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RESUMO 

 

Considerando as problemáticas envolvendo uso excessivo de fertilizantes no cultivo 

convencional e a salinização de áreas fertirrigadas, objetivou-se estudar o manejo da 

fertirrigação utilizando balanço de massa, com a aplicação da equação de balanço de massa. O 

estudo baseia-se em trabalhos acadêmicos desenvolvidos usando o princípio do balanço de 

massa no controle dos níveis de salinidade. Foram selecionados cinco trabalhos acadêmicos 

que embasaram as discussões deste estudo. A partir dessa análise, verifica-se que o manejo da 

fertirrigação utilizando a equação de balanço de massa é eficiente e garante a manutenção dos 

níveis de salinidade do solo e a disponibilidade de nutrientes para as plantas. 

 

Palavras-chave: Condutividade elétrica. Salinidade do solo. Solução nutritiva. 

 

ABSTRACT 

 

Considering the issue involving excessive use of fertilizers in conventional farming and 

salinization of soils we decided to study the management of fertigation using mass balance 

equation. The main objective was to verify and analyze the performance of mass balance 

equation in the management fertigation. The study was based on papers developed from the 

principles of mass balance in the control of salinity levels. We selected five papers witch 

supported the discussions of this study. From this analyses, it was verified that the management 

of fertigation using the mass balance equation is efficient and guarantees the maintenance of 

soil salinity levels and the availability of nutrients for the crops. 

Key-words: Electrical conductivity. Soil salinity. Soil solution. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O cultivo de hortaliças sob condições protegidas tem crescido devido o melhor controle 

da umidade, fertilidade, salinidade, pragas e doenças do solo. Para este tipo de cultivo, tem-se 

a possibilidade de utilização da mesma porção de solo em diversos ciclos consecutivos, por se 

tratar de pequenas quantidades facilmente manejadas.   
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 Geralmente o manejo da irrigação, e para no caso do cultivo de hortaliças o manejo da 

fertirrigação, é feito aplicando-se uma fração de lixiviação de 10 a 30% da lâmina aplicada, 

visando controlar a salinidade e o desbalanço nutricional. Porém com aumento da lâmina de 

água aplicada pode causar redução na eficiência do uso da água e promover a lixiviação de 

nutrientes, contribuindo assim para reduzir a produtividade e aumentar os riscos de 

contaminação dos lençóis subterrâneos de água (ANDRADE et al., 2008). 

 O uso da técnica da fração de lixiviação pode aumentar o consumo hídrico 

consideravelmente, sendo fator limitante em muitas áreas, além do que, a aplicação de uma 

lâmina de irrigação excessiva pode carrear os nutrientes para uma profundidade fora do alcance 

das raízes, diminuindo a eficiência da adubação; além disso, pode também provocar a lixiviação 

desses nutrientes para o lençol freático, com consequente contaminação ambiental ou perdas 

econômicas. A partir da utilização de extratores providos de cápsulas porosas usados na 

extração de solução de solo, é possível determinar a condutividade elétrica e a concentração de 

íons do solo com elevada precisão (LIMA, 2009), afirmando também que, com o aumento da 

concentração iônica da solução aplicada ao solo, ocorre um aumento na condutividade elétrica 

da solução obtida. 

 A fertirrigação é uma técnica consolidada principalmente por causa da redução de mão-

de-obra, da economia por unidade de produção e por garantir uma melhor uniformidade dos 

nutrientes, apesar disso o manejo desta técnica, em diversos casos, não é realizado de maneira 

correta (ELOI et al., 2007). Dessa forma, o uso inadequado da fertirrigação vem causando 

diversos problemas de degradação dos solos, sendo a salinização um dos principais problemas 

encontrados atualmente nas áreas de produção (MURTAZA et al., 2006).A salinização de um 

solo ocorre mediante processo ao longo do tempo, pois, de acordo com RHOADES et al. 

(1992), a concentração de sais nos solos aumenta com a irrigação, e a salinidade pode ser 

incrementada com o tempo se as técnicas de manejo adequadas não forem adotadas. As 

possíveis soluções para o problema da salinidade incluem a utilização de práticas de manejo do 

sistema solo-água. 

Quando a água é de boa qualidade, parece ser mais sensato controlar a condutividade 

elétrica da solução do solo (CE) com o auxílio de extratores de cápsula porosa ou sondas TDR, 

de forma que a quantidade de fertilizantes e água aplicados seja suficiente para manter o 

equilíbrio de sais, sem a necessidade da aplicação de frações de lixiviação (SILVA et al., 1999). 

Dentre as características que determinam a qualidade da água para a irrigação, a concentração 

de sais solúveis, é fator limitante para algumas culturas.  
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 De maneira geral, o manejo da fertirrigação baseia-se em estimativas que podem 

conduzir a uma aplicação excessiva de fertilizantes causando, além da lixiviação dos nutrientes 

e poluição do aquífero, gastos excessivos com fertilizantes e a salinização dos solos (JIMÉNEZ 

et al., 2006). 

 Considerando as premissas expostas, o objetivo desse trabalho é verificar e analisar o 

desempenho da aplicação da equação de balanço de massa no manejo da fertirrigação baseando-

se em trabalhos disponíveis na literatura. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Fertirrigação 

 

A fertirrigação é uma técnica que se fundamenta na aplicação de fertilizantes via água 

de irrigação, visando atender de forma satisfatória a nutrição das plantas durante seu ciclo de 

vida (ELOI, 2007).  

 O uso de fertilizantes de forma exagerada via água de irrigação faz com que os níveis 

de salinidade do solo aumentem, de forma que chega a superar os limites de tolerância pela 

maioria das culturas, acarretando na diminuição do rendimento. Assim, a pratica da 

fertirrigação, embora contribua de maneira considerável na produtividade, em certos casos, 

como em ambientes protegidos, pode resultar no acumulo do teor salino do solo. Esse excesso 

de sais no solo faz com que ocorra uma redução da disponibilidade de água às plantas, chegando 

a comprometer o rendimento e a qualidade da produção, além de exercer efeitos tóxicos de íons 

específicos sobre os processos fisiológicos e metabólicos das plantas. Esses excessos aplicados 

durante o processo, podem salinizar os solos (MEDEIROS, 2007).  

 Para um manejo eficiente da fertirrigação é importante seguir as recomendações de 

período de aplicação, frequência, doses e fontes, garantindo assim uma adequada 

disponibilidade de água e nutrientes na zona radicular da planta. Dessa forma, os procedimentos 

adequados para aplicação via água de irrigação compreendem três etapas distintas: a primeira 

etapa consiste em colocar o sistema de irrigação em funcionamento, para equilibrar, 

hidraulicamente, as subunidades, utilizando aproximadamente ¼  do tempo total programado 

para a irrigação; na segunda etapa, e feita a injeção dos fertilizantes no sistema de irrigação, 

com a utilização de equipamentos apropriados; na última etapa, o sistema deve continuar 

funcionando, até que complete o tempo total de irrigação, lavar totalmente o sistema de 
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irrigação e conduzir os fertilizantes da superfície para camadas profundas do solo (BASSO et 

al., 2010). 

 Os sistemas de irrigação pressurizados são os mais recomendados para a aplicação de 

produtos químicos, por aplicar água e nutrientes na quantidade e posição adequada com uma 

maior eficiência em todo o campo. Nesse sistema, as irrigações por gotejamento e 

microaspersão são as que oferecem uma maior flexibilidade na fertirrigação, assim como a 

aspersão, em particular os sistemas fixos (FRIZZONE et al., 2012). 

 Existem diversas vantagens no uso da fertirrigação quando comparada com as técnicas 

convencionais de aplicação de fertilizantes, dentre as quais destacam-se: economia de mão de 

obra e energia; facilidade de incorporação do produto químico; uma menor compactação do 

solo, devido a redução do tráfego de tratores e maquinas sobre o terreno; eficiência de uso e 

economia de fertilizantes, pois os fertilizantes alcançam as plantas já na forma solúvel, e esses 

nutrientes serão aplicados de acordo com as necessidades da planta; distribuição do fertilizante 

e localização; controle e flexibilidade de aplicação. As limitações estão relacionadas aos gastos 

de capital; risco de contaminação da fonte de água; necessidade de pessoal especializado para 

realizar cuidadosamente, e com segurança, o manejo da fertirrigação. Porém, as vantagens 

quanto ao uso da fertirrigação superam consideravelmente suas desvantagens (FRIZZONE et 

al., 2012). 

 

2.2 Solução no solo 

 

 O solo é formado por três fases, uma sólida, uma gasosa e a outra liquida. A parte sólida 

do solo é formada de matéria mineral e orgânica, suas partículas variam enormemente de 

qualidade e tamanho. A parte liquida do solo é composta de uma solução de sais minerais e 

componentes orgânicos, nessa fase a concentração varia de solo para solo e com seu teor de 

água. A fração gasosa do solo é constituída do ar do solo ou da atmosfera, variando ainda devido 

a diversos fatores (REICHARDT & TIMM, 2012). 

A solução do solo é a fração liquida do solo, formada por uma porção aquosa que possui 

materiais dissolvidos derivados de processos químicos e bioquímicos do solo. Este meio é 

responsável pelo transporte de espécies químicas para as partículas do solo, fazendo com que 

os solutos e as partículas do solo entrem em contato. É um meio essencial para troca de 

nutrientes entre as raízes e o solo, assim como para o fornecimento de água que ajuda no 

crescimento das plantas.  O material mineral dissolvido no solo está presente na forma de íons, 
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sendo a concentração de íons na solução do solo de fundamental importância para o suprimento 

nutricional das raízes (MEDEIROS, 2010). 

Para garantir o equilíbrio e uma melhor disponibilidade dos elementos essenciais para o 

crescimento e desenvolvimento das plantas, em cultivos fertirrigados, é necessário fazer uso do 

monitoramento das propriedades químicas da solução do solo, esse monitoramento possibilita 

intervenções durante o ciclo da cultura obtendo assim um melhor rendimento, qualidade do 

produto final, economia de fertilizantes e a preservação da qualidade do solo (SOUSA NETO, 

2017).   

Para um nutriente ser absorvido pela planta deve estar localizado na solução do solo, em 

contato com a superfície ativa do sistema radicular, em uma forma passível de absorção e 

utilização pela planta. Para isso os processos de difusão e transporte de massa são os 

responsáveis pela transferência de um nutriente no solo. A difusão está ligada ao transporte 

devido a gradientes de potencial químico, medido pela atividade do íon que se encontra na 

solução, já o transporte de massa compreende a todo transporte de íons conduzido através do 

fluxo de água no solo. esses dois processos ocorrem simultaneamente no transporte de 

nutrientes do solo às plantas (REICHARDT & TIMM, 2012). 

 Um dos métodos mais utilizados para extração da solução do solo é o método do 

extrator de cápsula porosa. Através dele é possível monitorar a concentração total de íons na 

solução do solo e manter a salinidade em nível desejado, conseguindo assim um maior controle 

da condutividade elétrica da solução extraída. Além dos íons, a determinação do pH da solução 

solo é de suma importância (MEDEIROS, 2010). 

 

2.3 Monitoramento da umidade do solo  

 

 O conhecimento da umidade do solo é de grande importância para a agricultura, 

principalmente na determinação de sua variação, na otimização do manejo da solução do solo. 

para a obtenção da umidade do solo existem tanto métodos diretos quanto indiretos. No método 

direto o gravimétrico é o padrão, no entanto, apesar de ser um método preciso e de baixo custo, 

é bastante destrutivo, pois para cada medida é necessário a retirada de uma amostra de solo. Os 

métodos indiretos por sua vez são aqueles que estimam o teor de água no solo a partir de suas 

propriedades físicas, nesse método pode ser realizada diversas leituras em um mesmo local, 

sem precisar retirar nenhuma amostra de solo durante o processo (SOUZA et al., 2016).  

 De acordo com o autor supracitado, dentre os métodos indiretos existentes, os 

eletromagnéticos de Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) e a Reflectometria no 
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Domínio da Frequência (FDR), são os que estão se destacando nos últimos anos devido sua 

precisão, segurança ao operador e rapidez na obtenção da estimativa do teor de água no solo. 

  

3 METODOLOGIA 

  

 A presente pesquisa foi desenvolvida a partir da busca de teses, dissertações e artigos 

acadêmicos que discutiram a utilização e eficiência da aplicação da equação do balanço de 

massa no cultivo em ambiente protegido. Foram selecionados cinco trabalhos acadêmicos, a 

escolha dos trabalhos foi baseada em experimentos que utilizaram o balanço de massa para a 

realizar a fertirrigação, os quais serão descritos a seguir: 

 - Experimento 1: conduziu a produção de tomate em ambiente protegido com plantio 

realizado em vasos preenchidos de solo argiloso (Tabela 1), com densidade global de cerca de 

1,25 g cm³ e foi salinizado artificialmente com base na curva de salinização, antes do 

transplantio das mudas de tomate, a fim de alcançar os seis níveis de salinidade propostos na 

experimentação (MEDEIROS, 2010). 

 - Experimento 2: neste trabalho foram analisados dois ciclos de tomate produzidos em 

solo de textura arenosa (Tabela 1) em condições protegidas. Da mesma forma, o solo foi 

salinizado artificialmente, antes do transplantio das mudas de tomate, com base na curva de 

salinização (ELOI, 2007).  

 - Experimento 3: utilizando a cultura do pepino, o experimento foi realizado em 

ambiente protegido e conduzido em solo de textura franco arenosa (Tabela 1). Neste estudo 

também foi utilizada a curva de salinização para alcançar os níveis de salinidade desejados antes 

do transplantio (MEDEIROS, 2007). 

 - Experimento 4: neste trabalho o cultivo do lisianthus foi desenvolvido em solo de 

textura franco arenosa (Tabela 1) e ambiente protegido. Antes do transplantio, as concentrações 

de potássio do solo foram elevadas até os valores estabelecidos nos tratamentos, tendo como 

referência o volume de poros de cada parcela (SOUSA NETO,2017).   

 - Experimento 5: este estudo analisou a produtividade da roseira em diferentes níveis de 

salinidade cultivado em solo de textura franco arenosa (Tabela 1).  Os valores de condutividade 

elétrica estabelecidos para cada parcela experimental foram baseados na curva de salinização 

(SILVA, 2013). 
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Tabela 1 - Características físicas e classificação granulométrica do solo franco arenoso e 

franco argiloso. 

Granulometria (%) Textura Densidade (g cm-3) 

Argila silte Areia  global partículas 

25,00 4,00 71,00 Franco Arenosa 1,24 2,35 

41,23 13,68 45,09 Franco Argilosa 1,45 2,43 

 
Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Todos os trabalhos utilizaram a equação de balanço de massa no manejo da fertirrigação 

e na manutenção dos níveis de salinidade nas parcelas experimentais. A equação parte do 

princípio de que já se dispõe de uma curva experimental correlacionando a concentração de 

uma solução contendo uma mistura de fertilizantes apropriada à cultura, com o valor da 

condutividade elétrica desta solução. Pressupõe-se também que em todas as irrigações será feita 

fertirrigação, sendo a incógnita a condutividade elétrica da solução a ser aplicada. O volume a 

ser aplicado será aquele necessário a levar o solo a capacidade de campo. Considera-se que se 

dispõe também da curva de retenção de água no solo a ser utilizado. 

Tendo em vista os aspectos mencionados, pode-se escrever: 

 

 𝑀𝑆𝐹 = 𝑀𝑆𝐼 + 𝐴𝑀 (1) 

 

em que: 

MSF = massa de sais fertilizantes final desejada no vaso, g; 

MSI = massa de sais fertilizantes inicial no vaso, g; 

AM = acréscimo de massa suficiente para atingir a MSI, g. 

Como a massa de sais de uma solução é o produto da concentração pelo volume, então: 

 

 𝐶𝐹 ∙ 𝑉𝐹 = 𝐶𝐼 ∙ 𝑉𝐼 + 𝐶𝐴 ∙ 𝑉𝐶𝐶 (2) 

 

em que: 

CF = concentração final de sais fertilizantes desejada, após a fertirrigação, mg L-1; 

VF = volume final de solução do solo, após atingir a capacidade de campo, L; 

CI = concentração inicial de sais fertilizantes antes da fertirrigação, mg L-1; 

VI = volume inicial de solução do solo no vaso, antes da fertirrigação, L; 
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CA = concentração da solução de fertilizantes a ser aplicado na fertirrigação, mg L-1; 

VCC = volume de solução necessário para o solo atingir a capacidade de campo, L. 

 Considera-se que uma pequena faixa a concentração de sais varia linearmente com a 

condutividade elétrica da solução. Sabe-se ainda que o volume de solução é o produto da 

umidade volumétrica pelo volume de solo. Assim: 

 

 𝐶𝐸𝐹 ∙ 𝑉𝑉 ∙ 𝜃𝐶𝐶 = 𝐶𝐸𝐸 ∙ 𝑉𝑉 ∙ 𝜃𝐴 + 𝐶𝐸𝐴 ∙ 𝑉𝐶𝐶 (3) 

 

em que: 

CEF = condutividade elétrica final da solução de sais fertilizantes na capacidade de campo, dS 

m-1; 

VV = volume de solo contido no vaso, L; 

θCC = umidade volumétrica do solo na capacidade de campo, L L-1; 

CEE = condutividade elétrica da solução da solo medida por intermédio do uso de extrator de 

capsula porosa, dS m-1; 

θA = umidade volumétrica atual, ou seja, imediatamente antes da fertirrigação, medida com o 

tensimetro, L L-1; 

CEA = condutividade elétrica da solução de fertirrigação a ser aplicada, dS m-1; 

VCC = volume de solução necessário para o solo atingir a capacidade de campo, L. 

 Colocando a variável CEA em evidência, obtém-se a equação que se segue: 

 

 
𝐶𝐸𝐴 =

𝐶𝐸𝐹 ∙ 𝜃𝐶𝐶 − 𝐶𝐸𝐸 ∙ 𝑉𝑉 ∙ 𝜃𝐴

𝑉𝐶𝐶
 

(4) 

 

 De posse de CEA e da curva que correlaciona a CE versus concentração de sais 

fertilizantes, pode-se preparar a solução para manter a CE no nível desejado, sem ser necessário 

aplicar frações de lixiviação e sem correr o risco de salinizar o solo do vaso. 

 O instrumento usado para extração da solução em todos os experimentos foi o extrator 

de cápsulas porosas, que consiste em um equipamento provido de cápsulas cerâmicas em sua 

extremidade inferior e borrachas com vedação de silicone na extremidade superior. Através de 

uma bomba de vácuo era promovida uma tensão de aproximadamente 80 KPa. As cápsulas dos 

extratores foram instaladas a uma profundidade de 15 cm da superfície do solo a uma distância 

de 5 cm da planta. A aplicação do vácuo aos extratores era realizada 6 horas após a irrigação, 

neste momento era verificado o potencial matricial da solução do solo por tensiometria e obtida 
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a umidade por meio de uma curva característica de retenção de água. Em todos os experimentos 

foram utilizadas quatro repetições para cada nível de salinidade induzida. 

Para a apresentação dos resultados da variação da condutividade elétrica ao longo do 

ciclo das culturas, os valores obtidos nos extratores foram transformados para os valores do 

extrato da pasta saturada por meio da expressão: 

 

 
𝐶𝐸𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎  𝑐𝑝 =

𝐶𝐸𝑐𝑝 ∙ 𝑈𝑐𝑝

𝑈𝑠
 

(5) 

 

em que: 

CEestimada cp = condutividade elétrica no extrato de saturação, estimada a partir dos valores 

medidos na solução do solo obtida com extrator de cápsula porosa, dS m-1; 

CEcp = condutividade elétrica da solução do solo obtida com extrator de cápsula porosa, dS m-

1; 

Ucp = umidade do solo no momento da retirada da solução com extrator de cápsula porosa, 

obtida indiretamente por meio dos tensiômetros, g g-1; 

Us = umidade do solo na pasta saturada, g g-1. 

 Para se verificar a variação da condutividade elétrica da solução do solo ao longo do 

ciclo das culturas, utilizou-se a média dos quatro vasos (repetições) para cada nível de 

salinidade 

. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Nas Figuras 1 e 2 verificam-se os perfis de condutividade elétrica da solução do solo 

obtidos durante o cultivo do tomateiro em ambiente protegido utilizando solos franco argiloso 

(Figura 1) e franco arenoso (Figura 2). Em ambos os experimentos, os solos foram salinizados 

artificialmente, antes do plantio. 
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Figura 1: Variação da condutividade elétrica da solução do solo ao longo do ciclo da cultura 

do tomateiro com solo franco argiloso. 

    Fonte: Medeiros (2010). 

 

Figura 2: Variação da condutividade elétrica da solução do solo ao longo do 

ciclo da cultura do tomateiro com solo franco arenoso. 

 Fonte: Eloi (2007). 

 

 Os valores de condutividade elétrica apresentados pelo solo de textura franco arenosa 

mantivera-se baixos e constantes, quando comparados aos valores obtidos no solo de textura 

franco argilosa durante o ciclo do tomateiro. Esse comportamento pode estar relacionado a dois 

fatores: a) homogeneidade granulométrica dos solos arnosos; e b) maior capacidade de 

lixiviação dos solos arenosos. Enquanto os solos argilosos caracterizam-se por apresentar maior 
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interação entre as partículas do solo e os sais presentes na solução, além de proporcionar maior 

capacidade de retenção (SANTANA et al., 2007). 

 A menor variação de condutividade elétrica no solo de textura franco argilosa não 

inviabiliza o método do balanço de massa para manejar a fertirrigação com o incremento dos 

sais na solução (Figura 1). Segundo Medeiros (2010) o manejo da fertirrigação com base no 

balanço de massa reduziu o consumo de nutrientes em 80% em relação à quantidade de 

fertilizantes estimado pelo método convencional do tomateiro. O autor destaca que a salinidade 

limiar encontrada a partir do manejo da fertirrigação no solo franco argiloso foi de 1,28 dS m-

1, com decréscimo relativo na produtividade de 15,96% por dS m-1. Por outro lado, Eloi (2007) 

observou salinidade limiar de 2,98 e 3,03 dS m-1 em solo franco arenoso em dois ciclos cultural 

do tomateiro, com decréscimo relativo na produtividade de 9,38 e 10,95% por dS m-1, 

respectivamente, por aumento unitário da condutividade elétrica. 

De forma semelhante, Medeiros (2007) analisou o desenvolvimento da cultura do 

pepino em solo franco arenoso e diferentes níveis de salinidade onde os valores de 

condutividade elétrica foram obtidos a partir de salinização artificial com base na curva de 

salinização. A condutividade elétrica obtidos durante o ciclo da cultura do pepino para os 

diferentes níveis de salinidade indicou uma orientação com alguns cruzamentos nas curvas 

apresentadas pelos níveis de salinidade (Figura 3), porém é possível concluir que elas também 

se mantêm aproximadamente constante ao longo do ciclo do pepino. 

 

Figura 3: Variação da condutividade elétrica da solução do solo ao longo do ciclo da cultura 

do pepino. 

 
                            Fonte: Medeiros (2007). 
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 A tendência ao equilíbrio da concentração de sais no solo pode ser explicada devido a 

parte dos sais aplicados serem absorvidos pelas plantas, outra parte precipitar-se tornando-se 

insolúvel e o restante acumulado no solo, considerando que a lâmina de solução aplicada seja 

apenas a necessária para elevar a umidade ao nível máximo de retenção do solo (MEDEIROS, 

2007). Contudo, Blanco & Folegatti (1999) acreditam que, em ambientes protegidos, a fração 

de lixiviação é uma forma de controle do acúmulo de sais no solo evitando que haja a toxidez 

das plantas devido ao excesso de sais na zona radicular. 

 Com relação ao lisiathus pode-se observar que as concentrações de potássio se 

mantiveram aproximadamente estáveis em relação a concentração determinada inicialmente 

para cada tratamento (Figura 4). Essa informação confirma o desempenho satisfatório do 

manejo das concentrações de potássio na solução do solo utilizando a equação de balanço de 

massa (SOUSA NETO, 2017). Segundo Lima (2009), a concentração iônica na solução do solo 

influencia diretamente a condutividade elétrica obtida. Dessa maneira, verifica-se que as curvas 

de condutividade elétrica apresentam padrões praticamente paralelos e estáveis, corroborando 

com a hipótese de que as concentrações de potássio incrementadas na fertirrigação induziram 

os resultados de condutividade elétrica obtidos a partir da solução coletada em extratores de 

cápsula porosa. 

 

Figura 4: Concentrações de potássio (K+) e da condutividade elétrica da solução do solo 

(CEes) na solução do solo ao longo do ciclo da cultura do lisianthus a 15 cm de profundidade 

para o limite de umidade de 0,20 cm3 cm-3. 

 
Fonte: Sousa Neto (2017). 

 

 Conforme Silva (2002), a sonda de TDR também se mostrou uma ferramenta satisfatória 

no manejo da fertirrigação com base no balanço de massa. O autor analisou o comportamento 

da relação N:K com base no monitoramento da condutividade elétrica estimada pela TDR e, 

como pode ser verificado na Figura 5, as curvas sofreram pequenas variações durante o ciclo 
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da roseira, mantendo os níveis iniciais de salinidade determinados para cada parcela 

experimental durante todo ciclo da cultura. Os valores de condutividade elétrica estimada pela 

TDR e a medida em laboratório apresentaram uma correlação de 92,72%. 

 Logo, constata-se que a equação do balanço de massa mostra-se eficiente no manejo da 

fertirrigação, evitando a desperdício de fertilizantes e a excessiva disponibilidade de sais na 

zona radicular, o que causaria toxidez nas plantas. De acordo com Silva (2002), o 

monitoramento da concentração de íons na solução do solo deve ser considerado no manejo em 

ambientes protegidos por ser uma opção econômica e menos agressiva ao ambiente. 

 

Figura 5: Valores de condutividade elétrica do extrato de saturação do solo, estimados a partir 

dos valores de CEw obtida pelo TDR, ao longo do ciclo da roseira, para as relações N:K 2:1 e 

a relação CE estimada pela TDR e CE medida em laboratório. 

     
Fonte: Silva (2013). 

 

5 CONCLUSÕES 

 

 A equação de balanço de massa foi capaz de manter a salinidade do solo e a 

concentração de nutrientes fertilizantes a nível desejado, possibilitando um manejo satisfatório 

da fertirrigação em cultivos protegidos. 

 O uso da equação de balanço de massa possibilitou um manejo satisfatório das 

concentrações de potássio e da condutividade elétrica da solução do solo. 

 A equação de balanço de massa permite um maior uso eficiente da água e de fertilizantes 

em sistemas fertirrigados. 
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