
RESUMO

A utilização do efluente de esgoto doméstico tratado (EEDT)
para a irrigação por gotejamento enterrado tem se mostrado
uma excelente alternativa, enquanto método de fertirrigação.
Porém, devido à falta de dados para o monitoramento adequado
da técnica ela não vem tendo todo o seu potencial alcançado.
Um dos dados essenciais para o monitoramento do bulbo
molhado a partir de gotejadores enterrados é a curva de
calibração da reflectometria no domínio do tempo (TDR). Para
isso foi proposto um experimento comparativo, a partir das
medidas feitas in situ e as medidas feitas a partir da pasta
saturada de Richards (1954) para a condutividade elétrica da
solução. Esses resultados aplicados à metodologia proposta por
RHOADES et al.(1976), pretende formular uma equação
característica para a calibração da TDR para medições de
concentração de sais em um latossolo vermelho distroférrico.

OBEJTIVOS
� Obter uma projeção do Bulbo Molhado na irrigação com EEDT por gotejamento enterrado;

� Formulacao da equação de calibração da TDR para latossolo vermelho distroférrico.

METODOLOGIA
� Instalação das sondas segundo a Figura 2;

� Realizar  aplicações com agua de abastecimento e EEDT, comparar o comportamento.

� Medição da umidade e condutividade elétrica pelo método da TDR;

� Coleta das amostras de solo das respectivas sondas, e confecção da pasta de Richards a partir delas;

� Comparação dos resultados de condutividade elétrica pela TDR e pela pasta saturada.

Figura 2. Arranjo das sondas

Figura 1. Bulbo molhado com Agua de abastecimento e EEDT, respectivamente.

CONCLUSOES E OBSERVACOES FINAIS
� O monitoramento realizado com o TDR tem se mostrado um meio confiável para a obtenção de 

dados;

� As dificuldades a cerca da realização do experimento foram oriundas apenas do adiamento do 

cronograma inicial;

� A parte do trabalho que por ser essência, para seu sucesso demanda mais tempo, é a obtenção das 

amostras de solo, já que ela sendo feita adequadamente reflete de forma direta nos resultados finais.

� Tendo o experimento não sido concluido não foi possivel a obtençao de um resultado final conclusivo.
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