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Resumo: Existem diversas maneiras de determinação do teor de umidade do solo, podendo ser por métodos 

diretos, que funcionam pela remoção de água, e indiretos, que utiliza medida de propriedades químicas. O 

método da estufa é considerado como o método padrão de determinação de umidade, mas tem o problema do 

longo período de tempo para obter os resultados. Um outro método mais simples e rápido é o Speedy, que 

apresenta o resultado no mesmo momento. Este trabalho teve como objetivo verificar a efetividade do método 

Speedy para determinação da umidade de diferentes tipos de solos. Foram utilizados neste projeto quatro solos 

diferentes latossolo amarelo, cambissolo háplico (argiloso), cambissolo háplico (franco argiloso) e neossolo. 

Os ensaios foram realizados no prédio de laboratório de Análise de Solo, Água e Planta do Semiárido – 

LASAPSA, inicialmente os solos foram separados em cilindros com seis amostras para cada solo dando um 

total de vinte e quatro amostras, todas as amostras foram levadas há um recipiente com água para o processo 

de saturação durante dez dias. Logo após foram realizados os ensaios de determinação da umidade pelo método 

da estufa e o método Speedy, Os resultados individuais foram bastante satisfatórios para o latossolo amarelo, 

cambissolo háplico (franco argiloso) e cambissolo (argiloso) que apresentaram um coeficiente de determinação 

R² acima de 0,7 e não foram satisfatório para o neossolo que apresentou um coeficiente de determinação R² 

abaixo de 0,7. De maneira coletiva os resultados do método speedy deram abaixo em comparação com o padrão 

da estufa e é possível validar o método desde que tenha uma devida calibração para cada tipo de solo. 

 

Palavras-chave: umidade do solo. Coeficiente de determinação. Método da estufa. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As propriedades físicas do solo são de fundamental importância para caracterização dos mesmos quanto ao 

uso e manejo, e também são parâmetros que permite inferir sobre os diversos fatores que atuam sobre o solo 

(GUARIZ et al., 2009) [1]. A água faz parte dessas propriedades e saber essa informação é de fundamental 

importância para profissionais que trabalham com manejo de solos. 

Para a determinação do teor de umidade do solo tem-se os métodos diretos e indiretos. Os métodos diretos 

determinam o teor de umidade pela remoção do conteúdo de água (MORITZ, 2012) [2]. Os métodos indiretos se 

baseiam na medida de propriedades físicas e físico-químicas do solo que sejam proporcionais ao conteúdo de 

água no solo (VIONE, 2007) [3]. Os métodos diretos geralmente são os mais utilizados na obtenção da umidade.  

Quando se quer determinar a umidade de variadas amostras de solos para (CAMARGO e COSTA, 1960) 

[4,15] “normalmente é empregado nesses casos o método clássico gravimétrico, por meio de secagem da amostra 

em estufa a 105ºC. Apesar de altamente preciso e seguro, este processo nem sempre se mostra prático por ser 

trabalhoso, demorado e requerer instalações e aparelhamento dispendiosos”. Esse é o método direto determinado 

em laboratório conhecido como padrão da estufa que é responsável por calibra outros métodos e equipamentos 

de medição, sendo a sua principal desvantagem a demora no resultado que no mínimo se espera 24h para se obter 

o valor da umidade. 

Existe (CAPUTO, 1988) [5] “Um outro meio aliás muito simples e rápido, para determinar a umidade, 

consiste no emprego do aparelho Speedy. Ele é constituído por um reservatório metálico fechado que se comunica 

com um manômetro destinado a medir a pressão interna. Dentro desses reservatórios são colocados, em contato, 

uma certa quantidade de solo úmido e uma determinada porção de carbureto de cálcio (CaC2). A água contida no 

solo combinando-se com o carbureto de cálcio, gera acetileno, tal como expressa a equação 1: 

 

      CaC2 + 2H2O = Ca(OH)2 + C2H2                                                                                                       (1) 

Em que: CaC2 - caberto de cálcio, H2O- água, Ca(OH)2 - hidróxido de cálcio, C2H2 - acetileno   

de acordo com a variação da pressão interna obtém-se a quantidade de água existente no solo”. 

O método Speedy apresenta a vantagem de ser utilizado no campo e os resultados obtidos no mesmo instante, 

devido O teor de umidade se mostra bastante dinâmica no campo por isso é indicado a utilização do método 

Speedy por ser fácil de manusear. Além disso, a determinação do conteúdo de água no solo é rápida, obtendo-se 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO - UFERSA 
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Trabalho de Conclusão de Curso 2019.1. 
 

 
 



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2 

o resultado em poucos minutos. Este método possui a desvantagem de ser um método destrutivo (VIELMO, 

2008) [6], pois há perda de solo após a determinação da umidade e também não é considerado como um método 

padrão de determinação de umidade do solo. 

Este trabalho teve como objetivo geral verificar a efetividade do método Speedy para determinação da 

umidade de diferentes tipos de solo e objetivos específicos obter a umidade dos solos pelo método da estufa e 

pelo método Speedy, estabelecer uma relação entre os dois métodos de determinação da umidade do solo e 

correlacionar os resultados obtidos nos dois métodos para buscar saber em quais tipos de solos o método Speedy 

pode ser considerado como método confiável para determinar a umidade do solo. 

 

 
2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TÉORICO 

 

A umidade do solo ou teor em água é definida como relação entre a massa de água contida em uma amostra de 

solo pela massa de solo seco, sendo expressa em quilogramas de água por quilogramas de solo. Para determinação 

do peso seco e da massa de água, o método tradicional é a secagem em estufa, conhecido também como padrão 

gravimétrico, na qual a amostra é mantida a uma temperatura entre 105 °C e 110 °C, até que apresente peso 

constante, o que significa que ela perdeu sua água por evaporação (RODRIGUES e ARAUJO, 2016) [7]. 

Devido às dificuldades envolvidas na determinação direta da umidade do solo pelo método gravimétrico, 

geralmente utilizam-se métodos indiretos, em que a umidade é estimada a partir da medição de alguma propriedade 

do solo a ela relacionada (MIRANDA, 2007) [8]. 

O conhecimento da umidade do solo é de fundamental importância, pois indica em que condições hídricas 

encontram-se o mesmo podendo auxiliar na redução dos gastos com água e energia elétrica, haja vista que o 

monitoramento da umidade do solo possibilita aplicações controladas e pontuais de água, respondendo o quanto e 

quando irrigar em função das necessidades hídricas das culturas, sendo cada vez mais fundamental na agricultura. 

Ao conhecer a quantidade de água disponível no solo, o produtor rural pode irrigar somente quando for necessário. 

Assim sendo, para a realização da irrigação, a umidade do solo deve ser determinada anteriormente e servirá de 

parâmetro para a quantidade de água a ser aplicada pelo sistema (BUSKE, 2013) [9]. 

A determinação do teor de água no solo é fundamental em várias situações na agricultura e é imperativa para 

definir o momento de operações mecanizadas e controlar o correto manejo da irrigação. A umidade do solo é uma 

propriedade que afeta a porosidade e suscetibilidade à compactação, exigindo equipamentos que permitam o 

monitoramento espacial e temporal (KAISER et al., 2010) [10]. 

A umidade influencia importantes processos no solo e na planta tais como: movimento de água, compactação 

do solo, aeração do solo e desenvolvimento radicular. Baseado neste fato, questões referentes à variabilidade 

espacial e temporal de umidade para diferentes períodos do ano e diferentes fases de desenvolvimento de uma 

dada cultura tornam-se de extremo interesse (TIMM et al., 2006) [11]. 

Na agricultura irrigada, o manejo de água nas culturas preconiza a determinação da necessidade hídrica, formas 

de aplicação de água e acompanhamento da umidade na zona radicular das plantas. O monitoramento contínuo da 

umidade no solo em áreas irrigadas é importante para avaliar se a água aplicada pela irrigação está prontamente 

armazenando-se no solo explorado pelas raízes ou está se transferindo por percolação (BERNARDO; SOARES e 

MANTOVANI, 2006) [12]. 

Na engenharia civil, os estudos das propriedades dos solos são realizados geralmente em construções de grande 

porte, sendo que, para a determinação da umidade do solo, o método do Speedy é mais utilizado pela sua 

praticidade e rapidez na obtenção dos resultados (SOTELO et al., 2014) [13]. 

 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa foi realizada na Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, no Laboratório de 

Microbiologia e Matéria Orgânica localizado no prédio de Laboratório de Análise de Solo, Água e Planta do 

Semiárido - LASAPSA, onde foi verificado o teor de umidade em quatro diferentes solos. Para essa verificação 

foi utilizado o método padrão da estufa e o método Speedy. 

Os solos analisados foram Latossolo amarelo coletado no município de Serra do Mel-RN, cambissolo háplico 

coletado no município de Apodi-RN, Cambissolo háplico coletado no município de Upanema-RN, Neossolo 

flúvico coletado no município de Ipanguaçu-RN. Todos os solos já estavam armazenados no laboratório da 

UFERSA e cedidos para a realização deste trabalho. 

Primeiramente os solos foram levados ao Laboratório de Microbiologia e Matéria Orgânica, utilizando um 

recipiente com água, separam-se os 4 solos em cilindros com o fundo coberto com o pano multiuso para a água 

entrar em contato direto com o solo para a realização da saturação, sendo utilizados 6 amostras para cada solo 

dando um total de 24 amostras, as amostras ficaram no processo de saturação por 10 dias. 
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Figura 1. Amostras dos solos analisados. (Autoria própria) 

 

Após o processo de saturação as amostras ficaram alguns dias secando ao ar livre para baixar o teor de 

umidade visto que o aparelho Speedy utilizado tem uma limitação de medição de umidade de até 22%. Então 

quando o solo apresentou aparentemente uma diminuição do teor de umidade foi possível começar a 

determinação da umidade do solo.  

Os ensaios de determinação da umidade do solo foram realizados nas mesmas condições para as 24 amostras. 

      Na Tabela 1 verifica-se as classes texturais e a densidade para os solos utilizados neste estudo. 

 

Tabela 1. Granulometria, classificação textural e densidade dos solos analisados.  

(fonte: SILVA, 2018 [14]) 

Classe de 

solo 

Areia 

(%) 

Argila 

(%) 

Silte 

(%) 

Classe textural 

 

Densidade    

(kg.dm-³) 

Latossolo 

amarelo 
90,37 7,05 2,58 Areia 1,62 

Cambissolo 

háplico  
17,24 45,95 36,81 Argila 1,09 

Cambissolo 

háplico 
37,23 18,83 43,94 Franco argiloso 1,19 

Neossolo 

flúvico 
51,04 36,16 12,80 Argila arenosa 1,73 

 

2.1.1 MÉTODO DA ESTUFA 

 

Para a determinação pelo método da estufa foram utilizados os seguintes acessórios: recipientes de alumínio, 

balança e estufa. O primeiro passo foi separar as 24 amostras em recipientes de alumínio devidamente 

identificada e levada até a balança para a determinação da massa do recipiente com o solo úmido; logo após 

levou-se o conjunto para a estufa a 65ºC localizada no prédio do Laboratório de Solo, Água e Planta – LASAP 

para a secagem da amostra durante 48h e foi pesada novamente, obtendo-se assim a massa do solo seco com o 

recipiente e o último passo experimental é a determinação da massa apenas do recipiente usado para colocar o 

solo. 

 
Figura 2. Estufa a 65ºC. (Autoria própria) 
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O cálculo da umidade é dado através da equação 2:  

 

h =
𝑴𝟏−𝑴𝟐

𝑴𝟐−𝑴𝟑
∗ 100                                                                                                                                                 () 

                                                                                                        

onde: 

M1 = Massa do solo úmido mais a massa do recipiente, em (g) 

M2 = Massa do solo seco mais a massa do recipiente, em (g) 

M3 = Massa do recipiente, em (g) 

h = Teor de umidade, em (%) 

 

2.1.2 MÉTODO DO SPEEDY 

 

O ensaio do Speedy foi realizado no Laboratório de Microbiologia e Matéria Orgânica localizado no 

LASAPSA, a determinação da umidade é dada pela reação do carbureto de cálcio com a água gerando uma 

pressão que é medida por um manômetro. Os materiais utilizados foram os seguintes: balança, espátula, duas 

esferas de aço, tampa de pressão, recipiente de pressão, manômetro e ampola com carbureto de cálcio (CaC2). 

Foi separada 20 gramas de solo massa padrão de utilização do aparelho para ser colocada no recipiente de 

pressão, logo após adicionou-se as duas esferas, adicionou-se ampola com carbureto de cálcio, tampou-se o 

recipiente bem fechado para não deixar a pressão sair do recipiente, agitou-se o aparelho várias vezes até quebrar 

ampola, onde foi verificado um aumento de pressão no manômetro. Esperou-se a pressão ficar constante, o que 

significa que a água reagiu totalmente com o carbureto de cálcio; por fim, verificou-se no manômetro a pressão 

e o teor de umidade presente no solo. 

 

 
Figura 3. Aparelho Speedy e acessórios. (Autoria própria) 

 

 

2.2 RESULTADO E DISCUSSÕES  

 

Na Tabela 2 são apresentados os valores de umidade, para os solos estudados, determinados pelo método 

padrão da estufa e pelo método Speedy. Com esses resultados, foram obtidos gráficos de correlação entre os 

dois métodos de determinação da umidade do solo. 

 

 

Tabela 2. Teor de umidade do solo determinados pelo método padrão de estufa e pelo 

método de Speedy para os solos estudados. (Autoria própria) 

Amostras U. Método da Estufa (%) U. Método do Speedy (%) 

S11 2,08 1,80 

S12 2,27 2,20 

S13 1,92 1,70 

S14 1,89 1,60 

S15 2,17 1,90 

S16 1,89 1,50 

S21 14,60 13,20 
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S22 15,60 14,00 

S23 13,90 11,90 

S24 14,10 13,50 

S25 12,90 11,60 

S26 13,00 10,90 

S31 4,88 4.40 

S32 2,17 1,60 

S33 5,00 4,20 

S34 4,65 4.00 

S35 4,76 3,90 

S36 2,27 1,70 

S41 9,52 8,00 

S42 7,14 5,60 

S43 10,34 12,10 

S44 11,11 10,30 

S45 9,09 6,90 

S46 7,14 7,00 

** S1- Latossolo amarelo; S2- Cambissolo háplico; S3- Cambissolo háplico; S4- Neossolo 

flúvico. 

 

O Latossolo amarelo, conforme Tabela 1, apresenta característica arenosa com 90,37% de sua composição 

composta de areia, portanto é considerado um solo arenoso e densidade de 1,62 kg.dm-³. 

Observando o gráfico 1, a umidade obtida pelo método Speedy apresentou valores menores em comparação 

com método da estufa. A correlação entre os dois métodos apresentou ajuste do R2 de 0,91 e a equação ajustada 

ficou Upe = 0,631 Us + 0,9125, onde Upe é a umidade padrão de estufa e Us é a umidade determinada pelo 

Speedy.                                                                                            

     

Gráfico 1. Correlação dos valores de umidade do solo obtidos pelo Método Speedy e 

Método Padrão da Estufa para o Latossolo Amarelo Arenoso. (Autoria própria) 

 
. 

Ainda conforme a Tabela 1, o Cambissolo háplico traz na sua composição 45,95% de teor de argila, portanto 

é um solo argiloso e sua densidade é 1,09 kg.dm-³. 

Pelo gráfico 2, também é observado que os valores obtidos pelo método Speedy foram menores que pelo 

método padrão da estufa, mas que as umidades em ambos foram bem maiores do que os outros solos devido a 

característica das argilas de reter água. E os pontos apresentaram alguns valores longe da reta de correlação. 

A equação que ajustou a melhor correlação entre os métodos estudados para esse solo foi Upe = 0,7456 Us + 

4,6843, onde Upe é a umidade padrão de estufa e Us é a umidade determinada pelo Speedy. O coeficiente de 

determinação (R2) apresentado foi de 0,80. Para esse solo, com características argilosas, os resultados do método 

Speedy não apresentou tão boa correlação com método do padrão de estufa quando comparado com o Latossolo 

amarelo, porém foram satisfatórios, visto que o R2 foi superior a 0,70. 
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Gráfico 2. Correlação dos valores de umidade do solo obtidos pelo Método Speedy e Método                       

Padrão da Estufa para o Cambissolo háplico argiloso. (Autoria própria) 

 
 

O outro Cambissolo háplico estudado, de acordo com a Tabela 1, apresentou 18,83% de argila, tendo a sua 

classe textural classificada como franco argilosa. Sua densidade foi de 1,19 kg.dm-³. 

Analisando o gráfico 3, verifica-se que a determinação da umidade pelo método Speedy apresentou valores 

um pouco abaixo da determinação pelo método padrão da estufa, mas apresentou os valores mais próximos da 

reta. Dentre os solos analisados foi o que apresentou os melhores resultados de correlação entre as metodologias, 

com coeficiente de determinação R2 de 0,98 e equação de ajuste da reta sendo Upe = 1,0393 Us + 0,5267, onde 

Upe é a umidade padrão de estufa e Us é a umidade determinada pelo Speedy.  

             

Gráfico 3. Correlação dos valores de umidade do solo obtidos pelo Método Speedy e             

Método Padrão da Estufa para o Cambissolo háplico franco argiloso. (Autoria própria) 

                                                                        
 

Ainda de acordo com a Tabela 1, o Neossolo flúvico apresentou 51,04% de areia e 36,16% de argila, sendo 

caracterizado como um solo com característica argilo arenoso e sua densidade foi de 1,73 kg.dm-³. 

No gráfico 4, observa-se que os valores do método Speedy apresentou teores abaixo do método padrão da 

estufa. A equação ajustada para a correlação das duas metodologias foi Upe = 0,5589 Us + 4,4109, onde Upe é 

a umidade padrão de estufa e Us é a umidade determinada pelo Speedy. O coeficiente de determinação R2 entre 

as metodologias foi 0,68. 

Para esse solo (Neossolo flúvico de textura argila arenosa), os resultados do método Speedy apresentou a pior 

correlação com o método padrão da estufa, inclusive com coeficiente de determinação R2 não satisfatório, pois o 

mesmo ficou abaixo de 0,7. 
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Gráfico 4. Correlação dos valores de umidade do solo obtidos pelo Método Speedy e 

Método Padrão da Estufa para o Neossolo flúvico argilo arenoso. (Autoria própria) 

 
                  

De maneira geral os solos mais argilosos apresentaram um maior teor de umidade em relação aos solos 

arenosos devido as suas características de reter água apesar dos solos estarem nas mesmas condições. 

Com relação à influência da textura na precisão do método do speedy, pode-se perceber que as variações 

granulométricas dos solos estudados, de um modo geral, não influenciaram nos resultados de umidade, 

demonstrando a eficácia das metodologias avaliadas (RIBEIRO et al, 2018) [15,17]. 

A umidade pelo método Speedy apresentaram valores abaixo em relação ao método da estufa. (CAMARGO 

e COSTA, 1960) [4,16] obteve como resultados a umidade pelo Speedy abaixo em relação ao método da estufa. 

Verifica-se também que, quanto maior a umidade da amostra, menor a precisão da determinação realizada 

pelo método do speedy (RIBEIRO et al, 2018) [15,17]. Neste trabalho os solos que apresentaram maiores teores 

de umidade foram cambissolo háplico (argiloso) e neossolo flúvico em ambos os pontos ficaram longe da reta de 

ajuste e portanto tiveram uma menor precisão nos resultados obtidos pelo método Speedy. 

O solo que apresentou resultado não satisfatório nesse trabalho, foi o Neossolo flúvico. E os melhores 

resultados foram apresentados por Cambissolo (franco argiloso), Latossolo amarelo e o Cambissolo háplico 

(argiloso). 

O gráfico 5 apresenta a correlação geral dos valores da umidade do solo obtidos no métodos Speedy e Padrão 

da estufa, para todos os solos estudados. Nesse gráfico é possível observar que os teores de umidade apresentaram 

uma certa linearidade e que, apesar de individualmente um tipo de solo (Neossolo flúvico) não apresentar 

resultado satisfatório, no geral a correlação entre os dois métodos foi satisfatória para todos os solos estudados. 

A equação que descreve o ajuste da correlação entre o método Speedy e o método Padrão de estufa para todos 

os solos simultaneamente foi Upe = 1,059 + 0,4063, onde Upe é a umidade padrão de estufa e Us é a umidade 

determinada pelo Speedy. O coeficiente de determinação R2 apresentado foi de 0,97, ou seja, as duas 

metodologias estudadas, considerando os vários tipos de solos simultaneamente, apresentaram uma ótima 

correlação nos seus resultados. 

 

Gráfico 5. Correlação dos valores de umidade do solo obtidos pelo Método Speedy e 

Método Padrão da Estufa para todos os solos estudados simultaneamente. 

 
** LA- Latossolo amarelo; CHA- Cambissolo háplico (argiloso); CHF- Cambissolo háplico 

(franco argiloso); NF- Neossolo flúvico. 
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3. CONCLUSÕES  

 

O teor de umidade do solo apresentou ligação direta com o teor de argila presente. 

O cambissolo háplico (textura franco argilosa) apresentou o melhor resultado dentre os solos estudados e o 

neossolo flúvico apresentou resultado não satisfatório mas quando analisados todos os quatros diferentes solos 

de maneira geral os resultados obtidos foram satisfatórios, por tanto é valido a utilização do método Speedy para 

a determinação da umidade do solo porém ficou demostrado a importância de se analisar e calibrar o método 

Speedy para cada tipo de solo específico. 
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