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— Capítulo 2 — 

UMIDADE ATUAL 

João Herbert Moreira Viana 

Wenceslau Geraldes Teixeira 

Guilherme Kangussu Donagemma 

2.1 Introdução 

A umidade atual representa o conteúdo de água presente na 
amostra em determinado momento e local, podendo ser 
determinada in situ ou por amostragem, para determinação em 
laboratório. 

2.2 Princípio 

Determinação da massa de água presente na amostra de solo 
nas condições da coleta. A amostra, mantida sob as 
condições na qual foi coletada (transportada para o laboratório 
em embalagem impermeável e vedada) é pesada, seguida da 
determinação da massa da amostra de solo seca em estufa. A 
massa de água presente na amostra é então obtida por 
diferença. 

2.3 Material e Equipamentos 

 Recipiente de alumínio, porcelana ou placa de Petri com 
volume mínimo de 150 mL. 
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 Estufa com ajuste de temperatura para 105 oC. 

 Balança com precisão de 0,001 g. 

 Dessecador. 

2.4 Procedimento 

 Colocar a amostra, com ou sem estrutura deformada, em 
lata de alumínio numerada e de massa conhecida. Tampar a 
lata para o transporte se a pesagem não for efetuada 
imediatamente. 

 Pesar (amostra úmida + recipiente) e transferir para estufa 
a 105 °C, deixando-a nessa condição até peso constante 
(para a maioria dos solos, 24 horas é tempo suficiente). 

 Retirar da estufa, colocar em dessecador, deixar esfriar e 
pesar (amostra seca + recipiente). 

2.5 Cálculos 

2.5.1 Umidade em base gravimétrica (CGA) 







 

b
ba=CGA  

Em que: 

CGA – conteúdo gravimétrico de água (umidade em base 
gravimétrica), em kg kg-1. 

a – massa da amostra úmida, em g. 

b – massa da amostra seca a 105 ºC até atingir peso 
constante, em g. 
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2.5.2 Umidade em base volumétrica (CVA) 







 

c
ba=CVA  

ou 

)DCGA(=CVA s  

Em que: 

CVA – conteúdo volumétrico de água (umidade em base 
volumétrica), em m3 m-3. Normalmente assume-se que o valor 
da densidade da água é igual a 1,00 g cm-3. 

CGA – conteúdo gravimétrico de água (umidade em base 
gravimétrica), em kg kg-1. 

a – massa da amostra úmida, em g. 

b – massa da amostra seca a 105 ºC até atingir peso 
constante, em g. 

c – volume da amostra, em cm3. 

Ds – densidade do solo, em g cm-3 (equivalente a kg dm-3) 
(item 7.3).  
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