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RESUMO 

O conceito de equilíbrio hidráulico e termodinâmico da água no solo aplicado ao estudo 

da curva de retenção e murchamento de plantas 

 

Estimativas sobre alterações climáticas globais têm aumentando a demanda por 

estudos sobre propriedades dos solos relativamente secos e limitações impostas à absorção de 

água pelas plantas em condições de escassez hídrica. Neste estudo, fatores que influenciam a 

retenção da água no solo e o murchamento de plantas foram avaliados com base no conceito 

de equilíbrio da água no solo. Objetivou-se com este estudo: (i) avaliar a confiabilidade de 

medições do conteúdo de água no solo sob altas sucções matriciais em câmaras de pressão, 

usando como referência a técnica de ponto de orvalho (ii) avaliar as interações entre espécies 

de plantas e solos com diferentes classes texturais no ponto de murcha permanente (iii) 

investigar as relações entre equilíbrio hidráulico da água no solo e murchamento de plantas a 

partir do conceito de corte hidráulico. Para tanto, um experimento para avaliar a influência 

dos tipos de solos e espécies de plantas, no ponto de murcha permanente foi conduzido em 

casa de vegetação da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de 

São Paulo, Piracicaba, São Paulo. Avaliou-se o murchamento de plantas de girassol 

(Helianthus annuus L.), milho (Zea mays L.) e soja (Glycine max L.). Os solos utilizados no 

estudo foram coletados na camada superficial (0-10 cm) em quatro áreas, selecionadas com o 

objetivo de obter classes texturais contrastantes, localizadas no município de Piracicaba, São 

Paulo, Brasil. Sub-amostras foram utilizadas para determinação da distribuição do tamanho de 

partículas e atributos químicos. Amostras indeformadas foram coletadas para a determinação 

da curva de retenção da água no solo pela técnica de câmaras de pressão. Adicionalmente, 

amostras deformadas foram utilizadas para determinação das características de retenção da 

água no solo pela técnica do ponto de orvalho em altos valores de sucções matriciais. Os 

dados de retenção de água no solo foram ajustados a modelos empíricos para estimativas da 

sucção matricial e conteúdo de água relacionada à água em equilíbrio hidráulico (água 

residual). Foram observadas similaridades nas determinações das características de retenção 

da água no solo entre as técnicas de câmaras de pressão e ponto de orvalho, sugerindo a boa 

drenagem das amostras de solo em câmaras de pressão. Interações significativas foram 

observadas entre os tipos de solos e espécies de plantas no ponto de murcha permanente, 

indicando que o movimento de água no contínuo solo-planta-atmosfera foi dependente de 

resistências relacionadas tanto ao solo quanto às plantas. Ou seja, tanto à capacidade do solo 

em transportar água até raízes, quanto à habilidade das plantas em absorver a água 

transportada, assim como, aos processos de regulação de água que ocorrem nas plantas. A 

abordagem baseada no conteúdo de água residual para o intervalo de sucções matriciais de 0 a 

15.000 hPa não foi adequada para ilustrar a condição de equilíbrio hidráulico da água no solo, 

definidos pelo corte hidráulico, e relações com as sucções matriciais em ocorre o 

murchamento de plantas. 

 

Palavras- chave: Câmaras de pressão; Ponto de orvalho; Corte hidráulico; Ponto de murcha 

permanente 
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ABSTRACT 

The concept of hydraulic and thermodynamic equilibrium of soil water applied to the 

study of soil water retention curve and plant wilting 

Estimates about climate changes have increased the demand for studies of the 

properties of relatively dry soil and limitations on the plants water uptake in conditions of 

water scarcity. In this study, factors influencing the soil water retention and wilting plants 

were evaluated based on the concept of soil water equilibrium. The objectives of this study 

were: (i) to evaluate the reliability measurements of the soil water retention on pressure plate 

apparatus at high matric suctions using as reference the dew point meter (ii) to evaluate the 

interactions between soil types and plant species at permanent wilting point (iii) investigate 

the relationship between the hydraulic equilibrium of soil water and the plant wilting based on 

the hydraulic cut-off concept. A pot experiment to evaluate the effect of plant and soil types at 

permanent wilting point was carried out in a greenhouse at the Agricultural’s College “Luiz 

de Queiroz” from University of São Paulo in Piracicaba, São Paulo, Brazil. Soil samples were 

collected at the topsoil (0-10 cm) from four different locations around the city of Piracicaba, 

São Paulo, Brazil. Subsamples were taken to determine the particle size distribution and 

chemical analysis. To determine soil water retention curve 30 soil samples were collected 

with undisturbed soil cores. The soils were selected to have a range of texture and organic 

carbon content. The wilting was evaluated using plants of sunflower (Helianthus annuus L.), 

maize (Zea mays L.) and soybean (Glycine max L.). The soil water retention data were fitted 

to the empirical models for estimating the matric suction and water content related soil water 

at hydraulic equilibrium (residual water content). Similar soil water content were observed for 

measurements at pressure plate apparatus and dew point meter, suggesting good drainage of 

the soil samples in pressure plate apparatus for the dry range of soil water retention curve. 

Significant interactions were observed between soil types and plant species at permanent 

wilting point, indicating that the water movement in the soil-plant-atmosphere continuum was 

dependent of resistances related to soil and the plants properties. The approach based on the 

residual water content for the matric suctions from 0 to 15,000 hPa was not adequate to 

illustrate the hydraulic equilibrium of the soil water defined by the cut-hydraulic and relations 

with the matric suction at wilting plants. 

 

Keywords: Pressure plate apparatus; Dew point meter; Hydraulic cut-off; Permanent wilting 

point 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Estimativas sobre os efeitos das alterações climáticas globais têm indicado um 

aumento na ocorrência de eventos de seca, que podem causar impactos significativos no 

desenvolvimento de plantas e, consequentemente, na produção de alimentos (IPCC, 2008). 

Estas perspectivas têm aumentado a demanda por estudos sobre propriedades dos solos 

relativamente secos (DEXTER E RICHARDS, 2009). Os processos dinâmicos das interações 

solo-planta determinam em parte, a magnitude das limitações impostas pelo estresse hídrico à 

absorção de água pelas plantas (BODNER et al. 2015). Portanto, os efeitos da 

heterogeneidade dos solos, associados ao diferentes padrões de absorção de água pelas 

plantas, tornam-se importantes para o entendimento dos processos que ocorrem em condições 

de escassez de água. 

O conceito de ponto de murcha permanente (PMP) é definido como, o conteúdo de 

água de um solo, no qual as folhas de uma planta que nele cresce, atinge um murchamento 

irrecuperável, mesmo quando colocada em uma atmosfera saturada com vapor d’água 

(TOLK, 2003). Para avaliar se espécies de plantas variavam significativamente a capacidade 

de reduzir o conteúdo de água no solo antes do murchamento, Briggs e Shantz (1912) 

determinaram o coeficiente de murchamento para uma ampla variedade espécies vegetais 

cultivadas em diferentes solos, e concluíram que, em um determinado solo, diferentes 

espécies de plantas murcharam em conteúdos de água similares. Resultados semelhantes 

foram obtidos posteriormente por Veihmeyer e Hendrickson (1928). Estes estudos sugeriram 

uma forte evidência que o murchamento de plantas é determinado pelo solo, difundindo o 

conceito de ponto de murcha permanente como uma propriedade física do solo que indica o 

limite inferior de disponibilidade de água para as plantas (CZYŻ E DEXTER, 2012). A 

determinação do murchamento fisiológico foi padronizada, posteriormente, conforme o 

procedimento descrito em Furr e Reeve (1945), onde utilizaram o girassol (Helianthus annuus 

L.) como planta indicadora. 

Com base nos estudos de Richards e Weaver (1943), o conteúdo de água no PMP têm 

sido frequentemente determinado como, o conteúdo de água retido no solo sob sucção 

matricial (h) de 15.000 hPa. No entanto, a consideração de que o PMP é uma característica 

estática do solo tem sido contestada na literatura, pois, representa uma simplificação dos 

processos que ocorrem no contínuo solo-planta-atmosfera que influenciam o conteúdo de 

água que as plantas podem extrair antes do murchamento. De acordo com De Jong van Lier e 

Gubiani (2015), características como, a geometria e distribuição das raízes, o potencial da 
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água limitante às raízes e resistências internas das plantas associadas ao potencial da água no 

solo e a condutividade do solo nas proximidades das raízes, determinam a habilidade de 

absorção de água pelas plantas em taxas compatíveis com a demanda atmosférica. 

A absorção de água pelas plantas ocorre por processos fisicamente similares à extração 

de água em amostras de solo contidas em câmaras de pressão. Em ambos os casos, o princípio 

está baseado no deslocamento imiscível, no qual, a água no solo é deslocada pelo ar devido a 

um incremento na diferença de pressão (CZYŻ E DEXTER, 2012). A dessorção de água em 

amostras de solo contidas em câmaras de pressão é a técnica mais difundida para o estudo das 

características de retenção da água no solo no intervalo de h de 0 a 15.000 hPa (CAMPBELL, 

1988). No entanto, a determinação do conteúdo de água em altas sucções matriciais, 

utilizando câmaras de pressão, pode demandar longos tempos de equilíbrio. Isto ocorre em 

consequência das forças adsortivas que governam a região seca da curva de retenção da água 

no solo (CRAS), as quais são mais fortes do que as forças capilares que dominam a região 

mais úmida (TULLER ET AL. 1999; OR E TULLER, 1999).  

Estudos conduzidos com diferentes tipos de solos e metodologias têm discutido 

problemas relacionados à quantificação da parte seca da CRAS com a utilização de câmaras 

de pressão, demostrando que, a sucção matricial nas amostras de solo não alcança o equilíbrio 

com as pressões aplicadas, mesmo após longos períodos (GEE et al. 2002; CRESSWELL et 

al. 2008; BITTELLY e FLURRY 2009). Vários fatores têm sido atribuídos à drenagem 

incompleta de amostras de solo em câmaras de pressão, são estes: redução da condutividade 

hidráulica dos solos à medida que o conteúdo de água é reduzido, prevenindo a drenagem de 

água das amostras em um razoável período de equilíbrio, perda do contato hidráulico entre as 

placas porosas e as amostras de solo, por vezes causados devido a mecanismos de contração 

do solo quando seco, bloqueio de poros da placa causado por partículas de solo dispersas solo 

que dificultam uma adequada condutância (GEE et al. 2002; CRESSWELL et al. 2008).  

Problemas experimentais associados às determinações em câmaras de pressão têm sido 

referidos às comparações com técnicas baseadas no equilíbrio da fase de vapor d’água, 

determinado em função da umidade relativa da água no solo, tais como, psicrometria, 

psicrometria termoacoplada e medidor do ponto de orvalho. Estas técnicas têm sido usadas 

como referência na avaliação da sucção da água no solo, pois apresentam medições mais 

rápidas e precisas do estado de energia da água no solo, especialmente no intervalo seco da 

curva de retenção da água no solo (SOLONE et al. 2012). O equipamento Dew Point 

Potentiameter WP4-T (medidor da atividade da água), tem se destacado por apresentar 

sensores precisos de controle e manutenção de temperatura acoplados às câmaras, que 
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facilitam o equilíbrio da temperatura da amostra de solo com o interior do equipamento 

aumentando a precisão do método (SCALON et al. 2002). No entanto, é importante ressaltar 

que estes métodos também apresentam desvantagens, tais como: medições menos precisas em 

potenciais matriciais mais próximos a saturação, devido à forma exponencial da equação de 

Kelvin usada para derivar os valores de umidade relativa (CAMPBELL E NORMAN, 1998) e 

possível perda de equilíbrio termodinâmico entre as amostras de solo e a câmara 

(CAMPBELL et al. 2007). 

As limitações e erros relacionados ao equilíbrio de amostras de solo em câmaras de 

pressão têm sido atribuídos à ineficiência desta técnica na determinação das características de 

retenção de água em altas sucções matriciais. No entanto, Dexter et al. (2012) sugeriram que, 

o fato da sucção da água no solo permanecer sempre menor do que a pressão aplicada nas 

câmaras está atribuído ao corte hidráulico, que ocorre quando o deslocamento imiscível da 

água no solo torna-se desprezível mesmo sob gradiente de pressão. Portanto, os problemas de 

equilíbrio das amostras de solo em equipamentos de câmaras de pressão não estão 

relacionados à falta de contato entre a placa porosa e as amostras de solo ou tempo 

insuficiente para o equilíbrio, mas são consistentes com a predição que, quando não há rede 

de poros preenchidos por água, através do qual, a água remanescente possa drenar por fluxo 

de Darcy, o deslocamento imiscível da água no solo torna-se neglegível. Neste ponto, assume-

se que o sistema atingiu o equilíbrio hidráulico, conceito diretamente relacionado com a 

condutividade hidráulica do solo insaturado, pois corresponde ao conteúdo de água, no qual, a 

condutividade hidráulica torna-se suficientemente pequena que os fluxos de água podem ser 

considerados desprezíveis.  

Segundo Czyż e Dexter (2012) o murchamento de plantas, devido a estresses causados 

pela sucção matricial da água no solo, está fortemente relacionado com o conceito de corte 

hidráulico ou equilíbrio hidráulico da água no solo. O murchamento de plantas é controlado 

pelo potencial da água no solo ao redor das raízes. Assim, este pode ocorrer segundo dois 

critérios: (i) quando as sucções da água no solo e nas proximidades das raízes estão em 

equilíbrio, ou seja, não existe gradiente de energia que possa causar o deslocamento imiscível 

da água no solo (ii) diferenças entre as sucções da água no solo e nas raízes podem ocorrer, no 

entanto, não há fluxo de água líquida pois, não existe espaço poroso preenchido por água de 

forma contínua, no qual promova o fluxo de água líquida. 

O conteúdo de água que permanece no solo quando ocorre o murchamento de 

diferentes espécies de plantas e o conteúdo de água remanescente em amostras de solo 

submetidas à pressão de 15.000 hPa (h15.000) têm sido considerados essencialmente os 
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mesmos, pois, o deslocamento imiscível efetivamente cessa na sucção matricial 

correspondente ao corte hidráulico, sugerindo grande influência de propriedades hidráulicas 

do solo no murchamento das plantas. Portanto, o uso de h15.000 como o valor de referência do 

PMP ocorre, pois, este é o valor máximo de h normalmente utilizado em câmaras de pressão e 

não pode ser considerado como uma propriedade da planta ou do solo e sim como uma 

consequência das limitações do procedimento experimental. Portanto, uma visão simplista de 

que o murchamento de plantas sempre ocorre h15,000 não reflete adequadamente o que ocorre 

na interface solo-planta em conteúdos de água limitantes à absorção de água pelas plantas 

(CZYŻ E DEXTER, 2012). 

Assim, as hipóteses testadas neste estudo foram: (i) sucções matriciais em amostras de 

solo contidas em câmaras de pressão não atingem o equilíbrio com as pressões aplicadas, 

pois, o deslocamento imiscível da água no solo efetivamente cessa em sucções matriciais 

menores que 15.000 hPa (ii) o murchamento das plantas ocorre por limitações causadas pelos 

solos devido ao corte hidráulico (iii) ensaios de retenção da água no solo baseados no 

deslocamento imiscível determinadas  no intervalo de sucções matriciais de 0 a 15.000 hPa 

são adequados para ilustrar as limitações impostas pelo equilíbrio hidráulico da água no solo 

no murchamento de plantas.  

Objetivou-se com este estudo: (i) avaliar a confiabilidade de medições do conteúdo de 

água no solo sob altas sucções matriciais em câmaras de pressão usando como referência a 

técnica de ponto de orvalho (ii) avaliar as interações entre espécies de plantas e tipos de solo 

no ponto de murcha permanente (iii) investigar as relações entre equilíbrio hidráulico da água 

no solo e murchamento de plantas a partir do conceito de corte hidráulico.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Revisão bibliográfica 

2.1.1 Ponto de murcha permanente 

 

Estimativas sobre os efeitos das alterações climáticas globais têm indicado um 

aumento em ocorrências de eventos de seca, que podem causar impactos significativos no 

desenvolvimento de plantas e na a produção de alimentos (IPCC, 2008). Segundo Boyer et al. 

(2013) o suprimento de alimentos, em uma escala mundial, pode ser considerado mais 

vulnerável nos dias de hoje do que em qualquer outro período da história. Estas perspectivas 

têm aumentando a demanda por estudos sobre propriedades dos solos relativamente secos 

(DEXTER E RICHARDS, 2009). 

O conceito de ponto de murcha permanente (PMP) é definido como, o conteúdo de 

água de um solo, no qual as folhas de uma planta que nele cresce, atinge um murchamento 

irrecuperável, mesmo quando colocada em uma atmosfera saturada com vapor d’água 

(TOLK, 2003). Para avaliar se espécies de plantas variavam significativamente a capacidade 

de reduzir o conteúdo de água no solo antes do murchamento, Briggs e Shantz (1912) 

determinaram o coeficiente de murchamento para uma ampla variedade espécies vegetais 

cultivadas em diferentes solos, e concluíram que, em um determinado solo, diferentes 

espécies de plantas murcharam em conteúdos de água similares. Resultados semelhantes 

foram obtidos posteriormente por Veihmeyer e Hendrickson (1928). Estes estudos sugeriram 

uma forte evidencia que o murchamento de plantas é determinado pelo solo, difundindo o 

conceito de ponto de murcha permanente como uma propriedade física do solo que indica o 

limite inferior de disponibilidade de água para as plantas (CZYŻ E DEXTER, 2012).  

A determinação do murchamento fisiológico foi padronizada, conforme o 

procedimento descrito em Furr e Reeve (1945), em que utilizaram o girassol (Helianthus 

annuus L.) como planta indicadora. Neste método, as plantas crescem em vasos que são 

selados em sua superfície de modo que a perda de água do solo ocorra apenas por transpiração 

das plantas. O conteúdo de água no solo é mantido em níveis adequados, para garantir o 

suprimento de água para as plantas, até que estas alcancem o terceiro par de folhas 

completamente expandidas, quando o fornecimento de água é suspenso. As plantas 

permanecem em ambiente com baixa demanda evaporativa até as folhas murchem 

completamente. Para verificar o murchamento irrecuperável das folhas, as plantas são levadas 

durante a noite para em uma câmara úmida e escura, na manhã seguinte, se as folhas não 
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retornarem da condição de murchamento, considera-se que as plantas atingiram o ponto de 

murcha permanente. 

Estudos de Richards e Weaver (1943), encontraram que para 109 dos 133 solos 

investigados, o conteúdo de água no solo no ponto de murcha permanente das plantas foi 

muito próximo do conteúdo de água remanescente em amostras de solos submetidas à pressão 

de 15.000 hPa em câmaras de pressão. Com base nestes resultados, a determinação do 

conteúdo de água no PMP têm sido frequentemente estimada como o conteúdo de água retido 

no solo sob sucção matricial de 15.000 hPa. No entanto, a consideração de que o PMP é uma 

característica estática do solo tem sido amplamente contestada na literatura, pois, representa 

uma simplificação dos fatores que ocorrem no contínuo solo-planta-atmosfera que 

influenciam o conteúdo de água que as plantas são capazes de extrair do solo antes do 

murchamento. De acordo com De Jong van Lier e Gubiani (2015), características como, a 

geometria e distribuição das raízes, o potencial da água limitante às raízes e resistências 

internas das plantas associadas ao potencial da água no solo e a condutividade do solo nas 

proximidades das raízes, determinam a habilidade de absorção de água pelas plantas em taxas 

compatíveis a demanda atmosférica. 

Durante o processo de transpiração das plantas, a água se move ao longo de uma 

trajetória decrescente de energia potencial do solo em direção às raízes, caule, folhas e, por 

fim, à atmosfera. Portanto, o movimento de água no contínuo solo-planta-atmosfera é 

dependente de resistências relacionadas tanto ao solo quanto às plantas. As magnitudes 

relativas a estas resistências frequentemente apresentam resultados contrastantes. Em grande 

parte, devido às dificuldades nas determinações precisas dos potenciais referentes a vários 

segmentos do contínuo solo-planta-atmosfera (ADEOYE et al., 1980). 

A reatividade fisiológica e a plasticidade morfológica das plantas, em diferentes 

condições de disponibilidade hídrica, tornam o entendimento dos processos que ocorrem nas 

interações entre o solo e as raízes, assim como, os efeitos destas interações na absorção de 

água pelas plantas bastante complexo. Os fluxos de transpiração são determinados pelos 

gradientes de potencial da água desde o solo até a atmosfera, que apresentam diferentes 

resistências/condutâncias. Estas levam aos principais propriedades das plantas envolvidas nos 

processos de adaptação das plantas à escassez de agua.  A primeira resistência à transpiração 

das plantas é a condutividade hidráulica do solo, que determina a velocidade de transporte da 

água do solo em direção às raízes (BODNER et al. 2015). O modelo clássico de Gardner 

(1960) indica como as plantas com alta densidade de raízes reduzem a distância de transporte 

de água entre raízes e, portanto, facilitam o fluxo de água na superfície das raízes. Estudos de 
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Willigen et al. (2000) sugeriram que valores de densidade de comprimento das raízes entre 

0,5 e 1,0 cm cm
-3

 são considerados suficientes para suprir das demandas de absorção de água 

em um solo úmido. Entretanto, maior densidade de área superficial das raízes é necessária 

para superar as resistências hidráulicas à medida que o solo seca.   

Assim, tem sido sugerido que a densidade de raízes, funções hidráulicas do solo e 

gradientes de energia atuam como um importante papel na determinação do conteúdo de água 

no solo em taxas limitantes a transpiração e, portanto, o ponto de murcha permanente pode 

variar de acordo com estas propriedades (De Jong van Lier et al.,2006). 

A aplicabilidade da do uso da sucção matricial de 15.000 hPa na determinação do 

PMP tem sido contestada por vários autores e divergentes valores têm sido reportados na 

literatura: Adeoye and Rawlins (1980) obtiveram 12.000 hPa for milho (Zea mays L.); Liu et 

al. (2005) determinaram 25.000 hPa para soja (Glycine max L.); Dichio et al. (2003) 

reportaram sucções matriciais maiores que 25.000 hPa para oliveiras (Olea europaea L.). 

Ratliff et al. (1983) observaram que a melhor acurácia entre estimativas de laboratório e 

determinações do conteúdo de água no ponto de murcha permanente pode ser obtida usando 

valores de sucções matriciais <15.000 hPa para solos franco-siltosos e franco-argilo-arenosos, 

e  sucções matriciais >15.000 hPa para solos argilo-siltosos e argilosos. A sensitividade nos 

valores de sucção matricial no PMP tem sido reportada às propriedades relacionadas aos solos 

e as plantas. 

A influência das interações solo-planta na absorção de água pelas plantas foi reportada 

nos estudos de Tolk (2003), onde observou que, em um mesmo solo, plantas de milho 

murcharam em conteúdos de água mais elevados do que plantas de sorgo. Estes resultados 

foram relacionados à profundidade das raízes de sorgo que absorveram água em camadas 

mais profundas do solo, indicando fatores relacionados às plantas. Hosseini et al. (2016) 

mostrou que a infecção fúngica endofítica em gramínea (Epichloë coenophiala) aumentou a 

habilidade das plantas em absorver a água do solo, presumivelmente devido às adaptações 

morfológicas e fisiológicas que contribuíram para superar os efeitos da baixa condutividade 

hidráulica dos solos em altas sucções matriciais. Estes resultados sugeriram que o 

murchamento de plantas resulta de uma complexa interação entre condições de solos e 

plantas. 

A influência do solo no murchamento de plantas tem sido amplamente relacionada à 

textura do solo. Correlações positivas entre conteúdo de argila e conteúdo de água no PMP 

têm sido frequentemente documentadas na literatura (BOTULA ET AL. 2012; NAVEED ET 

AL. 2012; HOSSEINI ET AL. 2016). Estes efeitos estão relacionados à contribuição da 
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fração argila na formação de microporos, que incrementam as forças capilares, além de, 

aumentar a área superficial específica dos solos e consequentemente a adsorção das moléculas 

de água às partículas da matriz do solo, contribuindo para os maiores conteúdos de água 

retidos em altas sucções matriciais. Portanto, em solos de textura fina, os maiores conteúdos 

de água retidos em altas sucções matriciais, preservam a continuidade de poros preenchidos 

por água e os finos filmes de água retidos na superfície das partículas, permitindo maior 

habilidade no suprimento de água em baixas saturações. Portanto, o movimento de água em 

direção às raízes será mais significativo em altas sucções matriciais em solos de textura fina 

quando comparados com solos de textura grossa (HACKE et al. 2000). 

 Ghanbarian-alavijeh e Millán (2009) observaram que a dimensão fractal de superfície 

das partículas do solo foi positivamente correlacionada com o conteúdo de água no PMP.   

Superfícies com maiores dimensões fractais podem acomodar um maior conteúdo de água no 

ponto de murcha permanente, devido a maior acessibilidade para interações molécula-

superfície. Estes resultados indicaram que no ponto de murcha permanente existe um fino 

filme de água retido às partículas sólidas do solo, os quais delineiam estas superfícies e pode 

ser relacionado com a geometria de interface sólido-poro. 

Em solos com textura arenosa, onde a condutividade hidráulica em altas sucções 

matriciais torna-se ordens de magnitude inferior a de um solo argiloso, maiores gradientes de 

energia na interface solo-raíz serão necessários para a absorção da água no solo. De Jong van 

Lier et al. (2006) estimaram condições hidráulicas limitantes à absorção de água pelas plantas 

em menores sucções matriciais para solos arenosos em relação a solos de textura média e 

argilosa. A influência da condutividade hidráulica insaturada nas respostas de plantas a 

condições de estresse hídrico foi também reportada nos estudos de Gardner e Niemer (1964), 

onde observaram que o potencial da água nas folhas foi afetado quando a sucção matricial do 

solo excedeu 2.500 hPa. Neste valor de sucção matricial, a condutividade hidráulica do solo 

insaturado tornou-se suficientemente baixa para restringir os fluxos de água no solo.  De Jong 

van Lier e Gubiani (2015) sugeriram o uso da condutividade hidráulica do solo insaturado 

para considerar um limite de extração de água para as plantas do que o uso de um valor de 

sucção matricial. 

Hacke et al. (2012) analisou os efeitos dos contrastes hidráulicos entre solos de textura 

arenosa e média na absorção de água por pinus (Pinus taeda L.), e observaram que as plantas 

que cresceram em solos arenosos apresentaram potencial no xilema e no solo menos negativos 

durante eventos de seca, assim como, maior vulnerabilidade a cavitação no xilema, maiores 

relações raízes/área foliar, necessárias para conter a baixa condutância hidráulica na rizosfera, 
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e atingiram Ecrit (taxa de transpiração máxima, acima da qual, a água não pode ser 

transportada às folhas devido a perda de condutância no interface solo-planta) em menores 

sucções matriciais. Estes resultados foram associados aos efeitos da baixa condutividade 

hidráulica dos solos arenosos em altas sucções matriciais.  

 

2.1.2 Retenção da água no solo 

 

A água no solo é caracterizada tanto pelo seu conteúdo quanto pelo estado de energia. 

A água no solo está submetida a forças de diferentes origens e intensidades, sendo a energia 

potencial a principal forma de energia de interesse no estudo da água no solo. A energia 

potencial está relacionada à posição da água no solo em relação a campos de força externos, 

tais como: gravitacional, elétrico e eletromagnético. O estudo do movimento da água no solo 

sob o ponto de vista energético é baseado em um estado de referência ou estado padrão, neste 

caso, o estado de referência para a água no solo é definido como água pura ou livre. Assim, a 

única diferença existente entre a água no solo e a água padrão são os campos de força 

externos a elas que resultarão em mais de um tipo de energia potencial. Cada componente de 

energia potencial que estiver atuando na água do solo origina um potencial componente do 

potencial total da água no solo (LIBARDI, 2012). 

As forças atuantes na retenção da água no solo, sob condições isotérmicas, podem ser 

agrupadas em: (i) forças matriciais resultantes das interações da fase sólida com as fases 

líquida e gasosa, (ii) forças osmóticas resultantes das diferenças na composição química da 

solução do solo e (iii) forças induzidas pela presença do campo gravitacional. Assim, o 

potencial total da água no solo (ψT) pode ser expresso como a soma dos potenciais referentes 

a diferentes campos que atuam na água do solo: 

 

gpomT    

 

Onde, ψm é o potencial matricial, ψo é o potencial osmótico, ψp é o potencial de 

pressão e ψg é o potencial gravitacional.  

O potencial matricial da água no solo é resultante da combinação de efeitos de 

capilaridade e adsorção. Os mecanismos básicos destes efeitos incluem: (i) capilaridade 

causada pela interface líquido-gás; (ii) adesão das moléculas de água às superfícies sólidas 

devido às forças de van der Waals de curto alcance e a extensão destes efeitos por coesão 

através de ligações de hidrogênio formadas nas moléculas de água; e (iii) hidratação iônica e 
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atuação da água na dupla camada difusa. Os valores de potencial matricial variam de zero, 

quando o solo está saturado, e à medida que o solo seca, o potencial matricial torna-se 

negativo. O uso de termos como, tensão ou sucção matricial, refere-se às mesmas medidas, no 

entanto, em valores positivos.  

 O potencial matricial da água no solo governa inúmeros processos, tais como, 

infiltração, redistribuição, evaporação, absorção de água pelas plantas e atividade 

microbiológica (BITTELY E FLURRY, 2009). Em altos conteúdos de água, a capilaridade 

atua na retenção da água nos poros capilares, e à medida que os poros esvaziam ocorre à 

adsorção nas superfícies dos sólidos do solo na forma de finos filmes de água (OR E 

TULLER, 1999; TULLER et al.,1999). A representação dos estados de saturação no solo é 

apresentada na figura 1: 

 

Figura 1- Representação categórica dos estados de saturação no solo. (a) solo saturado, (b) solo insaturado com 

anéis pendulares interconectados e (c) solo insaturado com anéis pendulares separados por finos 

filmes de água adsorvidos a superfície das partículas (Fonte: TOKUNAGA, 2009) 

 

A água no solo governada por forças capilares pode ser descrita pela equação de 

Young-Laplace, que relaciona o potencial matricial e o diâmetro do poro e, portanto, a 

retenção da água no solo é uma função da distribuição do diâmetro dos poros, conforme 

apresentado na equação 1: 











d
m

3000
                                                         (1) 

 

Onde, d é o diâmetro do poro (µm) e ψ é a ascensão capilar equivalente ao potencial 

matricial (cm). 

Estudos sobre a retenção da água no solo têm sugerido que a adsorção em 

multicamadas progressivamente domina os mecanismos de retenção por capilaridade e, 

portanto, a adsorção é o processo que mantem a água no solo em seu estado condensado 

quando o solo está seco. A adsorção é o processo no qual, moléculas de vapor d’água movem-
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se em direção a uma superfície sólida ou líquida até que o equilíbrio termodinâmico entre a 

fase de vapor e a camada adsorvida seja atingido (LEABEAU E KONRAD, 2010). Estudos 

de Tuller e Or (1999) indicaram que em sucções matriciais maiores que 10.000 hPa, as 

contribuições capilares para a retenção da água no solo podem ser consideradas desprezíveis. 

Portanto, a retenção da água no solo nestas condições é controlada, principalmente, por forças 

adsortivas, permanecendo na forma de finos filmes de água adsorvidos a superfície das 

partículas do solo. Os mecanismos responsáveis pelos componentes de retenção da água no 

solo, capilaridade e adsorção, não estão relacionados. Portanto, a presença de um mecanismo 

não exclui o outro. Assim, em um solo relativamente úmido, pequenos poros podem estar 

completamente preenchidos por água, enquanto, pequenos filmes de água podem cobrir a 

superfície de poros maiores (TOKUNAGA, 2009).  

Os processos de adsorção da água no solo estão diretamente relacionados à superfície 

de contato das partículas do solo. O conteúdo de argila do solo foi indicado por Schneider & 

Goss (2011) como principal fator controlador de forças adsortivas, devido a forte correlação 

desta fração mineral com a área superficial específica do solo e consequentemente com o 

número de sítios disponíveis à sorção. A influência da área superficial específica do solo nos 

processos de adsorção também foram reportados nos estudos de Likos e Lu (2002) e Arthur et 

al. (2012). 

 

2.1.3 Curva de retenção da água no solo (CRAS) 

 

A relação entre o potencial matricial e o correspondente valor de conteúdo de água, 

podendo ser expresso em unidades de massa ou volume, é denominada curva de retenção da 

água no solo (CRAS). A CRAS apresenta formato tipicamente não linear e está fortemente 

relacionada ao tamanho e conectividade do espaço poroso, sendo influenciada pela textura, 

estrutura e conteúdo de matéria orgânica do solo. Em função da extensa ordem de magnitude 

dos valores de potencial matricial, determinados em um intervalo de conteúdo de água 

normalmente observado em aplicações práticas, o potencial matricial é frequentemente 

representado em escala logarítmica. O estudo da CRAS é importante para o conhecimento da 

dinâmica da água no solo, disponibilidade de água para as plantas, evapotranspiração e 

modelagem de fluxos de água e vapor em solos insaturados, determinação de volumes de 

irrigação, fertilização e remediação de solos poluídos (SOLONE et al. 2012; JENSEN et al. 

2015).  
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A CRAS tem sido frequentemente determinada por métodos que incluem: câmaras de 

pressão, tensiômetros, psicrômetros termoacoplados, sensores de dissipação de calor e 

técnicas baseadas no ponto de orvalho. Dentre os quais, o mais comumente utilizado para o 

intervalo de pressão de 0 a 15.000 hPa, é a dessorção de água em amostras de solo contidas 

em câmaras de pressão (Campbell, 1988). Esta técnica foi introduzida por Richards (1941) e 

consiste em colocar amostras de solo saturadas em uma placa porosa dentro de uma câmara 

hermeticamente fechada. A base da placa de cerâmica é mantida à pressão atmosférica, 

enquanto que, as amostras de solos são pressurizadas, criando assim, um gradiente hidráulico 

e consequente fluxo de água das amostras através das placas porosas. Em teoria, o equilíbrio é 

atingido quando o fluxo cessa e, portanto, o potencial da água no solo é o mesmo que a 

pressão aplicada (Cresswell et al. 2008). O processo de extração de água em amostras de solos 

contidas em câmaras de pressão está representado na figura 2: 

 

 

Figura 2- Representação da câmara de pressão com uso de placa poroso para determinação das características de 

retenção da água no solo (Fonte: LIBARDI, 2012) 

 

Para determinação do conteúdo de água em baixos potenciais utilizando câmaras de 

pressão, longos tempos de equilíbrio podem ser demandados. Isso ocorre em consequência 

das forças adsortivas que governam a região seca da CRAS, as quais são mais fortes do que as 

forças capilares que dominam a região mais úmida (TULLER et al. 1999; OR E TULLER, 

1999). Assim, de maneira geral, métodos baseados no equilíbrio da fase líquida da água no 

solo, como em câmaras de pressão, têm sido considerados mais susceptíveis a erros quando 

submetidos a potenciais matriciais muito baixos, em função da baixa condutividade hidráulica 

dos solos nestas condições, que pode ocasionar a perda de equilíbrio (GEE et al. 2002).  

Alguns estudos têm discutido problemas metodológicos relacionados à quantificação 

da curva de retenção de água no solo com a utilização de câmaras de pressão, demostrando 

que, em baixos potenciais, as amostras não atingem o equilíbrio com o valor de pressão 
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aplicada (GEE et al., 2002; CRESSWELL et al., 2008; BITTELLY E FLURRY 2009). Vários 

fatores têm sido atribuídos à drenagem incompleta de amostras de solo em câmaras de 

pressão, são estes: redução da condutividade hidráulica dos solos à medida que o conteúdo de 

água é reduzido, sendo este efeito ainda mais pronunciado em solos arenosos, perda do 

contato hidráulico entre a placa porosa e a amostra de solo, causada pela contração do solo 

quando seco, bloqueio de poros das placas causada por partículas dispersas de solo, 

impedindo uma adequada condutância, assim como, possível vazamento da placa porosa. 

Na tentativa de minimizar estes efeitos, equipamentos baseados no equilíbrio da fase 

de vapor d’água no solo determinados em função da umidade relativa da água no solo, têm 

sido utilizados para determinações mais rápidas e acuradas do estado da água no solo na parte 

mais seca da CRA (GEE et al., 2002; BITTELY E FLURRY, 2009). Equipamentos como o 

Dew Point Potentiameter WP4-T (medidor da atividade da água) desenvolvido pela Decagon 

Devices, tem se destacado por apresentar sensores precisos de controle e manutenção de 

temperatura acoplados às câmaras que facilitam o equilíbrio da temperatura da amostra de 

solo com o interior do equipamento aumentando a precisão do método (SCALON et al., 

2002).  

O princípio de funcionamento deste equipamento está baseado na determinação da 

atividade da água, ou umidade relativa de equilíbrio, que é o equilíbrio entre a fase de vapor 

no ar e a fase líquida da água presente na amostra deformada em condições isotérmicas e 

recipiente selado. Em seguida, medem-se as temperaturas do ponto de orvalho do ar (P) e da 

amostra (Po). Um espelho refrigerado é usado para determinar o ponto de orvalho do vapor 

d’água (SCALON et al. 2002). Dessa forma, o potencial total da água no solo, representado 

pela soma do potencial matricial e potencial osmótico, pode ser calculado a partir da atividade 

da água usando a equação de Kelvin, conforme apresentado na equação 2 abaixo: 

                                                )ln(A
M

RT
T 








                                             (2) 

Onde, ψT é o potencial total da água no solo, R é a constante dos gases, T é a 

temperatura em Kelvin, M é a massa molecular da água e A é a atividade da água ou umidade 

relativa do vapor de água equilibrada com a água do solo determinada por P/Po. Detalhes do 

equipamento são mostrados na figura 3. 
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Figura 3- Medidor do ponto de orvalho WP4-T (A). Detalhes da parte interna da câmara de leitura (B). Equação 

de Kelvin usada para estimar o potencial matricial da água no solo (C) (Fonte: ALMEIDA, B.G, 2008)  

 

É importante ressaltar que, métodos baseados no equilíbrio do vapor d’água no solo 

também apresentam desvantagens, como: medições menos precisas em potenciais matriciais 

mais próximos a saturação (CAMPBELL, 1977) e possível perda de equilíbrio termodinâmico 

entre as amostras de solo e a câmara (CAMPBELL et al. 2007). A primeira limitação ocorre 

devido à forma logarítmica da equação de Kelvin usada para derivar o potencial da água a 

partir da umidade relativa. De acordo com a equação de Kelvin, a 20° C uma mudança na 

umidade relativa de 0,995 para 0,999, corresponde a uma mudança em valores de sucção 

matricial de 7.000 hPa para 10.00hPa. Portanto, as determinações de potencial da água no 

solo com métodos baseados na pressão de vapor d’água dependem da resolução nas 

determinações de umidade relativa, as quais estão fortemente relacionadas às medições de 

temperatura (SOLONE et al., 2012).  

Equipamentos baseados no equilíbrio do vapor d’água no solo têm sido usados como 

referência em avaliações da confiabilidade de determinações da retenção da água no solo 

usando câmaras de pressão em sucções matriciais mais elevadas. Gee et al. (2002), tendo 

como referência o psicrômetro, observaram que, mesmo após longos períodos, o equilíbrio 

entre a sucção da água no solo e a pressão aplicada nas câmaras de pressão pode não ser 

atingido em altas sucções matriciais (15.000 hPa). Bittelli e Flury (2009) mostraram que para 

sucções matriciais > 10.000 hPa, os conteúdos de água retidos em um solo siltoso, medidos 

com o uso de um psicrômetro, foram acentuadamente menores que os obtidos em câmaras de 

pressão, tanto para amostras deformadas quanto indeformadas. Estes resultados promoveram 

mudanças significativas no formato das CRAS e consequentemente nas interpretações sobre 

propriedades hidráulicas do solo.  

Cresswell et al. (2008) sugeriram que erros atribuídos à determinações em câmaras de 

pressão, assumindo como referência medições baseadas no equilíbrio da fase de vapor d’água, 

A B 

C 
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são dependentes de características dos solos como, textura e mineralogia. Solos com 

características de contração quando secos, que podem causar redução do contato das amostras 

de solo com a placa porosa, e solos com alto grau de dispersão, que podem causar bloqueio de 

poros na placa e dificultar os fluxos de água, foram indicados como as principais causas de 

erros.  

Em solos com textura arenosa, têm sido observado que as diferenças entre o conteúdo 

de água em altas sucções matriciais e o valor esperado para a condição de equilíbrio são muito 

pequenas (GEE et al., 2002; SOLONE et al., 2012). Estas observações foram relacionadas à 

baixa condutividade hidráulica dos solos arenosos em altas sucções matriciais que resultam 

em processos de transporte de água menos significativos mesmo que ocorra um incremento 

nos valores de sucção matricial. 

   

2.1.4 Novas interpretações sobre a teoria de retenção da água no solo 

 

Erros metodológicos reportados na determinação da CRAS têm sido em grande parte, 

atribuídos à ineficiência do método de câmaras de pressão na determinação das características 

de retenção de água em altas sucções (GEE et al., 2002; BITTELI E FLURRY, 2009; 

CRESSWELL et al. 2008; SOLONE et al. 2012). Mais recentemente, Dexter et al. (2012) 

sugeriram que o fato da sucção matricial da água no solo (h) permanecer sempre menor do 

que a pressão aplicada nas câmaras (Pa), está atribuído ao corte hidráulico, que ocorre 

quando o solo cessa o fluxo de água mesmo quando sob gradiente de pressão. Segundo estes 

autores, os problemas de equilíbrio da sucção matricial de amostras de solo em câmaras com 

altas pressões não tem relação com a pressão aplicada na placa, falta de contato entre as 

amostras e as placas porosas ou tempo insuficientes para o equilíbrio, e sim que, quando a 

parte drenável da porosidade textural é esvaziada não existe rede de poros preenchidos por 

água, através do qual, a água remanescente possa drenar por fluxo de Darcy.  Movimento de 

água em valores de conteúdo de água superiores ao corte hidráulico, ocorrem apenas por 

processos de difusão de vapor ou em filmes d’água que permanecem na superfície das 

partículas de solo, que são significativamente mais lentos comparados com movimento por 

convecção em poros preenchidos por água e, portanto, demandam longos períodos para que 

ocorra o equilíbrio termodinâmico. 

O conceito de corte hidráulico foi discutido em Dexter et al. (2012) com base nos 

princípios de equilíbrio hidráulico e termodinâmico. A palavra “hidráulica”, do grego 

hydro  = água e aulos = condução/tubo, refere-se ao fluxo de água que ocorre em tubos. De 
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maneira simplificada, os fluxos de água nos poros do solo, em analogia com o descrito 

anteriormente como tubos, podem ocorrer quando os poros: (i) contem água e (ii) quando 

existe gradiente de pressão ao longo do poro. Quando o equilíbrio hidráulico ocorre, não há 

fluxo de água, pois, os poros estão vazios. Enquanto que, no equilíbrio termodinâmico não 

ocorre fluxo de água, pois, não há gradiente de energia. 

Em câmaras de pressão, o princípio de funcionamento é o deslocamento imiscível, no 

qual, um incremento na diferença de pressão causa o deslocamento da água no solo por outro 

fluido, neste caso, o ar. A taxa de deslocamento de água diminui exponencialmente com 

tempo e o conteúdo de água final nunca é atingido, pois, na prática o experimento é parado 

quando as mudanças tornam-se lentas o suficiente que podem ser desprezadas. Assim, é 

considerado que o sistema atingiu o equilíbrio hidráulico. O conceito de equilíbrio hidráulico 

é normalmente relacionado com o conceito de condutividade hidráulica insaturada, pois, 

corresponde ao conteúdo de água no qual a condutividade hidráulica do solo insaturado torna-

se suficientemente pequena que os fluxos de água podem ser considerados desprezíveis 

(DEXTER et al. 2012).  

A água no solo em equilíbrio termodinâmico apresenta a mesma energia livre. O 

equilíbrio termodinâmico pode ser atingido pelo equilíbrio da fase de vapor de água, que 

ocorre por processos de difusão, com base na umidade relativa. Este processo requer um 

longo tempo de equilíbrio e, de fato, o equilíbrio verdadeiro ocorre em um tempo infinito. 

Assim, o movimento por difusão de vapor faz com que a água no solo esteja em equilíbrio 

termodinâmico, ou o mais próximo dele, enquanto que, o deslocamento imiscível leva a 

sistemas que não estão em equilíbrio termodinâmico e a causa deste não equilíbrio está 

relacionada a não continuidade de poros preenchidos por água que promovem os fluxos de 

água no solo por convecção (DEXTER et al., 2012; CZYZ E DEXTER, 2013). 

 

2.1.5 Determinação do valor de potencial matricial no ponto de corte hidráulico 

 

Considerando as diferenças entre o equilíbrio hidráulico e termodinâmico, Dexter et 

al. (2012) concluíram que para o estudo do secagem do solo, duas diferentes curvas de 

retenção são necessárias: a) para casos em que o secagem do solo ocorre por deslocamento 

imiscível e b) para casos em que o secagem do solo ocorre por difusão. A palavra “secagem”, 

neste contexto, é usada para indicar uma redução no conteúdo de água no solo, entretanto, não 

significa que o solo tornou-se completamente seco. Estes autores utilizaram para o ajuste dos 

dados de retenção de água a equação duplo-exponencial – DE proposta por Dexter et al. 



35 

 

(2008), para solos que exibem conteúdo de água residual e portanto, não atingiram o 

equilíbrio termodinâmico e a equação desenvolvida por Groenevelt e Grant (2004) – GG, 

indicada para representar sistemas que atingiram o equilíbrio termodinâmico por processos 

difusivos. Os modelos DE e GG são representados pelas equações 3 e 4, respectivamente:  
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Onde, C representa o conteúdo de água residual no solo, portanto, o conteúdo de água 

no espaço poroso que não é drenável mesmo que ocorra um incremente na pressão aplicada; 

A1 e A2 descrevem o conteúdo e água da porosidade textural (espaço poroso entre as partículas 

individuais minerais) e da porosidade estrutural (espaço poroso entre microagregados) em 

unidades de conteúdo de água gravimétrico na saturação, respectivamente.  Pa é a pressão de 

ar aplicada e  P1 e P2 são as pressões de ar características aplicadas para esvaziar o espaço 

poroso textural e estrutural, respectivamente.       
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Neste caso, a curva de retenção de água é dada por U=f(pF). Onde pF=logh, e h está 

na unidade hPa. O valor de pF0 corresponde ao valor no qual o conteúdo de água no solo 

torna-se zero. k1, k0 e  n são os parâmetros de ajuste da equação.  

A figura 4 ilustra o ajuste de duas curvas de retenção para um solo hipotético. Quando 

o movimento de água ocorre por difusão, a representação da curva é dada por WXY e o 

conteúdo de água torna-se zero em valor infinito de energia livre. Por outro lado, quando 

ocorre o deslocamento imiscível da água no solo, o deslocamento da água no solo cessa no 

ponto X, chamado de corte hidráulico. Portanto, qualquer incremento na pressão aplicada não 

tem efeito no conteúdo de água que permanece constante na seção XZ. O conteúdo de água no 

ponto referente ao corte hidráulico é considerado como o conteúdo de água residual (CZYZ & 

DEXTER, 2013). 
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Figura 4- Curva de retenção da água no solo hipotética ajustada pela equação de Groenevelt & Grant (2004) - 

GG, representada pela seção WXY, e pela equação duplo-exponencial proposta por Dexter et al. 

(2008) – DE representada por WXZ. Log10 hhco  e whco representam  a sucção matricial e o conteúdo 

de água em que ocorreu o corte hidráulico, respectivamente (Fonte: CZYZ e DEXTER, 2013) 

 

Dexter et al. (2012) sugeriram dois métodos para o cálculo do valor de sucção no 

ponto de corte hidráulico. Ambos relacionados à presença do conteúdo de água residual no 

solo, que representa a água isolada em “micro pacotes” não drenáveis devido a não 

continuidade de poros preenchidos por água.  O primeiro método baseia-se na determinação 

da máxima curvatura da CRA ajustada ao modelo duplo-exponencial (DE), conforme 

ilustrado na figura 5: 

 

 

Figura 5- Representação da curva de retenção de água ajustada ao modelo duplo exponencial (DE) representando 

o ponto de máxima curvatura (point of max curvature - wmaxc) e o conteúdo de água residual (C) que 

indicam o início do equilíbrio hidráulico da água no solo (Fonte: Dexter et al. 2012) 

 

 O segundo método está baseado na determinação do valor de sucção matricial 

correspondente ao final do fluxo convectivo e o início do regime de água residual, calculado a 

partir da substituição do valor C (conteúdo de água residual) da equação duplo exponencial 
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proposta por Dexter et al. (2008) na forma invertida da equação proposta por Groenevelt e 

Grant (2004), conforme descrito na equação  5:  
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2.1.6 O estudo do murchamento de plantas com base no conceito de equilíbrio 

hidráulico e termodinâmico 

   

Em Czyz e Dexter (2012) o estudo do murchamento de plantas é reavaliado e 

reinterpretado com base nos conceitos de equilíbrio da água no solo. Estes autores destacaram 

erros nas interpretações dos estudos com murchamento de plantas com base em dois 

principais fatores: primeiro, considerar que potencial da água no solo quando as amostras de 

solo são retiradas das câmaras de pressão é igual à pressão aplicada nas câmaras, e segundo, 

como o conteúdo de água no solo quando a maiorias das espécies de plantas murcham é muito 

próximo do conteúdo de água remanescente em amostras de solo contidas em câmaras de 

pressão funcionando na pressão de 15.000 hPa é assumido que este valor corresponde ao 

potencial da água no solo em que as plantas murcham. A segunda conclusão é, de fato, uma 

consequência da primeira e demonstra que o uso do valor de 15.000 hPa como referência ao 

murchamento de plantas ocorre pois este é o valor máximo de pressão normalmente utilizado 

em câmaras de pressão e portanto, não pode ser considerado como uma propriedade da planta 

ou do solo e sim uma consequência das limitações do procedimento experimental.   

O deslocamento imiscível é o processo responsável pelo movimento da água no solo 

tanto em câmaras de pressão quanto pela absorção de água pelas raízes. Assim, o conteúdo de 

água que permanece no solo quando ocorre o murchamento de diferentes espécies de plantas e 

o conteúdo de água remanescente em amostras de solo submetidas à pressão de 15.000 hPa 

têm sido considerados essencialmente os mesmos, pois, o deslocamento imiscível 

efetivamente cessa na sucção matricial correspondente ao corte hidráulico, prevenindo o  

equilíbrio termodinâmico. Portanto, o uso de 15.000 hPa como o valor de sucção matricial  

referência do PMP ocorreu, pois, as medidas foram mal interpretadas usando a equivocada 
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hipótese que a sucção matricial da água em amostras de solo atinge o equilíbrio 

termodinâmico com a pressão aplicada em câmaras de pressão (CZYZ e DEXTER, 2013). 

O murchamento de plantas é controlado pela sucção matricial da água no solo ao redor 

das raízes. Assim, pode-se considerar que este pode ocorrer segundo dois critérios: i) quando 

as sucções matriciais da água no solo e ao redor das raízes estão em equilíbrio, ou seja, não 

existe gradiente de potencial que possa causar movimento convectivo da água no solo e ii) 

quando diferenças entre a sucção da água no solo e as raízes podem ocorrer, no entanto, 

fluxos de água líquida não ocorrem, pois não existe espaço poroso preenchido por água de 

forma contínua (CZYZ e DEXTER, 2012).  

Considerando os conceitos descritos acima, Czyz e Dexter (2012), concluíram que 

para as plantas que crescem no solo, a habilidade das raízes em absorver a água do solo 

poderá ser limitada tanto pela sucção matricial da água no solo no ponto de murchamento 

(hpmp) ou pela sucção matricial no corte hidráulico (hch), seja qual for menor. Quando hch < 

hpmp considera-se que o murchamento foi causado pelo solo, pois diferentes valores de 

sucções entre a raiz e o solo podem ocorrer, no entanto, não há continuidade de fluxo líquido. 

Por outro lado, quando hch > hpmp, considera-se que o murchamento foi limitado pela planta, 

pois a sucção entre as raízes e o solo está em equilíbrio, logo, não haverá movimento de água 

pois não existe gradiente de potencial. Este conceito está representado na figura 6: 

 

 

Figura 6- Representação gráfica demonstrando quando o murchamento de plantas é limitado pela planta (plant-

limited wilting) ou pelo solo (soil-limited wilting), dependendo dos valores de sucção matricial 

quando ocorre o murchamento de plantas (hwp) e o corte hidráulico (hmaxc) (Fonte: CZYZ E DEXTER, 

2012) 

 

 Assim, uma visão simplista de que o murchamento de plantas sempre ocorre na 

sucção matricial de 15.000 hPa não reflete adequadamente os processos na interface solo-
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planta, em conteúdos de água limitantes a absorção de água pelas plantas. Czyz e Dexter 

(2012) mostraram que o corte hidráulico pode ocorrer em sucções matriciais menores que 

15.000 hPa para solos com conteúdo de argila inferiores a 28 kg kg
-1

 e sugeriram forte 

influencia de propriedades do solo no murchamento de plantas. Nestas condições, o 

murchamento de plantas é causado pelo não equilíbrio da água no solo, pois diferentes 

sucções entre o solo e as raízes podem ocorrer, no entanto, não há espaço poroso preenchido 

por água pelo qual o fluxo de água possa ocorrer. Entretanto, estes resultados foram baseados 

apenas em dados de retenção da água no solo sem considerar evidências experimentais quanto 

à sucções matriciais em que de fato ocorrem o murchamento de plantas. Czyz e Dexter (2013) 

ilustraram de forma simplificada alguns resultados da literatura e concluíram que na maioria 

dos casos o murchamento de plantas foi limitado pelo solo, pois o fluxo de água para as raízes 

cessa devido ao corte hidráulico, o qual é uma propriedade física do solo relacionada com a 

textura do solo. 

2.2 Material e Métodos 

2.2.1 Delineamento experimental, amostragem e caracterização dos solos 

 

Um experimento para avaliar os efeitos de espécies de plantas e tipos de solo no ponto 

de murcha permanente foi conduzido durante três meses (Dezembro de 2012 a Fevereiro de 

2015) em casa de vegetação da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 

Universidade de São Paulo no município de Piracicaba, São Paulo, Brasil. Segundo a 

classificação de Köppen, o clima da região é descrito como subtropical úmido com inverno 

seco (Cwa), com temperatura e precipitação média anual de 21,5° C e 1.257 mm, 

respectivamente. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados usando 

três espécies de plantas e quatro solos com dez repetições, totalizando 120 unidades 

experimentais. Os solos utilizados no estudo foram coletados na camada superficial (0-10 cm) 

em quatro áreas localizadas no município de Piracicaba, São Paulo, Brasil. Os solos foram 

secos e peneirados em malha de 2 mm. Em seguida, sub-amostras foram retiradas para 

determinação da distribuição do tamanho de partículas e atributos químicos. Para 

determinação da curva de retenção da água no solo, amostras indeformadas foram coletadas 

em anéis volumétricos com dimensões de 25 mm de diâmetro e 40 mm de altura.  Os solos 

amostrados foram selecionados com o objetivo de obter variação textural. Estes são 

brevemente descritos como: Solo1- Neossolo Quartzarênico, cultivado com cana de açúcar e 

pertencente a uma propriedade privada; Solo 2- Argissolo Vermelho-Amarelo cultivado com 
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milho pertencente à área experimental da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”; 

Solo 3- Argissolo Vermelho-Amarelo cultivado com cana de açúcar e pertencente ao campo 

experimental da fazenda Areão da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”; Solo 4- 

Latossolo Vermelho cultivado com cana de açúcar pertencente a uma propriedade privada. 

2.2.2 Análise granulométrica e química dos solos 

 

 A análise granulométrica foi realizada pelo método do densímetro conforme Gee & 

Bauder (2002). Os atributos químicos dos solos analisados foram: pH determinado com 

solução de CaCl2 a 0,01 N,  carbono orgânico do solo (C.O.) determinada por colorimetria, 

cálcio (Ca), magnésio (Mg), fósforo (P) e potássio (K) determinados pelo método da resina 

trocadora de íons,  alumínio (Al) extraído por titulometria com KCl 1 mol l
-1

, acidez potencial 

(H+Al) usando solução tampão SMP com acetato de cálcio a pH 7, enxofre (S) determinado 

por turbidimetria usando fosfato de cálcio como extrator. Os conteúdos disponíveis de cobre 

(Cu), ferro (Fe), manganês (Mn) e zinco (Zn) foram determinados por espectroscopia de 

absorção atômica após extração com DTPA e o boro (B) foi extraído com água quente e 

determinado por colorimetria. Todas as análises químicas foram realizadas segundo 

metodologia descrita em Raij et al. (2001). A distribuição do tamanho de partículas, classe 

textural segundo USDA e caracterização química inicial dos solos estão apresentadas na tabela 

1. 

Tabela 1- Distribuição do tamanho de partículas, classe textural e caracterização química inicial dos solos 

 

Atributos 
Solo 

1 2 3 4 

pH 5,5 5,2 4,5 4,7 

Areia (g kg
-1

) 908 693 334 362 

Silte (g kg
-1

) 17 30 265 62 

Argila (g kg
-1

) 75 276 401 577 

C.O. (g kg
-1

) 10 32 21 35 

P (mg dm
-3

) 49 29 58 9 

S (mg dm
-3

) 5 5 21 28 

K (mmolc dm
-3

) 0.4 1.7 5.2 0.9 

Ca (mmolc dm
-3

) 15 32 18 20 

Mg (mmolc dm
-3

) 9 15 9 13 

H+Al (mmolc dm
-3

) 15 20 42 47 

SB (mmolc dm
-3

) 24,7 48,6 32,4 34 

CTC (mmolc dm
-3

) 39,4 68,8 74,7 80,9 

V (%) 63 71 43 42 

m (%) 0 0 1 1 

B (mg dm
-3

) <0,09 0,16 0,39 0,12 

Cu (mg dm
-3

) <0,3 0,5 3,9 2,3 

Fe (mg dm
-3

) 25 32 46 26 

Mg (mg dm
-3

) 1,2 5,0 46,1 13,1 

Zn (mg dm
-3

) 0,3 2,4 6,7 0,5 

Classe textural Arenosa Franco arenosa Argilosa Argilosa 
 (<) menor que o limite de quantificação  
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2.2.3 Determinação do ponto de murcha permanente  

 

Vasos com capacidade de 1 dm
3
 foram preenchidos com solos previamente corrigidos 

nutricionalmente, onde foram semeadas cinco sementes de cada cultura: girassol (Helianthus 

annuus L.), milho (Zea mays L.) e soja (Glycine max L.) (Figura 7).  

 

 

Figura 7- Visão geral do experimento para determinação ponto de murcha permanente fisiológico 

 

Após a germinação e o estabelecimento das plântulas foi realizado o desbaste, 

deixando apenas uma planta por vaso. Os solos contidos nos vasos foram mantidos a 

aproximadamente 70% da capacidade de campo, por meio de irrigações diárias com água 

destilada. Quando as plantas atingiram três pares de folhas completamente expandidas, fase 

determinada para o início do estresse hídrico, as irrigações foram suspensas e a superfície do 

solo foi completamente coberta para evitar evaporação de água pela superfície do solo (Figura 

8).  
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Figura 8- Estágio de desenvolvimento das plantas estabelecido para o início do estresse hídrico (A). Superfície 

do vaso coberta com papel alumínio e parafina fundida para evitar a evaporação de água pela 

superfície do solo(B) 

 

Ao primeiro sinal de murcha das plantas, no final do dia, os respectivos vasos foram 

transferidos para um ambiente escuro com umidade relativa do ar próximo a 100% para 

verificar o retorno, ou não, da turgidez das plantas na manhã seguinte (Figura 9). Adotou-se o 

seguinte critério: quando se observou que pelo menos uma das folhas da planta recuperou-se 

da condição de murchamento, o vaso foi retornado à casa de vegetação e a planta continuou 

em regime de estresse hídrico. Este procedimento foi repetido até as plantas atingirem o 

murchamento irrecuperável ou ponto de murcha permanente. Neste momento, duas amostras 

de solos foram coletadas por vaso, a 5 e 10 cm da superfície dos vasos. Em cada 

profundidade, uma amostra de solo foi retirada e imediatamente pesada. Em seguida as 

amostras foram levadas à estufa a 105° C por 24 horas para determinação do conteúdo de 

água gravimétrico. 

  

B A 
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Figura 9- Plantas com sinal de murchamento colocadas em ambiente escuro com umidade relativa próxima a 

100% (A); planta com murchamento irrecuperável (B) 

 

2.2.4 Determinação da curva de retenção da água no solo (CRA) 

2.2.4.1 Técnica de câmara de pressão 

 

Para determinação das curvas de retenção de água no solo, as amostras indeformadas 

saturadas foram submetidas a sucções matriciais (h) de 10, 20, 40, 60, 80, 100, 250, 500, 

1.000, 5.000 hPa em câmaras de pressão (Figura 10). Para a obtenção do conteúdo de água na 

sucção matricial de 15.000 hPa, foram utilizadas amostras de solo deformadas em anéis com 

dimensões de 13 mm de altura e 50 mm de diâmetro (Figura 10). Os anéis foram preenchidos 

com os solos deformados e posteriormente saturados diretamente na placa porosa. Neste 

procedimento não foi utilizada tela permeável na parte inferior dos anéis, como forma de 

minimizar uma provável perda de contato entre o solo e a placa porosa à medida que a água 

contida nas amostras fosse removida. Após ter sido observada a completa ausência de 

drenagem das câmaras de pressão, as amostras de solos foram removidas, pesadas antes e 

depois de levadas à estufa a 105°C por 24 h para o cálculo do conteúdo de água gravimétrico. 

Para cada nova sucção aplicada, as placas porosas foram lavadas com água deionizada para 

evitar bloqueio de poros das placas causado por dispersão de partículas do solo, conforme 

reportado por Cresswell et al. (2008). Não foi utilizado qualquer produto químico para 

limpeza ou inibição de microrganismos nas placas porosas.  

 

B A 
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Figura 10- Amostras de solos indeformadas (A) e deformadas (B) em placas porosas nas câmaras de pressão 

2.2.4.2 Técnica do ponto de orvalho  

 

Adicionalmente, amostras de solo deformadas foram utilizadas para obtenção de 

sucções matriciais maiores que 10.000 hPa com uso do equipamento Dewpoint Potentiameter 

WP4-T (DECAGON DEVICES INC., 2007). Para atingir a faixa de sucções matriciais de 

interesse, amostras deformadas de solo foram submetidas a diferentes tempos de 

umedecimento com água deionizada em uma câmara fechada acoplada a um umidificador de 

ar (Figura 11).  

 

 

Figura 11- Câmara acoplada a um umidificador de ar (A). Amostras de solo dentro da câmara submetidas a 

diferentes tempos de umedecimento para posterior leitura equipamento WP4-T (B) 

 

Após os tempos de umedecimento especificados, as amostras de solo foram 

transferidas para o recipiente do equipamento WP4-T, seladas com uso de filme plástico e 

armazenadas em estufas incubadoras BOD a 19°C por 24 h. Este procedimento foi necessário 

para a redistribuição e homogeneização do conteúdo de água nas amostras, conferindo maior 

precisão e confiabilidade nas medições. Posteriormente, as amostras foram levadas ao 

equipamento WP4-T para determinação do potencial total da água no solo. Em uma mesma 

amostra de solo, foram realizadas leituras sequenciais, até que os valores de sucção matriciais 

A B 

A B 
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medidos não apresentassem variação significativa com o tempo. A representação da variação 

da sucção matricial obtida pela técnica do ponto de orvalho ao longo do tempo, em uma 

mesma amostra de solo, é apresentada na figura 12.  

 

 

Figura 12- Exemplo da variação de leituras de sucção matriciais em uma amostra de solo determinadas pela 

técnica do ponto de orvalho 

 

Após as leituras, as amostras foram retiradas do equipamento e imediatamente pesadas 

em balança de precisão. Em seguida, levadas a estufa a 105°C por 24 h para determinação do 

conteúdo de água gravimétrico.  

  

2.2.5 Determinação da condutividade elétrica do solo   

 

 A contribuição do potencial osmótico da solução do solo (ψos) nas medições realizadas 

pela técnica do ponto de orvalho foi determinada a partir da relação indireta com a 

condutividade elétrica (CE) conforme sugerido por Rawlins & Campbell (1986): 

 

                                                        CEos 36                                                         (6) 

Para tal, 5 g de solo seco foram misturados com 5 mL de água deionizada por um 

período de 3 horas. Em seguida, foi realizada a extração da solução do solo. A condutividade 

elétrica da solução extraída foi determinada em um condutivímetro. Foram realizadas três 

repetições para cada solo. 
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2.2.6 Modelos de ajuste das curvas de retenção da água no solo 

 

Dois diferentes conjuntos de dados foram usados nos ajustes das curvas de retenção de 

água no solo. Os pares de dados, conteúdo de água e potencial matricial, obtidos pelo método 

de câmaras de pressão (10≤h≤15.000 hPa) foram ajustados ao modelo duplo exponencial 

(DE) proposto por Dexter et al. (2008). Enquanto que, os pares de dados obtidos pela 

combinação das técnicas de câmaras de pressão (10≤h≤5.000 hPa)  e ponto de orvalho (h> 

5.000 hPa) foram ajustados ao modelo proposto por Groenevelt e Grant (2004).  

O modelo duplo-exponencial proposta por Dexter et al. (2008) é indicado para 

experimentos de extração de água por deslocamento imiscível e é descrito pela equação 7:  
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Onde, C representa o conteúdo de água residual no solo; A1 e A2 descrevem o conteúdo 

e água da porosidade textural (espaço poroso entre as partículas individuais minerais) e da 

porosidade estrutural (espaço poroso entre microagregados), respectivamente.  Pa é a pressão 

de ar aplicada e  P1 e P2 são as pressões de ar características aplicadas para esvaziar o espaço 

poroso textural e estrutural, respectivamente. É importante observar que, no modelo DE foi 

considerada a pressão aplicada (Pa) e não a sucção da água no poro (h), pois, assumiu-se a 

possibilidade de não equilíbrio entre h e Pa. Assim, U = f(Pa) e não U = f(h).  

Considerando que o equilíbrio termodinâmico de h foi atingido pelo equilíbrio da fase 

de vapor d’água no solo determinado pela técnica do ponto de orvalho, o ajuste dos dados foi 

realizado a partir da equação de Groenevelt e Grant (2004), conforme a equação 8: 
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Neste caso, a curva de retenção de água é dada por U=f(pF). Onde pF=logh, e h está 

na unidade hPa. O valor de pF0 corresponde ao valor no qual o conteúdo de água no solo 

torna-se zero. k1, k0 e  n são os parâmetros de ajuste da equação.  
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2.2.7 Cálculo do valor de sucção em que ocorre o corte hidráulico (hch).   

 

A sucção matricial no corte hidráulico foi calculada por dois métodos, conforme 

descrito em Dexter et al. (2012). O primeiro método foi baseado no valor de h correspondente 

ao final do fluxo convectivo, calculado pelo ponto de máxima curvatura da CRA ajustada ao 

modelo DE (hmaxc), conforme a equação 9: 
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Onde, log está na base 10. O potencial para a máxima curvatura foi então calculado 

através da solução numérica representada pela equação 10: 

 

                                                           0
log


hd

dk
                                                         (10) 

 

 O segundo método foi calculado no final do fluxo convectivo e início do regime de 

água residual, calculado a partir da substituição do valor C (conteúdo de água residual) do 

modelo DE (equação 7) na forma invertida do modelo GG (equação 8), apropriado para 

representar a água no solo sob equilíbrio termodinâmico, conforme descrito na equação 11:  
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2.2.8 Análises estatísticas 

 

 A análise fatorial dos blocos casualizados foi realizada para avaliar o efeito dos 

tratamentos (quatro tipos de solo e três espécies de plantas) no conteúdo de água e sucção 

matricial no ponto de murcha permanente. A análise de variância (ANOVA), comparação das 

médias pelo teste de Tukey e os ajustes das CRAS foram realizados por meio dos pacotes 
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“ExpDes” e “soilphysics”, respectivamente, disponíveis no software R (R CORE TEAM, 

2014). 

2.3 Resultados e Discussão 

2.3.1 Caracterização dos solos 

 

As propriedades físicas e químicas dos solos são apresentadas na Tabela 1. A correção 

e adubação dos solos foram realizadas para suprir as necessidades nutricionais das plantas de 

acordo com a demanda de cada solo. Assim, tornou-se possível avaliar o efeito das 

propriedades físicas dos solos e espécies de plantas no ponto de murcha permanente. Os 

conteúdos de argila e carbono orgânico dos solos apresentaram uma variação de 75 a 577 g 

kg
-1 

e 10 a 32 g kg
-1

, respectivamente. Estes intervalos são importantes para análise dos 

contrastes hidráulicos entre os solos e os efeitos destes na absorção de água pelas plantas. Os 

conteúdos de argila e carbono orgânico do solo são importantes propriedades relacionadas à 

retenção da água no solo, devido à alta superfície específica de suas partículas e 

consequentemente o grande número de sítios acessíveis às moléculas de água (ALAVIJEH E 

MILLÁN, 2009). 

 

2.3.2 Retenção da água no solo: determinações obtidas pela técnica do ponto de 

orvalho (TPO) e câmaras de pressão (TCP) 

 

Os valores médios de potencial osmótico obtidos a partir dos extratos saturados foram 

60, 68, 92 e 83 hPa com desvios padrão de 1,1, 4,3, 5,5 e 2,1, para os solos 1, 2, 3, 4, 

respectivamente. Com base nestes baixos valores, foi assumido que o potencial osmótico não 

apresentou efeitos significativos no potencial total da água no solo (potencial matricial+ 

potencial osmótico) determinado pela TPO. Portanto, estes valores não foram considerados 

nas medições. Os valores de sucção matricial obtidos pela técnica do ponto de orvalho (TPO) 

e os respectivos conteúdos de água gravimétricos são apresentados na figura 13. Neste estudo, 

as sucções matriciais serão representadas, graficamente, em valores de pF. O termo pF 

corresponde ao logaritmo (base 10) da sucção matricial em valores absolutos, determinada 

como a altura da coluna d’água em cm, portanto pF = ( log10 h). A escala pF é indicada para 

estudos de solos  relativamente secos, no qual o uso da escala em hPa pode resultar em 

números com vários zeros (DEXTER et al. 2012). 
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Os solos apresentaram redução linear do conteúdo de água em função do logaritmo da 

sucção matricial (pF). Estes resultados foram ajustados a uma regressão linear cujos 

parâmetros são apresentados na tabela 2. A relação linear entre o conteúdo de água e 

logaritmo da sucção matricial foi introduzida por Campbell e Shiozawa (1992), considerando 

um intervalo de pF entre 4 e 7, para solos com classes texturais variando de arenosa a argilo-

siltosa. A abordagem linear para descrever a relação entre sucções matriciais e o conteúdo da 

água no solo no intervalo seco da CRA, tem sido amplamente documentada na literatura e 

utilizada no desenvolvimento de novos modelos de predição das características de retenção de 

água continuamente, desde a saturação até o conteúdo de água zero, correspondente ao solo 

seco em estufa (RESURRECCION et al. 2011; JENSEN et al. 2015). Assim como, no 

estabelecimento de relações que possam estimar o conteúdo de argila e área superficial 

específica dos solos (LEÃO E TULLER, 2014; ARTHUR et al 2015). 

 

 

Figura 13- Variação do conteúdo de água em função do logaritmo da sucção matricial (pF) determinado pela 

técnica do ponto de orvalho 
 

Solos com maiores conteúdos de argila apresentaram maior retenção de água no 

intervalo de sucções matriciais determinados pela TPO (Figura 13). Em sucções matriciais 

maiores que 10.000 hPa, as contribuições capilares para a retenção da água no solo podem ser 

consideradas desprezíveis. Portanto, a água no solo é controlada, principalmente, por forças 

adsortivas, permanecendo na forma de finos filmes de água adsorvidos a superfície das 

partículas do solo (TULLER E OR, 1999).  

A adsorção é o processo no qual, moléculas de vapor d’água movem-se em direção a 

uma superfície sólida ou líquida até que o equilíbrio termodinâmico entre a fase de vapor e a 

camada adsorvida seja atingido (LEABEAU E KONRAD, 2010). Em solos relativamente 
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secos, grande parte dos poros foram drenados, no entanto, as superfícies minerais ainda 

permanecem cobertas por diversas camadas moleculares de água, devido à habilidade destas 

superfícies em formar ligações de hidrogênio com a água. Assim, a capacidade de sorção dos 

solos está relacionada tanto à força destas ligações quanto ao número de sítios de adsorção 

(SCHNEIDER E GOSS, 2012). O conteúdo de argila do solo foi indicado por Schneider & 

Goss (2011) como principal fator controlador de forças adsortivas, devido a forte correlação 

desta fração mineral com a área superficial específica do solo e consequentemente com o 

número de sítios disponíveis à sorção. A influência da área superficial específica do solo nos 

processos de adsorção também foram reportados nos estudos de Likos e Lu (2002) e Arthur et 

al. (2012). 

 

Tabela 2- Parâmetros da equação linear (y = a+bx)* ajustada aos dados de conteúdo de agua e sucções matriciais 

determinados pela técnica do ponto de orvalho e estimativa de sucção matricial no conteúdo de água 

zero 

Solo a b R
2
 pF0 

1 0,0741 -0,0121 0,97 6,12 

2 0,2321 -0,0380 0,91 6,07 

3 0,3734 -0,0599 0,95 6,24 

4 0,3180 -0,0406 0,90 7,82 

*y: conteúdo de água (kg kg
-1

); x: sucções matriciais (hPa); a, b: intercepto e coeficiente angular ajustados. 

 

As curvas de retenção de água no solo (CRAS) determinadas pela combinação das 

técnicas de câmaras de pressão (TCP) e ponto de orvalho (TPO) estão representadas na figura 

14. Os valores de retenção de água obtidos pela TCP representam a média de 30 amostras de 

solo com os respectivos desvios padrão, indicados pelas barras de erros. Maiores valores de 

desvios padrão foram observados em conteúdos de água mais próximos à saturação. 

Entretanto, estes valores foram < 0,05 kg kg
-1

 para h < 60 hPa (pF 1,78) e  < 0,02 kg kg
-1

 para 

h > 60 hPa, indicando boa precisão nas determinações. 
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Figura 14- Curva de retenção da água no solo obtida pela combinação das técnicas de câmaras de pressão (TCP) 

e ponto de orvalho (TPO) para os solos 1 (A), 2 (B), 3 (C) e 4(D) 

 

O conteúdo de água correspondente a sucção matricial de 15.000 hPa (U15000) (pF = 

4,18), valor de h limite nas determinações em câmaras de pressão e frequentemente atribuído 

ao ponto de murcha permanente, determinado pela TCP e TPO, assim como, o erro médio 

absoluto do conteúdo de água entre as técnicas (EMA15.000), são mostrados na Tabela 3. Os 

valores de U15000 para a TPO foram estimados usando os parâmetros da regressão linear 

apresentados na tabela 2. 
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Tabela 3- Conteúdo de água referente à sucção matricial de 15.000 hPa (U15000) determinados pela técnica de 

câmaras de pressão (TCP) e ponto de orvalho (TPO) e erro médio absoluto (EMA) entre as medições 
 

Solo U15000 EMA15000 

 TCP TPO TCP-TPO 

 -----------------------------------kg kg
-1

----------------------------------- 

1 0,0222 (0.0028)* 0,0236 0,0014 

2 0,0785 (0.0025) 0,0737 0,0051 

3 0,1324 (0.0029) 0,1232 0,0091 

4 0,1593 (0.0050) 0,1479 0,0108 

*Valores em parêntesis representam o erro padrão para 30 amostras de solo 

 

Foram observadas correlações positivas entre U15000, EMA15000 com o conteúdo de 

argila (Figura 15). O EMA15.000 entre as técnicas, apresentaram valores muito pequenos e, 

portanto, não apresentam influência sob aplicações práticas. Estes resultados indicaram que as 

amostras de solo equilibradas em câmaras de pressão apresentaram boa drenagem, mesmo em 

altas sucções matriciais, mostrando similaridades com as medições determinadas pelo 

equilíbrio da fase de vapor d’água no solo. Não foram observadas correlações significativas 

com o conteúdo de carbono orgânico do solo. 

 

Figura 15- Relações lineares entre o conteúdo de água referente à sucção matricial de 15.000 hPa obtido pela 

técnica de câmaras de pressão (TCP) e ponto de orvalho (TPO) e o conteúdo de argila (CC) (A) e o 

erro médio absoluto do conteúdo de água obtido entre as técnicas TPO e TCP (EMA15000) e 

conteúdo de argila (B) 

 

A combinação de TCP e TPO não provocou mudanças acentuadas no formato das 

CRAS (Figura 13). Estas observações contrastam com os estudos anteriores que têm 
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demonstrado diferenças significativas entre determinações por métodos baseados no 

equilíbrio da fase de vapor d’água e em câmaras de pressão, o qual é baseado no fluxo de 

água líquida, no intervalo seco da CRA.  Bittelli e Flury (2009) mostraram que para h > 

10.000 hPa, os conteúdos de água retidos em um solo siltoso, medidos com o uso de um 

psicrômetro, foram acentuadamente menores que os obtidos em câmaras de pressão, tanto 

para amostras deformadas quanto indeformadas. Estes resultados promoveram mudanças 

significativas no formato das CRAS e consequentemente nas interpretações sobre 

propriedades hidráulicas do solo. Cresswell et al. (2008) sugeriram que erros atribuídos à 

determinações em câmaras de pressão, assumindo como referência medições baseadas no 

equilíbrio da fase de vapor d’água, são dependentes de características dos solos como textura 

e mineralogia. Solos com características de contração quando secos, que podem causar 

redução do contato das amostras de solo com a placa porosa, e solos com alto grau de 

dispersão, que podem causar bloqueio de poros na placa e dificultar os fluxos de água, foram 

indicados como as principais causas de erros.  

Em solos com textura arenosa, têm sido observado que as diferenças entre o conteúdo 

de água em altas sucções matriciais e o valor esperado para a condição de equilíbrio são muito 

pequenas (GEE et al. 2002; SOLONE et al. 2012). Estas observações foram relacionadas à 

baixa condutividade hidráulica dos solos cm predomínio da fração areia, em altas sucções 

matriciais, que resultam em processos de transporte de água menos significativos, mesmo que 

ocorra um incremento nas pressões aplicadas.  

Estimativas de Dexter et al. (2012) sugeriram que o corte hidráulico ocorreu em 

sucções matriciais menores que 15.000 hPa. Portanto, a continuidade de poros preenchidos 

por água que promovem os fluxos de água por deslocamento imiscível foi cessada em sucções 

matriciais inferiores aos limites determinados em câmaras de pressão. Estes resultados foram 

baseados em dados de retenção de água para solos com conteúdo de argila ≤ 331 g kg
-1

. No 

entanto, neste estudo, a adequada drenagem das amostras de solos em câmaras de pressão, 

indicada pelas similaridades com medições baseados no equilíbrio da fase de vapor, sugeriram 

adequada continuidade de poros preenchidos por água que permitem o deslocamento 

imiscível da água no solo para todo o intervalo de sucções matriciais determinados em 

câmaras de pressão.  
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2.3.3 Efeito dos tipos de solos e espécies de plantas no ponto de murcha permanente 

 

Na avaliação do experimento de ponto de murcha permanente, não foram observadas 

diferenças significativas, quanto ao conteúdo de água, para as amostras de solo coletadas nas 

diferentes profundidades no vaso. Portanto, utilizou-se a média entre estas amostras para 

representar cada unidade experimental. O conteúdo de água no PMP mostraram valores 

inferiores às determinações realizadas em câmaras de pressão. Assim, os valores de sucção 

matricial no PMP (hpmp) foram estimados a partir dos parâmetros da regressão linear ajustada 

aos dados obtidos pela TPO apresentados na Tabela 2. Os resultados da análise de variância 

(ANOVA) indicaram o efeito significativo dos tipos de solos e espécies de plantas no 

conteúdo de água (Upmp) e sucção matricial (hpmp) no ponto de murcha permanente (Tabela 4).  

 

Tabela 4- Análise de variância (ANOVA) para os efeitos de diferentes tipos de solo e espécies de plantas no 

conteúdo de água (Upmp) e sucção matricial (hpmp) no ponto de murcha permanente 

Fatores GL Upmp hpmp 

Bloco 9 ns ns 

Solo 3 *** *** 

Planta 2 *** *** 

Solo x Planta 6 * * 

***, *, ns: nível de significância com p-valor = 0,001; 0,05 e não significativo, respectivamente. Upmp: conteúdo de água no 

ponto de murcha permanente; hpmp: sucção matricial no ponto de murcha permanente. 

  

 A interação entre os efeitos dos diferentes solos e espécies de plantas no Upmp e hpmp 

são representados nas figuras 16 e 18. Solos com maiores conteúdos de argila aumentaram o 

Upmp, refletindo a influência da textura do solo na retenção de água no intervalo seco da CRA. 

A influência do conteúdo de argila na retenção da água no solo tem sido amplamente 

documentada na literatura (BOTULA et al. 2012; NAVEED et al. 2012; HOSSEINI et al. 

2016). Estes efeitos têm sido relacionados à contribuição da fração argila na formação de 

microporos que incrementam as forças capilares. Assim como, à importância desta fração 

mineral no aumento da área superficial específica dos solos e consequentemente na adsorção 

das moléculas de água às partículas dos solos, contribuindo para os maiores conteúdos de 

água retidos em altas sucções matriciais.  
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Figura 16- Comparação das médias do conteúdo de água remanescente nos solos no ponto de murcha 

permanente das plantas (Upmp) para os solos 1 (A), 2 (B), 3(C) e (D). Letras diferentes indicam 

médias com diferenças significativas pelo teste de Tukey (p<0,05) 

 

 A comparação das médias de Upmp indicou que nos solos 1 e 2, que apresentam 

conteúdos de argila < 28 kg kg
-1

, as diferentes espécies de plantas murcharam em conteúdo de 

água similares. Enquanto que, nos solos 3 e 4, com conteúdos de argila > 28 kg kg
-1

, as 

espécies de plantas mostraram diferentes habilidades na absorção da água no solo, com as 

plantas de soja apresentando Upmp significativamente menor às demais espécies (Figura 16). A 

relação significativa entre Upmp e conteúdo de argila é apresentada na figura 17. Apesar das 

diferenças significativas observadas para o Upmp entre as espécies de plantas para os solos 3 e 

4, a equação de regressão realizada com os valores médios mostrou parâmetros e coeficientes 

de determinação similares quando realizados com os valores individuais. Portanto, 

considerou-se que o uso dos valores médios de Upmp para cada solo foi adequada para 

representar a relação desta variável com o conteúdo de argila. Não foram observadas 

correlações significativas com o conteúdo de carbono orgânico do solo. 
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Figura 17- Relação linear entre o conteúdo de água no ponto de murcha permanente (Upmp) e conteúdo de argila 

(CC) 

 

 Correlações significativas entre Upmp e as rações granulométricas do solo foram 

observadas por Raflitt et al. (1983) onde relataram maiores conteúdos de água retidos no PMP 

em solos com maiores conteúdos de argila. Ghanbarian-alavijeh e Millán (2009) observaram 

que a dimensão fractal de superfície das partículas do solo foi positivamente correlacionada 

com o conteúdo de água no PMP. Superfícies com maiores dimensões fractais estão 

relacionadas à maior área superficial específica do solo, que podem acomodar um maior 

conteúdo de água no ponto de murcha permanente, devido à maior acessibilidade para 

interações molécula-superfície. Estes resultados indicaram que no ponto de murcha 

permanente existe um fino filme de água retido às partículas sólidas do solo, os quais 

delineiam estas superfícies e pode ser relacionado com a geometria de interface sólido-poro. 

 A interação significativa entre tipos de solos e espécies de plantas no conteúdo de água 

e sucção matricial no PMP sugeriram que o movimento de água no contínuo solo-planta-

atmosfera foi dependente de resistências relacionadas tanto ao solo quanto às plantas. Ou seja, 

tanto à capacidade do solo em transportar água até raízes, quanto à habilidade das plantas em 

absorver a água transportada, assim como, aos processos de regulação de água que ocorrem 

nas plantas. As magnitudes relativas a estas resistências frequentemente apresentam 

resultados contrastantes. Estudos pioneiros de Briggs e Shantz (1912) determinaram o 

coeficiente de murchamento para uma ampla variedade espécies vegetais cultivadas em 

diferentes solos, e concluíram que, em um determinado solo, diferentes espécies de plantas 

murcharam em conteúdos de água similares. Posteriormente, Veihmeyer e Hendrickson 

(1928) obtiveram resultados semelhantes. Estes estudos sugeriram uma forte evidência que o 

murchamento de plantas é determinado pelo solo, difundindo o conceito de ponto de murcha 
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permanente como uma propriedade física do solo que indica o limite inferior de 

disponibilidade de água para as plantas (CZYZ E DEXTER, 2012).  

 A influência das interações solo-planta na absorção de água pelas raízes das plantas foi 

reportada nos estudos de Tolk (2003), onde observou que, em um mesmo solo, plantas de 

milho (Zea mays L.) murcharam em conteúdos de água mais elevados do que plantas de sorgo 

(Sorghum bicolor L.). Estes resultados foram relacionados à profundidade das raízes de sorgo 

que absorveram água em camadas mais profundas do solo, indicando fatores relacionados às 

plantas. Evidências experimentais têm sugerido que as plantas podem compensar o estresse 

local em uma parte do solo por aumentar a absorção de água em locais onde a disponibilidade 

de água seja suficiente (LEIB et al. 2006).  

Os efeitos das plantas no PMP foram também relatados por Hosseini et al. (2016), 

onde mostraram que a infecção fúngica endofítica em gramíneas (Epichloë coenophiala) 

aumentou a habilidade das plantas em absorver a água do solo, presumivelmente devido às 

adaptações morfológicas e fisiológicas que contribuíram para superar os efeitos da baixa 

condutividade hidráulica dos solos em altas sucções matriciais e sugeriram que o 

murchamento de plantas resulta de uma complexa interação entre condições de solos e 

plantas. 
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Figura 18- Comparação das médias para sucções matriciais no ponto de murcha permanente (hpmp) para os solos 

1(A), 2(B), 3(C) e 4(D). Médias com letras diferentes indicam diferenças significativas pelo teste de 

Tukey (p<0,05). As linhas horizontais tracejadas indicam a sucção matricial de 15.000 hPa (h15000) e 

as linhas horizontais sólidas indicam  as sucções matriciais referentes ao corte hidráulico (hch). 

 

Ao contrário às tendências observadas quanto ao Upmp no solo 1, que não mostraram 

diferenças significativas (Figura 16), o hpmp foi significativamente menor para as plantas de 

girassol (Figura 18). Estes resultados podem ser atribuídos aos efeitos da baixa condutividade 

hidráulica em solos com predomínio da fração areia na região seca da curva de retenção da 

água no solo. Em altos valores de sucção matricial, grande parte da água do solo foi drenada 

e, portanto, pequenas mudanças no conteúdo de água podem estar relacionadas a grandes 

diferenças de sucções matriciais. O oposto foi observado para o solo 3, onde diferentes Upmp 

entre as espécies de plantas (Figura 16) não promoveram diferenças significativas em valores 

de sucções matriciais (Figura 18). 

A relação entre hpmp e o conteúdo de argila mostraram diferentes tendências entre as 

espécies de plantas. De modo geral, as plantas de girassol apresentaram maior sensibilidade 

em condições de limitações hídricas e mostraram uma relação linear e crescente do hpmp com 

o conteúdo de argila.  
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Com o aumento no conteúdo de argila, observou-se que as plantas de soja foram mais 

eficientes em absorver a água do solo mesmo retida em altos valores de sucção matriciais, 

resultando em valores de hpmp significativamente maiores que as demais espécies no solo 4 

(Figura 18). As diferenças significativas para hpmp observadas no solo 4 podem estar 

relacionadas tanto com a maior condutividade hidráulica dos solos de textura fina na região 

mais seca CRA, que resulta em fluxos de agua mais significativos em altas sucções matriciais, 

como, com a não uniformidade nos padrões de extração de água pelas plantas na interface 

solo-planta. Estudos têm reportado alta eficiência no uso da água por plantas de soja sob 

condições de estresse hídrico (CHEN et al. 1993; LIU et al. 2015). 

A sensibilidade das plantas às condições de estresse hídrico, demonstrada pela 

sequência: girassol> milho> soja, estão de acordo com valores aproximados de necessidade 

de água pelas culturas segundo FAO, onde indicam que a cultura do girassol demanda 

maiores quantidades de água do que as culturas do milho e soja.  

Comportamento atípico foi observado para os valores de hpmp referente às plantas de 

milho e soja no solo 1, onde apresentaram hpmp superiores aos solos com maiores conteúdos 

de argila (Figura 19). Estudos têm frequentemente reportado menores valores limitantes de 

sucções matriciais à absorção de água pelas plantas em solos com textura arenosa, quando 

comparados com solos de textura fina. Estes resultados têm sido relacionados à menor 

condutividade hidráulica insaturada dos solos arenosos em altas sucções matriciais e, 

portanto, aos maiores gradientes de energia na interface solo-raíz necessários para a absorção 

da água no solo.  

 

 

Figura 19- Relação da sucção matricial no murchamento de plantas (hpmp) para as espécies de girassol, milho e 

soja com o conteúdo de argila (CC) 
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Hosseini et al. (2016) argumentaram que em solos de textura fina, os maiores 

conteúdos de água retidos em altas sucções matriciais, preservam a continuidade de poros 

preenchidos por água e os finos filmes de água retidos na superfície das partículas, permitindo 

maior habilidade no suprimento de água às plantas em altas sucções matriciais. Portanto, o 

movimento de água em direção às raízes será mais significativo em altas sucções matriciais 

em solos de textura fina quando comparados com solos de textura grossa. 

De Jong van Lier et al. (2006) estimaram condições hidráulicas limitantes à absorção 

de água pelas plantas em menores sucções matriciais para solos arenosos em relação a solos 

de textura média e argilosa. A influência da condutividade hidráulica insaturada nas respostas 

de plantas a condições de estresse hídrico foi reportada nos estudos de Gardner e Niemer 

(1964), onde observaram que o potencial nas folhas foi afetado quando a sucção matricial do 

solo excedeu 2.500 hPa. Neste valor de sucção matricial, a condutividade hidráulica do solo 

insaturado tornou-se suficientemente baixa para restringir os fluxos de água no solo.   

Hacke et al. (2012) analisou os efeitos dos contrastes hidráulicos entre solos de textura 

arenosa e média na absorção de água por pinus (Pinus taeda L.), onde estimaram que as 

plantas que cresceram em solos arenosos apresentaram potencial no xilema e no solo menos 

negativos durante eventos de seca. Assim como, maior vulnerabilidade a cavitação no xilema, 

maior relação raíz/área foliar, necessárias para conter a baixa condutância hidráulica na 

rizosfera, e atingiram Ecrit (taxa de transpiração máxima, acima da qual, a água não pode ser 

transportada às folhas devido à perda de condutância na interface solo-planta) em menores 

sucções matriciais. Estes resultados foram associados aos efeitos da baixa condutividade 

hidráulica dos solos arenosos em altas sucções matriciais.  

O entendimento dos processos que ocorrem na interface solo-plantas é complexo, em 

grande parte, devido à plasticidade morfológica e reatividade fisiológica das plantas em 

condições de estresse. A condutividade hidráulica do solo é considerada o primeiro 

componente de resistência à transpiração das plantas que determina a velocidade de transporte 

de água no solo em direção à superfície das raízes. Entretanto, fatores como, a alta densidade 

de raízes podem reduzir a distância de transporte de água e, portanto, facilitar o fluxo de água 

até a superfície das raízes (BODNER et al. 2015). Estudos de Gregory et al. (2006) relataram 

forte influência da distribuição de raízes na taxa de secagem do solo e, portanto, na 

condutividade hidráulica do solo, a qual, torna-se mais importante à medida que a demanda 

evaporativa aumenta.  

Os valores de hpwp foram consideravelmente maiores que 15.000 hPa (Figura 18), valor 

usado como limite inferior de sucção matricial da água no solo extraível pelas raízes. 
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Portanto, a consideração de hpmp = 15.000 hPa pode superestimar os valores de Upmp. A 

aplicabilidade de h15000 na determinação do PMP tem sido contestada por vários autores e 

diversos valores têm sido reportados na literatura: Adeoye e Rawlins (1980) obtiveram 12.000 

hPa for milho (Zea mays L.); Liu et al. (2005) determinaram 25.000 hPa para soja (Glycine 

max L.); Dichio et al. (2003) reportaram h maiores que 25.000 hPa para oliveiras (Olea 

europaea L.). Ratliff et al. (1983) indicaram que a melhor acurácia entre estimativas de 

laboratório e determinações Upmp podem ser obtidas usando valores de h <15.000 hPa para 

solos franco-siltosos e franco-argilo-arenosos, e  h >15.000 hPa para solos argilo-siltosos e 

argilosos.  A sensitividade de hpmp tem sido reportada às propriedades relacionadas aos solos e 

as plantas. 

O conteúdo de água no murchamento fisiológico de plantas de milho e girassol 

cultivadas em um Latossolo Vermelho argiloso, observado nos estudos de Klein et al. (2006) 

foram significativamente menores que os observados em amostras de solos equilibradas em 

câmaras de pressão submetidos a pressão de 15.000 hPa. No entanto, as determinações do 

conteúdo de água obtidas com a técnica do ponto de orvalho foram mais próximas do 

conteúdo de água no murchamento fisiológico. Com base nestes resultados, dois fatores foram 

considerados: (i) as plantas foram capazes de extrair água em sucções matriciais menores que 

15.000 hPa (ii) a sucção matricial nas amostras de solos em câmaras de pressão não 

equilibraram com a pressão aplicada.  

A taxa de movimento da água através do solo até as raízes das plantas é um importante 

fator relacionado ao murchamento de plantas, entretanto, as diferentes espécies de plantas 

ajustadas as condições do meio podem resistir a diferentes valores de sucção matricial, 

contrapondo o uso de um valor fixo de sucção matricial para inferir sobre o limite inferior de 

disponibilidade de água para as plantas. De Jong van Lier e Gubiani (2015) sugeriram que o 

uso da condutividade hidráulica insaturada do solo, para considerar um limite de extração de 

água para as plantas, é mais eficiente do que o uso de um valor de sucção matricial fixo. 

 

2.3.4 Equilíbrio hidráulico e termodinâmico do solo aplicado ao estudo do 

murchamento de plantas 

 

Os parâmetros de ajuste do modelo duplo-exponencial (DE) aos dados de retenção da 

água no solo determinados em câmaras de pressão, e do modelo Groenevelt e Grant (GG), 

ajustado aos dados obtidos pela combinação das técnicas de câmaras de pressão e ponto de 
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orvalho são mostrados na tabela 5. O uso de pF0, estimado a partir dos parâmetros da 

regressão linear apresentados na tabela 2, para o ajuste do modelo GG, não apresentou ajustes 

adequados para os solos 3 e 4. Assim, o ajuste do modelo GG foi realizado considerando 

pF0=6,653, conforme sugerido por Dexter et al. (2012).  

 

Tabela 5- Parâmetros de ajuste das curvas de retenção da água no solo aos modelos duplo-exponencial (DE) e 

Groenevelt e Grant (GG) 

Parâmetros 
Solo 

1 2 3 4 

 --------------------------------------Modelo DE-------------------------------------- 

A1 0,0237 0,0691 0,0524 0,0893 

P1 8.855 5.237 6.441 2.310 

A2 0,2768 0,2021 0,0670 0,2764 

P2 40,11 70,25 136,00 55,04 

C 0,0177 0,0752 0,1275 0,1590 

 -----------------------------------------Modelo GG---------------------------------- 

K0 5,2455 2,3356 5,9079 1,6439 

K1 0,2524 0,4897 3,1401 1,2773 

n 3,8869 1,1261 0,4499 0,5696 

 

As curvas de retenção da água no solo ajustadas aos modelos DE e GG são mostradas 

na figura 20. O modelo DE promoveu bons ajustes aos dados experimentais obtidos em 

câmaras de pressão para o intervalo 10<h<15.000 hPa. A equação duplo exponencial proposta 

por Dexter et al. (2008) têm sido indicada para ensaios experimentais de retenção da água no 

solo obtidos por deslocamento imiscível, pois representa a condição de equilíbrio hidráulico 

da água no solo que ocorre em função do corte hidráulico. Portanto, pode ser usada para 

estimar a sucção matricial, no qual as plantas murchariam, pois, o solo não está mais hábil a 

fornecer água às raízes das plantas (Czyz e Dexter et al. 2012).  

O modelo GG, apresentou problemas associados ao seu uso, especialmente para os 

solos 1 e 4, onde não mostrou boa representatividade aos dados de retenção de água obtidos 

tanto em câmaras de pressão quanto pela técnica do ponto de orvalho. O modelo GG tem sido 

adequado para representar a curva de retenção da água no solo desde a saturação ao conteúdo 

de água zero e descreve a água no solo em condições de equilíbrio termodinâmico 

(GROENEVELT E GRANT, 2004). Assim, Dexter et al. (2012) sugeriram que dados de 

retenção de água localizados acima da curva GG podem ser considerados como o conteúdo da 

água no solo que não se encontra em equilíbrio termodinâmico, devido ao corte hidráulico, e 

são consistentes com os problemas associados ao uso de câmaras de pressão com altas 
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pressões. No entanto, a não representatividade do modelo GG aos dados experimentais, 

associada às observações de boa drenagem das amostras de solo nas câmaras de pressão em 

altas sucções matriciais, não sugeriram evidências físicas que afirmem a condição de não 

equilíbrio termodinâmico para os referidos dados de retenção de água.  

 

 

Figura 20- Curva de retenção da água no solo ajustada ao modelo duplo-exponencial (DE) para os dados 

experimentais obtidos pela técnica de câmaras de pressão (TCP) e ao modelo Groenevelt e Grant 

(GG) para os dados obtidos pela combinação das técnicas de câmaras de pressão e ponto de orvalho 

(TCP+TPO) para solos 1 (A), 2 (B), 3 (C) e 4 (D). As linhas sólidas verticais representam o valor de 

sucção matricial no corte hidráulico (hch) calculado pelo método 2 

As estimativas de sucções matriciais no corte hidráulico determinados pelo ponto de 

máxima curvatura do modelo DE (hmaxc) e pelo final do fluxo convectivo e início do regime 

de água residual usando os modelos DE e GG (hch) são mostradas na Tabela 6. Os resultados 

obtidos contrastaram com Dexter et al. (2012), onde observaram valores de hch maiores que  

hmaxc. As estimativas de hch não foram consistentes com as observações do conteúdo de água 

residual (C), que sugerem o final do deslocamento imiscível da água no solo e, portanto, não 

foram adequadas para representar a condição de equilíbrio hidráulico da água no solo no 

intervalo de sucções matriciais determinados (Figura 20). 
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Tabela 6- Estimativas das sucções matriciais no corte hidráulico determinadas pelo  ponto de máxima curvatura 

da CRA ajustada ao modelo DE (hmaxc) e final do fluxo convectivo da água no solo usando o modelo 

DE e GG (hch) e os respectivos conteúdo de água (Umaxc e C). 

 

Solo 
------------------------Método 1------------------------ -----------------------Método 2------------------------- 

hmaxc *pFmaxc Umaxc hch pFch C 

 hPa log hPa kg kg
-1

 hPa log hPa kg kg
-1

 

1 23.186 4,37 0,0195 933 2,97 0,0117 

2 13.728 4,14 0,0802 8128 3,91 0,0752 

3 16.875 4,23 0,1313 7079 3,85 0,1275 

4 6.060 3,78 0,1655 3236 3,51 0,1590 

*pFmaxc e pFch representam os valores de hmaxc e hch em unidades de hPa convertidos na função logaritmica 

 

As estimativas de hmaxc  mostraram diferentes tendências entre os solos. Para os solos 1 

e 3, hmaxc > 15.000 hPa, enquanto que para os solos 2 e 4, hmaxc < 15.000 hPa (Tabela 6). 

Segundo Czyz & Dexter (2012) os valores de hpmp estão fortemente relacionado à sucção 

matricial em que ocorre o corte hidráulico (hch), pois, quando o espaço poroso torna-se não 

drenável, mesmo que ocorra gradiente de energia entre o solo e raízes, não haverá fluxo 

líquido da água no solo (Czyz & Dexter, 2012). É importante ressaltar que esta abordagem 

considera apenas o murchamento de plantas causado pela sucção da água no solo, outros 

fatores que pode induzir o murchamento de plantas, tais como, patógenos e salinidade não são 

considerados.  

Czyz e Dexter (2012) mostraram que o corte hidráulico pode ocorrer em sucções 

matriciais menores que 15.000 hPa para solos com conteúdo de argila inferiores a 280 g kg
-1

 e 

sugeriram forte influencia de propriedades do solo no murchamento de plantas. Neste caso, o 

murchamento de plantas é causado pela condição de não equilíbrio, pois diferentes sucções 

entre o solo e as raízes podem ocorrer, no entanto, não há espaço poroso preenchido por água 

pelo qual o fluxo de água possa ocorrer. Czyz & Dexter (2013), estimaram hch = 10.300 hPa  

para solos com conteúdo de argila menores que 250 g kg
-1

. No entanto, estes resultados foram 

baseados apenas em dados de retenção da água no solo e não apresentam relação com sucções 

matriciais em que ocorreu o murchamento das plantas. As determinações de hpmp neste estudo, 

indicaram valores tanto maiores que 15.000 hPa quanto hmaxc (Figura 18). Portanto, as 

evidências experimentais do murchamento de plantas, sugeriram que o deslocamento 

imiscível da água no solo pode ser considerado desprezível em sucções matriciais maiores que 

os limites determinados em câmaras de pressão. 
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As considerações de h15.0000 e hmaxc como a sucção matricial referente ao PMP 

apresenta menores diferenças em termos de conteúdo de água no solo para o solo 1, que 

apresenta baixo conteúdo de argila (70 g kg
-1

), conforme mostrado na figura 21. Isto ocorre 

devido às pequenas variações no conteúdo de água em altas sucções, quando comparadas com 

solos com maiores conteúdos de argila, onde os processos de transporte de água são mais 

significativos em baixas saturações. 

 

 

Figura 21- Curva de retenção da água no solo ajustada ao modelo duplo-exponencial (DE) para os dados 

experimentais obtidos pela técnica de câmaras de pressão (TCP) para os solos 1 (A), 2 (B), 3 (C) e 4 

(D). As linhas tracejadas indicam o conteúdo de água (Umaxc) e a sucção matricial (hmaxc) no ponto de 

máxima curvatura (corte hidráulico) e as linhas pontilhadas indicam o Upmp. A representação dos 

valores médios de Upmp para os solos 3 e 4 foram feitas apenas para propostas ilustrativas 

 

Os valores de hmaxc e hch em função do conteúdo de argila não apresentaram qualquer 

tendência, conforme mostrado na figura 22. Enquanto que, as estimativas de conteúdo de água 

no corte hidráulico apresentaram forte tendência linear com o conteúdo de argila (Figura 22). 
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Figura 22- Relações entre as estimativas de sucções matriciais (hmaxc e hch) e o conteúdo de água (Umaxc e C) no 

corte hidráulico 

As relações lineares obtidas para Umaxc, C e conteúdo de argila são representadas pelas 

equações 12 e 13: 

                                     CCC 0029,00016,0      R
2
=0,97, p<0,01                                (12) 

                                                  

                                          CCU c 003,000009,0max      R
2
=0,98, P<0,01                               (13) 

                                                           

Onde, C representa o conteúdo de agua residual, Umaxc representa o conteúdo de água 

no ponto de máxima curvatura, estimados pelo ajuste da curva de retenção da água no solo ao 

modelo duplo-exponencial (DE) e CC representa o conteúdo de argila no solo. Correlações 

lineares significativas entre Umaxc, C e conteúdo de argila também foram encontradas por 

Dexter et al. (2012).  

Neste estudo, o movimento da água nos solos por deslocamento imiscível é 

desconhecido para sucções matriciais maiores que 15.000hPa, limite de h em câmaras de 

pressão. Entretanto, a adequada drenagem das amostras de solo em câmaras de pressão, 

demonstrada pelas similaridades observadas com medições no equilíbrio da fase de vapor 

d’água no solo, assim como, as evidências experimentais do murchamento de plantas que 

mostraram baixos valores de Upmp são consistentes com as observações de que os fluxos de 

água podem se tornar efetivamente neglegíveis em sucções matriciais maiores que os limites 

de pressões frequentemente aplicados em câmaras de pressão para estudo da retenção da água 

no solo. Portanto, interpretações baseadas no conteúdo de água residual podem causar 
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equivocadas interpretações sobre os processos físicos que ocorrem em altos valores de 

sucções matriciais, assim como, os efeitos na absorção de água pelas plantas. 

Leabeau e Konrad (2010) argumentaram que a descrição dos processos de transporte 

de água em um meio poroso insaturado, a partir de modelos paramétricos que considerem o 

conteúdo de água residual do solo como um parâmetro indicativo de fluxos líquidos 

desprezíveis, pode ser inadequada, pois, é fisicamente improvável assumir que o conteúdo de 

água no solo não será menor que o conteúdo de água residual. Portanto, esta abordagem pode 

excluir as contribuições de fluxos da água no solo na forma de finos filmes, os quais são 

importantes em altas sucções matriciais quando os espaços porosos preenchidos por 

capilaridade tornam-se descontínuos e o comportamento hidráulico do solo é controlado pela 

resistência hidráulica dos finos filmes de água adsorvidos às partículas do solo.  

As propostas de cálculo do corte hidráulico apresentadas em Dexter et al. (2012) 

convergem matematicamente a um resultado. No entanto, não há razões físicas que indiquem 

que o conteúdo de água residual produzido pelo o modelo DE representem adequadamente as 

a condição de equilíbrio hidráulico da água no solo.  Uma inspeção visual da CRA demostram 

uma contínua redução do conteúdo de água no intervalo mais seco da CRA em todos os solos. 

Este comportamento contraria a abordagem proposta por Dexter et al. (2012) que sugerem 

que o corte hidráulico ocorre em sucções matriciais inferiores a 15.000 hPa e, a partir deste 

ponto, não ocorre fluxo de água líquida no solo, que explicaria o comportamento horizontal 

da curva de retenção da água no solo  no intervalo mais seco da CRA, determinados por 

deslocamento imiscível.  

A obtenção de dados de retenção de água obtidos por deslocamento imiscível (câmaras 

de pressão) em sucções matriciais superiores a 15.000 hPa seria importante para elucidar a 

relação de equilíbrio hidráulico da água no solo com as observações de murchamento e 

avaliar efetividade dos métodos de determinação de h no corte hidráulico. Esta não é uma 

prática comum na maioria dos laboratórios de física do solo. Entretanto, equipamentos 

comerciais são disponíveis para tais medições. 

 É importante ressaltar que a relação entre o equilíbrio da água no solo definido pelo 

corte hidráulico e o murchamento de plantas está relacionada a processos de transporte de 

água que ocorrem por deslocamento imiscível, pois apresenta características fisicamente 

similares ao processo de absorção de água pelas. Neste contexto, Dexter et al. (2012) 

argumenta que sucções matriciais obtidas por técnicas baseadas no equilíbrio de vapor d’água 

no solo, podem dificultar ou até mesmo impossibilitar interpretações relacionadas à 

disponibilidade de água para as plantas. Em um solo heterogêneo, a água que permanece 
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isolada em “micro corpos” irá gerar um tipo de espectro de energia livre que irá resultar a um 

valor de sucção matricial pela ação da difusão de vapor. No entanto, estas estimativas 

consideram a presença da água no solo, mas rejeitam a influência da continuidade de poros 

preenchidos por água importantes no processo de absorção de água pelas plantas. 
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3 CONCLUSÕES 

 

As sucções matriciais obtidas em amostras de solo equilibradas câmaras de pressão 

mostraram similaridades com determinações baseadas pela técnica do ponto de orvalho, 

indicando adequada drenagem das amostras de solo em câmaras de pressão para 

10<h<15.000 hPa. Portanto, inferiu-se que a continuidade dos poros preenchidos por água foi 

adequada para promover os fluxos de água no solo, mesmo em altas sucções matriciais. 

A interação significativa entre tipos de solos e espécies de plantas no ponto de murcha 

permanente indicou a influência de resistências relacionadas às propriedades inerentes aos 

solos, relacionados principalmente aos contrastes hidráulicos devido à variação do conteúdo 

de argila, e aos diferentes padrões de absorção de água pelas plantas. 

O ajuste dos dados de retenção de água no solo aos modelos DE e GG não foram 

adequados para ilustrar a condição de equilíbrio hidráulico da água no solo, definidos pelo 

corte hidráulico, e relações com as sucções matriciais em ocorre o murchamento de plantas. 
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