ocasionasse arrastamento dos sais contido 
no solo para aquelas camadas mais profundas.
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Figura 3. Teor de água e condutividade elétrica no Neossolo Quartzarênico com aplicação de MAP no início, meio e final da irrigação.

A influência do momento da aplicação da fer-
tirrigação na distribuição de fósforo no Neossolo 
Quartzarênico é observada na Figura 4. Verifica-se 
que, quando a fertirrigação foi realizada no início ou 
no meio da irrigação, o fósforo avançou além dos 3 
cm de profundidade, porém não alcançando os 12 
cm, ou seja, o fósforo ficou adsorvido na camada de 
3 a 12 centímetros de profundidade. Isso é notado 
devido ao pico no gráfico referente à sonda 3 cm, o 
qual não aparece nos 12 cm (Figura 4a e 4b). Tendo 
em vista que o fósforo não deslocou além dos 3 cm 
de profundidade, não é apresentada a distribuição 
de fósforo, quando a fertirrigação foi realizada no 
final da irrigação.

O teor de fósforo estimado pela TDR foi de 
29 e 0,5 mg.L-1 a 3 cm de profundidade quando 
foi aplicada solução de MAP no início e meio da 
irrigação, respectivamente.

A influência da fertirrigação com MAP no início 
da irrigação para o Latossolo Vermelho acrico típico 
(LV) na distribuição do teor de água e da condutivi-
dade elétrica é verificada na Figura 5. Nota-se que 
CEa permanece relativamente inalterada ao longo 
do período analisado enquanto há redistribuição de 
água na coluna, evidenciando que o fósforo contido 
na solução fertilizante ficou adsorvido às partículas 
de argila na camada superficial do solo, permitindo 
apenas a dinâmica e redistribuição da água no solo.
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Figura 4. Teor de fósforo na solução no Neossolo Quartzarênico quando a fertirrigação foi realizada no início da irrigação (a) e 
meio da irrigação (b).

Na fertirrigação feita no início da irrigação 
para o solo LV (Figura 5), o fósforo não lixiviou 
além dos 3 cm de profundidade, sendo que a 
frente umedecimento alcançou pelo menos os 57 
cm. Para verificar se havia necessidade de reali-
zar fertirrigação no meio e final da irrigação, foi 
realizada uma nova fertirrigação com solução de 
MAP, seis vezes mais concentrada que a primeira. 
Foi verificado nessa segunda fertirrigação que o 
sal também não alcançou os 3 cm de profundidade, 
não havendo então, a necessidade da aplicação 
da fertirrigação tanto no meio quanto no final da 
irrigação.

A baixa mobilidade do fósforo nesse solo se 
deve provavelmente ao alto teor de argila (Tabela 1) 

e a eletropositividade que este apresenta. Rolim 
Neto (2002) ressalta que com o aumento do intem-
perismo, principalmente em condições tropicais, os 
solos tornam-se mais eletropositivos e com grande 
capacidade de adsorver e reter ânions, tais como 
os fosfatos.

Estudando a distribuição do fósforo no solo 
sob fertirrigação com ácido fosfórico numa dosa-
gem de 10 kg.ha-1 de P2O5 para cada aplicação, 
após 5 aplicações sucessivas, Foratto et al. (2007) 
verificaram que em Latossolo Vermelho eutrófi-
co, de textura muito argilosa, o fósforo atingiu 
uma profundidade de aproximadamente 30 cm 
e o bulbo molhado alcançou 80 cm, sendo que 
todas as aplicações foram feitas com a mistura 
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Figura 5. Teor de água (a) e condutividade elétrica (b) do Latossolo com aplicação de MAP para diferentes profundidades.

fertilizante. Ressalva-se aqui, que mesmo aplicando 
uma dosagem de 57,5 kg.ha-1 de P, semelhante à 
aplicada por Foratto et al. (2007), o solo neste 
estudo apresenta característica de eletropositivi-
dade, o que o diferencia do solo usado por Foratto 
et al. (2007) e, no seu estudo, foi realizado cinco 
aplicações consecutivas.

Conclusões

A fertirrigação com MAP, quando realizada em 
qualquer momento durante a irrigação no Neossolo 
Quartzarênico e Latossolo Vermelho, possibilita que 
o fósforo fique adsorvido nos 12 primeiros centí-
metros de profundidade do solo, após a irrigação.
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