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RESUMO 

 

 

Como componente básico das paisagens, os solos apresentam funções estruturais 

enquanto suporte físico dos ecossistemas, tendo diversas funcionalidades ecológicas. 

Além disso, constituem um importante meio fixador de carbono e depurador de 

efluentes. As medidas das propriedades hidráulicas dos solos são de fundamental 

importância na maioria dos estudos relacionados aos processos agrícolas, ambientais e 

hidrológicos. A gestão ambiental sustentável, mediante visão conjunta de recursos 

naturais, vem sendo adotada para o monitoramento da sustentabilidade do uso de terras, 

particularmente aquelas de uso agropecuário. Estudos de compartimentação da 

paisagem, agregando informações dos solos bem como do uso e cobertura de terras, têm 

sido realizados, integrando uma visão conjunta do comportamento das condições 

naturais e das atividades humanas neles desenvolvidas, uma vez que mudanças 

significativas, em quaisquer dessas unidades, podem gerar alterações no meio ambiente. 

As Unidades Geoambientais constituem unidades importantes de avaliação de uma 

região, devido à caracterização dos recursos naturais, associada ao uso e ocupação 

antrópica. Os estudos relacionados às propriedades hidráulicas de solos nessas unidades 

são essenciais na modelagem do movimento de água e solutos, e muitas vezes não são 

fáceis de serem determinadas. Este trabalho teve como objetivo caracterizar as 

propriedades hidrodinâmicas de solos de três Unidades Geoambientais do Estado de 

Pernambuco, a partir da determinação dos parâmetros de forma e de normalização das 

curvas θ(h) e K(θ), utilizando a metodologia Beerkan. A determinação das 

características hidrodinâmicas, seja em nível de campo ou por análises laboratoriais, 

geralmente necessita de um grande número de informações, tornando-se demorada e 

dispendiosa. Porém existem métodos indiretos, teorias e modelos matemáticos, que se 

baseiam em dados do solo que se encontram disponíveis, e que podem ser utilizados 

para tais determinações, facilitando e reduzindo os custos dessas operações. O Beerkan 

é um método semifísico que propõe, a partir de medidas da curva granulométrica e de 

infiltração, determinar as curvas de retenção θ(h) e de condutividade hidráulica do solo 

K(θ) descritas respectivamente pelas equações de van Genuchten e Brooks & Corey. 

Essas equações apresentam dois parâmetros de forma relacionados com a textura e três 

parâmetros de normalização relacionados com a estrutura do solo. Como resultado, os 

parâmetros de forma M, N, m, n e  e os de normalização θs, Ks e hg foram encontrados 

e através destes as curvas de retenção e de condutividade hidráulica da água nos solos 

estudados foram obtidas. O método Beerkan se manteve apropriado, robusto e 

inteiramente adaptado para modelar a infiltração tridimensional no campo. 

 

 

 

Palavras chave: características hidrodinâmicas do solo, curva de retenção, 

condutividade hidráulica, Beerkan, Pernambuco.
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ABSTRACT 
 

 

As a basic component of landscapes, soils have structural functions as a physical 

support of ecosystems, with different ecological features. Furthermore, the fastener is an 

important means of carbon and debugger effluent. Measurements of soil hydraulic 

properties are of fundamental importance in most studies related to agricultural 

processes, environmental and hydrological. A sustainable environmental management 

through joint vision of natural resources, has been adopted for monitoring the 

sustainability of land use, particularly those of agricultural use. Studies of fragmentation 

of the landscape, adding information as well as land use and land cover, have been 

conducted as part of a joint vision of the behavior of natural conditions and human 

activities on them developed, since significant changes in any of these units may cause 

changes in the environment. Geoenvironmental Units are important for evaluating a 

region due to the characterization of natural resources associated with the use and 

human occupation. Studies related to the hydraulic properties of soils in these units are 

essential in modeling the movement of water and solutes, and often are not easy to be 

determined. This study aimed to characterize the hydrodynamic properties of soils three 

Geoenvironmental Units of the State of Pernambuco, from the determination of the 

parameters of shape and normalization of curves θ (h) and K (θ), using the methodology 

Beerkan. The determination of the hydrodynamic, or under field or laboratory, generally 

requires a large amount of information, becomes time consuming and costly. But there 

are indirect methods, theories and mathematical models, which are based on soil data 

that are available, and can be used for such determinations, simplifying and reducing the 

costs of such operations. The Beerkan semiphysical is proposing a method, based on 

measurements of the grading curve and infiltration, determine retention curves θ (h) and 

hydraulic conductivity K (θ) respectively described by the equations of van Genuchten 

and Brooks and Corey . These two equations show shape parameters related to the 

texture parameters and three standards related to the structure of the soil. As a result, the 

shape parameters M, N, m, n and  standardization θs, Ks and hg and through these 

were found retention curves and hydraulic conductivity of the water in the soils were 

obtained. The method Beerkan remained appropriate, robust and fully adapted to model 

the three-dimensional infiltration in the field. 

 

Keywords: hydrodynamic characteristics of the soil, water retention curve, hydraulic 

conductivity, Beerkan, Pernambuco. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Como componente básico das paisagens, os solos apresentam funções estruturais 

enquanto suporte físico dos ecossistemas, tendo diversas funcionalidades ecológicas, 

como a produção biológica e a regulação do ciclo hidrológico de superfície. Além disso, 

constituem um importante meio fixador de carbono e depurador de efluentes, 

minimizando possíveis impactos ambientais. Do ponto de vista antrópico, são 

considerados recursos naturais, fonte de matéria-prima para a construção e indústria 

cerâmica, e, fonte de nutrientes e de água para as atividades agrícolas (TAVARES, 

2008). Além disso, tanto o material de origem do solo , como a sua distribuição, além 

de outros fatores, constituem um conjunto que, quando possui variabilidade mínima, 

pode ser classificada como Unidade Geoambiental (EMBRAPA, 2001).  

 

Os levantamentos de solos brasileiros contêm relativamente muito dados 

químicos e morfológicos, mas poucos dados físico-hídricos. Nesse sentido, urge que 

sejam levantadas as propriedades hidráulicas destes solos (MINASNY & 

MCBRATNEY, 2002).  

 

Especialmente no contexto da agricultura nordestina do Brasil, entender os 

mecanismos e a dinâmica de como a água escoa através do leito do solo não  saturado, 

revela-se de uma importância essencial. No que se refere à caracterização dos 

parâmetros hídricos mais eminentes ou ao avanço de modelos adequados à essa região 

brasileira, raros são as pesquisas e estudos. Cada ecossistema possui um equilíbrio 

peculiar entre o solo, planta e a atmosfera. A manutenção dessa relação de harmonia e 

equilíbrio é comum em todos os regimes climáticos. Todavia, para que as técnicas 

agrícolas sejam efetivas, deve-se considerar não somente as necessidades da planta 

como também as demandas do solo para conservar sua produtividade. Esse é o principal 

motivo pelo qual, conhecer as características hidrodinâmicas dos solos não saturados no 

Nordeste Brasileiro é relevante para avaliação das condições às quais os solos estão 

submetidos, tanto do ponto de vista natural quanto do antrópico. 

 

Além disso, para compreender o dinamismo da água nas condições de campo, 

tais como irrigação, drenagem, recarga de aquíferos, contaminação de água subterrânea, 

infiltração, entre outros, através das aplicações dos conceitos de física dos solos, faz-se 
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fundamental ter conhecimento das características hidráulicas do solo tais como 

condutividade hidráulica, potencial matricial e umidade (SOUZA,2008). 

 

Geralmente é muito trabalhoso inferir sobre propriedades hidráulicas do solo no 

campo uma vez que é necessário coletar uma quantidade grande de informações que são 

obtidas em ensaios de campo e laboratoriais dispendiosos e demorados. Devido a isso, 

foram desenvolvidos métodos indiretos baseados em dados do solo prontamente 

disponíveis e de baixo custo, tais como, a textura, a massa específica dos solos, a 

porosidade, o teor de matéria orgânica e outros (WAGNER et al., 1998; MINASNY et 

al. 1999; MINASNY & MCBRATNEY, 2002). Tal relação é conhecida por funções de 

pedotransferência, FPT, (pedotransfer functions). As FPT’s possuem um desempenho 

limitado, uma vez que a região da base de dados que ela foi gerada deve ser a análoga a 

região de aplicação (clima, geologia, etc.), sendo este o principal fator de dependência 

do desempenho de uma FTP (WAGNER et al., 2001; WÖSTEN, et al., 2001). 

 

Haverkamp et al. (1996) mostraram que a identificação dos fatores de escala da 

equação do fluxo não saturado pode ser efetuada de maneira independente à equação de 

infiltração considerada e das condições de fronteiras impostas. Este trabalho originou a 

metodologia "Beerkan" que se baseia principalmente em ensaios simplificados de 

infiltração e na análise da distribuição dos tamanhos das partículas do solo 

(HAVERKAMP et al.,1998; SORIA, 2003; BRAUD et al., 2004; LASSABATÈRE et 

al., 2004; SOUZA, 2005). 

 

No “Beerkan”, as curvas de retenção da água no solo, h(θ), e a condutividade 

hidráulica, K(θ), podem ser descritas analiticamente por cinco parâmetros: dois de 

forma e três de normalização. Comparando-se a outros métodos experimentais, ele é 

eficiente, de baixo custo, e apresenta uma grande vantagem, pois sua aplicação é bem 

mais simples e mais rápida.  

 

 

Diante do exposto e considerando a existência de lacuna de dados físico-hídricos 

dos solos em Pernambuco, este trabalho se propõe estudar o comportamento de algumas 
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propriedades hidrodinâmicas de solos localizados em Unidades Geoambientais de 

Pernambuco. 
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2. OBJETIVOS  
 

 

2.1.Objetivo Geral 
 
 

O trabalho teve como objetivo geral a caracterização hidrodinâmica de solos em 

Unidades Gedoambientais de Pernambuco. 

 

2.2. Objetivos específicos  
 

 

 Determinar as curvas de h(θ) e K(θ), através com o método Beerkan;  

 

 Caracterizar o fator de capilaridade através da determinação do comprimento 

capilar e o raio característico de poros hidraulicamente ativos.  

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1.  Solo: Definições e importância 
 

O solo é a camada superficial constituída de partículas minerais e orgânicas, 

distribuídas em horizontes de profundidade variável, resultante da ação conjunta de 

agentes intempéricos sobre as rochas e a adaptação destas às condições de equilíbrio do 

meio em que se encontram expostas, geralmente diferentes daquele que condicionou sua 

gênese apresentando variabilidade espacial. No caso de solos aluviais, essa variabilidade 

torna-se mais intensa, por serem formados por partículas de diversas gêneses 

sedimentadas aleatoriamente ao longo da superfície de uma determinada área. Na 

natureza, além dos processos de formação dos solos, existem outros, principalmente 

derivados da ação dos agentes erosivos, que atuam em sentido contrário. Normalmente, 

produz-se uma harmonia entre a ação de uns e de outros, estabelecendo-se um equilíbrio 

entre os mecanismos de "desgaste" e de "formação" do solo (MEDEIROS et al., 2006).  

O solo também pode ser entendido como uma superfície inconsolidada que 

recobre as rochas e mantém a vida animal e vegetal da Terra. É constituído de camadas 

que diferem pela natureza física, química, mineralógica, e biológica, que se 

desenvolvem com o tempo sob influência do clima e da própria atividade biológica, 

transformando-se em material poroso de características peculiares (VIEIRA, 1975). 

 

São constituídos por uma mistura de partículas sólidas de natureza mineral e 

orgânica, ar e água, formando um sistema trifásico, sólido, gasoso e líquido. As 

partículas da fase sólida variam grandemente em tamanho, forma e composição química 

e a sua combinação nas várias configurações possíveis forma a chamada matriz do solo. 

Considerando o solo como um corpo natural organizado, portanto ocupando dado espaço, a 

recíproca da matriz do solo forma a porosidade dos solos. Outro fator que interfere 

diretamente na porosidade dos solos refere-se à maneira com que as partículas sólidas se 

arranjam na formação dos solos (REICHERT & REINERT, 2006). 

 

O arranjo das partículas sólidas em unidades estruturais forma um sistema 

complexo com poros de diferentes tamanhos e formas. São nesses espaços porosos que 

ocorrem todos os processos físicos de transporte de água, solutos e gases 

(SOUZA,2005). 



6 

 

 

O solo é um componente fundamental do ecossistema terrestre pois é o principal  

substrato utilizado pelas plantas para o seu crescimento e disseminação. O solo fornece 

às raízes fatores de crescimento como suporte, água, oxigênio e nutrientes. Além disto, 

o solo exerce multiplicidade de funções tais como:  

 

a) regulação da distribuição, armazenamento, escoamento e infiltração da água da chuva 

e de irrigação;  

b) armazenamento e ciclagem de nutrientes para as plantas e outros elementos;  

c) ação filtrante e protetora da qualidade da água.  

 

Como recurso natural dinâmico, o solo é passível de ser degradado em função do 

uso inadequado pelo ser humano. Nesta condição, o desempenho de suas funções 

básicas fica severamente prejudicado, acarretando interferências negativas no equilíbrio  

ambiental, diminuindo drasticamente a qualidade de vida nos ecossistemas, 

principalmente naqueles que sofrem mais diretamente a interferência humana como os 

sistemas agrícolas e urbanos (LIMA et al, 2007). 

 

 

3.2. Propriedades de base da fase sólida do solo 
 

 

Duas propriedades físicas, hierarquicamente mais importantes, referem-se a 

textura do solo, que é definida pela distribuição de tamanho de partículas, e a estrutura 

do solo definida pelo arranjamento das partículas em agregados. A porosidade do solo, 

por sua vez, é responsável por um conjunto de fenômenos e desenvolve uma série de 

mecanismos de importância na física de solos, tais como retenção e fluxo de água e ar, 

e, se analisada conjuntamente com a matriz do solo, gera um grupo de outras 

propriedades físicas do solo associadas às relações de massa e volume das fases do 

sistema solo. 

 

Textura 

 

A textura do solo é definida pela proporção relativa das classes de tamanho de 

partículas de um solo. A Sociedade Brasileira de Ciência do Solo define quatro classes 
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de tamanho de partículas menores do que 2 mm, usadas para a definição da classe de 

textura dos solos (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1. Tamanho médio das partículas do solo 

Fração do solo Diâmetro da partícula 

Areia grossa 2 a 0,2 mm ou 2000 a 200 μm 

 

Areia fina 
0,2 a 0,05 mm ou 200 a 50 μm 

 

Silte 
0,05 a 0,002 mm ou 50 a 2 μm 

Argila menor do que 2 μm 

 

Desconsiderando a presença da matéria orgânica e de partículas maiores do que 

2 mm no solo, o total de partículas de um solo é igual ao somatório da proporção de 

areia, silte e argila, de maneira que um solo tem de 0 a 100% das três frações. O número 

possível de arranjamento resultante da combinação das proporções de classes de 

partículas é muito grande, o que impulsionou o desenvolvimento de um sistema de 

classificação gráfica e funcional para definição das classes de textura dos solos. O 

sistema consta da sobreposição de três triângulos isósceles que representam a 

quantidade de argila, silte e areia do solo (Figura 1). 
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Figura 1. Diagrama de Classes Texturais adotado  pela sociedade brasileira de ciência 

do solo - SBCS 

 

 

As partículas são classificadas de acordo com seu diâmetro. Melo (2011) cita em 

seu trabalho que as classificações mais usuais são as propostas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/NBR 6502/95), pelo United States Departament 

of Agriculture (USDA), a qual a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo – SBCS 

baseia-se,   e pela International Society of Soil Science (ISSC) (Figura 2) 
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Figura 2. Classificação das partículas do solo – ABNT, USDA e ISSC, 

respectivamente. 

 

A classe textural é uma característica importante de um solo porque varia muito 

pouco ao longo do tempo. A mudança somente ocorrerá se houver mudança da 

composição do solo devido à erosão seletiva e/ou processos de intemperismo, que 

ocorrem em escala de séculos a milênios. 

 

Estrutura 

 

Segundo Reichert & Reinert (2006) a estrutura do solo refere-se ao agrupamento 

e organização das partículas do solo em agregados e relaciona-se com a distribuição das 

partículas e agregados num volume de solo. Considerando que o espaço poroso é de 

importância similar ao espaço sólido, a estrutura do solo pode ser definida também pelo 

arranjo de poros pequenos, médios e grandes, com conseqüência da organização das 

partículas e agregados do solo. Esta última definição aponta um dos principais e 

primários efeitos da estrutura na qualidade dos solos. 

 

A estrutura do solo está relacionada indiretamente com praticamente todos os 

fatores que agem sobre o crescimento das plantas ou seja, é indicativo direto da 

qualidade ambiental. O suprimento de água, a aeração, a disponibilidade de nutrientes, a 

atividade microbiana e a penetração de raízes, dentre outros, são afetados pela estrutura 

dos solos. 

 

De acordo com a organização das partículas e do ambiente de formação do solo 

muitos tipos de agregados estruturais podem se formar. O tipo de agregado presente 
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num solo determina o tipo de estrutura do solo. O tipo de estrutura do solo é bastante 

utilizado na classificação de solos e varia claramente com o tipo de solo. 

 

Os mecanismos da formação da estrutura dos solos não são bem conhecidos; 

porém, sabe-se que inicia com a formação dos solos e que, classicamente, dois 

fenômenos devem ocorrer para haver a formação da estrutura dos solos como temos 

atualmente nos ecossistemas. O primeiro refere-se à aproximação das partículas e o 

segundo à cimentação ou estabilização dos agregados. Na aproximação entre as 

partículas agem os seguintes processos e fatores: floculação da argila e cátions 

trocáveis, desidratação do solo, secamento localizado e pressão causada pelas raízes e 

organismos como minhocas (coprólitos) e outros. A cimentação ou estabilização 

depende da ação de alguns fatores, tais como: teor e tipo de argila e matéria orgânica, 

presença de hifas de fungos, forças eletrostáticas, presença de raízes, presença de fonte 

de material orgânico na superfície, entre outros fatores.  

 

A avaliação direta da estrutura do solo é complexa e demanda de modernas 

tecnologias tipo ressonância magnética, tomografia, etc., que ainda são de acesso 

limitado. Porém, diretamente usa-se a descrição morfológica, que é qualitativa, para 

verificar a estrutura do solo quanto ao tipo, tamanho e grau de desenvolvimento dos 

agregados. Essa descrição distingue bem a estrutura quando consideradas grandes 

diferenças da condição estrutural. 

 

A análise quantitativa mais utilizada na avaliação da condição estrutural do solo 

é de natureza indireta e mede outras propriedades físicas influenciadas pela estrutura do 

solo. A avaliação da estabilidade de agregados, da densidade do solo, da porosidade,  

infiltração e retenção de água, considerando a classe textural, indicam o estado atual da 

estrutura do solo. 

 

Souza et al. (2006), (2007) e (2008) através de medidas de infiltração com o 

infiltrômetros a disco e de anel simples, além do comportamento da condutividade 

hidráulica, K, e da sorvidade, S, também avaliaram o raio característico de poros 

hidraulicamente ativos, 𝑚  [L], proposto por White & Sully, (1987), de solos com 

diferentes comportamentos texturais e extruturais. Watson & Luxmore (1986) 

utilizaram o infiltrômetro a disco para estimar a concentração efetiva de meso e 
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macroporos na superfície do solo. Neste caso, o raio de poros equivalente mínimo (C0) 

para a variação de uma determinada tensão foi utilizada para definir o numero de poros 

efetivo máximo por metro quadrado usando-se a lei de Poiseuille para fluxo em um tubo 

capilar. Esta aproximação, no entanto, demonstra-se inconsistente porque K esta 

relacionado com a variação do tamanho dos poros que participam da transmissão de 

água, enquanto C0 está relacionado com o tamanho de poros de água armazenada para 

uma determinada tensão, porém, considerando uma condição estática (REYNOLDS et 

al., 1995). Reynolds et al. (1995) propuseram a utilização do raio de poros médio 

representativo, ao invés de C0 para estimar o numero de poros característicos 

hidraulicamente ativos, 𝑚  [L], para definir a quantidade de poros hidraulicamente 

ativos por metro quadrado. 

 

Massa Específica do Solo 
 

 

A massa específica do solo (s), também conhecida por densidade do solo, é 

definida como sendo a relação entre a massa de solo seco (ms) por unidade de volume 

do solo (Vt), conforme equação 1. A principal utilização da massa específica do solo é 

como indicador da compactação, assim como medir alterações da estrutura e porosidade 

do solo (MARCOLIN, 2006). 

 


𝑠

=
𝑚𝑠

𝑉𝑡
                (1) 

 

Segundo Bueno & Vilar (1998), Reichardt & Timm (2004) e Libardi (2005), 

solos arenosos apresentam massa específica superior ao solo argiloso, enquanto que os 

solos siltosos apresentam comportamento intermediário. A massa específica dos solos 

arenosos pode variar de 1,3 a 1,8 g cm
-3

, enquanto os solos argilosos esta variação pode 

ir de 0,9 a 1,6 g cm
-3

 e de 0,2 a 0,6 g cm
-3

 para solos orgânicos. 

 

De acordo com Teixeira (2008), a massa específica do solo é influenciada pela 

textura do solo, pela estrutura e pela composição química do mesmo. Assim os solos 

que apresentam condições intensas de compactação apresentam aumento da massa 

específica especialmente nos horizontes mais superficiais. Juntamente com este fator 
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pode se observar ainda a diminuição da porosidade (ANJOS et al., 1994; 

ALBUQUERQUE et al., 1995). 

 

A determinação da massa específica do solo é relativamente simples e baseia-se 

na coleta de uma amostra de volume conhecido de solo, na preservação da amostra para 

não alterar a estrutura e na quantificação da massa de solo contida no volume coletado. 

 

Massa específica das partículas 

 

A massa específica de partículas (equação 2) ou massa específica dos sólidos ou 

ainda densidade de partículas (p) pode ser definida como sendo quantidade de massa 

de solo seco (ms)  por unidade de volume de sólido do solo (Vs); portanto, não inclui a 

porosidade do solo e não varia com o manejo do solo (OTTONI, 2005).  

 


𝑝

=
𝑚𝑠

𝑉𝑠
                (2) 

 

Esta propriedade do solo depende da composição química e da composição 

mineralógica do solo. Os solos apresentam uma variação da massa específica de 

partícula de acordo com a constituição mineral e conteúdo de matéria orgânica que o 

solo apresenta, sendo adotado o valor de 2,65 g cm
-3 

para solos minerais (KLEIN, 

1979). 

 

A determinação desta propriedade tem como principal uso os cálculos de 

sedimentação e determinação da porosidade quando se tem conhecimento da massa 

específica do solo. 

 

Porosidade 

 

A porosidade é a fração volumétrica ocupada por ar e água, representando o 

local onde a solução e o ar circulam. A porosidade (φ) é a relação entre o volume de 

poros (𝑉𝑝) e o volume total do solo (𝑉𝑡): 

 

𝜑 =
𝑉𝑝

𝑉𝑡
              (3) 
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Segundo Reichardt & Timm, (2004), a porosidade do solo é diretamente 

dependente da massa específica do solo sendo afetada ainda pelo nível de compactação 

do solo. Entende-se então que a porosidade é inversamente proporcional a massa 

específica do solo, e a textura e estrutura dos solos explicam em grande parte o tipo, 

tamanho, quantidade e continuidade dos poros. Em solos arenosos a porosidade varia 

entre 37 a 50 %, enquanto que em solos argilosos a porosidade varia entre 43 a 52%. 

Considera-se que estes valores podem variar consideravelmente dependendo do tipo de 

vegetação, do grau de compactação, da estrutura do solo e da quantidade de material 

orgânico e vivo. 

 

A classificação mais usual da porosidade refere-se à sua distribuição de 

tamanho. A mais usual é a classificação da porosidade em duas classes: micro e 

macroporosidade. A microporosidade é uma classe de tamanho de poros que, após ser 

preenchida por água, a retém contra a gravidade. Os macroporos, ao contrário, após 

serem preenchidos por água não a retém, ou são facilmente esvaziados pela ação da 

gravidade. A funcionalidade desses poros fica evidente quando se considera que os 

microporos são os responsáveis pela retenção e armazenamento da água no solo e os 

macroporos responsáveis pela aeração e pela maior contribuição na infiltração de água 

no solo. 

 

Segundo Reinert & Reichert (2006), a determinação da porosidade total em 

laboratório é feita, principalmente, de dois modos: 1) saturando-se uma amostra de solo 

e medindo-se o volume de água contido e; 2) por cálculo conhecendo-se a s e p ( = 1 

- s/p). A porosidade total é calculada subtraindo da unidade a razão da massa 

específica do solo pela massa específica da partícula. A microporosidade é definida 

como o volume de água retido à -6 kPa sobre o volume total da amostra. A 

macroporosidade é calculada pela subtração da porosidade total pela microporosidade. 
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Em solos arenosos há predominância de macroporos, enquanto em solos 

argilosos predomina microporos. Nesse aspecto, a origem do tamanho de poros 

relaciona-se ao tamanho de partículas e são considerados de natureza textural ou 

porosidade textural. Quando as partículas se organizam em agregados, há a criação de 

poros no solo, geralmente poros grandes entre agregados, sendo considerados 

porosidade estrutural. Esta última é especialmente importante em solos argilosos onde 

os macroporos são formados como conseqüência da estruturação. 

 

 

 

3.3. Propriedades de base da fase líquida do solo 
 

 

Tensão Superficial 

 

A tensão superficial é um fenômeno que ocorre tipicamente na interface líquido-

gás como resultado das forças intermoleculares atuando com forças de tração. O líquido 

permanece em constante estado de tensão que, por sua vez, tende a fazer com que a 

superfície se contraia. Sua medida é dada como força de tração por unidade de 

comprimento, ou seja, N/m (LIBARDI, 1995). 

Figura 3. Porosidade de solos: a) Solo em pousio b) Solo após 4 anos de cultivo  

c) Após 50 anos de cultivo. 
 

a) 

b) c) 
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Libardi (1995) lembra ainda que a magnitude da tensão superficial é diretamente 

dependente da temperatura, do meio circundante e do líquido. A Tabela 2 mostra alguns 

valores da tensão superficial entre o vidro e água em função da temperatura. 

 

Tabela 2. Relação entre a tensão superficial e temperatura 
 

Temperatura (°C) Tensão Superficial (mN/m) 

0 75,7 

10 74,2 

15 73,5 

20 72,75 

25 72,00 

30 71,2 

40 69,6 

50 67,9 

60 66,2 

70 64,4 

80 62,6 

100 58,8 

 

Capilaridade 

 

O fenômeno da capilaridade manifesta-se em tubos de pequeno diâmetro postos 

em água, como resultado da tensão superficial e da tendência de a água molhar a 

superfície do tubo, tendo relação direta com a componente de sucção total no solo 

(FREDLUND & RAHARDJO, 1993). 

 

Em decorrência da tensão superficial, a superfície se contrai e deixa de ser plana. 

Um diferencial de pressão surge entre as duas faces, produzindo-se o fenômeno de 

capilaridade, que provoca uma ascensão capilar de altura de forma a equilibrar as forças 

na direção vertical. Deve-se ressaltar que esta ascensão independe da pressão 

atmosférica, porém, a pressão na água depende dela. Além disso, a capilaridade 

independe da posição do tubo, podendo este estar até na horizontal, porque a “altura” de 

ascensão depende da tensão superficial e do raio de curvatura do menisco. 
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Reichardt (1985) afirma que o solo pode ser considerado como um emaranhado 

de capilares de diferentes formas, diâmetro e arranjo. Quando a água se aloja nestes 

espaços, formam-se meniscos de todas as sortes onde cada material tem seu ângulo de 

contato. Este ângulo de contato é característico para uma dada combinação líquido-

sólido- gás e depende, principalmente, das forças de adsorção entre as moléculas. 

 

Assim, pode-se dizer que os poros do solo se assemelham ao raio do tubo: 

quanto menores os poros, maior a altura de ascensão. Quando a superfície do líquido é 

côncava, o centro de curvatura encontra-se fora da fase líquida e a curvatura, por 

convenção, é considerada negativa. Assim, para um menisco côncavo como da uma 

água em um tubo capilar de vidro limpo, a pressão na água é negativa com relação à 

atmosfera. Para um menisco convexo (como o de mercúrio em um vidro), a pressão é 

positiva e resultará em uma depressão capilar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fenômeno da capilaridade em função da variação de pressão ∆u. 

 

 

A Figura 4 acima ressalta a importância de se conhecer as propriedades do solo, 

bem como a do fluido para prever o comportamento em caso de acidente ambiental. 
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Percebe-se claramente que a água e o mercúrio têm comportamentos opostos quando 

submetidos a uma rede capilar. 

 

Adsorção 

 

Segundo Libardi (2005), é o processo no qual a retenção ocorre nas superfícies 

dos sólidos do solo com filmes presos a ela. Três são os mecanismos principais 

propostos para explicar a adsorção. Um deles baseia-se na característica da superfície 

dos minerais de argila ser coberta com átomos de oxigênio e grupos oxidrilas 

negativamente carregados. Desse modo cria-se um campo elétrico cuja intensidade 

diminui com a distância da superfície da partícula. Devido a natureza bipolar das 

moléculas de água, elas se orientam neste campo elétrico e experimentam uma força na 

direção da superfície da partícula, a qual decresce gradualmente com a distância desta 

superfície, até se tornar nula num ponto em que não há mais influência do campo. Outro 

mecanismo é baseado no fato de os pares de elétrons não compartilhados do átomo de 

oxigênio das moléculas de água podem ser eletricamente atraídos a cátions trocáveis 

que podem estar adsorvidos sobre a superfície do mineral de argila.E o último 

mecanismo é baseado na atração das moléculas de água pelas superfícies sólidas através 

das forças de London-van Waals. 

 

Portanto, a adsorção é um tipo de fenômeno originado do diferencial de forças 

de atração e repulsão que ocorrem entre as moléculas de diferentes fases em suas 

superfícies de contato. Hillel (1971) cita ainda que vários tipos de adsorção podem 

ocorrer, e cita como principais a adsorção química e a adsorção física, as quais nem 

sempre se pode distinguir. A adsorção da água é geralmente de natureza eletrostática e é 

um mecanismo que causa forte retenção de água pelas argilas sob altas sucções. O 

mesmo autor destaca ainda que a água adsorvida pode ter propriedades mecânicas de 

resistência e viscosidade diferentes daquelas comuns à água em fase líquida à mesma 

temperatura. 

 

Umidade do Solo 

 

O conhecimento do teor de água é de suma importância para a agricultura, para o 

fenômeno da infiltração e também para a determinação da condutividade hidráulica 



18 

 

onde se vê necessário medidas de umidade e/ou potenciais matriciais (HURTADO, 

2004). 

 

A umidade gravimétrica (w) é a relação entre a massa de água (ml) e a massa de 

partículas sólidas (ms) de um solo, determinada pela seguinte expressão: 

 

𝑤 =
𝑚 𝑙

𝑚𝑠
                (4) 

 

A umidade volumétrica (θ) é representada pela relação entre o volume de 

líquidos (Vl) e o volume total do solo (Vt): 

 

 =
𝑉𝑙

𝑉𝑡
                  (5) 

 

A determinação do teor de água é feito através da determinação da umidade do 

solo. Esta por sua vez pode  ser determinada por diversos métodos, como a termalização 

de nêutrons, resistência elétrica, dissipação de calor, tensiômetros, a reflectometria no 

domínio do tempo (TDR) e gravimetria, que expressa a relação entre a diferença da 

massa da amostra úmida e seca e a massa de partículas sólidas (TEIXEIRA, 2008). 

 

Estado de Energia e Potencial da Água nos Solos 

 

A água no solo, assim como qualquer corpo na natureza, pode ser caracterizada 

por um estado de energia, podendo ser este determinado de diferentes formas e 

quantidades. Reichardt (1990) destaca que, depois da umidade, o estado de energia da 

água é a característica mais importante dos solos.  

 

Quanto menor a energia do corpo, maior a sua estabilidade, já que a lei geral é a 

de os corpos ocuparem um estado mínimo de energia, por isso, há uma busca 

espontânea por estados mais estáveis. A água obedece a esta tendência universal e 

move-se no sentido de diminuição de sua energia. Conhecendo então os potenciais da 

água em diferentes pontos do solo, pode-se determinar sua tendência de movimento 

através da diferença entre eles. 
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A Física Clássica reconhece duas formas principais de energia: cinética e 

potencial. Como o movimento da água nas diferentes partes do sistema solo-água é, em 

geral, muito lenta, a energia cinética é desprezível. Contudo, a energia potencial, função 

da posição e da condição interna da água, é de primordial importância na caracterização 

de seu estado de energia. A função que o descreve é a função termodinâmica da energia 

livre de Gibbs, que recebe o nome de potencial total da água (HILLEL, 1971). 

 

Se o potencial em A (ψa) é maior do que em B (ψb ) a água passa de A para B 

espontaneamente, liberando a energia equivalente à diferença. Se A é menor que B, 

espontaneamente a água nunca passará para B, pois A é mais estável. Para que isto 

aconteça será preciso fornecer energia Δψ para a água. Desta forma, pode-se notar que 

as diferenças de potencial são um indicativo da tendência de movimento da água. Este 

movimento é igual ao gradiente, porém de sentido contrário, já que a água se move no 

sentido do decréscimo do potencial (REICHARDT, 1990). 

 

O potencial da água é a soma das energias causadas por um conjunto de 

fenômenos, que segundo Reichardt (1990), tem como principais componentes: 

gravitacional (ψg ), de pressão ( ψp ), matricial ( ψm ) e osmótica ( ψo). 

 

Tem-se então: 

 

𝜓 =  𝜓𝑔  + 𝜓𝑝  + 𝜓𝑚  + 𝜓𝑜                (6) 

 

O potencial gravitacional (ψg) reflete a componente de posição. É importante 

lembrar que a componente gravitacional está sempre presente. A componente 

gravitacional é a de maior importância em solos saturados ou próximos da saturação. 

Quando o solo perde água, gradualmente o potencial matricial passa a ter maior 

importância (LIBARDI, 2005) 

 

O potencial de pressão (ψp) origina-se de pressões externas de gás diferentes da 

pressão atmosférica e tem importância relevante quando se consideram os ensaios de 

placa de pressão ou a técnica de translação de eixos. (LIBARDI, 2005). 
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O potencial matricial (ψm) decorre das forças de capilaridade e de adsorção 

originadas da interação entre a matriz do solo e a água. A componente matricial, 

segundo Reichardt (1985), devido à sua complexidade, não é calculada, mas sim, 

medida experimentalmente. Para um solo saturado, ψm é zero e a adsorção também é 

nula. Com a saída de água, o solo vai se tornando não saturado e o ar ocupa os espaços 

deixados inicialmente nos poros maiores e em seguida os poros menores, assim ψm 

torna-se cada vez mais negativa. Portanto, quanto menor θ, mais negativo ψm 

(REICHARDT, 1990). 

 

O potencial osmótico (ψo) ou de soluto reflete a influência da presença de 

solutos na água do solo. Em estudos em que o potencial gravitacional e o potencial de 

pressão não intervêm no comportamento do solo, o potencial total equivale à soma da 

sucção matricial e da sucção osmótica e denomina-se sucção total (VILAR, 2002). 

 

Como dito anteriormente, saturação do solo é o estado em que os poros 

existentes em seu interior se encontram totalmente preenchidos por água em um 

determinado tempo. Alguns pesquisadores desenvolveram equações para quantificar o 

movimento de água no solo, considerando que o mesmo se encontra nas condições 

saturadas. 

 

No século XIX, o engenheiro hidráulico Henry Darcy realizou uma experiência 

sobre infiltração vertical de água em filtros de areia sobre condições de saturação, 

verificando que a densidade do fluxo de água (q) é proporcional ao gradiente de 

potencial. 

 

𝑞 = −𝐾𝑠 
𝜕ψ

𝜕𝑧
𝑘                  (7) 

 

na qual, 
𝜕ψ

𝜕𝑧
  é o gradiente de potencial total da solução na direção vertical z, que 

fisicamente atua na unidade de massa (ou volume) de solução fazendo-a mover, e Ks é a 

condutividade hidráulica saturada do solo [mm.s 
-1

] (LIBARDI, 2000). 
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A lei de Darcy, escrita desta forma, é válida para a quantificação do movimento 

da solução através de um meio poroso isotrópico, apenas para um arranjo experimental 

ou uma situação em que se tenha certeza que o fluxo de água no solo seja na direção 

vertical (direção z), que é o caso do experimento realizado por Darcy. No caso mais 

geral, quando as três dimensões precisam ser consideradas, a Equação 7, ainda para 

meio isotrópico com relação à Ks, pode ser generalizada para (LIBARDI, 2000): 

 

𝑞 = −𝐾𝑠  
𝜕ψ

𝜕𝑥
𝑖 +

𝜕ψ

𝜕𝑦
𝑗 +

𝜕ψ

𝜕𝑧
𝑘   = −𝐾𝑠 𝛻  ψ             (8) 

 

O primeiro trabalho que apresenta uma equação que quantifica o movimento da 

solução em condição de solo não saturado, é o de Buckingham, em 1907, onde também 

introduziu na ciência do solo algumas funções como a curva de retenção da água no 

solo ou curva característica da água no solo e a curva de condutividade hidráulica do 

solo. Desta forma, a equação de Darcy passa a ser chamada de equação de Darcy-

Buckingham. 

 

𝑞 = −𝐾    𝛻  ψ                 (9) 

 

onde q é a densidade de fluxo da solução, K() é a função condutividade hidráulica não 

saturada e  é a umidade volumétrica do solo. 

 

Pelo princípio da conservação de massa de água contida em um determinado 

volume do solo, pode-se demonstrar de forma matematicamente simples uma equação 

muito importante, denominada equação da continuidade. 

 

𝜕 

𝜕𝑡
= − 

𝜕𝑞𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝑞𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝑞𝑧

𝜕𝑧
             (10) 

 

Richards (1931) combinou a equação de Darcy-Buckingham (Equação 9) com a 

equação da continuidade (Equação 10), obtendo uma equação que descreve a 

transferência de água em solos não saturados, também conhecida como equação de 

Richards. Para um fluxo vertical z, pode-se escrever a equação de Richards como: 
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𝜕 

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑧
 𝐾 ( )

𝜕ψ

𝜕𝑧
              (11) 

 

 

em que ∂θ/∂t representa a variação da quantidade de água com o tempo. 

 

3.4. Propriedades hidrodinâmicas do Solo 

 

As propriedades hidráulicas do solo que afetam o comportamento do fluxo são a 

curva de retenção da água no solo θ(h), que descreve a relação entre a umidade 

volumétrica versus estado de energia matricial e a curva de condutividade hidráulica 

K(θ), que é a relação entre a condutividade hidráulica e a umidade volumétrica e 

expressa o potencial da água no solo.  

 

Curva de Retenção da Água 

 

A principal relação que ocorre entre a fração líquida e o solo é representada pela 

curva de retenção ou curva característica de água no solo. Ela relaciona o teor de 

umidade (θ) ou de água no solo, com o potencial matricial do solo, e depende 

diretamente do arranjo e das dimensões dos poros. Ainda pode ser interpretada como a 

relação entre o teor de água e a energia com a qual ela está retida, é essencial no estudo 

das relações solo-água. A partir dos dados desta curva, é possível predizer aspectos 

importantes do comportamento hídrico de umedecimento e secamento do solo. Na 

Figura 5, têm-se as curvas de retenção de um solo arenoso e argiloso, apresentando que 

o grau de saturação do arenoso é menor que a do argiloso. 

 

 

 
Figura 5. Curva de retenção da água no solo  

Fonte – Modificado de Tucci, 2009 
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A sua determinação pode ser feita através de técnicas tais como o da câmara de 

pressão de Richards (RICHARDS, 1965), que consiste de uma câmara de pressão no 

interior da qual são fixadas placas porosas onde se coloca as amostras de solo e que em 

seguida são aplicadas pressões para a retirada de água da amostra. Cita-se como 

referência a esta técnica trabalhos realizados por Silva et al. (2005) e Portela et al. 

(2001). Outro método utilizado é o da centrífuga, no qual Silva & Azevedo (2002) e 

Silva et al. (2006) utilizaram este método em solos de Cerrado. Esta metodologia se 

baseia no levantamento de certos números de pontos para que esta seja bem 

representativa recomendando-se o uso de seis a oito pontos no mínimo para o melhor 

ajuste(SILVA et al., 2006). 

 

Pesquisadores têm desenvolvido equações de regressão estatística que 

relacionam características de retenção de água ou condutividade hidráulica com outras 

propriedades básicas de solo mais facilmente obtidas. Bouma (1989) denominou as 

equações mencionadas acima de Funções de Pedotransferência (FPTs), que segundo 

Oliveira et al. (2002) têm sido empregadas atualmente no sentido mais abrangente, 

designando equações que estimem parâmetros edáficos que tomam por base até mesmo 

características morfológicas.  

 

Vários modelos foram desenvolvidos para descrever o comportamento da curva 

de retenção da água no solo (Gardner, 1958; Brooks & Corey, 1964; van Genuchten, 

1980; Zhang & van Genuchten, 1994). Dentre os mais citados na literatura estão: 

 

 Brooks & Corey (1964): 
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Θ  =
−𝑟

𝑠−𝑟
=  



𝑒𝑎
 
−𝑡𝑝

  𝑝𝑎𝑟𝑎  ≤  𝑒𝑎            (12) 

 

com  = 𝑠   𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑒𝑎 ≤  ≤ 0 

 

 van Genuchten (1980): 

 

Θ  =
−𝑟

𝑠−𝑟
=  1 +  



𝑔
 
𝑛

 
−𝑚

            (13) 

 

𝑐𝑜𝑚   𝑚 = 1 −
1

𝑛
 , 𝑛 > 1 𝑀𝑢𝑎𝑙𝑒𝑛  1976      

𝑒   𝑚 = 1 −
1

𝑛
 , 𝑛 > 2 𝐵𝑢𝑟𝑑𝑖𝑛𝑒 (1953) 

 

sendo Θ(h) a umidade efetiva; θs a umidade na saturação; θr a umidade residual; h o 

potencial matricial; hea e hg parâmetros de ajuste que dependem da estrutura do solo e 

λtp, m e n parâmetros de forma. 

 

Curva de Condutividade Hidráulica 

 

Libardi (2005) considera que a condutividade hidráulica é um coeficiente que 

expressa a facilidade com que um fluido é transportado através de um meio poroso e 

que depende, portanto, tanto das propriedades do meio como das propriedades do 

fluido. A condutividade hidráulica é uma função da umidade do solo. Quanto maior for 

à umidade maior será o seu valor. 

 

Assim, quando o solo estiver saturado, este parâmetro se denomina 

condutividade hidráulica do solo saturado (Ks), sendo que este varia de solo para solo. 

Quando o solo não está saturado, a condutividade hidráulica do solo não saturado é 

expressa em função da umidade, K(). A condutividade hidráulica constitui-se em um 

parâmetro importante para estudos de avaliação da redistribuição do fluxo de água no 

solo entre outros como: planejamento de sistemas de irrigação e drenagem, 

rebaixamento de lençol freático, movimento da água no interior do perfil do solo, 

nutrição de plantas, controle de erosão e poluição da água (CRUCIANI, 1983; JONES 
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& WAGENET, 1984; FILIZOLA et al., 1997; QUEIROZ et al., 1997; JONG VAN 

LIER & LIBARDI, 1999; RADCLIFFE & RASMUSSEN, 2000; LIBARDI, 2005).  

 

A condutividade hidráulica é uma função das propriedades do fluido, da matriz 

do solo e do teor de umidade do solo: 

 

𝐾   =   
𝑘𝑎𝑔 𝑔

𝑣𝑑

 𝐾𝑟 Θ              (14) 

 

sendo K(θ) a condutividade hidráulica [cm.s
-1

], k a permeabilidade intrínseca [cm
2
], ρag 

é massa específica da água [g.cm
-3

], g a aceleração da gravidade [g.s
-2

] e μvd é o 

coeficiente de viscosidade dinâmica [g.s
-1

.cm
-1

] e Kr(Θ) é a permeabilidade relativa que 

varia entre 0 e 1. A permeabilidade relativa, Kr(Θ), leva em conta a dependência da 

condutividade hidráulica sobre a umidade (θ) ou do potencial matricial (h). 

 

Várias relações funcionais foram propostas para a condutividade hidráulica 

relativa (Childs & Collis-George, 1950; Burdine, 1953; Gardner, 1958; Mualen, 1976; 

Brooks & Corey, 1964; van Genuchten, 1980; Zhang & van Genuchten, 1994). As 

teorias desenvolvidas por Burdine (1953) e Mualem (1976) permitem a derivação 

analítica de uma série de importantes funções hidráulicas do solo. Os modelos de 

Brooks & Corey (1964) e de van Genuchten (1980), por exemplo, foram originados a 

partir dessas teorias. A equação desenvolvida por Burdine (1953) é dada por: 

 

𝐾𝑟 Θ = (Θ)2  
 

𝑑Θ

2
Θ

0

 
𝑑Θ

2
1

0

                (15) 

 

E pela teoria de Mualem (1976), Kr(Θ) é dada por: 

𝐾𝑟 Θ = (Θ)1/2  
 

𝑑Θ



Θ
0

 
𝑑Θ



1
0

 

2

              (16) 

 

sendo Θ uma função adimensional da umidade (θ) ou da pressão da água no solo h. 

Combinando essas teorias com as curvas de retenção de Brooks & Corey (1964) e de 

van Genuchten (1980), podemos obter as seguintes expressões: 
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 Brooks & Corey (1964): 

 

K   = 𝐾𝑠  
−𝑟

𝑠−𝑟
                (17) 

 

sendo η um parâmetro de forma. 

 

 van Genuchten (1980): 

 

K   = 𝐾𝑠 Θ 2  1 −  1 −  Θ 
1

𝑚 
𝑚

            (18) 

 

𝑐𝑜𝑚  𝑚 = 1 −
1

𝑛
 , 𝑛 > 2 𝐵𝑢𝑟𝑑𝑖𝑛𝑒 (1953) 

 

K   = 𝐾𝑠 Θ 
1

2  1 −  1 −  Θ 
1

𝑚 
𝑚

 
2

            (19) 

 

𝑐𝑜𝑚  𝑚 = 1 −
1

𝑛
 , 𝑛 > 1 𝑀𝑢𝑎𝑙𝑒𝑛  1976   

 

Mubarak et al. (2010) citam que as propriedades hidráulicas do solo, também 

conhecidas por retenção da água, θ(h), e a condutividade hidráulica do solo, K (θ) ou K 

(h) curvas, podem ser representadas e parametrizada adequadamente com modelos 

numéricos ou  analíticos. As expressões mais comuns são a van Genuchten (1980), 

Brooks & Corey (1964) e Gardner (1958).Portanto, a modelagem de transferência de 

água do solo tem aumentado a demanda para medições precisas das propriedades físicas 

e hidráulica do solo.Muitos trabalhos experimentais têm se dedicado ao longo dos 

últimos anos para o desenvolvimento de técnicas de medição para estimar 

características hidráulicas do solo (Simunek & Hopmans, 2002; Finsterle, 2004; 

Haverkamp et al., 2006; Vereecken et al., 2007). De modo geral, duas categorias de 

métodos podem ser distinguidaspara a determinação dos parâmetros hidráulicos do solo: 

(1) as técnicas de medição e (2) métodos de previsão.  

 

Hillel (1998) explica que as determinações de θ(h) e K(θ) em laboratório, a partir 

de amostras de solo, não condizem necessariamente com a realidade no campo. 
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Geralmente, tais amostras são secas, fragmentadas e acondicionadas em recipientes de 

forma que a estrutura original do solo é destruída. 

 

Além disso, a presença de agregados, pedras, fissuras, fraturas, e orifícios de 

raízes, comumente encontrados em perfis de solo não saturados, é difícil de ser 

representada em amostras de laboratório de pequena escala. Consequentemente, é 

necessário utilizar métodos práticos para estimar as propriedades hidráulicas do solo em 

uma escala realista no campo.  

 

Em geral, as técnicas de campo fornecem estimativas das propriedades hidráulicas 

mais representativas (Haverkamp et al., 1999). Entretanto, as determinações dessas 

propriedades hidráulicas no campo são onerosas e consomem bastante tempo. O método 

do perfil instantâneo é um exemplo claro disso, um vez que, além de demandar um 

conjunto de equipamentos e saturação de uma parcela considerável, requer medições 

freqüentes e simultâneas da umidade e do potencial matricial da água no solo durante 

alguns dias (Richards & Weeks 1953; Richards et al. 1956; Hillel et al., 1972). 

 

A condutividade hidráulica do solo saturado ou próximo da saturação geralmente 

é feita através de ensaios de infiltração no campo. Uma das maneiras utiliza um anel 

clindrico metálico no qual a água se infiltra. Quando o regime da taxa de infiltração 

torna-se permanente considera-se o solo saturado e a velocidade de infiltração é a 

própria condutividade hidráulica saturada. Uma desvantagem é que a condutividade 

hidráulica é superestimada devido à quantidade de água absorvida pelo solo através da 

capilaridade para fora do cilindro. Para minimizar este problema, um outro anel, de 

diâmetro maior, pode ser adicionado ao sistema, sendo que, quanto maior o cilindro 

externo, mais demorado é o ensaio e maior é o consumo de água (VANDERVAERE, 

1995). 

 

3.5. Metodologia Beerkan 

  

Um método semifísico, denominado “Beerkan” (Haverkamp et al., 1998; Braud 

et al., 2005; Lassabatère et al., 2006; Souza, 2005; Souza et al., 2008), propõe a 

estimativa dos parâmetros das curvas (h) e K() considerando a textura e a estrutura do 

solo; neste método, (h) e K() podem ser descritas, analiticamente, por cinco 
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parâmetros: dois de forma, m ou n e , relacionado principalmente com a textura, e três 

de normalização s, Ks e hg, dependentes da estrutura do solo. Os parâmetros de forma 

são obtidos a partir da curva de distribuição dos tamanhos das partículas F(D) e da 

porosidade, enquanto os parâmetros de normalização são determinados a partir de 

experimentos de infiltração. 

 

Os parâmetros de normalização apresentam importantes variações espaço-

temporal ligados à estrutura do solo (Haverkamp et al., 1998). Desta forma, eles não 

devem ser calculados a partir de simples caracterizações texturais, como ocorre na 

maioria das funções de pedotransferência. Uma alternativa para analisar as variações 

estruturais é através de medidas do fluxo de infiltração. O método Beerkan propõe a 

obtenção da curva de infiltração acumulada em função do tempo, com um infiltrômetro 

a disco ou com um infiltrômetro de anel simples. A referida metodologia permite 

determinar esses parâmetros hidrodinâmicos do solo, independentemente da escala de 

estudo (de Condappa et al., 2002; Braud et al., 2005; Lassabatère et al., 2006). 

 

Souza et al. (2008) aplicaram o método em dois solos da Paraíba com diferentes 

classes texturais (três de um Latossolo Amarelo e três de um Neossolo Flúvico). Foram 

determinados os parâmetros de forma das curvas de (h) de van Genuchten e de K() de 

Brooks e Corey, dependentes majoritariamente da textura do solo e obtidos a partir da 

curva de distribuição dos tamanhos das partículas, além dos parâmetros de normalização 

dependentes, essencialmente, da estrutura do solo e obtidos a partir dos ensaios de 

infiltração utilizando-se o infiltrômetro de anel simples. O método Beerkan provou ser 

robusto e adaptado à caracterização hidrodinâmica dos dois solos. 

 

Bagarello & Lovino (2012) afirmam que a metodologia BEST (Beerkan 

Estimation of Soil Transfer parameters) é atraente para caracterização simples do solo. 

Em sua investigação o BEST foi avaliado para predizer a retenção da água para solos 

localizados na Sicília e concluíram que o modelo de retenção de água foi considerado 

apropriado para a maioria dos solos. Verificar as características texturais do solo antes 

de conduzir o experimento BEST é sugerido para estabelecer se a performance esperada 

do modelo de retenção de água é boa ou se existe a possibilidade de uma descrição 

pobre dos dados 
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Xu et al. (2012) compararam quatro métodos de analise dos dados de 

infiltrômetro de anel simples para estimar a condutividade hidráulica saturada (Ks): (1) 

BEST original (Lassabatere et al, 2006); (2). um método BEST modificado (Yilmaz et 

al, 2010);. (3). Wu1 (Wu et al, 1999 ), que tenta o melhor ajuste de uma solução 

generalizada para a curva de infiltração usando toda a curva de infiltração; e (4) Wu2 

(Wu et al, 1999) que é adequado para o caso em estado estacionário de fluxo.  Os 

resultados sugeriram que a versão modificada do BEST tiveram um desempenho melhor 

com as estimativas mais razoáveis do que o original. Tanto o BEST original quanto o 

modificado tiveram uma performance pobre para os solos arenosos.  

 

Pinheiro & Teixeira (2009), determinaram a curva de retenção e a condutividade 

hidráulica em pontos amostrais, situados na bacia experimental do ribeirão Concórdia, 

localizando no município de Lontras em Santa Catarina. Para tanto, o modelo BEST, 

que é baseado no método semifísico de “Beerkan”, foi utilizado. Os solos dos pontos 

amostrais são, em sua maioria, franco siltosos. O maior valor da condutividade 

hidráulica saturada foi obtido na mata nativa (0,265 mm s
-1

) e o menor valor foi na área 

de milho com plantio convencional (0,013 mm s
-1

). Observou-se que existiu gradiente 

dos potenciais totais na matriz do solo, variando da mata nativa, para a floresta de 

Pinus, e para o milho e a pastagem. 

 

Yilmaz et al. (2010) caracterizaram propriedades hidráulicas insaturadas do 

(BOF) slag, um tipo de material presente em solos urbanos devido a ação antrópica, e a 

sua evolução  durante um período de um ano através de experiências de infiltração de 

água e utilização de um método adaptado BEST para análise inversa. Os resultados 

indicam a evolução com o tempo dos parâmetros hidráulicos de BOF slag, devido às 

suas alterações físico-químicas quando expostas a eventos de precipitação. Além disso, 

os resultados deste estudo destacam a variabilidade espacial inicial das características 

hidrodinâmicas, que após um certo período tende a ficar homogênea. Este estudo tem 

contribuído para a caracterização hidrodinâmica de BOF slag, proporcionando a 

condutividade hidráulica e as curvas de retenção de água, necessários para a modelagem 

de água e processos de transferência de soluto, o que é relevante para reutilização do 

BOF slag e considerações ambientais. 
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3.6. Unidades Geoambientais 

 

Através de séculos a humanidade foi conquistando espaços, quase sempre à 

custa da degradação ambiental, de tal forma que as nações até hoje estão à procura do 

ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento e as práticas ambientais conservacionistas e 

preservacionistas. A perspectiva ecológica começa com uma visão do conjunto, uma 

compreensão de como as diversas partes da natureza se integra formando padrões que 

tendem ao equilíbrio e persistem ao longo do tempo (RORIGUES et al.,2009) 

 

Neste sentido, uma abordagem ambiental ampla visa compatibilizar usos 

múltiplos, no sentido de harmonizá-los ao chamado desenvolvimento sustentável, 

definido como o processo de mudança no qual, a exploração dos recursos, o 

direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e as 

mudanças institucionais, encontram-se dirigidos à satisfação das necessidades das 

gerações futuras (TORNISIELO et al., 1995). 

 

A caracterização dos processos geoambientais, dinâmica do meio ambiente, uso 

e ocupação do solo, planejamento e gestão do território são fundamentais para a 

estruturação das diversas atividades relacionadas com a utilização dos recursos naturais 

e é nesse contexto da visão sistêmica que está inserida a ideia de Unidade Geoambiental 

(MAFRA, 2005). 

 

O Decreto Federal N°. 5.300, de 7 de dezembro de 2004 - Regulamenta a Lei 

N°. 7.661, de 16 de maio de 1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro (PNGC), dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece 

critérios de gestão da orla marítima, e dá outras providências. Ele traz a seguinte 

definição de UNIDADE GEOAMBIENTAL: porção do território com elevado grau de 

similaridade entre as características físicas e bióticas, podendo abranger diversos tipos 

de ecossistemas com interações funcionais e forte interdependência. 

 

Segundo MAFRA (2005) os elementos geoambientais podem ser definidos 

como unidades superficiais de um terreno que apresenta homogeneidade com relação a 

determinados fatores ambientais de interesse ou a maioria deles. Em seu trabalho, ela 
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fez o levantamento das unidades a partir da manipulação de imagens multiespectrais do 

Rio Grande do Norte. 

 

A CPRM em conjunto com a EMBRAPA elaboraram o DIAGNÓSTICO 

GEOAMBIENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Segundo Dantas et al., 

(2001), diversos métodos de análise integrada da estrutura e fisiologia da paisagem 

foram desenvolvidos nas últimas décadas, destacando-se as abordagens do Geossistema 

; da Geoecologia ou da Ecodinâmica. No Brasil, diversos autores vêm desenvolvendo 

estudos em análise integrada da paisagem, sob distintas abordagens, contudo o assunto 

ainda é incipiente e pouco difundido. 

 

A EMBRAPA conceitua Unidade Geoambiental como sendo entidade 

espacializada, na qual o substrato (material de origem do solo), a vegetação natural, o 

modelado e a natureza e distribuição dos solos na paisagem,constituem um conjunto, 

cuja variabilidade é mínima, de acordo com a escala cartográfica. A mesma empresa 

realizou o Diagnóstico do Quadro Natural e Agrossocioeconômico do Estado de 

Pernambuco, tendo como objetivo principal subsidiar os órgãos de desenvolvimento na 

elaboração de propostas de intervenção no meio rural. 

 

O estudo da EMBRAPA caracteriza e espacializa os ambientes em função da 

diversidade dos recursos naturais e socioeconômicos (Figura 6 e 7) . O produto desse 

trabalho foi o Zoneamento Agroecológico de Pernambuco – ZAPE, o qual divide a 

Região em 16 grandes Unidades de Paisagem, que agrupam 70 Unidades 

Geoambientais. O próprio ZAPE não informa com riqueza de detalhes os dados 

característicos das Unidades Geoambientais, tendo sido necessário a utilização de dados 

do município e da região. Apesar do Estado de Pernambuco ter sido pioneiro nesse tipo 

de zoneamento, ainda falta muito para avançar. A ideia e o conceito desse tipo de 

zoneamento ainda estão pouco difundidos, haja vista que existem poucos trabalhos 

acadêmicos que façam referência a ele. Sendo assim, nessa dissertação é utilizado o 

conceito de Unidade Geoambiental, visando disseminá-lo e alinhar esse projeto a uma 

abordagem ambiental integrada conjuntamente a abordagem das propriedades 

hidrodinamicas do solo. 
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Figura 6 Zoneamento de Unidades de paisagem de Pernambuco 

Fonte: EMBRAPA - ZAPE 

Figura 7. Zoneamento de Unidades Geoambientais de Pernambuco 

Fonte: EMBRAPA - ZAPE 
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4. MATERIALE MÉTODOS 

 

4.1. Localização, clima e solo 

 
 

As medidas de infiltração foram efetuadas em perfis de solos localizados em três 

Unidades Geoambientais do estado de Pernambuco: Superfícies dissecadas rebaixadas 

(UG E.2), Superfícies preservadas e pouco dissecadas (UG G.1) e a Superfícies 

retrabalhadas (UG Q.4) (Figura 8) . 

 

O perfil do solo referente à Unidade Geoambiental E.2 está situado na Zona da 

Mata, localizado no município de Vitória de Santo Antão, Microrregião Vitória de 

Santo Antão. O município se encontra numa altitude aproximada de 156 metros. O 

clima é do tipo Tropical Chuvoso com verão seco. O período chuvoso começa em 

dezembro e termina em meados de setembro. A precipitação média anual é 

aproximadamente 1300 mm. A vegetação é do tipo Floresta Sub-Perenifólia. O solo 

deste município é predominantemente da classe Podzólico Amarelo, Podzólico 

Vermelho-Amarelo, Gleissolo e outros com menor ocorrência. Os ensaios de infiltração 

ocorreram no Podzólico Amarelo, mais recentemente classificado como Argissolo 

Amarelo. O Zoneamento Agroecológico de Pernambuco classifica maior parte de 

Vitória de Santo Antão como não sendo indicadas para atividades agrícolas, a segunda 

maior porção foi classificada como apta para Silvicultura ou Reflorestamento e outras 

áreas com menor representatividade foram classificadas como Terras Agricultáveis de 

Bom Potencial, de Potencial Regular e de Potencial Restrito (EMBRAPA, 2006; 

EMBRAPA SOLOS, 2001).  

 

O perfil de solo referente à Unidade Geoambiental G.1 está situado no Agreste, 

localizado no município de Garanhuns, na Microrregião de Garanhuns. A região 

apresenta estação chuvosa no outono, sendo classificada no tipo climático mesotérmico. 

Garanhuns está a aproximadamente 900 metros de altitude e a precipitação pluvial total 

e a temperatura média anuais são da ordem de 800 mm e 20º C, respectivamente. Os 

solos desta unidade geoambiental são representados pelos Latossolos nos topos planos, 

sendo profundos e bem drenados; pelos Podzólicos nas vertentes íngremes, sendo pouco 

a medianamente profundos e bem drenados e pelos Gleissolos de Várzea nos fundos de 

vales estreitos, com solos orgânicos e encharcados. O solo dos ensaios foi o Latossolo 
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Amarelo (8o53’S, 36o29’O). O Zoneamento Agroecológico de Pernambuco classifica 

maior parte de Garanhuns como Terras Agricultáveis de Potencial Regular e a outra 

grande porção classificada como Terras Agricultáveis de Potencial Restrito 

(EMBRAPA, 2006; EMBRAPA SOLOS, 2001). 

 

O perfil de solo referente à Unidade Geoambiental Q.4 situa-se no Sertão e está 

localizado no município de Serra Talhada, na Microrregião do Vale do Pajeú. O clima é 

do tipo Bsh, semiárido, caracterizando-se por ser quente e seco, com chuvas de verão. A 

precipitação média anual é de aproximadamente 450 mm. O município de Serra Talhada 

está praticamente todo situado na unidade de paisagem Depressão Sertaneja com relevo 

predominantemente suave-ondulado, cortada por vales estreitos, com vertentes 

dissecadas. Elevações residuais, cristas e/ou outeiros pontuam a linha do horizonte. 

Esses relevos isolados testemunham os ciclos intensos de erosão que atingiram grande 

parte do sertão nordestino. Com respeitos aos solos, nos Patamares Compridos e Baixas 

Vertentes do relevo suave ondulado ocorrem os Planossolos, mal drenados, fertilidade 

natural média e problemas de sais; Topos e Altas Vertentes, os solos Brunos não 

Cálcicos, rasos e fertilidade natural alta; Topos e Altas Vertentes do relevo ondulado 

ocorrem os Podzólicos,drenados e fertilidade natural média e as Elevações Residuais 

com os solos Litólicos, rasos, pedregosos e fertilidade natural média. O perfil de solo de 

Serra Talhada está localizado a 7º54’15” S e 38º 18’03” O. O solo é o Neossolo Litólico 

(antigo Solo Litólico). O Zoneamento Agroecológico de Pernambuco classifica maior 

parte de Serra Talhada como Terras Agricultáveis de Potencial Restrito e a outra grande 

porção classificada como Pastagem Natural (EMBRAPA, 2006; EMBRAPA SOLOS, 

2001).  
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4.2. Metodologia Beerkan 

 

O trabalho de Haverkamp et al. (1994) deu origem a uma metodologia 

denominado "Beerkan" (Haverkamp et al.,1998; Soria et al., 2003; Lassabatère et al., 

2004; Souza et al., 2008). Essa metodologia baseia-se, principalmente, em ensaios de 

infiltração simplificados e na análise da distribuição dos tamanhos das partículas do 

solo. Nela, as curvas de retenção da água no solo (Equação 20), (θ)h, proposta por van 

Genuchten (1980), e da condutividade hidráulica (Equação 21), K(θ), proposta por 

Brooks & Corey (1964) podem ser descritas analiticamente por cinco parâmetros: dois 

de forma e três de normalização.  

 

𝜃  =  𝜃𝑠 − 𝜃𝑟 ∙  1 +  


𝑔
 
𝑛

 
−𝑚

+ 𝜃𝑟    𝑐𝑜𝑚  𝑚 = 1 −
2

𝑛
 (Burdine, 1953) (20) 

 

K(𝜃) = 𝐾𝑠  
𝜃−𝜃𝑟

𝜃𝑠−𝜃𝑟
 


           (21) 

 

Figura 8. Unidades Geoambientais no Município de Vitória, Garanhuns e Serra 

Talhada. 
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sendo  a umidade volumétrica [cm
3
 cm

-3
]; r e s as umidades volumétricas residual e 

saturada [cm
3
 cm

-3
], respectivamente; h o potencial matricial [cm]; hg [cm] um valor de 

escala de h; m e n são parâmetros de forma; Ks a condutividade hidráulica saturada do 

solo [cm s
-1

] e  o parâmetro de forma para a curva de condutividade hidráulica. 

 

Os dois parâmetros de forma (n e η) são obtidos através da curva de distribuição 

dos tamanhos das partículas F(D) e da porosidade; já os três parâmetros de 

normalização (θs, Ks e hg) são determinados por intermédio de ensaios de infiltração. Os 

de forma dependem essencialmente da textura, enquanto que os de normalização 

dependem da estrutura do solo. Souza et al. (2008), aplicou o método e apresenta-o com 

detalhes. A Figura 9 a seguir representa um fluxograma que resume as informações 

deste parágrafo. 

 

 

A condutividade saturada, Ks, é obtida a partir de ensaios de infiltração. Além 

disso, a sorvidade, S, que é outro parâmetro importante para determinação das 

características hidráulicas do meio, também pode ser obtida através do mesmo ensaio.  

 

 

4.3. Configuração experimental 

 

 

A metodologia Beerkan tem sua aplicação baseada na realização de um simples teste de 

infiltração tridimensional sob carga positiva hsup, executado com um cilindro 

(infiltrômetro). Durante o ensaio são coletadas amostras que viabilizarão a determinação 

da distribuição do tamanho das partículas, das umidades inicial e final, e da massa 

específica do solo. A análise granulométrica foi realizada utilizando-se o método da 

- Curva de retenção 

- Curva de 
condutividade 

hidráulica

n e η

f(textura)

Análise da curva 

granulométrica

Ks, hg e s

f(estrutura)

Ensaios 
simplificados

de infiltração 

Figura 9.  Fluxograma simplificado da metodologia Beerkan 
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ABNT (1984), o qual permite determinar os diâmetros das partículas mais finas (argila 

e silte) por sedimentação e as mais grosseiras (areia) por peneiramento. 

 

Inicialmente, se limpa o terreno para evitar possíveis distorções nas leituras, 

crava-se o cilindro na superfície do solo à uma profundidade de aproximadamente 1 cm 

para prevenir perdas laterais de água durante o processo de infiltração, mas que ao 

mesmo tempo assegure um fluxo de água tridimensional axissimétrico na superfície do 

solo. 

 

Antes que o ensaio de infiltração inicie, uma amostra do solo é coletada (0 a 5 

cm de profundidade) próxima do cilindro, que servirá para determinar a umidade 

gravimétrica inicial, U0. Outra amostra deformada é coletada próxima ao local de ensaio 

para obtenção da curva de distribuição das partículas F(D). 

 

Os ensaios de infiltração consistem em anotar o tempo que volumes constantes 

de água (70 – 250 mL), vertidos continuamente no anel, levam para ser infiltrados. As 

leituras cessam quando as velocidades de infiltração tendem a ser constante.   Esse teste 

fornece a infiltração tridimensional axissimétrica como uma função do tempo I3 (t). O 

tempo começa a ser medido imediatamente após a entrada de água no cilindro. Com 

este procedimento, a variação da pressão na superfície (hsup) não é mais constante, 

contudo, Haverkamp et al. (1998a) demonstraram que variações pequenas de hsup não 

influenciam significativamente nos resultados. Os ensaios de infiltração são realizados 

em triplicata  nas três profundidades. 

 

Ao fim do teste de infiltração, uma amostra do solo deformada é coletada dentro 

do perímetro do cilindro, para obter a umidade gravimétrica final Uf. Uma amostra 

indeformada do solo é coletada, usando um cilindro de volume conhecido para a 

determinação da massa específica do solo ρd. 

 

Lassabatère et al. (2006) propôs a obtenção das propriedades hidrodinâmicas S e 

Ks a partir da modelagem dos experimentos de infiltração, dando origem ao BEST 

(Beerkan Estimation of Soil Transfer Parameters through Infiltration Experiments). O 

programa BEST foi rodado através do software Scilab versão 5.3.3. 
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4.4. BEST – Algoritmo e análise dos dados  

 

Determinação dos parâmetros de forma (m, n e  ) 

 

Assumindo a similaridade de forma entre a curva de distribuição do tamanho das 

partículas F(D) e da curva de retenção da água no solo (h), Haverkamp & Parlange 

(1986) apresentaram a seguinte equação para expressar F(D): 

 

𝐹 𝐷 =  1 +  
𝐷𝑔

𝐷
 
𝑁

 
−𝑀

 𝑐𝑜𝑚 𝑀 = 1 −
2

𝑁
          (22) 

 

Sendo D o diâmetro da partícula [L], Dg o parâmetro de escala do tamanho das 

partículas [L] e M e N os parâmetros de forma da curva de distribuição do tamanho das 

partículas.  

Os parâmetros de forma da curva de retenção m e n são obtidos a partir do índice 

de forma do meio pm pelas seguintes relações: 

 

𝑚 =
1

𝑝𝑚
( 1 + 𝑝𝑚

2 − 1)           (23) 

 

𝑛 =
2

1−𝑚
             (24) 

 

pm é estimado a partir de M e N por (Zataráin et al., 2003): 

 

𝑝𝑚 =
𝑀𝑁

1+𝑀
(1 + 𝑘𝑓)−1            (25) 

 

sendo kf um coeficiente definido por Fuentes et al. (1998): 

 

𝑘𝑓 =
2𝑠−1

2𝑠(1−𝑠)
(1 + 𝑘𝑓)−1                  (26) 

 

e s a dimensão fractal relativa. A dependência de s (s = Df/E, na qual Df é a dimensão 

fractal do solo e E = 3 a dimensão de Euclides) com respeito à porosidade total do solo 

() é definida por (Fuentes, 1992): 
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(1 − ∅)𝑠 + ∅2𝑠 = 1  𝑐𝑜𝑚  1 2 < 𝑠 < 1         (27) 

 

No caso da equação da curva de condutividade hidráulica de Brooks & Corey 

(1964), o seu parâmetro de forma, , pode ser expresso como função do produto dos 

parâmetros de forma da curva de retenção e do fator de tortuosidade (p): 

 

 =
2

𝑚𝑛
+ 2 + 𝑝                      (28) 

 

sendo p = 1 para o modelo de Burdine (1953). 

 

Determinação dos parâmetros de normalização (s, Ks e hg) 

 

O parâmetro de normalização, s, foi estimado a partir da umidade gravimétrica 

saturada e da massa específica do solo. 

A infiltração acumulada tridimensional I(t) e a taxa de infiltração q(t) podem ser 

aproximadas pelas equações para o regime de fluxo transitório (Equações 29 e 30) e 

estacionário (Equações 31 e 32) (Haverkamp et al., 1994): 

 

𝐼 𝑡 =  𝑆 𝑡 +  
𝛾

𝑟∆𝜃
𝑆2 +

2−𝛽

3
𝐾𝑠 𝑡        (29)  

 

𝑞 𝑡 =  
𝑆

2 𝑡
+  

𝛾

𝑟∆𝜃
𝑆2 +

2−𝛽

3
𝐾𝑠         (30) 

 

𝐼+∞ 𝑡 =  
𝛾

𝑟∆𝜃
𝑆2 + 𝐾𝑠 𝑡 +

𝑆2

2𝐾𝑠(1−𝛽)
𝑙𝑛  

1

𝛽
     (31) 

 

𝑞+∞ 𝑡 = 𝑞+∞ =
𝛾

𝑟∆𝜃
𝑆2 + 𝐾𝑠 (32) 

 

 

sendo S a sorvidade [L.T
-1/2

], r o raio do cilindro [L]; γ igual a 0,75 e β igual a 0,6. 

 

Para a determinação de Ks e S, o BEST utiliza equações, equivalentes às 

Equações 29 e 30, obtidas pela substituição de Ks em função da sorvidade S e da taxa de 

infiltração no regime estacionário q+∞, (Equação 32) nas Equações 29 e 30: 
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𝐼 𝑡 =  𝑆 𝑡 +  
𝛾

𝑟∆𝜃
(1 −

2−𝛽

3
)𝑆2 +

2−𝛽

3
𝑞+∞ 𝑡               (33)  

 

𝑞 𝑡 =  
𝑆

2 𝑡
+  

𝛾

𝑟∆𝜃
(1 −

2−𝛽

3
)𝑆2 +

2−𝛽

3
𝑞+∞           (34) 

 

 

O ajuste das Equações 33 e 34 aos dados experimentais da infiltração acumulada 

(Iexp(t)) é obtido pela minimização da clássica função objeto dada por: 

 

𝑓1 𝑆, 𝐾𝑠 , 𝑗 =   𝐼𝑒𝑥𝑝  𝑡𝑖 − 𝐼(𝑡𝑖) 
2𝑗

𝑖=1           (35) 

 

na qual k é o número de pontos considerado no regime transitório. Para a minimização 

da função objetivo, utiliza-se o algoritmo de Marquardt (1963) e o desempenho dos 

ajustes é analisado pelos valores correspondentes ao erro quadrático médio (EQM): 

 

𝐸𝑄𝑀 =  
  𝐼𝑒𝑥𝑝  𝑡𝑖 − 𝐼(𝑡𝑖) 

2𝑗
𝑖=1

  𝐼𝑒𝑥𝑝  𝑡𝑖  
2𝑗

𝑖=1

                                (36) 

 

Como primeiro passo, o BEST estima um valor máximo para a sorvidade, SMAX, 

a partir do ajuste dos dados experimentais com as Equações 33 e 34. Neste caso, 

assume-se um fluxo de água dependente apenas da capilaridade, considerando (2-β)/3 

igual a zero. 

 

Como as Equações 29, 30, 33 e 34 são válidas apenas para o regime transitório, 

é possível que os ajustes não sejam feitos para todos os valores de j. A sorvidade então é 

estimada para valores de j de no mínimo cinco pontos para um máximo de Ntot. SMAX é 

considerada o valor máximo de toda a sequência de pontos. Para obter valores positivos 

de Ks, são levadas em consideração as seguintes condições: SMAX deve ser menor do que 

a taxa de infiltração no regime estacionário (q+∞) dividido pelo coeficiente a = γ/rΔθ. 

Desse modo, a sorvidade máxima SMAX é definida por: 
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𝑆𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝐴𝑋

𝑁𝑜𝑏𝑠 = 5. . 𝑁𝑡𝑜𝑡 − 1
  𝑀𝐼𝑁(𝑆𝑁𝑜𝑏𝑠

 𝑏 = 0 ,  
𝑞+∞

𝑎
)                  (37) 

 

𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑏 =
2−𝛽

3
  

 

Para a obtenção de Ks, é considerado o valor verdadeiro de b. O ajuste é 

executado minimizando a função objeto definida pela Equação 35. Como os ajustes 

pelas Equações (33 e 34) nem sempre são válidos para todos pontos (0...j), o BEST 

ajusta os dados para um mínimo de cinco pontos a um máximo de Ntot. Para cada 

subconjunto de dados que contêm os j primeiros pontos, o BEST estima a sorvidade 

S(j), a condutividade hidráulica Ks(j) em função de S(j) e da Equação (32) para um 

tempo máximo tmax(j) definido como: 

 

𝑡𝑚𝑎𝑥 =
1

4(1−𝑏)2 𝑡𝑔𝑟𝑎𝑣           (38) 

 

sendo tgrav o tempo gravimétrico definido por Philip (1969).  

 

O tmax(j) é o tempo máximo para o qual as expressões para o regime transitório 

são consideradas válidas, Logo, o tempo mais longo do subconjunto de dados tk é 

comparado com tmax(j). Os valores de S(j) e Ks(j) são considerados válidos para tk 

menores do que tmax(j). Dos valores que cumprirem esta condição, serão escolhidos 

aqueles correspondentes ao maior j. 

 

Após a determinação de s e Ks, o parâmetro hg é obtido pela seguinte equação 

(Lassabatère et al., 2006): 

 

 𝑔 =
𝑆2

𝑐𝑝  𝜃𝑠−𝜃0  1− 
𝜃

𝜃𝑠
 

 𝐾𝑠

             (39) 

 

onde cp é um parâmetro que depende apenas dos parâmetros de formas n, m e h dos 

modelos (de Condappa et al., 2002; Lassabatère et al., 2006): 

 

 

 𝑐𝑝 =   1 +
1

𝑛
    

 𝑛+
1

𝑛
 

 𝑛 
+

 𝑛+𝑚−
1

𝑛
 

 𝑛+𝑚 
      (4.21) 
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sendo  a função gama clássica. 

 

Escalas características 

 

Durante o processo de infiltração tridimensional os fatores que podem afetar o 

fluxo de entrada de água no solo, são: a geometria da fonte de água, a capilaridade e a 

gravidade; referidos fatores são caracterizados pelas escalas de comprimento capilar, c 

[L] (White & Sully, 1987) e o raio característico de poros hidraulicamente ativos, m 

[L] (Philip, 1987) determinados, respectivamente, pelas equações: 

 

𝑐 =
𝛿𝑆2

 𝜃𝑠−𝜃0 𝐾𝑠
      (40) 

 

𝑚 =
𝜎

𝜌𝑎𝑔𝑐

         (41) 

 

sendo  a tensão superficial da água (0,0719 N m
-1

), a a massa específica da água (10
3
 

Kg m
-3

), g a aceleração da gravidade (9,81 m s
-2

) e  um parâmetro de forma da 

difusividade (, que foi considerado igual a 0,55 (White & Sully, 1987). 

 

A escala de comprimento capilar (Equação 40) representa a importância relativa 

das forças capilares em relação à gravidade, quando a água é transmitida de uma fonte 

através do solo, com umidade inicial . O raio característico de poros (Equação 41) 

define a dimensão média dos poros que participam do processo de infiltração submetida 

à pressão aplicada h; quanto maior for o raio característico, m, maior é o efeito da 

gravidade em comparação ao da capilaridade. 

 

A concentração de raio característico de poros m, Cm (número de poros m
-2

), é 

estimada usando-se a lei de Poiseuille para fluxo em um tubo capilar, a partir da 

seguinte expressão:  

 

𝐶𝑚
=

8  𝐾

𝜌𝑎𝑔𝑚
4                                  (42) 

sendo μ a viscosidade dinâmica da água (0,00089 kg m 
-1

 s
-1

). 
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5. RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

 

 

A partir das curvas dos diâmetros das partículas obtidas para cada local, foi 

possível determinar as frações de areia, silte e argila e, conseqüentemente, suas classes 

texturais. O diagrama de classes texturais (Figura 10) foi obtido com o auxílio de 

software elaborado pela Universidade Federal de Santa Maria. Tal diagrama refere-se as 

classes texturais para os três solos amostrados: UG-G.1, UG-E.2 e UG-Q.4.. 

 

 

Observa-se pela distribuição dos pontos no triângulo (Figura 10) uma maior 

variação textural no perfil do solo de UG-G.1 do que na UG-E.2 e na UG-Q.4. Na UG-

G.1 o solo apresentou-se como de textura média, sendo que na superfície e nas 

profundidades de 7,5 e 25 cm foram classificadas respectivamente como Franco 

Arenosa, Franco Arenosa e Franco Argiloso Arenosa. Na UG-E.2, o solo também teve 

característica de textura média, apresentando o mesmo comportamento do solo da UG-

G.1, uma vez que para a superfície e as profundidades de 7,5 e 25 cm foram 

classificadas respectivamente como Franco Arenosa, Franco Arenosa e Franco Argiloso 

Arenosa. Por fim, na UG-Q.4, o solo também se caracterizou por ter textura média. 

UG-G.1 

UG-E.2 

UG-Q.4 

Superfície 

7,5 cm 

25 cm 

 Figura 10. Diagrama de Classes Texturais dos Solos das Unidades Geoambientais 
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Contudo, ao contrário dos outros dois solos, o da UG-Q.4 apresentou para as três 

profundidades classificação Franco Arenosa 

Os pares de valores diâmetro equivalente - porcentagem de ocorrência permitem 

traçar a curva de distribuição granulométrica, conforme mostrada na Figura 11, onde em 

abscissas estão representados pelos diâmetros das partículas e em ordenadas as 

porcentagens acumuladas dos solos das três unidades geoambientais. 
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Figura 11 Curvas Granulométricas 
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Pode-se observar um comportamento semelhante nos três solos. À medida que a 

profundidade do solo aumenta, o teor de areia diminui ao passo que o teor de argila 

sofre acréscimo. Além disso, para os três solos estudados nas suas respectivas 

profundidades, o teor de areia é bem mais significativo do que os de silte e argila 

(Tabela A1)..  

 

Outra observação que é possível inferir nas curvas granulométricas é que, na 

profundidade de 25 cm, o solo de UG-G1 destaca-se pelo teor de partículas finas 

quando comparado com os outros. Esse comportamento fica evidenciado pela amplitude 

das curvas granulométricas de UG-G1, especialmente, na região do gráfico de 0,001 até 

0,1mm de diâmetro das partículas, o que não acontece com as outras localidades. 

 

Os teores médios das classes texturas de cada localidade, bem como os valores 

da massa específica de cada solo são apresentados na Tabela 3. 

 



47 

 

 

 

 

Tabela 3. Classes texturais para as localidades e profundidades avaliadas 

 

 
Superfície 

  
7,5 cm 

  
25 cm 

 
 

 
Argila (%) Silte (%) Areia (%) s (g.cm

-3
) 

 
Argila (%) Silte (%) Areia (%) s (g.cm

-3
) 

 
Argila (%) Silte (%) Areia (%) s (g.cm

-3
) 

UG-G.1 12,75 8,39 78,86 1,65 
 

17,83 5,65 76,52 1,55 
 

29,55 13,77 56,68 1,55 

UG-E.2 14,13 12,11 73,75 1,47 
 

17,65 12,90 69,46 1,53 
 

19,99 12,90 67,11 1,56 

UG-Q.4 9,29 21,72 69,00 1,53 
 

13,98 18,98 67,04 1,59 
 

17,49 19,37 63,13 1,60 
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No solo de UG-G.1, em relação a massa específica, percebe-se na Tabela 3 que os 

valores médios tem tendência a diminuírem com a aumento da profundidade. A massa 

específica do solo na superfície e nas respectivas profundidades 7,5 e 25 cm é de 1,65 ; 1,55 e 

1,55 g/cm³. Para os solos de UG-E.2, o comportamento foi inverso ao de UG-G.1. Neste caso, 

a massa específica do solo aumenta com a profundidade. Já o  solo da  UG-Q.4, apresenta a 

mesma tendência do solo da UG-E.2, ou seja, aumentam com a profundidade (Tabela 3). 

 

Pelos coeficientes de variação (C.V.) pode-se constatar a seguinte ordem de variação 

para a massa específica do solo de UG-G.1.: 7,5 cm > superfície >25 cm. Segundo critérios de 

Warrick & Nielsen (1980), os valores de C.V. tiveram ótimo desempenho, tendo sido 

classificado como baixa variabilidade para as três profundidades (Tabela A.1 Apêndice). Nos 

solos UG-E.2 pôde-se constatar que a ordem de variação é superfície > 25 cm >7,5 cm, onde 

75 % apresentaram baixa variabilidade e 25% apresentaram média variabilidade. Já no solo da 

UG-Q.4 a ordem de variação é  superfície > 7,5 cm >25 cm, sendo todos os componentes 

classificados como de baixa variabilidade, segundo critérios de Warrick & Nielsen (1980). Os 

valores da mediana e media, para todas as variáveis dos três solos estudados, estão próximos, 

indicando distribuições simétricas (Tabela A1, APENDICE). 

 

5.1. Parâmetros de forma M, N, m, n e  

 

As Tabelas 4 e 5 mostram os valores médios de cada parâmetro. A Tabela 4 traz os 

valores de N, M e Dg, para cada localidade e perfil de solo. 

 

Tabela 4. Parâmetros de forma das curvas de distribuição do tamanho das partículas 

 
Superfície 

 
7,5 cm 

 
25 cm 

 
N M Dg (mm) 

 
N M Dg (mm) 

 
N M Dg (mm) 

UG-G.1 2,38 0,16 1,50 
 

2,33 0,14 1,47 
 

2,22 0,10 1,91 

UG-E.2 2,34 0,69 1,16 
 

2,30 0,13 1,26 
 

2,26 0,12 1,29 

UG-Q.4 2,46 0,19 0,50 
 

2,38 0,16 0,69 
 

2,34 0,15 0,72 

 

Souza et al. (2008) observaram que os parâmetros de forma (M e N) das curvas de 

distribuição das partículas são maiores para os solos de frações mais arenosas, enquanto que 

os parâmetros de escala do diâmetro das partículas Dg foram menores. Esses autores 

observaram para o solo Franco Argilo Arenoso (Latossolo Amarelo) valores respectivos de 
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M, N e Dg (mm) foram 0,11; 2,25 e 1,33. Enquanto que para o solo Franco Arenoso 

(Latossolo Amarelo) os valores de M, N e Dg (mm) foram 0,12; 2,28 e 1,26. Pinheiro et al. 

(2009) utilizaram a mesma metodologia em pontos amostrais, situados em Santa Catarina. Os 

solos dos pontos amostrais foram, em sua maioria, Franco Siltosos. Os valores de M variaram 

de 0,097 a 0,261, os de N variaram de 2,216 a 2,707 e os valores de Dg variaram de 0,114 a 

0,981.  Os valores obtidos nesta pesquisa (Tabela 4), estão coerentes com os valores obtidos 

por Souza et al. (2008) e Pinheiro et al. (2009).. 

 

Sabendo-se que a fração de areia nos perfis de solos das três Unidades Geoambientais 

diminui com a profundidade, os parâmetros de forma (M e N) das curvas granulométricas 

apresentam o mesmo comportamento, ou seja, diminuem em profundidade (Tabela 4). Os 

valores do parâmetro Dg das UG –E2 e UG – Q4, possuem relação inversa, ou seja, aumentam 

com a profundidade ou com a diminuição do teor de areia.  Esse comportamento foi 

constatado por Souza et al., (2008). A exceção foi o perfil de solo da UG-G1, que não 

apresentou uma tendência clara, porém os três perfis de solos apresentam textura semelhante 

e, assim, valores semelhantes de M e N, diferindo significativamente apenas no valor de M na 

superfície, contudo esse parâmetro possui variabilidade alta, conforme o C.V. (Tabela A.2 

APENDICE). 

Os valores de CV (UG-G1) permitem classificar os resultados como de baixa 

variabilidade conforme Warrick & Nielsen (1980), com exceção do Dg referente a 25 cm que 

apresentou média variabilidade. Neste perfil de solo, pôde-se constatar a seguinte ordem de 

variação: para o parâmetro N, superfície > 7,5 cm = 25 cm e para Dg, 25 cm > superfície > 7,5 

cm. Os valores da mediana e media, para todas as variáveis, estão próximos, indicando 

distribuições simétricas (Tabela A.2 – APENDICE). 

 

No perfil de solo da UG –E2, permitem classificar 83,33% dos resultados como de 

baixa variabilidade conforme. Apenas um valor (M à superfície) foi classificado como alta 

variabilidade. Pelos valores de C.V. pôde-se constatar a seguinte ordem de variação: para o 

parâmetro N, 7,5 cm > 25 cm > superfície e para Dg, 25 cm > 7,5 cm >  superfície. Com 

exceção de M à superfície, os valores da mediana e media, para todas as variáveis, estão 

próximos, indicando distribuições simétricas (Tabela A.2 – APENDICE). 

 

No perfil de solo da UG-Q4, todos os parâmetros apresentaram baixa variabilidade e 

de acordo com os coeficientes de variação (C.V.), pode-se constatar que: para o parâmetro N, 
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superfície > 25 cm > 7,5 cm e para Dg, superfície > 25 cm > 7,5 cm. Os valores da mediana e 

média, para todas as variáveis, estão próximos, indicando distribuições simétricas (Tabela A.2 

– APENDICE). 

Na Tabela 5 encontram-se os valores médios de n, m,  e cp para cada localidade e 

perfil de solo estudado. Os parâmetros m e n, por se tratarem de parâmetros que dependem da 

textura, como já era esperado, apresentaram o mesmo comportamento que os parâmetros M e 

N de F(D), ou seja, foram maiores para as classes texturais com maior teor de areia (mais 

superficiais conforme a Tabela 1). Os valores de  para K() e de cp foram menores com o 

aumento do teor de areia. O formalismo matemático para se obter  é responsável pela 

relação inversa entre n e . Isso foi constatado para os três perfis de solo. 

 

Tabela 5. Resultado dos parâmetros de forma das funcionais de h(θ) e K(θ) 

 
superfície 

  
7,5 cm 

  
25 cm 

 

 
n m  cp 

 
n m  cp 

 
n m  cp 

UG-G1 2,21 0,09 12,71 2,32 
 

2,18 0,08 14,33 2,39 
 

2,12 0,06 20,32 2,57 

UG-E2 2,17 0,08 14,52 2,39 
 

2,16 0,07 15,64 2,43 
 

2,14 0,07 17,36 2,49 

UG-Q4 2,23 0,10 11,61 2,26 
 

2,20 0,09 13,12 2,33 
 

2,18 0,08 14,21 2,38 

 

Braud et al. (2004) estimaram as propriedades hidráulicas de solo não saturado através 

do método Beerkan e encontraram valores de m e n de 0.839 e 2.793, respectivamente para 

um solo arenoso e de 0.099 e 2.220, respectivamente para um solo argiloso. Souza et al. 

(2008), evidenciaram que os parâmetros m e n apresentaram o mesmo comportamento de M e 

N. Eles encontraram que o solo Franco Argilo Arenoso apresentou valores de m e n, 

respectivamente: 0,06 e 2,12. Enquanto que o solo Franco Arenoso (Neossolo Flúvico) 

apresentou valores de m e n, respectivamente: 0,07 e 2,16. Os valores apresentados na Tabela 

5 estão de acordo com os trabalhos de Braud et al. (2004) e Souza et al. (2008). 

 

Os valores de CV (Tabela A.3) permitem classificar todos os parâmetros de formas da 

curvas de  (h) e K(), para os três perfis de solos estudados, como de baixa variabilidade 

conforme Warrick & Nielsen (1980). Os valores da mediana e média, para todas as variáveis, 

nos três perfis estão próximos, indicando distribuições simétricas (Tabela A.3 – APENDICE). 
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5.2. Parâmetros de normalização θs, Ks e hg 

 

 Os valores dos parâmetros de normalização são apresentados na Tabela 6, onde 

encontra-se os valores médios da umidade de saturação, s, e  de hg referente a cada perfil de 

solo e na Figura 12, onde ilustra-se o comportamento da condutividade hidráulica saturada, 

Ks, em função da profundidade do solo. 

 

A Tabela 6 mostra que, para UG-G1, a umidade final foi quantificada em função da 

profundidade da seguinte maneira: superfície > 25 cm > 7,5 cm. O parâmetro hg varia com a 

profundidade da forma como segue: 7,5 cm > 25cm > superfície.  Já para UG-E2, a umidade 

final varia em função da profundidade da seguinte maneira: superfície > 25 cm > 7,5 cm e o 

parâmetro hg varia com a profundidade da forma como segue: 25 cm > 7,5cm > superfície. E 

para UG-Q4, a umidade final varia em função da profundidade da seguinte maneira: 25 cm = 

superfície > 7,5 cm. O parâmetro hg varia com a profundidade da forma como segue: 

superfície > 25 cm > 7,5 cm.   

 

Tabela 6. Valores de Ks,  e hg para os perfis dos solos 

 

  

 

 

 

 

 

 
superfície 

 
7,5 cm 

 
25 cm 

  
 hg 

  
 hg 

  
 hg 

  
cm

3
.cm

-3
 mm 

  
cm

3
.cm

-3
 mm 

  
cm

3
.cm

-3
 mm 

UG-G1 
 

0,37 -25,62 
  

0,28 -58,17 
  

0,33 -46,18 

UG-E2 
 

0,38 -54,29 
  

0,32 -67,28 
  

0,35 -85,37 

UG-Q4 
 

0,35 -78,48 
  

0,28 -24,67 
  

0,35 -59,30 
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Figura 12 Variação de Ks com a profundidade 

 

 A Figura 12 acima ilustra como foi o comportamento da condutividade hidráulica 

saturada, Ks, para as três profundidades subsequentes de superfície, 7,5 cm e 25 cm. É 

conveniente salientar que os dados oriundos de interpolação da ilustração abaixo foram de 

uma simples interpolação gráfica (ligação dos pontos). Sendo assim, como as distâncias entre 

as profundidades são pequenas, é possível fazer tal aproximação sem comprometer a 

credibilidade do resultado.  

 

 Pode-se perceber (Figura 12) que os solos da UG-G1 e da UG-E2 variam de maneira 

semelhante. Da superfície para 7,5 cm ocorre uma queda brusca de Ks, enquanto que de 7,5 

cm para 25 cm ocorre um leve aumento. Para todas as profundidades o solo da UG-G1 foi 

melhor condutor que o da UG-E2. Esse comportamento de UG-G1 e de UG-E2, onde a 

superfície apresenta uma condutividade maior, é comum e pode ser explicado pelo aumento 

da massa específica do solo com a profundidade e também pelo efeito da colmatação, em que 

partículas finas migram da superfície para profundidades maiores diminuindo o volume de 

poros subsuperfícias. Já o solo da UG-Q4, da superfície  para 7,5 cm, houve um aumento de 

Ks e de 7,5 para 25 cm, houve uma tendência à estabilização. Esse comportamento da UG-Q4 

ocorre principalmente em solos com ocorrência de crostas superficiais. Comparando as três 

Unidades Geoambientais, para a superfície o solo da UG-G1 foi o melhor condutor e o pior 

foi o da UG-Q4; para o perfil de 7,5 cm, o solo da UG-Q4 teve a maior Ks, enquanto que o 
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solo de UG-E2 teve a menor; já para 25 cm, os solos da UG-Q4 e UG-G1obtiveram valores 

semelhantes de Ks superiores ao de UG-E3. 

 

De um modo geral, as três Unidades Geoambientais apresentaram valores próximos 

para Ks,  e hg. Tal fato pode ser compreendido por serem solos de classe textutal 

semelhantes. Merece destaque o solo de UG-G1 à superfície com o valor de Ks de 0,12 mm s
-

1
.  

 

Xu et al., (2009) estimaram e analisaram as propriedades hidráulicas do solo através 

de experimentos de infiltração aplicando o BEST. Para solo podzólico à superfície, eles 

encontraram valor médio de Ks de 0,004 mm s
-1

. Enquanto, para solo arenoso à superfície, 

eles encontraram valor  médio de Ks de 0,2 mm s
-1

. Além destes autores, Alinia et al., (2011) 

identificaram a variabilidade espaço temporal das propriedades hidráulicas do solo de um 

pequeno jardim sobre irrigação por gotejamento. Este estudo foi baseado no uso no método de 

infiltração Beerkan usando um anel simples de infiltração. Os valores médios estimados de Ks 

foram 0,2009 mm s
-1

 com um alto coeficiente de variação (76%). Os valores de Ks 

apresentados na Tabela 6 estão de acordo com os apresentados por Xu et al., (2009) e por 

Alinia et al., (2011).  

 

Xu et al., (2012) analisaram dados de infiltrometria de anel simples para estimativa 

das propriedades hidráulicas do solo utilizando, entre outros, o método BEST. O valor de Ks 

encontrados por eles possui uma clara tendência de aumento à medida que o teor de areia 

sofre um incremento. Para os solos arenosos (semelhantes aos deste trabalho) eles 

encontraram o valor médio de Ks, 0,00463 mm s
-1

 e valor máximo, 0,025 mm s
-1

. Os valores 

absolutos de Ks contidos na Tabela 6 estão de acordo com os encontrados por Xu et al., 

(2012), contudo, a tendência de aumento de Ks com o aumento do teor de areia evidenciada 

por Xu, não foi evidenciada no presente trabalho para nenhuma das localidades. Tal 

incongruência pode ser entendida pelo fato de Xu et al., terem  evidenciado essa relação 

considerando quatro classes texturais distintas, enquanto que o presente trabalho analisa 

localidades com solos de classes texturais bastante semelhantes, o que pode gerar distorções 

nas análises. Além disso, é sabido que a estrutura morfológica do solo é fator decisivo para 

sua caracterização hidrodinâmica.  
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Apresentam-se, na Figura 13, a evolução dos valores de raio característico de poros 

hidraulicamente ativos, m (Figura 13A) e da concentração de raio característico de poros, Cm 

(Figura 13B) em função da profundidade para os solos de UG-G1, UG-E2 e UG-Q4. 

 

  
Figura 13. Comportamento de m e Cm nos três perfis de solos 

 

 

 Observa-se claramente na Figura 13 que houve variação tanto de m quanto de Cm. 

Em relação à m, percebe-se que os solos da UG-G1 e UG-E2 tiveram comportamentos 

semelhantes. Da superfície até 7,5 cm ocorreu uma diminuição grande no raio característico 

de poros hidraulicamente ativos, enquanto que, de 7,5 cm para 25 cm houve uma tendência de 

estabilização, sendo que para UG-G1detectou-se um pequeno aumento e para UG-E2, uma 

pequena diminuição. Ainda em relação ao m, o solo da UG-Q4 apresentou comportamento 
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divergente, uma vez que m sofreu um forte aumento da superfície para 7,5 cm, e em 25 cm 

retornou à mesma ordem de grandeza da superfície . Em relação a densidade de poros - Cm – 

observa-se que para as três Unidades Geoambientais ocorreram comportamentos similares. Da 

superfície para 7,5 cm  percebe-se que houve queda no valor de Cm, enquanto que de 7,5 cm 

para 25 cm, houve um aumento no valor de Cm. Ainda pode-se perceber que, de um modo 

geral, os valores de m são maiores na UG-G1 do que na UG-E2, ao passo que os valores de 

Cm são maiores para a UG-E2 do que para a UG-G1. Logo, uma grande concentração de 

poros pode compensar a dimensão reduzida de um raio, sendo esse dois fatores determinantes 

na interpretação do comportamento hidráulico do solo. 

 

 

As propriedades hidráulicas do solo como condutividade hidráulica saturada, Ks, e a 

sorvidade, S, são depende da textura, mas, sobretudo da estrutura do solo. Solos com diâmetro 

de partículas maiores tendem a serem melhores condutores de água. Da mesma forma, solos 

com matriz mais porosa tendem a conduzir mais facilmente. Logo é possível fazer inferência 

sobre o comportamento de S e Ks (Tabela A.4) considerando, por exemplo, os valores da 

massa específica do solo, da densidade de poros e do raio de poros hidraulicamente ativos, 

apresentados na Figura 13 e na Tabela 3. 

 

 Souza et al. (2007), avaliaram o efeito do encrostamento superficial nas propriedades 

hidráulicas de um solo cultivado com mamona; para isto, foram determinadas as propriedades 

hidráulicas, como a condutividade hidráulica e a sorvidade. Concluíram que os solos sem 

crosta foram, em média, quase três vezes mais condutores que os com crosta. O valor médio 

de m foi de 0,16 mm para a superfície sem crosta e 0,19 mm para a superfície com crosta. 

Apesar de apresentar um valor de m menor, as superfícies sem crosta foram mais condutoras 

devido à densidade de poros, Cm (quantidade de poros hidraulicamente ativos por unidade de 

área) (3,06 x 10
4
 N° de poros m

-2
); assim, embora o valor de m tenha aumentado nas 

superfícies com crostas, a quantidade de poros hidraulicamente ativos (0,54 x 10
4
 N° de poros 

m
-2

) foi aproximadamente 6 vezes menor que a das superfícies sem crosta. 

 

Considerando a Figura 13 e a Tabela 3 é possível fazer inferências sobre o 

comportamento de S e Ks (Tabela A.4). Em relação ao solo da UG-G1, a massa específica 

diminui significativamente da superfície para 7,5 cm (Tabela 3), sugerindo um aumento de S 

e Ks nesses perfis, contudo, a diminuição de m (0,43 para 0,13 mm) e a de Cm (9754 para 
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7629 n/m
2
) determinam a diminuição de S e Ks. Em relação aos perfis de 7,5 cm para 25 cm, a 

massa específica permanece praticamente constante e m diminui de 0,13 para 0,12 mm. 

Contudo, o incremento da densidade de poros, Cm, de 7629 para 26849 n/m
2
 compensa a 

redução de m e justifica o aumento dos valores de S e Ks. Tal análise, está de acordo com 

trabalho de Souza et al. (2007) que concluiu que o acréscimo da quantidade de poros pode 

compensar um raio característico pequeno. O comportamento de Ks revela que o solo da UG-

G1 não tinha presença de crostas na supefície e que para profundidades superiores o solo 

apresentou maior resistência à condução de água. 

 

 Para o solo de UG-E2, perfis de superfície, 7,5 cm e 25 cm, observa-se na 

Tabela 3 um aumento da massa específica de 1,47; 1,53 e 1,56 g.cm
-3 

, respectivamente. Os 

valores de S e Ks sofrem uma redução quando comparamos superfície com 7,5 cm. O 

acréscimo da massa específica ajuda a compreender essa redução. A diminuição de m (0,19 

para 0,08 mm) e de Cm (79526 para 16989 n/m
2
) determinam a redução de S e Ks. Para os 

perfis de 7,5 à 25 cm, a variação da massa específica sugere uma diminuição de S e Ks, 

contudo, ocorre um pequeno aumento de Ks e uma pequena redução de S. Houve um aumento 

pequeno de m (0,08 para 0,11 mm) e um encremento significativo de Cm (16989para 66878 

n/m
2
), tendo sido este, o fator determinante para o incremento de Ks na análise de 7,5 para 25 

cm. Da mesma forma que UG-G1, o solo de UG-E2 revela que o solo da UG-G1 não tinha 

presença de crostas na supefície e que para profundidades superiores o solo apresentou maior 

resistência à condução de água. 

 

 Para o solo de UG-Q4, os perfis superfície, 7,5 cm e 25 cm, sofrem um aumento da 

massa específica com a profundidade: 1,53; 1,59 e 1,60 g.cm
-3

, respectivamente, conforme 

Tabela 3. Da superfície para 7,5 cm o valor de Ks sofre um encremento e o de S sofre uma 

leve diminuição. O acréscimo da massa específica contraria o aumento de Ks. Apesar de Cm 

ter diminuido fortemente (48659 para 4320 N° de poros/m
2
), houve um incremento de m 

(0,08 para 0,39 mm), o que foi fundamental para a compreensão do aumento de Ks. Para os 

perfis de 7,5 à 25 cm, a variação da massa específica sugere uma redução de S e Ks, contudo, 

ocorre um ganho de S e Ks. Mesmo tendo havido uma diminuição de m (0,39 para 0,10 mm), 

o aumento de Cm (4320 para 55383 n/m
2
), foi decisivo para o acréscimo de S e de Ks na 

análise de 7,5 para 25 cm.  
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 O comportamento da Ks do solo da UG-Q4 (Figura 12) caracteriza bem a presença de 

crostas superficiais, uma vez que estas são responsáveis pela diminuição da infiltração da 

água no solo, aumentando a resistência à passagem de água. Souza et al. (2007) estudaram o 

tema e explanam que o encrostamento é resultante de processos complexos e dinâmicos nos 

quais as partículas do solo são rearranjadas e consolidadas em uma estrutura superficial coesa, 

cuja espessura pode variar de 0,1 mm até valores superiores à 50 mm. O encrostamento 

influencia significativamente a partição da água que chega a superfície do solo; portanto, afeta 

o balanço hídrico de solos em muitas regiões tropicais e subtropicais, o que pode potencializar 

os processos erosivos. 

 

Alguns grupos de pesquisa têm dedicado atenção para investigar a estrutura do solo 

utilizando tomografia computadorizada (TC). Recentemente alguns têm envidado esforços 

para relacionar a micro morfologia do solo com suas propriedades hidráulicas. Elliot et al., 

(2010) investigou características 3D dos poros do solo (volume, área superficial, e 

tortuosidade) para estimativa da condutividade hidráulica saturada (Ks). A previsão de Ks é 

uma função das características do poro (volume, área de superfície, forma e tortuosidade). A 

Tabela A.4 apresenta a análise estatística dos valores de S, Ks,  e hg para as três Unidades 

Geoambientais. Warrick & Nielsen (1980) classificaram a variabilidade como sendo alta, 

quando o coeficiente de variação (CV) é maior do que 62%, variabilidade média, quando o 

CV está entre 12% e 62% e baixa variabilidade, quando o CV é menor do que 12%. Segundo 

essa classificação, para a UG-G1, 50% dos coeficientes de variação são de média 

variabilidade, 16,66% foram classificados como alta variabilidade e 33,33% como baixa 

variabilidade. Para a UG-E2, pode-se classificar 50% dos coeficientes de variação da como de 

média variabilidade, 25 % foram classificados como alta variabilidade e 25% como baixa 

variabilidade. Para UG-Q4, os valores do coeficiente de variação permitem classificar 66,66% 

dos resultados como de média variabilidade, 8,33 % foram classificados como alta 

variabilidade e 25% como baixa variabilidade. Para os parâmetros S, Ks, s, os valores da 

mediana e média para as três Unidades Geoambientais estão próximos, indicando 

distribuições simétricas. Contudo, para hg, houve uma variação grande para determinados 

perfis do solo. 

 

A Tabela A.5 apresenta a análise estatística dos valores de c, m e Cm para as três 

Unidades Geoambientais. Referente à UG-G1, pode-se observar que, segundo a classificação 
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de  Warrick & Nielsen (1980),  55% dos valores foram classificados como alta variabilidade e 

45% como média. Para a UG-E2, observa-se que, 77% dos resultados são considerados como 

alta variabilidade, enquanto que 23% é considerado com vulnerabilidade média. Para a UG-

Q4, 55% dos resultados são considerados como alta variabilidade e 45%, como média 

variabilidade.  
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5.3.Curvas de retenção e de condutividade hidráulica da água no solo 

 

 

Definidos os parâmetros de forma (m ou n e ) e de normalização (s, Ks e hg), 

construíram-se as curvas h() e K() (Figuras 14, 15 e 16) para os solos de cada Unidade 

Geoambiental. Em cada curva, o ponto de origem, s, foi determinado durante os ensaios de 

infiltração; elas apresentam claramente a inflexão característica do modelo, logo após a 

saturação, correspondente ao valor do potencial de entrada de ar (hg) na matriz porosa do solo.  

 

 

Figura 14 Curvas de Retenção (A) e de Condutividade Hidráulica (B) para UG-G1 
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Analisando-se a situação de UG-G1 (Figura 12) observa-se que a variação nos teores 

de umidade nas três profundidades são semelhantes. A profundidade de 7,5 cm é a que teve 

menor variação de umidade, enquanto a profundidade de superfície obteve variação 

semelhante a 25 cm. Os pontos em que as curvas se cruzam representam a tensão que retém a 

mesma quantidade de água para duas profundidades diferentes. No gráfico, para h = 0,001 

observa-se a seguinte da quantidade de água retida: superfície > 25 cm > 7,5 cm. Para h = 1, 

25 cm> superfície > 7,5 cm. Para h= 100, 25 cm > 7,5 cm > superfície.  

  

 

 

Figura 15 Curvas de Retenção (A) e de Condutividade Hidráulica (B)  para UG-E2 
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Analisando-se a situação de UG-E2 (Figura 13) observa-se que a variação nos teores 

de umidade nas três profundidades são semelhantes. A profundidade de 7,5 cm é a que teve 

menor variação de umidade, enquanto a profundidade de superfície obteve maior variação. Os 

pontos em que as curvas se cruzam representam a tensão que retém a mesma quantidade de 

água para duas profundidades diferentes. No gráfico, para h = 0,001 observa-se a seguinte 

seqüência da quantidade de água retida: superfície > 25 cm > 7,5 cm. Para h = 1, 25 cm > 

superfície > 7,5 cm m. Para h= 100, 25 cm > superfície > 7,5 cm.  

 

As curvas do gráfico da condutividade hidráulica revelam nas profundidades de 

superfície e 7,5 cm o solo apresenta maior capacidade para transmitir água do que na 

profundidade de 25 cm. As três profundidades apresentam o mesmo comportamento: quanto 

maior o teor de umidade, maior a capacidade do solo transmitir água. 
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Figura 16 Curvas de Retenção (A) e de Condutividade Hidráulica (B) para UG-Q4 
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superfície > 7,5 cm. Para h= 100, 25 cm > superfície > 7,5 cm.  
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As curvas do gráfico da condutividade hidráulica revelam nas profundidades de 

superfície e 7,5 cm o solo apresenta maior capacidade para transmitir água do que na 

profundidade de 25 cm. As três profundidades apresentam o mesmo comportamento: quanto 

maior o teor de umidade, maior a capacidade do solo transmitir água. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

O solo da Unidade Geoambiental E.2 (UG E.2) situado na Zona da Mata de 

Pernambuco apresentou,  na superfície,  valores médios  para umidade de saturação, 

condutividades hidráulica saturada e sorvidade de 0,38 cm
3
.cm

-3
, 0,02 mm s

-1
 e 0,71 mm s

-1/2
.  

Tais valores para profundidade de 7,5 cm foram de 0,32 cm
3
.cm

-3
, 0,0029 mm s

-1
 e 0,29 mm 

s
-1/2

. Para a profundidade de 25 cm foram de 0,35 cm
3
.cm

-3
, 0,0036 mm s

-1
 e 0,25 mm s

-1/2
. 

 

O solo da Unidade Geoambiental G.1 (UG G.1) situado na Zona Agreste de 

Pernambuco apresentou,  na superfície,  valores médios  para umidade de saturação, 

condutividades hidráulica saturada e sorvidade de 0,37 cm
3
.cm

-3
, 0,13 mm s

-1
 e 0,99 mm s

-1/2
.  

Tais valores para profundidade de 7,5 cm foram de 0,28 cm
3
.cm

-3
, 0,01 mm s

-1
 e 0,36 mm s

-

1/2
. Para a profundidade de 25 cm foram de 0,33 cm

3
.cm

-3
, 0,016 mm s

-1
 e 0,52 mm s

-1/2
. 

 

O solo da Unidade Geoambiental Q.4 (UG Q.4) situado no Sertão de Pernambuco 

apresentou,  na superfície,  valores médios  para umidade de saturação, condutividades 

hidráulica saturada e sorvidade de 0,35 cm
3
.cm

-3
, 0,0036 mm s

-1
 e 0,42 mm s

-1/2
.  Tais valores 

para profundidade de 7,5 cm foram de 0,28 cm
3
.cm

-3
, 0,016 mm s

-1
 e 0,39 mm s

-1/2
. Para a 

profundidade de 25 cm foram de 0,35 cm
3
.cm

-3
, 0,018 mm s

-1
 e 0,84 mm s

-1/2
. 

 

Pelos ensaios granulométricos os perfis dos solos destes pontos amostrais foram 

classificados, em sua maioria, como franco arenosos. 

 

O método Beerkan forneceu valores aceitáveis, segundo a literatura, para os 

parâmetros de forma e para os parâmetros de normalização dos os solos estudados. As curvas 

de retenção e a de condutividade hidráulica também tiveram comportamentos aceitáveis e a 

metodologia forneceu ajustes precisos das infiltrações acumuladas. 

 

O método Beerkan se manteve apropriado, robusto e inteiramente adaptado para 

modelar a infiltração tridimensional no campo, além de permitir a caracterização 

hidrodinâmica de diferentes solos e em vários pontos, por ser de fácil utilização, rápido e de 

baixo custo, tornando mais fácil o estudo da variabilidade espacial das propriedades 

hidráulicas dos solos. 
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I 

 

APENDICE A – ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

Tabela A.1. Análise estatística da granulometria e da massa específica para os solos das Unidades Geoambientais. 

 
superfície 

  
7,5 cm 

  
25 cm 

 

 
Argila (%) Silte (%) Areia (%) s(g.cm

-3
) 

 
Argila (%) Silte (%) Areia (%) s (g.cm

-3
) 

 
Argila (%) Silte (%) Areia (%) s (g.cm

-3
) 

 
UG-G1 

R1 10,40 9,95 79,65 1,73 
 

16,27 6,43 77,30 1,64 
 

27,99 6,43 65,58 1,56 

R2 13,92 7,61 78,47 1,64 
 

19,78 5,26 74,96 1,58 
 

29,16 28,44 42,40 1,59 

R3 13,92 7,61 78,47 1,59 
 

17,44 5,26 77,30 1,44 
 

31,50 6,43 62,06 1,51 

Média 12,75 8,39 78,86 1,65 
 

17,83 5,65 76,52 1,55 
 

29,55 13,77 56,68 1,55 

Mediana 13,33 7,61 79,06 1,61 
 

17,44 5,26 77,30 1,58 
 

29,16 6,43 62,06 1,56 

Desvio padrão 2,03 1,35 0,68 0,07 
 

1,79 0,68 1,35 0,10 
 

1,79 12,70 12,49 0,04 

VMÁX 13,92 9,95 79,65 1,73 
 

19,78 6,43 77,30 1,64 
 

31,50 28,44 65,58 1,59 

VMÍN 10,40 7,61 78,47 1,58 
 

16,27 5,26 74,96 1,44 
 

27,99 6,43 42,40 1,51 

CV (%) 15,93 16,14 0,86 4,47 
 

10,04 11,97 1,77 6,69 
 

6,06 92,27 22,03 2,34 

 
UG-E2 

R1 12,18 11,73 76,09 1,40 
 

16,87 14,07 69,07 1,58 
 

19,21 14,07 66,72 1,50 

R2 15,69 12,90 71,41 1,52 
 

15,69 11,72 72,58 1,55 
 

22,73 11,72 65,55 1,62 

R3 14,52 11,72 73,76 1,48 
 

20,38 12,90 66,72 1,47 
 

18,04 12,90 69,07 1,56 

Média 14,13 12,11 73,75 1,47 
 

17,65 12,90 69,46 1,53 
 

19,99 12,90 67,11 1,56 

Mediana 15,11 11,72 73,76 1,49 
 

16,87 12,90 69,07 1,55 
 

19,21 12,90 66,72 1,56 

Desvio padrão 1,79 0,96 1,91 0,06 
 

2,44 1,17 2,95 0,06 
 

2,44 1,17 1,79 0,06 

VMÁX 15,69 12,90 76,09 1,52 
 

20,38 14,07 72,58 1,58 
 

22,73 14,07 69,07 1,62 

VMÍN 12,18 10,55 71,41 1,40 
 

15,69 11,72 66,72 1,47 
 

18,04 11,72 65,55 1,50 



 

II 

 

Continuação Tabela A.1. Análise estatística da granulometria e da massa específica para os solos das Unidades Geoambientais. 

 
superfície 

  
7,5 cm 

  
25 cm 

 

 
Argila (%) Silte (%) Areia (%) s(g.cm

-3
) 

 
Argila (%) Silte (%) Areia (%) s (g.cm

-3
) 

 
Argila (%) Silte (%) Areia (%) s (g.cm

-3
) 

 
UG-Q4 

R1 10,40 9,95 79,65 1,73 
 

16,27 6,43 77,30 1,64 
 

27,99 6,43 65,58 1,56 

R2 13,92 7,61 78,47 1,64 
 

19,78 5,26 74,96 1,58 
 

29,16 28,44 42,40 1,59 

R3 13,92 7,61 78,47 1,59 
 

17,44 5,26 77,30 1,44 
 

31,50 6,43 62,06 1,51 

Média 12,75 8,39 78,86 1,65 
 

17,83 5,65 76,52 1,55 
 

29,55 13,77 56,68 1,55 

Mediana 13,33 7,61 79,06 1,61 
 

17,44 5,26 77,30 1,58 
 

29,16 6,43 62,06 1,56 

Desvio padrão 2,03 1,35 0,68 0,07 
 

1,79 0,68 1,35 0,10 
 

1,79 12,70 12,49 0,04 

VMÁX 13,92 9,95 79,65 1,73 
 

19,78 6,43 77,30 1,64 
 

31,50 28,44 65,58 1,59 

VMÍN 10,40 7,61 78,47 1,58 
 

16,27 5,26 74,96 1,44 
 

27,99 6,43 42,40 1,51 

CV (%) 15,93 16,14 0,86 4,47 
 

10,04 11,97 1,77 6,69 
 

6,06 92,27 22,03 2,34 

 

 

 

 

 

 
  



 

III 

 

Tabela A.2. Análise estatística dos parâmetros de forma das curvas de distribuição do tamanho das partículas dos solos das três Unidades 

Geoambientais 

 
superfície 

 
7,5 cm 

 
25 cm 

 
N M Dg (mm) 

 
N M Dg (mm) 

 
N M Dg (mm) 

 
UG-G1 

R1 2,41 0,17 1,55 
 

2,35 0,15 1,42 
 

2,22 0,10 2,21 

R2 2,38 0,16 1,46 
 

2,31 0,14 1,48 
 

2,24 0,11 1,41 

R3 2,36 0,15 1,64 
 

2,33 0,14 1,51 
 

2,20 0,09 2,11 

Média 2,38 0,16 1,50 
 

2,33 0,14 1,47 
 

2,22 0,10 1,91 

Mediana 2,39 0,16 1,50 
 

2,33 0,14 1,48 
 

2,22 0,10 2,11 

Desvio padrão 0,02 0,01 0,11 
 

0,02 0,01 0,04 
 

0,02 0,01 0,43 

VMÁX 2,41 0,17 1,64 
 

2,35 0,15 1,51 
 

2,24 0,11 2,21 

VMÍN 2,36 0,15 1,38 
 

2,31 0,14 1,42 
 

2,20 0,09 1,41 

CV (%) 0,85 4,42 7,50 
 

0,81 4,85 2,99 
 

0,81 7,40 22,75 

 
UG-E2 

R1 2,33 0,14 1,17 
 

2,30 0,13 1,28 
 

2,28 0,12 1,19 

R2 2,35 0,15 1,12 
 

2,33 0,14 1,18 
 

2,25 0,11 1,23 

R3 2,34 2,34 1,17 
 

2,28 0,12 1,31 
 

2,26 0,11 1,44 

Média 2,34 0,69 1,16 
 

2,30 0,13 1,26 
 

2,26 0,12 1,29 

Mediana 2,34 0,15 1,17 
 

2,30 0,13 1,28 
 

2,26 0,11 1,23 

Desvio padrão 0,01 1,10 0,03 
 

0,03 0,01 0,07 
 

0,02 0,01 0,13 

VMÁX 2,35 2,34 1,17 
 

2,33 0,14 1,31 
 

2,28 0,12 1,44 

VMÍN 2,33 0,14 1,12 
 

2,28 0,12 1,18 
 

2,25 0,11 1,19 

CV (%) 0,38 158,51 2,43 
 

1,13 7,40 5,60 
 

0,73 5,52 10,45 



 

IV 

 

Continuação Tabela A.2. Análise estatística dos parâmetros de forma das curvas de distribuição do tamanho das partículas dos solos das três 

Unidades Geoambientais 

 
superfície 

 
7,5 cm 

 
25 cm 

 
N M Dg (mm) 

 
N M Dg (mm) 

 
N M Dg (mm) 

 
UG-Q4 

R1 2,43 0,18 0,55 
 

2,37 0,16 0,70 
 

2,35 0,15 0,67 

R2 2,48 0,19 0,50 
 

2,38 0,16 0,72 
 

2,34 0,15 0,72 

R3 2,46 0,19 0,45 
 

2,38 0,16 0,65 
 

2,33 0,14 0,75 

Média 2,46 0,19 0,50 
 

2,38 0,16 0,69 
 

2,34 0,15 0,72 

Mediana 2,46 0,19 0,50 
 

2,38 0,16 0,70 
 

2,34 0,15 0,72 

Desvio padrão 0,02 0,01 0,05 
 

0,01 0,00 0,04 
 

0,01 0,00 0,04 

VMÁX 2,48 0,19 0,55 
 

2,38 0,16 0,72 
 

2,35 0,15 0,75 

VMÍN 2,43 0,18 0,45 
 

2,37 0,16 0,65 
 

2,33 0,14 0,67 

CV (%) 1,02 4,48 9,51 
 

0,24 1,30 5,17 
 

0,32 1,89 5,27 

 

 

 

 

  



 

V 

 

Tabela A.3. Análise estatística dos parâmetros de forma das curvas de K() e de h() para os perfis de solos das três Unidades Geoambientais. 

 
superfície 

  
7,5 cm 

  
25 cm 

 

 
n m  cp 

 
n m  cp 

 
n m  cp 

 
UG-G1 

R1 2,22 0,10 11,96 2,28 
 

2,19 0,09 13,55 2,35 
 

2,12 0,06 19,92 2,56 

R2 2,20 0,09 12,93 2,33 
 

2,17 0,08 14,83 2,41 
 

2,13 0,06 18,87 2,54 

R3 2,19 0,09 13,43 2,35 
 

2,17 0,08 14,62 2,40 
 

2,10 0,05 22,17 2,61 

Média 2,21 0,09 12,71 2,32 
 

2,18 0,08 14,33 2,39 
 

2,12 0,06 20,32 2,57 

Mediana 2,21 0,09 12,72 2,33 
 

2,17 0,08 14,62 2,40 
 

2,12 0,06 19,92 2,56 

Desvio padrão 0,01 0,01 0,63 0,04 
 

0,01 0,00 0,69 0,03 
 

0,01 0,01 1,69 0,04 

VMÁX 2,22 0,10 13,43 2,35 
 

2,19 0,09 14,83 2,41 
 

2,13 0,06 22,17 2,61 

VMÍN 2,19 0,09 11,96 2,28 
 

2,17 0,08 13,55 2,35 
 

2,10 0,05 18,87 2,54 

CV (%) 0,61 5,89 4,93 1,59 
 

0,51 5,74 4,80 1,18 
 

0,52 9,94 8,32 1,47 

 
UG-E2 

R1 2,17 0,08 14,74 2,40 
 

2,16 0,07 15,49 2,43 
 

2,15 0,07 16,66 2,47 

R2 2,18 0,08 14,27 2,38 
 

2,17 0,08 14,53 2,39 
 

2,14 0,06 17,70 2,50 

R3 2,18 0,08 14,34 2,39 
 

2,14 0,07 16,92 2,48 
 

2,14 0,06 17,72 2,50 

Média 2,17 0,08 14,52 2,39 
 

2,16 0,07 15,64 2,43 
 

2,14 0,07 17,36 2,49 

Mediana 2,17 0,08 14,54 2,39 
 

2,16 0,07 15,49 2,43 
 

2,14 0,06 17,70 2,50 

Desvio padrão 0,00 0,00 0,25 0,01 
 

0,01 0,01 1,20 0,04 
 

0,01 0,00 0,61 0,02 

VMÁX 2,18 0,08 14,74 2,40 
 

2,17 0,08 16,92 2,48 
 

2,15 0,07 17,72 2,50 

VMÍN 2,17 0,08 14,27 2,38 
 

2,14 0,07 14,53 2,39 
 

2,14 0,06 16,66 2,47 

CV (%) 0,18 2,03 1,75 0,43 
 

0,69 8,68 7,67 1,74 
 

0,28 3,95 3,49 0,73 



 

VI 

 

Continuação da Tabela A.3. Análise estatística dos parâmetros de forma das curvas de K() e de h() para os perfis de solos das três Unidades 

Geoambientais. 

 
superfície 

  
7,5 cm 

  
25 cm 

 

 
n m  cp 

 
n m  cp 

 
n m  cp 

 
UG-Q4 

R1 2,21 0,10 12,41 2,30 
 

2,19 0,09 13,29 2,34 
 

2,18 0,09 14,03 2,38 

R2 2,25 0,11 11,16 2,23 
 

2,20 0,09 13,16 2,34 
 

2,18 0,08 14,14 2,38 

R3 2,24 0,11 11,24 2,24 
 

2,20 0,09 12,89 2,32 
 

2,17 0,08 14,46 2,39 

Média 2,23 0,10 11,61 2,26 
 

2,20 0,09 13,12 2,33 
 

2,18 0,08 14,21 2,38 

Mediana 2,24 0,11 11,24 2,24 
 

2,20 0,09 13,16 2,34 
 

2,18 0,08 14,14 2,38 

Desvio padrão 0,02 0,01 0,70 0,04 
 

0,00 0,00 0,20 0,01 
 

0,00 0,00 0,22 0,01 

VMÁX 2,25 0,11 12,41 2,30 
 

2,20 0,09 13,29 2,34 
 

2,18 0,09 14,46 2,39 

VMÍN 2,21 0,10 11,16 2,23 
 

2,19 0,09 12,89 2,32 
 

2,17 0,08 14,03 2,38 

CV (%) 0,81 7,01 6,04 1,67 
 

0,18 1,85 1,56 0,39 
 

0,16 5,19 1,56 0,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 

 

Tabela A.4. Análise estatística dos valores de S, Ks,  e hg para os três perfis de solo. 

 
superfície 

  
7,5 cm 

  
25 cm 

 

 
S Ks  hg 

 
S Ks  hg 

 
S Ks  hg 

 
mm s

-1/2
 mm s

-1
 cm

3
.cm

-3
 mm 

 
mm s

-1/2
 mm s

-1
 cm

3
.cm

-3
 mm 

 
mm s

-1/2
 mm s

-1
 cm

3
.cm

-3
 mm 

 
UG-G1 

R1 0,69 0,02 0,33 -57,39 
 

0,41 0,010 0,32 -46,81 
 

0,45 0,015 0,33 -36,06 

R2 1,00 0,14 0,37 -9,88 
 

0,39 0,010 0,30 -69,04 
 

0,46 0,010 0,34 -55,08 

R3 1,27 0,22 0,39 -9,58 
 

0,28 0,005 0,22 -58,65 
 

0,63 0,025 0,31 -47,41 

Média 0,99 0,13 0,37 -25,62 
 

0,36 0,008 0,28 -58,17 
 

0,52 0,016 0,33 -46,18 

Mediana 1,00 0,14 0,37 -9,88 
 

0,39 0,010 0,30 -61,96 
 

0,54 0,015 0,33 -49,56 

Desvio padrão 0,29 0,10 0,03 27,51 
 

0,07 0,003 0,05 -59,59 
 

0,56 0,008 0,32 -47,72 

VMÁX 1,27 0,22 0,39 -9,58 
 

0,41 0,010 0,32 -59,91 
 

0,54 0,025 0,32 -47,82 

VMÍN 0,69 0,02 0,33 -57,39 
 

0,28 0,005 0,22 -60,48 
 

0,55 0,010 0,32 -48,36 

CV (%) 29,09 82,29 7,92 -107,39 
 

19,64 34,77 19,50 -59,99 
 

0,55 47,46 0,32 -47,97 

 
UG-E2 

R1 0,34 0,02 0,38 -13,38 
 

0,28 0,003 0,32 -56,23 
 

0,19 0,003 0,36 -27,90 

R2 0,63 0,01 0,35 -79,37 
 

0,39 0,004 0,34 -74,57 
 

0,39 0,007 0,39 -41,55 

R3 1,15 0,03 0,41 -70,11 
 

0,21 0,002 0,30 -71,03 
 

0,18 0,001 0,31 -186,67 

Média 0,71 0,02 0,38 -54,29 
 

0,29 0,003 0,32 -67,28 
 

0,25 0,004 0,35 -85,37 

Mediana 0,63 0,02 0,38 -70,11 
 

0,28 0,003 0,32 -71,03 
 

0,19 0,003 0,36 -41,53 

Desvio padrão 0,41 0,01 0,03 35,73 
 

0,09 0,001 0,02 9,73 
 

0,12 0,003 0,04 87,99 

VMÁX 1,15 0,03 0,41 -13,38 
 

0,39 0,004 0,34 -56,23 
 

0,39 0,007 0,39 -27,90 

VMÍN 0,34 0,01 0,35 -79,37 
 

0,21 0,002 0,30 -74,57 
 

0,18 0,001 0,31 -186,66 

CV (%) 57,70 59,81 7,84 -65,81 
 

30,65 45,1815 6,61 -14,46 
 

45,52 93,51 10,57 -103,07 



 

VIII 

 

Continuação da Tabela A.4. Análise estatística dos valores de S, Ks,  e hg para os três perfis de solo. 

 
superfície 

  
7,5 cm 

  
25 cm 

 

 
S Ks  hg 

 
S Ks  hg 

 
S Ks  hg 

 
mm s

-1/2
 mm s

-1
 cm

3
.cm

-3
 mm 

 
mm s

-1/2
 mm s

-1
 cm

3
.cm

-3
 mm 

 
mm s

-1/2
 mm s

-1
 cm

3
.cm

-3
 mm 

 
UG-Q4 

R1 0,62 0,005 0,32 -103,37 
 

0,38 0,009 0,17 -49,96 
 

0,79 0,018 0,35 -50,75 

R2 0,27 0,003 0,34 -66,56 
 

0,33 0,019 0,32 -8,50 
 

0,89 0,016 0,36 -72,87 

R3 0,36 0,002 0,39 -65,51 
 

0,46 0,019 0,36 -15,55 
 

0,85 0,019 0,35 -54,28 

Média 0,42 0,004 0,35 -78,48 
 

0,39 0,016 0,28 -24,67 
 

0,84 0,018 0,35 -59,30 

Mediana 0,36 0,003 0,34 -66,56 
 

0,38 0,019 0,32 -15,55 
 

0,85 0,018 0,35 -54,28 

Desvio padrão 0,18 0,001 0,03 21,56 
 

0,07 0,005 0,10 22,18 
 

0,05 0,002 0,01 11,89 

VMÁX 0,62 0,005 0,39 -65,51 
 

0,46 0,019 0,36 -8,50 
 

0,89 0,019 0,36 -50,75 

VMÍN 0,27 0,002 0,32 -103,37 
 

0,33 0,009 0,17 -49,96 
 

0,79 0,016 0,35 -72,87 

CV (%) 43,52 41,65 9,92 -27,47 
 

17,86 34,58 35,87 -89,92 
 

5,53 9,995 1,45 -20,04 

  



 

IX 

 

Tabela A.5. Valores de c, m e Cm para os três perfis de solos.  
 

 
superfície 

 
7,5 cm 

 
25 cm 

 
c m Cm 

 
c m Cm 

 
c m Cm 

 
mm mm n

o
 de poros/m² 

 
mm mm n

o
 de poros/m² 

 
mm mm n

o
 de poros/m² 

 
UG-G1 

R1 69,408 0,106 28564,250 
 

46,383 0,158 3705,7 
 

50,419 0,145 7532,7 

R2 12,576 0,583 287,794 
 

49,386 0,148 4762,4 
 

76,601 0,096 26616,2 

R3 12,306 0,596 409,676 
 

77,530 0,095 14417,7 
 

69,480 0,105 46399,3 

Média 31,43 0,43 9753,91 
 

57,77 0,13 7628,57 
 

65,50 0,12 26849,40 

Mediana 12,58 0,58 409,68 
 

49,39 0,15 4762,35 
 

69,48 0,11 26616,19 

Desvio padrão 32,89 0,28 16290,35 
 

17,18 0,03 5903,24 
 

13,54 0,03 19434,34 

VMÁX 69,41 0,60 28564,25 
 

77,53 0,16 14417,7 
 

76,60 0,15 46399,3 

VMÍN 12,31 0,11 287,79 
 

46,38 0,09 3705,67 
 

50,42 0,10 7532,72 

CV (%) 104,65 65,25 167,01 
 

29,74 25,60 77,38 
 

20,67 22,78 72,38 

 
UG-E2 

R1 17,673 0,415 119,892 
 

77,534 0,095 8433,9 
 

38,928 0,188 562,3 

R2 101,177 0,072 76143,672 
 

97,981 0,075 31035,1 
 

57,936 0,127 6465,4 

R3 90,427 0,081 162313,17 
 

97,581 0,075 11498,3 
 

260,318 0,028 193606,9 

Média 69,76 0,19 79525,58 
 

91,03 0,08 16989,07 
 

119,06 0,11 66878,19 

Mediana 90,43 0,08 76143,67 
 

97,58 0,08 11498,28 
 

57,94 0,13 6465,36 

Desvio padrão 45,43 0,20 81149,51 
 

11,69 0,01 12260,31 
 

122,70 0,08 109789,93 

VMÁX 101,18 0,41 162313,17 
 

97,98 0,09 31035,1 
 

260,32 0,19 193606,9 

VMÍN 17,67 0,07 119,89 
 

77,53 0,07 8433,86 
 

38,93 0,03 562,35 

CV (%) 65,12 103,05 102,04 
 

12,84 13,87 72,17 
 

103,06 70,64 164,16 



 

X 

 

Tabela A.5. Valores de c, m e Cm para os três perfis de solos.  
 

 
superfície 

 
7,5 cm 

 
25 cm 

 
c m Cm 

 
c m Cm 

 
c m Cm 

 
mm mm n

o
 de poros/m² 

 
mm mm n

o
 de poros/m² 

 
mm mm n

o
 de poros/m² 

 
UG-Q4 

R1 131,986 0,056 126387,59 
 

64,039 0,114 12704,3 
 

65,010 0,113 25854,1 

R2 82,221 0,089 11421,927 
 

10,748 0,682 20,4 
 

94,292 0,078 99218,6 

R3 81,212 0,090 8143,10 
 

19,921 0,368 234,3 
 

71,983 0,102 41077,1 

Média 98,47 0,08 48650,87 
 

31,57 0,39 4319,69 
 

77,10 0,10 55383,27 

Mediana 82,22 0,09 11421,93 
 

19,92 0,37 234,33 
 

71,98 0,10 41077,08 

Desvio padrão 29,03 0,02 67341,93 
 

28,49 0,28 7262,12 
 

15,30 0,02 38718,03 

VMÁX 131,99 0,09 126387,59 
 

64,04 0,68 12704,3 
 

94,29 0,11 99218,6 

VMÍN 81,21 0,06 8143,10 
 

10,75 0,11 20,38 
 

65,01 0,08 25854,14 

CV (%) 29,48 25,20 138,42 
 

90,25 73,25 168,12 
 

19,84 18,39 69,91 

 

 


