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RESUMO 

xiv 

MODELO COMPUTACIONAL PARA SIMULAR A EQUAÇXO DA 

VELOCIDADE DE INFILTRAÇÃO DA ÁGUA NO SOLO 

Orientador 

o objetivo 

Autor : Sérgio Marques Júnior 

Prof. Dr. TarIei ArrieI Bo~rel 

do presente trabalho foi 

desenvolver um modelo de simulação para u~ilização em 

microcomputadores. capaz de simular a equaç~o de velocidade 

de infiltraç~o da água no solo. 

O procedimento matemático para este prop6sito 

foi baseado na técnica das diferenças finitas. onde 

procurou-se estimar a quantidade de água que atravessa um 

volume hipotético de solo num determinado intervalo de 

tempo consi derado. Para tal estimati va. di versas equações 

matemáticas foram utilizadas. entre elas. a equação de 

Buckingham-Darcy. 

Para a aferição do modelo computacional. 

utilizaram-se colunas verticais de solos com amostras 

pertencentes à duas classes t..exturais di st..i ntas. Através 

desse sistema de fluxo. procedeu-se a coleta de dados de 



1 nf 11 t.r ação de água ao longo do t.empo. 

u'l11 i zados par a de'ler mi nação da equação 

xv 

dados es'les 

aj us'lada de 

velocidade de 1nfil'lração. Est.as equações foram comparadas 

com as equações es'limadas por simulação. 

Os parãme'lros necessários à simulação foram: 

umidade inicial. curva de re'lenção da água no solo, 

condut.ividade hidráulica em meio sa'lurado. densidade global 

e a carga hidráulica u'l11izada no experimen'lo. 

Obser vou-se um cer 'lo gr au de sensi bi li dade 

apresent.ado pelo modelo aos valores de alguns parãme'lros 

fisicos-ma'lemá'licos de simulação. Os fat.ores que mais 

influenciaram na es'lima'liva das equações de velocidade de 

infilt.ração foram o in'lervalo de 'lempo C ,6'l) e a 

condut.ividade hidráulica em meio sat.urado CKs). 

Den'lro do conjunt,o de dados amost.rados, não 

se ver i fi cou i nfl uênci a si gni fi ca'li va do parãme'lro vol ume 

hipo'lét.ico da camada. nas es'lima'livas das equações de 

velocidade de infil'lração. 



COMPUT ATI OHAL MODEL TO SI MULA TE THE I NFI L TRA TI OH 

RATE EQUATION OF SOIL WATER 

xvi 

Adviser 

Au~hor : Sérgio Marques Júnio~ 

Prof. Or. Tarlei A~~iel Bot~el 

This research objec~ive was ~o develop a 

simula~ion mode1 for microcompu~ers. ~o simula~e ~he 

infi1~ra~ion ra~e equa~ion of soi1 wa~er. 

The malhemalical procedure for ~his purpose 

was based in ~he finile difference ~echnic. The objeclive 

was 'lo delerminale ~he mois~ure flow across a imaginary 

soi1 volume during a lime incremenl. 

In lhis es~ima~ing. several malhemalica1s 

equa~ions were used. especia1ly lhe Buckingham-Darcy's 1aw. 

To lhe compuliona1 model calibra'le. lwo 

samp1es of differen~ lexlura1 class were used in verlicals 

soi1s columns. Cumulalive infi1~ralion dala were laken from 

lhis flow syslem lo delermina~e lhe adjusled infi1lralion 

raleequalions. 

si mu1 aled ones. 

These equalions were compared lo lhe 



xvii 

The parame~ers used for ~his simala~ion were: 

inicial soil-wa~er con~ent. soil-wa~er re~en~ion curve. 

sa~ura~ed hydraulic conduc~ivi~y. soil bulk densi~y and ~he 

wa~er depth over soil. 

Sensivi~y degree was observed ~o the use of 

differen~s values of some physical-malhemalical simula~ion 

parame~ers. In ~his case. ~he ~ime incremenl Càl) and lhe 

saluraled hydraulic conduc~ivi~y CKs) were ~he mosl 

influencial parame~ers. 

I~ was nol observed significanl influence lo 

lhe use of differenl values of lhe imaginary compar~imenl 

volume in lhe eslima~ing of infillra~ion ra~e equations. 
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1. INTRODUÇÃO 

No di mensi onamento e manejo de projetos de 

irrigação, o comportamento da infiltração da água no solo é 

de fundamental importância. Em sistemas de irrigaç~o por 

aspersão. por exemplo. a intensidade máxima de aplicação de 

água pelos aspersores é limitada por esse processo físico. 

No processo de irrigação por superfície. o conhecimento das 

funções de infiltração é de interesse para todo o manejo e 

dimensionamento dos sistemas . 

. Especificamente para este estudo. existe no 

meio cient.ifico certa discordância sobre qual o método que 

melhor pode esti mar esta característica física. Como 

exemplo. cita-se COELHO et aI. (1992) onde enfatiza que a 

esti mati va da vel oc! dade de i nf i 1 tI" ação da água no solo. 

através do infi 1 trÔmetro de anéi s concênt.ri cos. pode ser 

considerada o método mais prático e econÔmico para ser 

aplicado em condições de campo, quando comparado aos demais 

métodos existentes. como por exemplo. o simulador de chuva. 

Sob outro aspecto. VIEIRA (1977) comenta que 

a me'lodologia do i nf i 1 'lI" 6metr o de anéis muit,o 

i nf I uenci ada por f endas no solo. onde são ger ados f luxos 

preferenciais de água. superestimando o valor da velocidade 



de infilt.raç~o básica. Vist.o que a presença de f'endas no 

solo pode ser considerado um f'at.or dificil de ser 

equacionado. pode-se esperar alt.a variabilidade de dados 

colet.ados em t.est.es de inf'il t.raç~o realizados por est.a 

met.odologia. 

Nest.e aspect.o. é i nt.er essant.e o coment.ár i o 

feit.o por COELHO et. aI. (1992) cit.ando que a quant.ificaç~o 

da i nt.ensi da de de apl i cação de água pelos aspersores em 

projet.os de irrigaç~o. quando efet.uada pela met.odologia do 

i nfi 1 t.r Ômet.r o de anel. deve ser baseada em um número 

significat.ivo de ensaios em campo e limit.ada pelo bom senso 

do projet.i st.a. 

Mediant.e t.ais dificuldades e dúvidas. as 

t.écnicas para est.imat.iva da capacidade de infilt.raç50 da 

água no solo t.êm sofrido muit.as modif'icações. levando em 

consideraç~o os objet.ivos aos quais se dest.ina. 

At.ualment.e. devido ao avanço na área da 

elet.rônica. principalment.e no que se refere a comput.adores. 

os pesquisadores vêm t.ent.ando est.imar os processos fisicos 

at.ravés de simulação. Deve-se entender por simulação. como 

uma técnica numérica que consist.e em descrever. de forma 

aproximada. o comportament.o de um modelo que represent.e uma 

sit.uaç~o real. como por exemplo. o processo de infilt.raç~o 

da água no solo. At.ravés de descrições matemát.icas que 

simbolizam quant.itativament.e as hip6t.eses fei t.as ao 

sist.ema, é possivel promover-se manipulações e experiências 

que seriam dificeis de serem levadas à cabo. quer por 
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impra~icabilidade ou impossibilidade de suas realizaç~. 

Baseado no con~ext.o a~é aqui di scu~ido. o 

presen~e ~rabalho ~em por obje~ivo o desenvolvimen~o de um 

.modelo de simulação para u~ilização em microcompu~adores 

capaz de es~imar a equação de velocidade de infil~ração da 

água sob diferen~es condições de umidade inicial no solo. 



2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Moviment.o de água em solo saturado e ~o saturado 

O movimen~o da água nas diferen~es par~es do 

sis~ema solo-plan~a-a~mosfera obedece à ~endência na~ural 

dos corpos moverem-se procurarando o menor es~ado 

energé~ico. De forma análoga. a origem desse movimen~o se 

deve a diferenças de po~enciais entre par~es do sis~ema. 

No caso da água. conhecendo-se o es~ado 

energé~ico em cada pon~o do universo que se es~eja 

analisando, ~em-se subsidio para quan~lficar algumas 

forças que a~uam sobre suas moléculas e. de uma forma 

aproximada. de~erminar sua posição no espaço e no ~empo. 

Assim sendo. é impor~an~e primelramen~e 

definir quais os fa~ores que geram essa diferença de 

energia, ou melhor, diferença de po~encial. Na li ~era~ura. 

encon~ra-se a maior concordância en~re os au~ores em 

cl~ações como a propos~a por LIBARDI (1973) onde é colocado 

que o po~encia1 da água no solot é a soma de uma série de 

componen~es, sendo que. quando se refere a infi1~ração da 

"6.gUQ" como sendo eolu9t1.o 

do solo, • nêlo corno componente 6.guo. do. soluçt1o do .olo. 
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água. as principais s~o o potenci al matricial e o 

gravi tacional. podendo as out.ras serem desprezadas. Tal 

idéia já havia sido proposta por KLUTE (1952). 

Dentro desse contexto. o moviment.o da água em 

solo sat.urado ou n~o saturado vem sendo est.imado por 

diversos pesquisadores at.ravés da equação proposta por 

2 Buchingham-Darcy • cit.ados por KLUTE (1962). equaç~o esta 

que na sua expressão mat.emática pode ser escrita da 

seguinte forma: 

q = - KCe) . V ~ (1) 

sendo 

.. 
q 

K(e) 

8 -2 - • densidade de fluxo. L . L . T ; 

função condulividade hidráulica na 

-t 
umidade considerada. L.T ; 

-t gr adi ente de potenci aI total. L. L . 

Encont.ra-se apresentada à equação um sinal 

negat.i vo. podendo ser entendido como um artificio 

matemático para indicar que o fluxo da água se dá em 

sentido contrário ao aumento do gradiente. ou seja. a água 

2 
BUCKINOHA.M, E. 

Washi ngton, 
Sludi.es on the 

USDA/Bureau 
(USDA-Butleti.n, ae}. 

rnovement of soil 

of soil, U>07. 

rnoLsture. 

CS1 p. 

DA.RCY, H. Les font.aines publique de la Ville de Dijos. 
po.ri.s, Vi.ctor Dalmont. 1856. 502 p. 
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se move do maior es~ado energé~ico para o menor. 

No~a -se que. 
.. 

apesar da densidade de fluxo q 

t.er di mense5es de vel oci dade • deve ser en~endi da como um 

vol ume de água que passa por uni dade de área de secçã:o 

t.r ansver sal perpendicular ao moviment.o. por unidade de 

t.empo. 

Essa equação aplicada à equaçã:o da 

Cont.inuidade propost.a'por RICHARDS (1931) promoveu diversas 

inves~igações ~e6ricas propos~as por PHILIP (1967a.b.c) e 

experimen~ais em laborat.6rio como a propos'ta por KLUTE et. 

alo (1966) . Uma das cal" ac~er 1 s'ti cas pert.inen~es a 

u'tilização de t.al equação em es'tudos de fisica de solo. é 

que o sist.ema em ques'tão deve ser considerado iso~r6pico. 

o ~ermo funçi(o condu~ividade hidráulica 

[K(e)). cujo valor é variável no ~empo em decorrência do 

acréscimo ou decréscimo no t.eor de água que sofre o 

sist.ema. depende 'também. segundo REICHARDT (1996). do 

arranjo geomét.rico das par~iculas do solo. 

Alguns aspec~os referent.es à essa função 

são discu'tidos a seguir. 

2.2. Conduti vidade hidráulica em :meio MO sat.urado 

Além de sofrer infl uência de cer'tas 

propriedades fisicas do solo. a condu'ti vi dade hi dI" ául i ca 

depende 'também das propriedades do fluido. Com relação ao 

1'1 uldo. REICHARDT (1985) coloca que experimen'talmen'te 

ver i ficou-se que essa função depende de sua densidade e 
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vi scosi dade. Como nos est.udos de flsica de solo 

considera-se que o moviment.o da Agua se dA em meio 

isot.érmico para um dado experiment.o. a condut.ividade 

hidráulica dependerá apenas dos parâmet.ros referent.es ao 

solo. ou seja. ao arranjo geomét.rico das part.lculas e da 

umi dade. que segundo REI CHARDT (1985) det.er mi nam a seção 

út.il ao 1'1 uxo. 

Sob est.e aspect.o. diversas invest.igações vêm 

sendo realizadas no meio cient.lfico com o objet.i vo de se 

est.imar a função discut.ida a part.ir de dados de 

dist.ribuição de poros. KUNZE et. al . (1968) cit.am que 

provavelment.e foram Childs & 
a Collis-George (1960) os 

primeiros a promoverem essa met.odologia. cujos valores 

oblidos foram mui t.o aproximados àqueles obt.idos em dados 

exper i ment.ai s. o modelo propost.o por Childs 

Collis-George. coment.a o aut.or. pôde ser refinado por 

Millingt.on & Qu{rk4 (1911><1) d lÁ d • v on e procurou-se a ~m e 

correlacionar a funç~o com a dist.ribuição de poros. 

considerar a int.eração exist.ent.es ent.re eles. 

Cont.udo. a função condut.ividade hidráulica em 

meio n~o sat.urado que a part.ir de agora será re1'erida como 

CHJ:LDS, E.C. 8< 

pOTOI.l& materi.ata. 

COLLIS-OEoaOE, N. 

Proceedi ngs 01' 
@ 

.4:201., aS:>2 - 405. ts:>!50. 

NILL%NOTON, R. .J. 8< QUJ:RJ<, .J. P. 

The 
Royal 

pel'meabi.\.i.ty of 

Socie'ly. London 

soti.d&. Tranac'lions 01' 
200 - 7, 1s:>6t. 

Faraday 
Permeabi.ti.ty 

Socie'ly, 
of 

57 
pOTOU.. 

(1) 
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KCe) é di f'lci I de ser es~imada quando se analisa 

simplesment.e a dist.ribuição do t..amanho de poros. já que 

exis~e dif'iculdade em se quant.if'icar com exat.idão um número 

"n" de classes de t..amanho. t: passl vel de en~endi men~o que 

quant..o melhor f'or det..erminado um número "n" de classes de 

poros. melhor a est..imat..iva de KCe). para uma dada umidade. 

Nest..e pont..o da discussão. é ímport..ant..e a 

cit..ação de GREEN & COREY (1971) onde colocam que a 

dist..ribuição de poros pode ser correlacionada com a relação 

cont..eúdo de água versus t.ensão de ret..enção. o que de f'orma 

indiret..a ref'ere-se à est..imat..iva da f'unção KCe). 

A part.ir dessa proposição. há a t.endência 

demonst..rada pelos aut..ores em t..ent..a~ correlacionar KCe) com 

a curva de ret..enção da água no solo .ou seja. a relação 

c ont..eúdo de água versus t.ensão de ret.enção. cit..ada 

ant..eriorment..e. 

Encont..ra-se ent..ão o modelo propost..o por 

MUALEM (1976) cuja est..ima~iva da f'unção basea-se na curva 

car act.er i st.i ca do solo e valor es medi dos da condut.i vi da de 

hidráulica em meio sat..urado CKs). Tal modelo é similar 

àquele apresent.ado por Chílds e Collis-George sendo. 

cont.udo. dispensado maiores est.udos para os ef'ei t..os dos 

poros de seção larga. Segundo o aut.or. o modelo propost..o 

apresent..ou melhores resul t..ados àqueles encont.rados quando 

se est.imou KCe) at..ravés do modelo de Millingt.on & Quirk. 

Ent.r et.ant.o. a t.eor i a pr opost.a por MUALEM 

(1976) conduz a uma f'6rmula int..egral. diminuindo assim a 
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pra~icabilidade de sua u~ilização. 

Alguns au~ores. como VAN GENUCHTEN (1990). 

relat.am que os modelos cit.ados an~eriormen~e ~êm a 

desvan~agem de produzir resuIt.ados ~abulares os quais 

aplicados a solos não homogêneos em modelos 

mul~idimensionais são t.rabalhosos para u~ilização. Baseado 

en~ão na ~eor i a de Mual em. o au~or pÔde equaci onar uma 

me~odologia de es~ima~i va de KCé). relacionada à t'unção 

condu~ividade hidráulica relat.iva. expressa da seguin~e 

t'orma: 

sendo 

(2) 

Kr(é) condu~ividade hidráulica 

rela~iva. adimensional; 

m parâme~ro relacionado ao solo; 

umi dade adi mensi onal . 

A umidade adimensional (e) é dada por: 

e = e - €Ir 
és-er (3) 

onde e cor r esponde a umi dade vol umé~r i ca consi der ada er 

corresponde a umidade volumé~rica residual Cnes~e es~udo 

consi der ada como sendo a umi dada encon~r ada ao po~enci aI 

má~rico correspondan~e à 1.5 MPa) a és corresponde a 
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umidade volumé~rica no pon~o de sa~uraç~o (umidade • O MPa 

de ~ens~o no solo). Os parâmetros mencionados ~êm a 

dimens1[o La.L-~ 

:e: impor~ante veri:ficar que para u~illzação 

prática da eq. (1) há a necessidade de uma relação entre 

valores de umidade (e) e valores de potencial de pressão 

Ch). Para tal ulilização. Van Genuchlen adap~ou uma :função 

ê = eCh) através da umidade adimensional. dada pela 

expressão: 

1 

.. = [( 1 +( a. I h I ) ~) m ] 
(4) 

onde a e n s~o parAme~ros de solo. 

Nola-se pelo modelo propos~o. lrês parâmelros 

relacionados ao solo (OI,n e m). A ob~enção desses 

parAme~ros ocorre alravés de regressão enlre valores de ê e 

h obli dos por dados exper i men~ai s. O par âme~r o m. nesle 

es~udo. é dependen~e de n. re~irado da seguin~e relação: 

m = 1 - l/n (5) 

A :funç~o condu~ividade hidráulica relativa 

re:fere-se a porcen~agem da condutividade hidráulica 

em meio saturado represen~ada por K(ê). ou seja: 



KrCe) = 
KCe) 

Ks 
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(6) 

relação da qual é possivel ob~er-se en~ão o valor de KCe). 

2.3. Aspectos da infiltraçao da água no solo 

2.3.1. Umidade inicial 

Mui~os ~rabalhos emplricos ~êm demons~rados a 

i nf' I uênci a que o t.eor i ni ci aI de água no solo e:x:er ce no 

processo de inf'il~ração. principalmen~e na quan~idade 

inf'il~rada em um de~erminado in~ervalo de ~empo e no avanço 

da f'rente de molhamento. 

CHI LOS C 1969) expõe que um dos modos de 

est.udar esse processo f'isico é considerá-lo como uma 

consequência da condutividade hidráulica e do gradien~e 

pot.encial na superf'lcie do solo. Assim. observando a 

exist.ência da relação e = &Ch). a umidade inicial que se 

encon~ra na superf'lcie e. consequen~emen~e. nas camadas 

subj acen~es • ~er á i nf'l uênci a na con~abi 1 i zação de ~odo o 

f'enômeno. 

Em relação ao processo como um ~odo. 

PHILIP Cl957c) coloca que a influência da umidade inicial 

na t.axa de inf'il tração ref'ere-se ao i nl ci o do f' enômeno. 

sendo que com o decorrer do ~empo. essa ef'ei ~o di roi nue. 

Segundo o au~or. uma anál ise mat.emát.ica desse f'enômeno 

indica uma complexa in~eração en~re o t.eor de água inicial 
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com as funçeies de condut.i vi dade hi dr ául i ca e gr adi ent.es 

pot.enciais. 

Mediant.e análises t.e6ricas e observaçeíes 

experiment.ais. a relaç~o ent.re taxa de infiltração e t.empo 

pode ser expressa de forma exponencial. Essa relação será 

influenciada pela umidade inicial do solo. o que pressup5e 

que qualquer descriç~o matemática que se queira fazer do 

processo. necessariamente deve-se const.ar a delimitação 

desse est.ado físico. 

2.3.2. Carga hidráulica~ 

A t.axa de infil t.ração pode ser est.imada por 

diferent.es t.écnicas, dependendo da finalidade que se 

objet.iva esse fat.o. Dentre os diversos mét.odos. PARR & 

BERTRAND (1960) mencionam um no qual uma lâmina de água é 

colocada numa área limi t.ada mant.endo-se uma carga 

hidráulica constant.e. fenômeno est.e que ocorre quando se 

ut.ilizam os chamados infilt.rÔmetros de anéis. 

Baseando-se na equação de Buckingham-Darcy. a 

carga hidráulica sobre o solo exerce a função de uma 

pressão hidrost.át.ica posit.iva. ou seja. uma força a mais na 

somat.6ria das component.es do pot.encial t.ot.al da água. Dessa 

forma. espera-se que diferent.es valores de carga hidráulica 

promovam diferent.es valores na t.axa de infiltração como 

~ 
N$st$ $SlUdo, "cClrga hi.dr6.ulica" correSlpond$ o. o.1.tura. 

da lClmi.na. d$ Água .obre o .01.0. 
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cs comenla Musgr ave (1955). ci t.ado por FRANCO (1980). 

A i 01'1 uênci a desse 1'alor t.ambém é colocada 

por PHILIP Cl967d) cilando que a exislência da carga 

hidráulica na super1'icie do solo cria uma zona salurada sob 

pressão posit.iva. Com o aumenlO da carga hidráulica. há um 

aumenlo no valor da velocidade de in1'illração da água. 

Conl udo. é i oler essanle ci lar que o aulor 

veri1'icou que o efeit.o desse 1'at.or sobre a laxa de 

infillração decresce gradualmenle com o t.empo, lornando-se 

despresivel quando esse t.empo lende para o infinit.o. 

O efeit.o da pressão posi li va sobre a 

velocidade de i nfi 1 t.ração pÔde ser considerada 

slgnlficaliva por ERIE Cl962) quando t.rabalhou com lâminas 

de 2.5 a 15,2 cenlimelros em solos com alt.a capacidade de 

lnfll lração. 

Mediant.e t.al falo. é lnt.eressanle a colocação 

de BERNARDO (1971) bem como a de OLIVEIRA (1977) onde 

argument.am que. para os esludos desse fenômeno físico onde 

se ut.ilizem os in1'il lrÔmet.ros de anel. a carga hidráulica 

sobre a superf1cie deve ser manlida em t.orno de 6 

cent.1 met.r os. per mi li ndo uma osci 1 ação de mai s ou menos 1 

cenl1 met.r o. 

Nola-se ent.ão que, como o processo vem a ser 

influenciado por esse falor físico. nos est.udos de 

cs 
WUSGRAVE, G. W. Hov much of th. l'Clins entere th. soil. 

USDA Yearboo1c Wat.er, p. .t!51 - $>, lP55. 
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infiltraç~o de água onde se utilize a metodologia dos anéis 

de infiltraç~o. deve-se procurar manter a altura da lâmina 

de água o mais constante possível, visando uma melhor 

estimativa do processo. 

2.3.3. Histerese em coluna de solo 

Se uma propriedade fisica Y depende 

excl usi vamente de uma var i á vel i ndependente X , ent.~o a 

relação entre X e Y é única. e. independent.emente se X 

aumenta ou diminue num campo de amostragem. Contudo. alguns 

processos fisicos não seguem esta tendência. A curva YCX) 

obtida por um aumento de valores da variável X não coincide 

com a mesma curva obtida quando se processa o evento por 

diminuição dos valores dessa variável. o que pode indicar a 

ex! st.ênci a de outr os f ator es i nf 1 uenci ando o pr ocesso. Em 

diversos estudos de movimentação de água ocorre um fen6meno 

semelhante, denominado de histerese. 

NIELSEN et aI. Cl962) ci ta a ocorrência de 

histerese quando se refere principalmente à determinação da 

curva caracteristica do solo, ou seja, 9Ch) obtida por 

molhamento ou secagem da amostra utilizada. 

Segundo HI LLEL C 1971). a hi ster ese pode ser 

atribuida à diversas causas, como por exemplo. (1) 

geometria desuniforme de poros individuais. (2) efeito de 

ângulos de contacto água-partículas do solo. (3) bolhas de 

ar aprisionadas e (4) fen6menos de rearranjo de partículas 

no solo. 
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Nes~e aspec~o. WHISLER & KLUTE (1965) ci~am 

que. em es~udos de modelagem de infil ~ração vert.ical de 

água em coluna de solo. caso se ignore a his~erese. a 

posição da fren~e de molhament.o para um de~erminado ~empo 

pode ser super ou subes~imada dependendo de qual t.ipo de 

curva carac~eris~ica (molhamen~o ou secagem) foi u~ilizada 

para descrever o fenômeno. 

Apesar de 

compar~ilhada por alguns 

geral. 

aut.ores 

essa 

como 

idéia 

VACHAUD 

não é 

8. THONY 

C 1970) onde colocam que as t.eorias sobre os fenômenos 

his~eré~icos n~o são sat.isfat.6rias para explicar 

comple~amen~e t.odo o processo e. em alguns casos, a 

his~erese ent.re K e e pode ser negligenciada. 

Assim. nos est.udos onde se procure propor 

modelos ma~emá~icos de fluxo de água no solo. 

principalment.e referindo-se a infil~raç~o de água, o 

fenômeno hist.erét.ico pode ser considerado a priori um dos 

fat.ores de erro na est.ima~iva. já que exist.e dificuldade na 

obt.enção da função ech) via molhamen~o. 

2.3.4. Fluxo preferencial da água 

Os modelos que descrevem a infilt.raç~o e 

moviment.ação da água, assumem a iso~ropia do meio, 

possibili~ando assim a ut.ilização da equação de 

Buckingham-Darcy. 

Cont.udo. como ci~am BOUMA et. aI. (1977) • 

vários t.rabalhos t.êm demost.rados que macroporos cont.lnuos 
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Ccomo canais t'ormados por raizes de plant.as. animais de 

solo. et.c.) podem t.er i nt'l uênci a si gni t'i cat.i va na 

int'ilt.ração da água. A esse t'en6meno definido por EVERTS & 

KANWAR (1990) como o movimento mais rápido da água através 

do solo. onde ocorre uma minima dist.ribuição de umidade nos 

poros. dá-se o nome de fluxo pret'erencial da água. 

Nest.e cont.exto. a ut.i 1 i zação da equação de 

Buckingham-Darcy t'ica limit.ada. vist.o que na det.erminação 

dos parâmetros necessários ao seu emprego, t'enÔmenos de 

fluxo preferencial n~o são comput.ados. 

Assim sendo. a modelagem matemát.ica baseada 

na isot.ropia do meio. t.em a tendência de apresent.ar 

melhores result.ados em solos cuja est.rut.uraç~o não t'avoreça 

o surgiment.o de caminhos preferenciais. Essa caract.erist.ica 

deve sempre ser analisada quando se procura aferir um 

modelo de simulação. 

2.4. Aspect.os da simulaçao mat.emát.ica do moviment.o de 

água no solo 

Sob o pont.o de vista matemático. diversos 

est.udos vêm sendo desenvolvidos ao longo do t.empo com o 

int.uit.o de expressar um det.erminado modelo fisico. Nest.e 

c ont.exto • i dent.i f i ca -se ent.ão t.ent.a t.i vas de se est.i mar o 

processo de infilt.raç~o da água no solo. 

Com relação as equações mat.emát.icas que 

descr evem a i nf i 1 'lr aç~o acumul ada da água. exper i ênci as 

prá'li cas t.êm comprovado que o fenÔmeno pode ser reI atado 
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pela equaç~o emp1rica desenvolvida por 7 
Kos~iakov (1932). 

ci~ado por HACHUM & ALFARO (1980) sendo assim descri~a: 

I = K . ~n (7) 

sendo: 

I Lâmina de in~il~raç~o acumulada de 

água. L; 

~ Tempo de in~il~ração. T; 

K e n - Cons~an~es emp1ricas. 

Es~a relação ~oi considerada por HILLEL 

(1971) ideal para casos onde o processo de in~il~raç~o se 

da em poucas horas. o que é par~icularmen~e adap~ável ao 

processo de irrigação por aspers~o. 

Es~e mesmo pon~o de vis~a é defendido por 

BERNARDO (1989). onde comen~a que a u~ilização da equação 

de Kos~iakov na ~orma como é apresen~ada ~em a limi~aç~o 

para per1odos longos porque, nes~e caso, a velocidade de 

in~il ~ração ~ende à zero. o que não descreve a si ~uação 

~1sica real. En~ende-se por si~uação ~1sica real a 

velocidade de in~il~ração ~endendo para a chamada 

7 
KOSTIAKOV, A. V. On the 

..oUs; 
dyr,a.mi.cs 01 lhe coeHi.ci.ent of 

vo.ter-pel'cola.ti.on ~n a.nd on the nece .... üy fol' 

poi.nt. of vi.ev for pUl'pose-s studyi.T>g i.l from a 

of a.meliora.t.i.m. In: 
dyna.mi.c 

CONNITEE 

Russi.an. U>32. 

INTERNATlONAL SOClETY 01" 

SOlL SC:IENCE, 

p. 17 - 21. 

6. Transactions pt.. A, 



18 

velocidade de inf'iltração básica (VIS). valor este muit.o 

aproximado ao da condut.ividade hidráulica em meio saturado 

CKs) local. 

Para períodos maiores. o aut.or recomenda a 

equação de Kostiakov-Lewis. descrit.a da seguint.e f'orma: 

I = K . 
n 

t + Kv . t (8) 

onde o parâmetro Kv corresponde à velocidade de inf'it.ração 

-t básica. CL. T ). 

Verif'ica-se que a equação requer uma 

constante a mais sendo. como consequência. mais dif'icil de 

ser ajustada com dados de campo. 

A equação desenvolvida por Kostiakov 

tornou-se muito útil quando aliada à processos de 

informática. Esta foi. por exemplo. ut.ilizada por CHANIN et 

a!. (1985) onde procurou-se desenvol ver um modelo 

matemático capaz de estimar a infil tração horizontal e 

vertical da água. Neste modelo. f'oram utilizados os 

parâmetros da equaç:ao ci tada Ck e n). além do valor da 

umidade inicial do solo. 

Outro aspecto interessante condizente ao 

f'enômeno em discussão pÔde ser relatado por NIELSEN et aI. 

(1962) ao estudarem o avanço horizontal da água em colunas 

de solo sob dírerent.es tensc:5es. onde roi observado que 

existe uma relação linear entre o caminhamento da água e a 

raiz quadrada do tempo. 
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A mesma ~en~a~iva de se con~abilizar o 

processo de in~ll~raç~o e redis~ribuição de água em colunas 

ver~icals de solo a~ravés de medelos numéricos ~oi propos~a 

por STAPLE (1969). Segundo o au~or. um dos principais 

problemas encon~rados para a u~ilização de ~écnicas 

compu~acionais para o ~es~e. ~oi a de~erminação da ~unção 

K(e) e a in~er~erência do processo de his~erese. O au~or 

conclui que valores de umidade do solo. simulados a~ravés 

de model os ma~emá~i cos quando se negli genci a o e~ei ~o da 

his~erese. podem apresen~ar-se consideravelmen~e di~eren~es 

daqueles nos quais ~al ~en6meno não é negligenciado. 

O es~udo ma~emá~ico do es~ado 

~isico-hidrico em que se encon~ra o solo ~orna-se de 

~undamen~al impor~Ancia no desenvolvimen~o de qualquer 

modelo onde se queira es~udar a movimen~ação de água. Essa 

preocupação ~oi apresen~ada por RAATS (1970) e BRADT e~ aI. 

(1971) ao apresen~arem modelos que permi~iam es~imar o 

potencial da água e a umidade nas diversas camadas do solo 

nas coordenadas cartesianas x.y e z em ~unção do ~empo. 

Com o in~uito de es~udar o movimen~o da água 

aplicado por um got.ejador. KHATRI et aI. (1985) 

desenvol ver am um model o compu~aci onal baseado no pr i nci pi o 

da conservação de massa, onde ~ambém ~oi u~ilizada a 

equação de Buckingham-Darcy. En~re ou~ros parâme~ros 

analizados. notou-se que a dist.ribuição de água no solo é 

dependen~e das carac~eristicas de retenção e da umidade 

inicial. 
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A equaç~o de Buckingham-Darcy ~ambém ~oi 

u~ilizada por SEGEREN (1991) para idealizaç~o de um modelo 

compu~acional capaz de quan~i~icar a resis~ência hidráulica 

à in~il~raç~o de água em sulcos de irrigaç~o. modelo es~e 

que. segundo o autor, promoveu boa aproximaç~o en~re 

valores de po~enciais medidos e es~imados. 

Uma ~en~ati va in~eressante de se ~entar 

est.imar o ~luxo de água em meio não saturado. ~oi propost.a 

por VAN DER PLOG & BENECKE (1974) onde procurou-se 

desenvolver uma me~odologia al~ernativa para a equação 

comumen~e utilizada para de~erminação de ~luxo de umidade 

em solos. conhecida como equação de Folker-Plank 

(equação di~erencial parcial não linear). 

No es~udo. os au~ores ~rabalharam com a 

~écnica das di~erenças fini~as. mui~o ú~il quando aliada a 

processo de informática. 

U~ilizando-se do modelo de estima~iva da 

função KCe) apresentado por Van Genuchten. BOTREL (19B8) 

promoveu uma adaptação ao modelo proposto por Van der Plog 

& Benecke, tornando sua aplicação mais con~iável. 

O modelo idealizado por Botrel foi empregado 

par a esti mar a di str i bui ção espaci aI da água no solo sob 

uma ~onte punti~orme. onde o autor chegou a conclusão que 

tan~o a metodol ogi a ut.i 1 i zada par a aj uste da ~unção KC e) 

quan~o a ~écni ca par.a esti ma~i va do ~l uxo de água. são 

vi á vei s par a a deter mi nação da var i ação de umi dade que 

ocorre no solo ao longo do ~empo e do espaço. 
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3. MATERIAL E METODOS 

Como proposto anteriormente. o objetivo deste 

trabalho ~oi o de desenvolver um modelo computacional 

expresso em uma linguagem de programaç~o. capaz de simular 

a equação da velocidade de in~iltração da água no solo. 

Para a idealização de tal modelo. ~oram 

realizados inicialmente 07 (sete) ensaios de infiltração de 

água em um determinado sistema de fluxo, com o propósito de 

estabelecer a melhor situação inicial para o experimento de 

a~erição do modelo. A partir desta definiç~o. realizaram-se 

04 (quatro) testes de infiltração de água em que se 

procurou comparar os dados coletados e ajustados em um 

determinado tipo de equação. com as equaç5es estimadas por 

simulação. 

Nestas condiç5es. foram utilizados alguns 

componentes do sistema solO-água e deter mi nados 

procedimentos. sendo discutidos a seguir. 

Para que ~ossem estabelecidos determinados 

critérios relativos à utilização de certos valores dos 

parâmetros fisicos de solo. procurou-se uni~ormizar os 

padr5es de coleta de dados, tomando-se como base os 

procedimentos usuais existentes em um laboratório de flsica 



8 de solos . 

3.1. Solos 

Visando uma melhor de~inição das condições de 

con~orno para o sis~ema es~udado. principalmen~e no que se 

refere à iso~ropia do meio, procurou-se realizar o 

experimen~o em labora~6rio. 

Para o es~udo em ques~ão foram u~ilizadas 

amos~ras de um solo classi~icado por RANZANI e~ alo (1966) 

como Terra Roxa Es~ru~urada. série "Luiz de Queiroz". Para 

melhor descrição e ~acilidade de lei~ura da discuss~o aqui 

propos~a. es~e solo é denominado de solo 1. 

Com a ~inalidade de ~es~ar o modelo sob 

di~eren~es condições de classes ~e~urais. ~ambém ~oi 

u~i 1 i zado um solo cl assi f i cado por RANZANI e~ al. (1966) 

como La~ossol Vermelho Amarelo. f ase ar enosa • série 

"Ser~ãozinho". Nes~e es~udo. es~e solo denominado 

solo 2. 

Para ambos sis~emas u~ilizaram-se amos~ras de 

solos que, ap6s serem desagregadas e secas à sombra, 

passaram por penei ra com aber~ura de O, 001 me~ro. Algumas 

carac~eris~icas das amos~ras u~ilizadas são apresen~adas à 

seguir: 

e 
Neste tro.bo.lho foi 

l.aboro.t6rlo de tí.9lca de 

Engenho.rla Rural - ESALQ/USP. 

uhti.zo.do 

80\.0& do 

como padr.:io o 

nepartamento 
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3.1.1. Análise granulomé~rica 

Como 1'orma de carac~erização do mat.erial. é 

apresentado no Quadro 1 a análise granulomét.rica das 

amost.ras dos solos. Para a obt.enção dos dados 1'oi empregado 

o processo do hidr6met.ro propost.o por BOUYOUCOS (1926). 

Quadro 1. Análise granulomét.rica e classe t.ext..ural p. 

SOLO Análise Gr anuI omét.r i ca Classe 
Text..ural 

% argila }'.si 1 te Y..areia 

1 lU>. 80 ~ 8. 6e 4~,!52 
(U'ii.to 
0.1' nOta0 

2 215,'72 
f 1'00f\rO 

6,86 6'7,42 o.l'it o 
0.1' nOta0 

Nota-se pelo Quadro 1 que os mat.eriais 

analisados pert.encem à di1'erent.es classes t.ext..urais. 

3.1.2. Curva caracteris~ica do solo 

Para a realização do processo de simulação. a 

t.écnica i tel' a t.i va a ser discut.ida poster i orment.e 

ut.iliza-se da 1'unção adapt.ada por VAN GENUCHTEN (1990) para 

obt.enção da reI ação ent.r e o teor de água no solo (EÜ e o 

potencial de pressão Ch). 

Mediant.e est.a necessidade mat.emáti ca. 

procurou-se det.er mi nar a cur va car act.er 1 sti ca do solo a 

ctC1.9Sl.fi.ca.çtio B1"o.si.te\.l'a. de Solos 
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part.ir de amost.ras deformadas. colet.adas em anéis 

amos t. r ador es de 3 met.ros de diólmet.ro i nt.erno por 

3 M 10-2 met.ros de alt.ura (anéis de Kopecky). num t.ot.al de 

t.rês repet.iç~s para cada solo. 

As curvas caract.erist.icas. det.erminadas a 

part.ir das cit.adas amost.ras. foram obt.idas em mesa de 

t.ensão para valores variando de 0,001 à 0.007 MPa, e pelo 

mét.odo da Câmara de Richards com placas porosas de cerâmica 

para t.ensões de 0,01 à 1.5 MPa. 

Com os pares de valores e versus h. foi 

empregado um modelo comput.acional propost.o por FREIT~o 

para det.erminação dos parâmet.ros necessários à equação de 

Van Genucht.en Cal nem ). cujos valores s~o apresent.ados 

no Quadro 2. 

Quadro 2. Parâmet.ros de solo encont.rados para ajust.e ao 

10 

modelo da equação de VAN GENUCHTEN Cl980). 

SOLO 

1 

2 

FREITAS, E. 

pCU'amet.r-os 

ela.bol'a.ça.o. 

P. 
de 

m 

0,0481>99 O,966~62 

0,095~45 O,40~695 

Modelo computa.ci.ol"la.l 

a.just.e da. equa.çCl.o d. 

n 

~,57761>~ 

~,67~222 

pCU'a. 

Va.n 

esti.ma.ti.vo 

Oenuchtero. 

dos 

Em 



25 

Os parâmetros de solo apresentados foram 

obtidos para curva de retenç~o determinada a partir do 

processo de secagem. 

3.1.3. Condutividade hidráulica em meio saturado 

Da mesma forma que no i tem anterior. para a 

determinação da função K(9) foi utilizado o modelo proposto 

por Van Genuchten. 

Observa-se pelo modelo utilizado. a 

necessidade da determinação do valor da condutividade 

hidráulica em meio saturado CKs). No presente trabalho. Ks 

foi obtido pelo método do permeâmetro de carga constante. 

onde procurou-se manter uma lâmina de água equivalente à 

-2 carga hidráulica de 3 x 10 metros. As amostras utilizadas 

para esta determinação foram preparadas com estrutura 

deformada. antes da realização dos testes de infiltração. 

Dados referentes à esse parâmetro fisico são 

apresentados no Quadro 3. 

Quadro 3. Condutividade 

-t 6 CKs) m. s .10. 

hidráulica 

SOLO Amostras 

1 3 

1 9,84 9. s>e 

2 6.57 7.1.a 

em meio saturado 

Média 

9 • (:>:I. 

6,P4 
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Para a determinação desses valores ~oram 

empregados os cilindros de Uhland como sistema de ~luxo. 

Com os valores da condutividade hidrAulica em 

meio saturado CKs) e os parâmetros ~. nem, ~oi possivel 

estimar a ~unção KCe) para os solos utilizados. 

3.1.4. Massa especifica aparenLe e real 

Os valores de massa especifica aparenLe Cdg) 

~oram utilizados para correlacionar valores da curva 

caraclerislica do solo. cuja umidade é obLida na base de 

peso (massa de água por massa de solo seco) em umi dade 

volumétrica Cvolume de água por volume lotal de solo). 

Os valores de dg ~oram obtidos utilizando-se 

os mesmos anéis de Kopecky anleriormenle citados, 

enconlrando-se os valores apresenlados no Quadro 4. 

Quadro 4. Massa especl~ica aparenle -9 -9 CKg. m .10 ). 

SOLO Amostras 

1 2: 3 Média 

1 l.2P l.22 l.24 l,25 

2 l,sa t,49 l.9':> :1.40 

Os valores de massa especifica real Cdp). não 

foram ulilizados no processo de simulação empregado pelo 

modelo. Est.es valores são aqui apresent.ados para 
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carac~erização do ma~erial u~ilizado: 

Quadro 5. Massa especifica real -9 -a CKg. m .10 ). 

SOLO Amos t. r as 

1 2: 3 Média 

1 2.66 2 .69 2,69 2.64 

2 2.60 2,57 2,5'7 2.58 

Para a de~ermi nação des~e parâme~ro 

fisico. foi empregado o mé~odo do picn6me~ro. 

3.2. Coluna vert.ical de solo 

Vist.o que se opt.ou por conduzir o experimen~o 

ao nivel de labora~6rio. houve a necessidade da u~ilização 

de recipien~es que funcionassem como reserva~6rios dos 

ma~eriais de solo u~i 1 i zados. Tais reci pi ent..es são 

referidos nes~e ~rabalho como colunas ver~icais de solo. 

AI gumas cal" ac~er i s~i cas f 1 si cas do si st,ema ado~ado e o 

processo de empaco~amen~o do solo são descri~os a seguir: 

3.2.1. Características físicas 

o sis~ema de fluxo u~ilizado Ccoluna de solo) 

cons~ou de um cilindro de plás~ico acrílico CPVC) com 

diâmet..ro int..erno de 0.20 met..ro e alt..ura de 0.60 me~ro. A 

espessura da parede da coluna u~ilizada foi de 0.002 me~ro. 
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Esse cilindro possuia uma das ext.remidades 

abert.a e a out.ra fechada por meio de um placa met..álica 

(cuja funç50 era a de promover a sust..ent..aç50 do solo) com 

furos espaçados regularment..e. possibilit..ando a drenagem do 

meio caso houvesse necessidade. 

Para minimizar a ocorrência de fluxo 

preferencial de água ent..re a parede da col una e a camada 

int..erna de solo. já que o sist.ema est..aria t..rabalhando com 

pressão posit..iva (devido o efeit..o da carga hidráulica sobre 

a superflcie do solo) foi aplicada uma camada de bet..onit..a 

(argila expansiva) na parede int..erna do cilindro. 

Na deI i mi t..ação da área t.ot..al di sponl veI ao 

fI uxo de água. a espessura da camada de bet..oni t.a não foi 

det..erminada por ser considerada muit.o pequena em relação à 

área t.ot..al. 

Para facilit..ar a drenagem. caso est.a 

ocorresse. no fundo da coluna foi acoplado uma t..ela de 

nyz.on sobrepost..a por uma camada de cascalho de 

aproximadament..e 0.04 met..ro. A amost..ra de solo foi ent..ão 

colocada sobre o cascalho. 

Para o est..udo em quest..ão, após os t..est..es 

iniciais de colet..a de dados. foi ut..ilizado 01 Cum) cilindro 

para cada t..ipo de solo. sendo que cada coluna foi submet..ida 

a t..est..es de i nf i 1 t..r ação em duas si t. uações di f er ent.es de 

umidade inicial. t..ot.alizando-se. 04 Cquat..ro) t..est..es 

experiment..ais. 
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3.2.2. Processo de empacotamento 

A técnica de empacotamento de solo baseou-se 

na metodol O9i a empr egada por LI BARD! C 1973) uti 1 i zando-se 

para o enchimento do cilindro. um funil com comprimento 

igual ao da coluna de solo. sendo que, a cada 0.06 metro 

de coluna preenchida. processou-se o empacotamento 

batendo-se lateralmente no cilindro com um martelo de 

borracha até que nenhuma variaç~o interna de volume de solo 

fosse observada. 

Estando o 

metro apr oxi madamente 0.10 

processou-se o empacotamento 

sistema comple"to até 

da altura da coluna. 

final. não sendo mais 

adicionado selo. O espaço restante seria preenchido pela 

lâmina de água quando do inicio do processo de infilt.raç~o. 

Vis"to que procurou-se promover um certo nivel 

de isotropia no meio. considerou-se que as caract.eristicas 

fisicas dos solos u"tilizados foram representa"tivas para 

toda a coluna vertical. 

3.3. Procedimento para obtençao dos dados de infiltraçao 

A seguir é discutida a metodologia referente 

ao mecani smo de col eta de dados ut..i 1 i zados par a o aj uste 

das equaç~es de velocidade de infiltração na coluna. 

equações essas que foram comparadas com as est..imadas pelo 

modelo de simulação propost..o. 

• 



3.3.1. DellDdtaçao do sistema 

Para a aferiç~o do modelo de simuIaç~o foi 

necessár i o uma metodol ogi a capaz de ger ar dados de 

infiltração de água no solo ao longo do tempo. 

Visando-se principalmente a manutenção de 

carga hidráulica constante sobre a superflcie do solo. 

utilizou-se um sistema de aplicação de água consistindo de 

um reservatório aI i mentador e um reservatório 

intermediário. 

figura 1. 

cujo esquema pode ser vi sual i zado na 

o reservatório alimentador. cuja funç~o foi 

fornecer água ao sistema. constou de um cilindro de 

plást.ico acrllico CPVC) com altura de 3 metros e diâmetro 

interno de 0.10 met.ro. A esse cilindro foi conectado um 

tubo de diâmetro interno aproximadamente igual .à 0.005 

metro. transparente e graduado com escala milimétrica. 

possibilitando a leitura da lâmina de água infiltrada ao 

longo do tempo. 

O reservat.6rio alimentador foi int.erligado 

por meio de uma mangueira de diâmetro interno de 

aproximadament.e 0.015 metro ao reservat.ório intermediário. 

cuja função foi a de manter uma carga hidráulica constante 

dentro da coluna de solo. Para tanto. o sistema constou de 

uma cai xa de ci mento ami anto cuj as di mensêSes são de 0.40 

metro de largura. 0,40 metro de altura por 0.40 metro de 

comprimento ao qual foi acoplado uma bóia de acionamento 

vertical. Esse reservat6rio intermediário era int.erligado 
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RESERVATORIO ALDíENTADOR 

escala 

registros 

bóia de acionamento vertical 

, , 
RESERVATORIO INTERMEDIARIO 

COLUNA DE SOLO 

Figura 1 - Sis~ema de aplicação de água. 



at.ravés de uma mangueira de diâmet.ro i nt.er no 

aproximadament.e igual à. 0,01 met.ro à coluna de solo. Ant.es 

da realizaç50 do processo de in~ilt.ração. ~oi acoplado um 

~ilme plást.ico sobre o solo, int.erno à. coluna. 

procediment.o procurou impedir a in~ilt.ração da 

enquant.o não se iniciasse o processo ~lsico. 

Esse 

água 

Ret.irando-se o plást.ico. iniciava-se a 

i nIi 1 t.ração. Nest.e momento. a água era conduzida do 

reservat.6rio intermediário para a coluna de solo at.ravés de 

processo de si Ionagem. Esse processo promovia a abert.ura da 

bóia de acionament.o vert.ical permitind? a passagem da água 

do r eser va t 6r i o al i ment.ador par a o i nter medi ár i o. Como o 

reservat.6rio aliment.ador cont.inha um t.ubo graduado. era 

possivel cont.abilizar o volume de água infilt.rada dent.ro de 

um det.erminado int.ervalo de t.empo considerado. 

Caso o vol ume t.ot.al de água dent.ro do 

reservat.6rio alimentador não f'osse suIicient.e para a 

realização do t.est.e de inf'ilt.ração. o reabast.eciment.o 

imediat.o do cilindro era possibilit.ado por entrada de água 

ext.erna ao sistema. regulada por meio de um regist.ro de 

gavet.a. 

3.3.2. Umidade inicial do solo 

Considerando-se um sist.ema de f'luxo 

isot.r6pico. ocorrendo o processo de in~ilt.ração da água. a 

umidade Cê) sel'á f'unção da posição CX) e do t.empo Ct.) 

anal i sados. 
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Algumas condiç~es de con~orno para o sis~ema 

em es~udo devem ser discu~idas. sendo assim descri~as: 

a) e = &inici.at para x > O • T = O (9) 

ou seja, em qualquer posição do perfil da coluna (X>O) , 

deve ser conheci da a umi dade i ni ci aI par a o ~empo i ni ci aI 

(~=O) • 

Nes~e ~rabalho. considerando-se desprez1veis 

as di:ferenças de po~encial gravi~acional en~re dois pon~os 

quaisquer da coluna de solo quando comparadas as diferenças 

que ocorrem en~re os po~enciais ma~riciais desses pon~os 

(analisando-se quando o meio não es~à sa~urado). assumiu-se 

que ocorre dis~ribuição uni~orme de umidade em ~odo o 

perfil de solo. para longos periodos de ~empo. No caso em 

ques~ão. considerou-se longos periodos. um ~empo 

de aproximadamen~e de 7 dias. 

Assim sendo. quando necessi~ou-se de~erminar 

a umi da de i ni ci aI na col una de solo após es~a j à ~er 

sofrido o processo de in:fil~ração. considerou-se o valor da 

umidade média na coluna como sendo a encon~rada em qualquer 

posição do perfil do solo. A umidade média foi ob~ida por 

diferença de peso da coluna no inicio do ~es~e de 

infil~ração e o seu peso seco, dividido por seu peso seco. 

b) é = es para x = O , T > O (10) 
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ou seja. na camada super~icial ocorre sa~uraç~o do solo e. 

no caso em ques~~o. o surgimen~o da carga hidráulica. No 

presen~e ~rabalho procurou-se mant.er a carga hidrául ica 

próxima ao valor recomendado por BERNARDO (1971) 

correspondendo a 0,05 met.ro. 

c) e = ao para X=oo ,T)O (11) 

ou seja. a coluna de solo deve ser su~icient.ement.e grande 

para que as camadas in~eriores não t.enham alt.eração do 

valor de um! dade &. 

3.3.3. Evaporaçao da água 

No present.e ~rabalho. devido ao fat.o do 

experimen~o t.er sido conduzido em recint.o ~echado. n~o ~oi 

considerada a ocorrência de evaporação da água na coluna de 

solo. Qualquer perda que ocorra no sist.ema deve ser 

at.ribuida à drenagem. 

3.4. Procediment.o para o modelo de sirnulaçao 

Baseando-se no t.rabalho de VAN DER PLOG 

(1974) e BOTREL (1999). a simulaç~o propost.a no presen~e 

est.udo ~oi obt.ida a part.ir de um modelo it.era~ivo 

codi~icado em linguagem de programação de alt.o nivelo Nes~e 

es~udo. ~oi u~ilizado a linguagem denominada ··PASCAL". A 

lis~agem do modelo compu~acional é apresen~ada no 

A~ndice 1. 
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Os aspec~os básicos referen~es ao sis~ema 

ado~ado par a a i deal i :zação do modelo são di scut.i dos a 

seguir. 

3.4.1. Delimitaç~o do sistema 

O medel o u~i 1 i :zado no 50 f t 'WG.r6' desenvol vi do 

atua de forma unidimensional. ou seja. s6 analisa o 

movimento da água em uma única direção. No caso em questão. 

baseando-se no fato de que nos tes~es de infil~ração quando 

se utili:za o infiltr6me~ro de anel. considera-se que o anel 

externo promove um efei~o de bordadura. minimi:zando o 

movimento lat.eral da água sob o anel int.erno. o modelo 

procura est.imar apenas o movimen~o ver~ical da água. onde o 

per f i I de solo é i magi nar i ament.e di vi di do em camadas de 

profundidade :z. como most.ra a ~igura 2. 

Considerando-se o 

incompressl vel • as funções 

sis~ema 

po~encial 

i sot.érmi co 

mát.rico 

e 

e 

condut.i vi dade hi dr ául i ca em mei o não sa 1.. ur ado devem ser 

conhecidas para cada camada imaginária. a fim de se 

quant.ificar a variação de unrldade que ocorre em cada 

camada ao longo do t.empo. A necessidade e import.ância desse 

aspect.o são apresent.adas a seguir: 

3.4.2. Aspectos matemáticos 

A simulação baseia-se na t.écnica das 

diferenças finit.as. ou seja. os cálculos envolvendo 

quant.idade de água que passa de uma camada para out.ra são 
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FigUJ~a 2 - Divisão hipot.ét..ica do perfil de um solo em 

camadas. 
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realizados den~ro de um intervalo de ~empo determinado. 

Considerando-se o 1ndice i como a posição da 

camada. é possível determinar a densidade de fluxo da água 

.de uma camada à outra através da equação de 

Buckingham-Darcy • ou seja: 

sendo: 

h[ i +1) - h[ i) 
q [ i à i +1) = - x ri à i +1) . ela) 

qLi à 1+1) - densidade de fluxo da camada i à 

-t camada i+1. L.T ; 

xLi à i+1) - condutividade hidráulica média entre a 

h[i) 

hU +1) 

- t camada 1 e a camada 1+1. L.T ; 

potencial hidráulico total da camada 

i, L; 

- potencial hidráulico total da camada 

i +1. L; 

- diferença entre a posição das 

camadas "i li e "i +1"; L. 

A si mbol ogi a 1 +1 deve ser entendi da como a 

camada inferior a camada 1. 

o potencial hidráulico total foi considerado 

como sendo o somatório do potencial mátrico. estimado 

através da metodologia proposta por Van Genuchten. o 

potencial gravitacional e o potencial de pressão, quando 

considerada a camada superficial. 
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Para o modelo de simulação foi considerado o 

valor médio da função k(e) de cada camada alravés de 

ponderação arilmélrlca. ou seja: 

k [ 1 J + k [ i +1 J 
k[ i à i +1 J = (13) 

sendo k[iJ a condullvidade hidráulica da camada i e k[i+1J 

a condulividade hidráulica da camada i+1. ambas na umidade 

considerada. 

Por defini ção. densi dade de fluxo si gni f i ca 

um volume de água que alravessa uma seção de área 

unilárla num delerminado inlervalo de lempo. Dessa forma. 

conhecendo-se a seção tolal de fluxo. o volume de água que 

permanece em uma delerminada camada cor responde à diferença 

ent·re a quantidade de água que enlrou nessa camada e a que 

sai u. ou seja: 

I:N[ i 1 = V( i -1 à i J - V[ i à i +1 ) (14) 

sendo: 

AV[i J variação no volume de água da 

d . La cama a ~. ; 

V[i-1 à iJ - volume de água que entrou na 

camada i. L 9
• • 
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vri à i+1] - volume de água que saiu da 

3 camada i. L • 

A variação de umidade a que ocorre na camada 

pode ser dada como o acréscimo de água re~eren~e ao volume 

que en~rou ou saiu do referido compar~imen~o: 

sendo: 

bV[i] 
a[ i J = a[ i J t + e15) 

Vol[i] 

a[iJ - umidade volumé~rica da camada i ap6s o 

a[ i] t 

3 -3 
acréscimo de umidade. L.L • 

umi dade vol umé~r i ca da camada i an~es 

do 3 -3 acréscimo de umidade. L.L ; 

bV[iJ - variação no volume de água da camada 

3 
i. L . 

Vol[i] - volume ~o~al da camada i. L 3
• 

A modificação da umidade numa determinada 

camada anal i sada • den~r o de um i n~er valo de tempo b~ • 

ocasiona novo valor de po~encial mátrico. promovendo en~ão 

um processo i ~erati vo de movi men~ação e redis~ribuição de 

água. 

-ta: O valor da densidade de fluxo q na in~erface 

água -solo é tr adi ci onal men~e conheci da como vel oci dade de 

infil~ração da água. Arquivando-se o valor da densidade de 
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fluxo 
.. 
q si muI ado na primeira camada em cada 

execu~ada pelo modelo. no respec~ivo ~empo que se procedeu 

o fenômeno. obt.êm-se diversos valores de velocidade de 

infil~raç~o ao longo do ~empo de ~es~e. A equaç~o desejada 

pode ser en~ão ob~ida a~ravés de regress~o linear por 

anamorfose da funç~o legar1 ~mo desses dados em funç~o do 

t.empo considerado. já que ~radicionalment.e espera-se que o 

fenômeno siga a ~endência propos~a por Kost.iavov. 

Como o modelo não con~abi I i za o pr ocesso de 

selamen~o de poros que ocorre nos casos prá~icos. 

considera-se a velocidade de infil~raç~o da água como sendo 

básica. quando não mais forem det.ect.adas diferenças nos 

.. 
valores de q gerados na primeira camada hipot.é~ica. em cada 

ciclo execut.ado pelo "soft.ware". 

3.4.3. Diagrama lógico de fluxo 

Adot.ando-se uma mel hor for ma de descrição 

fisica do modelo propost.o. é apresent.ado na figura 3 um 

diagrama de fluxo que represent.a o processo i~erat.ivo 

discut.ido an~eriorment.e. 

A aferição do modelo computacional baseia-se 

na comparação de uma conhecida dist.ribuição FCX), ajustada 

at.ravés de dados cole~ados na coluna ver~ical de solo. com 

uma dist.ribuição est.imada FoCxJ. obt.ida at.ravés do processo 

de simul ação. 

Para t.ant.o. ret.irou-se uma amost.ra n1 de 

valores est.imados pela equação obt.ida nos t.est.es 
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Entrada. do. va.lore. de 
umidade LnLcLa.l. resi.dua.l.. 
saturada. e os para.metros OI 

n e m de ca.da. c a.mada.. 

1 
Entrada. do valor da. carga. 
hidr6.ulica. utilizada. e ks. 

i 
ca.lculo do. ten&ao ( h) • da. 
conduti.vi.da.de hi.dr6.uli.ca. 

em cada. camada. 

1 
ca.lculo da. conduti.vida.d. 
m.di.a. entre dua.s c a.ma.da.s 

1 
ca.lculo da. d.nai.da.de d. 
fluxo entr. as cama.da. •• 

1 
Arqui.ve o va.lor d. q pa.ra. Incr.m.nto do va.lor de 

a. pri.mei.ra. cama.da. e o .tot na conta.bili.2aç:tto do 
valor do t.mpo t . t.mpo total. 

i • 
c6.lculo do volume de 6.gua. 
que paaaa. d. uma. c a.mad a. 
paro. out 1"0.. 

i 
c6.lculo da. nova. umi da.de 
que a. cama.da. ati.ngiu. 

A n 
primei.ra. c a.ma.d a. 
tingiu • sa.tura.ç:ti 

S 

Promova. a. .... r.gr.ssao dos va. 
Lor.s de q • t a.rquiva.dos 

1 
lmpr.sea.o da. equa.çtio de 
velocida.d. de i. n f i. L t. r a.ç do 

Figura 3 - Diagra~ lógico de ~luxo 



experiment.ais. e uma amost.ra nz de valores obt.idos por 

simulação. gerando-se uma amoslra n1 + nz, que so~reu 

t.rans~ormação de seus valores na respect.iva 

logarit.mo. com post.erior processo de regressã:o linear. 

Nest.as condições, analisou-se o coe~icienle de correlação 

"r" encont.rado. 

Em out.ras palavras. o coericient.e r re~ere-se 

à uma equação aj ust.ada médi a ent.r e FC x) e F oC x) . Não deve 

ser analisado apenas seu valor absolulo. Sua ~unçã:o é a de 

indicar qual a amost.ragem provenient.e de FCx) e FoCx) 

apresent.a menor desvio em relação à média. o que como 

consequência. indica qual a equação simulada que apresent.ou 

maior aderência à equação ajustada. 

Mediant.e as t.écnicas e met.odologias propost.as 

realizaram-se os experiment.os ao nlvel de laborat6rio com a 

~inalidade de a~erir o modelo propost.o. cujos result.ados 

obt.idos são discut.idos a seguir. 



4. RESUL T AOOS E DI SCUSSÃO 

4.1. Considerações sobre a sensibilidade do modelo 

Vis~o que o modelo propos~o sofre influência 

de fat.ores ~an~o físicos Creferen~es ao solo) como 

mat.emát.icos (~écnica de simulação) na realização do 

processo i~era~ivo, é passivel de en~endimen~o que a 

adoção de diferent.es valores de um mesmo parâmet.ro ligado à 

si muI ação pode gerar result.ados discrepan~es àqueles 

ob~idos em uma única est.ima~iva. podendo indicar influência 

não correlacionada com a met.odologia de aferição empregada. 

A discussão aqui apresen~ada procura ent.ão 

demons~rar alguns dos 'parâmet.ros de simulação que exerceram 

cert.a influência no processo como um t.odo. ado~ando-se 

cert.os crit.érios de avaliação e est.udo a fim de que a 

aferição do processo de est.imat.iva est.eja vol~ada. na 

medida do possivel, apenas para a ~écnica ut.ilizada. 

4.1.1. Aspect.os referent.es à profundidade da camada 

ela) 

o volume hipot.ét.ico de cada camada é um dos 

fat.ores que det.ermina. den~ro do processo de simulação. a 



variaç~o de umidade que ocorre num det.erminado pont.o do 

solo. 

Considerando-se const.ant.e a seç~o t.ransversal 

út.il ao f'luxo. dif'erent.es valores na dist.ância ent.re os 

cent.ros geomét.ricos de uma camada à out.ra. o que via de 

regra equivale à prof'undidade ~ de um compart.iment.o 

Cf'igura 2). representa um fator de infl uéncia na 

sensibilidade do modelo. já que implica em uma variação de 

ar mazenament.o da água. num det.er mi nado i nt.er valo de t.empo 

consi der ado. 

A discussão referente à importância desse 

parâmetro dentro da técnica iterativa utilizada pode ser 

enriquecida com os dados apresentados no Quadro 6. onde são 

most.radas as equações ajust.ada e estimadas para o solo de 

t.extura mais fina (solo 1) quando realizou-se o t.est.e de 

infilt.ração com o t.eor inicial de água no solo equivalent.e 

3 -3 
à 0.339 m . m . 

As equações est.imadas foram geradas at.ravés 

da ut.ilização de dif'erent.es valores de ~ durant.e o 

processo de simulação. 

Para est.e t.ipo de análise, considerou-se 

const.ant.e out.ros parâmetros de influência. como o int.ervalo 

de t.empo ht, por exemplo. Est.e parâmet.ro, especificamente. 

será discutido mais adiante. 



Quadro 6. Equações simuladas de velocidade de in:filtração 

&z 

(cm) 

9 

.0 

sob di:ferentes valores de &z - Solo lau 

~2.856 

Ajustada 

• Eguaçoes 

Simulada 

-O,.O~ 
~~, •• 5 . t 

~2.870 l 

.2,570 t 

r 

-0,428 
0,~80 

-0.492 
O,~~ 

-0,978 
0.~~9 

• - Equaçao de ve 1. oc i dader de i nf i 1. t r aç ao (em/h> da ó,gua 

em funçdo do tempo t ( mi nu t 011 > • 

No Quadro 1 do Apêndice 2 são apresentados os 

dados coletados no sistema de aplicação de água utilizados 

para o processo de regressão que gerou a equação ajustada. 

Para a análise dos valores do coe:ficienle de 

cor r el ação 1 i near "r". uti 1 i zou-se o teste t. t ". Est.e t.est.e 

est.at.ist.ico indica que t.odos os coef'icient.es r apresent.ados 

no Quadro 6 :foram signi:ficativos ao nível de lY. de 

probabilidade. ou seja. exist.e uma probabilidade de 99% de 

que os dados amostrados pertencem à uma mesma 

população. 

Observa-se que não houve di :ferença aparente 

dos coef' i ci entes I i near es das equações si muI adas com o 

coe:ficiente linear da equação ajustada. dentro do universo 

o 
umidade 

rerrerer-se 

no &01.0. 

í.ndice "a" 

iní.cial no 

ao teste 

correeponde

solo, 

reati:zado 

ao 

com 

tesle 

passo 

baixo 

quer 

teor 

com 

o indi.ca 

í.ni.cia1. de 

alta 

"b" 
ó,gua 



amos~rado. Es~a mesma ~endência pode ser observada no tes~e 

realizado com o solo de ~extura mais arenosa (solo 2) com 

umi dade i ni ci al de 0.285 3 -3 m.m podendo os r esul ~ados 

serem observados no Quadro 7. A equação ajustada foi ob~ida 

a par~ir dos dados coletados no sistema de fluxo. 

apresentados no Quadro 2 do Apêndice 2. 

Quadro 7. Equações simuladas de velocidade de infiltração 

I::.z 

(em) 

3 

5 

sob diferen~es valores de ~ - Solo 2a 

Ajustada 

20, .02 . 
-0,376 

t 

• Eguaçoes 

Simulada 

t-O'.O. 

~7, 899 
t-o , •• 7 

• 7,835 
t-0.36 • 

• - Eq~~ç~o de velocidQde de infiltrQçQo (em/h) 
em f~nç~o do tempo t {minutos>. 

0,962 

0.997 

dQ QgUQ 

Sob esta si ~uação. o ~es~e t demons~ra que 

todos os coeficien~es r foram significa~ivos ao nivel de 1% 

de probabilidade. Para uma melhor visualização do fenômeno 

discutido, as figuras 4 e 6 apresen~am gráficos com as 

equações aj ustadas pelos dados exper i mentai s e os pontos 

gerados pelas equações simuladas a~ravés dos diferen~es 

valores de I::.z utilizados na simulação. para os solos 1 e 2. 

respect.i vamente. 
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int.eressante observar que dentro do 

conjunt.o de dados amost.rados. n~o se verificou influência 

si gni f i cati va na est.i mati va das equaçêSes de vel oci dade de 

infilt.raç~o da água no solo quando se ut.ilizou diferent.es 

valores de .6.z no processo de simulaç~o. Em ambos t.est.es. 

verifica-se que. independent.ement.e do valor de 

utilizado. as equações simuladas apresentaram boa 

correlação com a equaç~o ajustada. 

Cont.udo. est.a t.endência de est.abilidade das 

equações si muI adas não é ver i f i cada nos t.estes r eal i zados 

em solos com baixa umidade inicial. como pode ser observado 

at.ravés do Quadro 8. Este quadro refere-se ao solo 1 quando 

o t.est.e de infiltração foi realizado com umidade in).~ial de 

3 -3 
0.164 m . m • 

Quadro 8. Equações simuladas de velocidade de infilt.ração 

.6.z 

(cm) 

9 

!5 

sob diferent.es valores de .6.z - Solo 1b 

~uaçoes * 
Ajust.ada 

10. 2~!5 . 
-0.297 

t 

Simulada 

t.~.2!50 

26,501 

-0 •• 17 
t 

t- 0 •• 67 

t-0 •• ~8 

• - Equnçao de velocidade de infiltraçao (em/h> 
em funç~o do tempo t (minutos). 

r 

O.~O~ 

0.~93 

0,~t.3 

da água 

o Quadro 3 do Apêndice 2 apresent.a os dados 



cole~ados para a de~erminaç~o da equaç~o ajus~ada 

Nes~a condiç~o de umidade inicial. 

verif'ica-se que valores crescen~es do parAme~ro I:.t:z. geram. 

no processo de simulaç~o. valores crescen~es do coeficien~e 

linear nas equaçc:ses simuladas. Apesar do t.est.e t. indicar 

que os coeficien~es de correlação apresen~ados no Quadro B 

foram ~odos significa~ivos ao nível de 1% de probabilidade, 

no~a-se que exis~e uma maior ampli~ude en~re es~es valores. 

indicando que dados est.imados de FoCx) perdem a aderência 

dos dados ajust.ados de FCx) com relação à média. 

De~ect.a-se ent.ão uma faixa de valores de I:.t:z. 

na qual o coeficien~e linear da equação simulada 

aproxima-se do coeficien~e linear da equação ajus~ada. Es~a 

mesma t.endência pode ser observado no t.est.e de inf'ilt.ração 

realizado com o solo 2. ~est.e es~e realizado com umidade 

inicial do solo equi vaI ent.e à 0.112 
3 -3 

m • m • cujos 

resul~ados são apresent.ados no Quadro 9. 

Quadro 9. Equações simuladas de velocidade de inf'il~ração 

I:.t:z. 

(cm) 

5 

:1.0 

sob diferen~es valores de àz - Solo 2b 

Eguaçoes '* 
Ajust.ada 

25,524 . 
-o, :1.23 

t 

Simulada 

2:1. ,8~P 

28,:l.P:I. 

35, :1.62 

-0,426 
t 

-0,466 
t 

-0,472 
t 

• - Equaçao de velocidade de infillraçao (em/h> 
em funç~o do tempo t <minutos). 

r 

0,497 

0,465 

0,507 
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Nest.a mesma si t.uaç~o, o Quadro 4 do 

Apêndice 2 apresenta os dados coletados para o ajuste da 

equação de velocidade de in~ilt.raç~o determinada no t.este. 

Os 

encontrados nest.a 

valor discrepante 

menores valores dos coeficientes r 

sit.uaç~o provavelmente é um reflexo do 

do coe~icient.e angular da equaç~o 

ajust.ada. em relação à situação flsica esperada do processo 

de in~il t.ração. O fenômeno pode ser visualizado através 

das ~iguras 6 e 7. onde é possivel observar o comport.ament.o 

das equações ajust.adas. 

A equaç~o de Buckingham-Darcy caracteriza-se 

por ser uma funç~o puntual. ou seja. utiliza valores de 

pot.enciais e condutividade hidráulica obt.idos numa 

det.erminada posição do solo. No present.e est.udo. est.es 

valores são obtidos no centro geométrico das camadas. 

Entret.ant.o. n~o s~o deter mi nados valor es 

int.ermediários de KCê) ent.re os cent.ros geomélricos 

considerados. A ponderação de forma aritmétrica de valores 

de condutividade hidr'áulica Ceq. 13) para a est.imaliva da 

densidade de fluxo que ocorre num det.erminado instante. 

provavelmenle induz a um err'o na t.écnica de simulação. já 

que esla função não é linear'. Est.e erro ger'ado na supost.a 

linearização da ~unção kCê) t.orna-se mais evidenle quant.o 

maior for o gradiente polencial de duas camadas 

consecutivas, fat.o que ocor're principalmente no primeiro 

comparlimenlo. já que esle localiza-se pr6ximo à uma zona 

sat.urada. 
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Medi ant.e esse efeit.o, fica passivel de 

ent.endiment.o que melhores est.imat.ivas do processo de 

infilt.raç~o da água no solo. baseada na t.écnica apresent.ada 

nest.e t.rabalho. dar-se-ão em condições iniciais de elevados 

t.eores de água no solo. visto que dessa forma at.enua-se o 

erro de linearizaç~o da funç~o kCe). 

Nestas condições. observa-se que o modelo de 

simulaç~o é pouco sens1vel à modificaç~es no volume de uma 

camada hipot.ét.ica. Essa caract.er1stica é importante na 

modelagem matemática que envolve utilização de muit.os 

compartimentos. na medida em que o emprego de uma malha de 

camadas de maior volume gera menor tempo gasto no processo 

de estimativa. 

Por outro lado, modelos cuja funç~o é a de 

es'li mar a posi ç~o da frent.e de moI hamento num det.ermi nado 

instan'le tornam-se mais precisos quant.o menor for o volume 

hipoté'lico adotado para o compart.imen'lo no modelo. 

A par 'li r dessa anál i se. a di scussão a ser 

apresen'lada no decorrer desse 'lrabalho refere-se soment.e 

aos 'les'les de infil'lração realizados com os solos na 

condição de alto teor inicial de água. Esta at.it.ude visa a 

. não i nt.rodução de fontes adversas de erro no est.udo da 

influência exercida por outros parâme'lros a'luan'les na 

sensibilidade do modelo de simulação. 



53 

4. 1 • 2. As pect.os referentes ao intervalo de t.empo 

Observando-se o diagrama l6gico de fluxo 

(figura 3) verifica-se que em cada ciclo execut.ado pelo 

"soft.ware" existe um increment.o do intervalo de t.empo (tat). 

o qual acumulado durant.e t.odo o processo it.erativo gera a 

contagem do t.empo total de si muI ação. Este parâmetro 

det.ermina. dent.ro da t.écnica de est.imati va ut.ilizada. por 

quant.o t.empo um determi nado valor de densi dade de fl uxo é 

uti I i zado par a contabi 1 i zação do movi mento de água de uma 

camada à outra. 

At.ravés da t.écnica das diferenças finitas. o 

•• tempo real. t. • uma função cont.i nua. é substi t.ul da por um 

parâ.met.ro At.. uma função descont.lnua. implicando assim em 

certa influência na sensibilidade do modelo. 

O Quadro 10 apresent.a as equaç~es simuladas 

e ajust.ada de velocidade de infilt.ração da água. para o 

solo 1. sendo o test.e realizado com umidade inicial de 

a -3 0.338 m . m • quando se uti I i zou di ferent.es valores de At 

no processo de simulação. 

Nest.as condiç~s. procurou-se manter 

const.ant.e o out.ro parâmetro de influência at.é aqui 

analisado Ctaz). correspondent.e à 0.03 metros, a fim de que 

os resul t.ados apresentados est.ej am vol tados si mpl esment.e 

para o efeito do parâmetro At. em estudo. 



Quadro 10. Equaç~es simuladas de velocidade de infil~raç~o 

A~ 

(s) 

0,5 

2 

sob diferen~es valores de A~ - Solo la 

Eguaçoes* 

Ajus~ada 

-'2,856 . 
t-O •• OP 

Simulada 

5,08-' t-O ,"-'6 

-0."22 
t 

• - Equaçao de velocidade d. infill~cçao (em/h> 
em funçao do tempo t (minuto.). 

r 

0,783 

O, P80 

O. P22 

da 6.gua 

U~i 1 i zando-se O ~es~e ~ ver i fi cou-se que os 

coeficien~es r das equaç~es de Al corresponden~e à 2 e 10 

segundos, apresen~aram siginif"icância ao n1vel de l~ de 

probabilidade. assim como o coef"icien~e de correlaç~o da 

equação simulada a~ravés de A~ corresponden~e a 0.5 

segundo. 

Obser va -se pelo Quadr o lOque. apesar da 

me~odologia de análise es~a~1s~ica n~o ~er sido poderosa 

suficien~e para de~ec~ar diferença significat.iva en~re as 

equações simuladas. valores crescen~es do parâme~ro Â~ 

geram, no processo de simulaç~o. aumen~o no valor do 

coef"icien~e linear da equaç~o. Esse fa~o deveria seguir a 

~endência ma~emá~ica impos~a pela ~écnica das dif"erenças 

fini~as. na qual uma melhor es~ima~iva do processo flsico 

es~aria ligada ao valor de Â~ ~endendo à zero, ou seja. o 

valor de A~ que ~ende ao tempo real. 
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Con~udo. veri~ica-se que exis~e uma ~aixa de 

valores de A~ no qual a equaç~o es~imada por simulaç~o 

~orna-se mais aderen~e àquela ajus~ada em dados 

experimen~ais. mos~rando que ~a~ores ou~ros podem es~ar 

in~luindo no processo i~era~ivo. ~azendo com que o 

parâme~ro A~ que melhor correlaciona dados es~imados com 

dados ob~idos. não siga a ~endência ma~emá~ica esperada. 

Essa mesma ques~~o pode ser veri~icada com o 

~es~e real i zado com a col una de solo de ~ext,ura mai s 

arenosa (solo quando o ~eor inicial de água 

encon~rava-se à 0.295 9 -9 m.m cujos valores s~o 

apresen~ados no quadro 11. 

Quadro 11. Equaç~es simuladas de velocidade de in~il~raç~o 

At. 

(s) 

O,!:S 

2 

sO 

sob di~eren~es valores de Â~ - Solo 230 

Eguaçoes * 
Ajus~ada 

20,1.02 . 
-0,976 

t 

Simulada 

8,699 

29,s14 

-0,383 
t 

t-O,.o1. 

-0,338 
t 

r 

0,797 

0,866 

• - Equ~ç~o de veloc\d~d$ d$ infiltraçao tem/h> 
em funç~o do t$mpo t (minutos). 

d~ ó.gUQ 

Nest.e caso. conclui-se a~ravés do t.es~e ~ que 

t.ados os coeficien~es de correlação t.ambém ~oram 

signi~ica~ivos ao nivel de 1% de probabilidade. 

Pelos dados apresent.ados. veri~ica-se que em 
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ambos solos anal i sados. t.omando-se como padr~o apenas o 

coe~icient.e de correlaç~o (r). o int.ervalo de t.empo ~t. que 

melhor correlacionou os dados amost.rados das equaç~es F(x) 

e Fo(x) em relaç~o à média. den'lro do universo amost.rado. 

corresponde à 2 segundos. 

Esse ~ en6meno pode ser visualizado nas 

~iguras e e 9 que apresent.am as equações ajust.adas para os 

solos 1 e 2 r espect.i vament.e. com os pont.os das equaç~es 

si mul adas • pont.os est.es ut.i 1 i zados par a obt.enç~o do 

coe~icient.e de correlaç~o r da equaç~o ajust.ada média. 

Baseando-se na met.odologia de análise 

ut.ilizada. veri~ica-se que o modelo comput.acional apresent.a 

cert.a sensibilidade à variações do parâ.met.ro "intervaLo de 

tempo» (At.). na est.imat.iva das equações de velocidade de 

in~ilt.raç~o da água. Mediant.e essa sit.uaç~o. t.orna-se 

necessário promover calibrações no so~t.ware desenvolvido. 

vi sando encont.r ar oval 01" de At. que mel hor se adapt.e à 

est.imat.i va de um processo de redist.ribuição de umidade ao 

longo do t.empo. Est.e procediment.o. em últ.ima análise. 

procura promover a melhor est.imat.iva de dados simulados com 

relação à dados observados. 

4.1. 3. As pec t.os referent.es à condut.ividade 

hidráulica em meio sat.urado (Jes) 

Além dos parâ.met.ros mat.emát.icos ut.ilizados 

pela t.écnica de est.imat.iva empregada nest.e t.rabalho. o 

modelo propost.o so~re influência de parâmet.ros ~isicos de 
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entrada de dados. referentes às caracteristlcas h1dricas e 

edáficas do solo. 

Nesta categoria de fatores atuantes no 

pr ocesso de si muI aç~o. o valor esti mado da conduti vi dade 

hidráulica em meio saturado Cks). fator empregado na 

equação de Van Genuchten. é um dos parâmetros que pode 

atuar de forma significativa na sensibilidade do modelo. 

como pode ser visualizado pelo Quadro 12. Este quadro 

refere-se à simulaç~o das equações ocorridas para o teste 

realizado com o solo 1 à alto teor inicial de água no solo. 

quando se utilizou diferentes valores de Ks em diversas 

esti mati vas. 

Quadro 12. Equações simuladas de velocidade de infiltraç~o 

Ks 

Ccm/h) 

f,90 

f,95 

2, cSO 

sob diferentes valores de Ks - Solo la 

Eguaçoes * 
Ajustada 

12,856 . 
t-O ,40P 

Simulada 

li,.t.t5 

16,297 

~8,8~2 

t- 0 ,428 

t- O ,48P 

-o, 4~1 
t 

• - Equ~ç~o de velocidade de infiltraçao (em/h> 
em f unçtio do tempo t (mi nu t 06> . 

O,P80 

o, PPi 

O,~P5 

da água 

Através da análise dos coeficientes de 

correlação r encontrados, pela vi sual i zação dos 

coeficientes lineares das equações simuladas. verifica-se 
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que o modelo de simulação apresen~a pequena sensibilidade à 

variações no valor de en~rada de Ks. apesar do ~es~e ~ não 

~er indicado diferença es~a~ls~ica significat-iva en~re os 

coeficien~es de correlação analisados. Nes~a si~uação. 

t-odos os coeficien~es de correlação r foram significa~ivos 

ao nível de 1% de probabilidade. 

Essa mesma ~endência de variação apresen~ada 

pelas equações simuladas no ~es~e de infil~ração realizado 

com o solo 1. ~ambém pode ser verificada com mesma 

ampli~ude para os ~est-es realizados com o solo 2. quando o 

~est-e de infilt-ração foi realizado com al~o t-eor inicial 

de água no solo. cujos result-ados são apresent..ados no 

quadro 13. 

Quadro 13. Equações si muI adas de vaI oci dade de i nf i 1 ~r ação 

Ks 

(cm/'h) 

2,50 

5,00 

sob diferent..es valores de Ks - Solo 2a 

Eguaçoes * 
Ajus~ada 

20,.02 . 
-0,976 

t 

Simulada 

.",699 

22,~7" 

-0,974 
t 

-0.989 
t 

t-O.97~ 

• - Equaçao de velocidade de infittroçoo (em/h> 
em funçdo do tempo t (minutos). 

r 

0.~45 

o,~s;>a 

da 6.gua 

At.ravés dos quadros apresen~ados nes~e 1 ~em. 
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verifica-se que o valor estimado do parâmetro Ks 

proporciona influência nas estimativas no inicio do 

processo de infiltração da água. fato este relacionado ao 

coeficiente linear das equações estimadas. 

A visualização do fenômeno em discussão pode 

ser realizada através das figuras 10 e 11 relativas à 

var i ação dos pontos esti mados de equação de i nf i 1 tr ação 

devido utilização de valores adversos de Ks. para os solos 

1 e a respecti vamente. 

A variabilidade das caracteristicas de 

condução da água no solo. tanto temporal como espacialmente 

é um fato plenamente esperado em condições de campo. Dessa 

forma. a requerida situação de isotropia do meio, imposta 

pelo modelo. torna-se praticamente impossivel. 

Nestas condições reais. o emprego do processo 

de simulação expresso em um software. estará muito ligado a 

uma melhor estimativa dos parâmetros de entrada do modelo. 

relacionados principalmente às propriedades fisicas do 

solo. como umidade ini cial • condutividade hidrãulica 

saturada. e os parâmetros (C(. nem) obtidos através da 

curva de retenção da água. por exemplo. 

Tor nam-se então i mpresci ndi vei s. melhores 

investigações com respeito ao número necessário de 

obser vaçÕ&s de um deter mi nado par âmet.r o par a que oval 01' 

médio adot.ado caracterize o local indicado. visto que 

espera-se alto coeficiente de variação dos dados obt.idos. 

em relação à caract.eristicas físicas do solo. 
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Além da necessidade de um número 

significa~ivo de dados para análise. é impor~an~e levar-se 

em consideração a in~erpre~ação dos resul~ados ob~idos. 

Apesar de geral. a u~ilização da es~a~ls~ica clássica 

(descri~iva) na me~odologia de avaliação. deve ser aplicada 

sob cer~os cri ~érios. Segundo ci ~a REICHARDT (1985). a 

umidade do solo segue uma dis~ribuição normal em várias 

amos~ragens possibili~ando assim a utilização de cer~os 

concei~os como estima~iva da média e desvio padrão. 

En~re~anto. comenta o autor. o parâme~ro 

condutividade hidráulica não apresen~a distribuição normal. 

Sob esta situação ~alvez fosse mais 

i n~eressan~e esti mar qual a sua di s~r i bui ção espaci aI e. 

consequentemen~e. de~erminar locais que apresen~am 

compor~amentos diferen~es. rela~ivos ao processo de 

infil~ração da água. Estabeleceriam-se assim "curvas de 

vel.ocidade de infil.tr-açdo". demonstrando locais de variação 

de redis~ribuição de umidade. 

De qualquer forma. recomenda-se que as 

determinações dos valores de entrada dos parâmetros fisicos 

uti 1 i zados no modelo de si muI ação sejam fei 'las medi an'le 

adoção de cer~os critérios. relacionados principalmen~e à 

uma es'lima~iva padronizada. 

Fi ca passl vel de entendi men~o que qual quer 

valor discrepante na entrada de dados pode promover 

influência significativa nos resultados a serem 

esti mados. Como coment.a MORAES (1991), .. há que se 
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discut ir inicialmente no sent ido minimizar a 

variabi l idade anal í. t ica. ou padronizar as ttré6uas". uma vez 

que a variabilidade do solo é inevitável. •• 

4.2. Considerações rel'erent.es à met.odologia de 

colet.a e est.imativa de dados. 

Para qualquer sis~ema ~isico que es~eja sendo 

es~udando. a ~ent.a~i va de si mulação apresen~a um entrave 

matemático. que é a quant.i~icação de todas as variáveis que 

atuam no ~en6meno. 

Essa ~entat.iva. em certos locais e condições 

de t.rabalho, é prat.icamen~e i mposs1vel vi st.o a gama 

incontável de ~at.ores a~uant.es. mui~o deles desconhecidos. 

que in~luenciam o processo como um todo. Como não haveria 

de ser di~erente. a descrição ma~emática do movimento da 

água no sistema ar-solo apresent.a o mesmo ent.rave. 

O present.e trabalho traz à tona quest.ões 

relevant.es do ponto de vista t.écnico. com relação à 

metodol ogi a empregada t.anto na est.i mat.i va das equações de 

in~iltração assim como no sistema de coleta de dados. 

sistema est-e ut-ilizado para a det-erminação da 

chamada equação ajust.ada. 

A ut-ilização das ~unções mat.emát.i cas 

empregadas nest-e trabalho para descrição do ~luxo de água 

no meio poroso ao ni vel de campo é um desses ent-raves. 

Nest-e sist-ema de ~luxo. o conceit-o isotropia. condição 

"sine qUG non" para t-ais ut-il izações , é uma caract-erist-ica 
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de di~lcil condicionamento prático. visto a influ~ncia 

sempre existente de canais de fluxo preferencial. criados 

por entidades biológicas. por exemplo. 

A maioria dos processos físicos de 

redistribuição de umidade ocorrem em condiç~es de solo n~o 

saturado, condição esta de di~lcil descrição quantitativa, 

visto o envolvimento de funções complexas entre e e h. Como 

exemplo, cita-se o processo de histerese. desconsiderado 

neste trabalho. não sendo conjecturados seus efeitos. 

Dessa forma. resultados encontrados através de técnicas de 

computação s6 podem ser considerados aproximados. 

Sobre esta quest~o. torna-se interessante 

ent~o o comentário textual de REICHARDT (1985) n •.• a 

equaçao de Darcy nao é universaLmente 'bIáL ida para todas as 

condiçoes de movimento de fluídos em materiais porosos. Há 

mui to tempo reconhecem.-se que a L inearidade das relaçoes 

fluxo 6radiente falha para valores m.ui to baixos e m.ui to 

1.2 
altos de 8radientes de H ... li 

Dentro desse contexto, o sistema de fluxo 

utilizado neste trabalho procurou possibilitar. na medida 

do possivel. melhores condições de contorno para 

interpretação dos resultados que porventura seriam obtidos. 

Através dos testes realizados, verificou-se 

que esse sistema de coleta de dados mostrou-se excelente na 

:1.2 Enleondeo-seo "H" como Sleondo o pot~nci.(ll tolal. 
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manutenç~o da carga hidráulica constante e em leituras ao 

longo do tempo. Apesar disso. encontrou-se certa 

di1'iculdade na exatid~o de leituras dos valores de água 

in1'il trada no inicio do processo de i n1'i 1 traç~o. Esta 

di1'iculdade 1'oi correlacionada à um provável tempo lento de 

resposta do sist.ema de alimentaç~o. mesmo sendo considerado 

o sistema de b6ia de acionamento vertical sensivel 

su1' i ci ente par a detectar var i açeses pequenas de vol ume de 

água no reservat6rio intermediário. 

Neste ponto da discuss~o. é importante citar 

que veri1'icou-se que os dados coletados no inicio do 

processo 1'oram aqueles que mais inter1'iriram na 

determinaç~o do coe1'iciente linear da equação simulada de 

velocidade de in1'iltração. 

Outra quest,~o de ên1'ase. já discutida 

anteriormente. relaciona-se à variabilidade espaço-temporal 

das caracteristicas 1'lsicas de condução de água que ocorrem 

no solo. cuja quant.i1'icação e caracterização é necessária 

em diversas metodologias de descrição de 1'luxo de 

umidade. 

Como já mencionado. a metodologia utilizada 

de colet.a de dados para este experimento procurou ser 

baseada nos procedimentos usuais exi stent.es em um 

laborat6rio de 1'lsica de solos. Nesta situação. há a 

possibilidade de se abrir vasto campo de discussão 

re1'erente à qual deve ser a metodologia mais precisa de 

obtenção dos valor es de det..er mi nados par âmet..r os f' i si cos 



para um dado ~enômeno es~udado. Vários pesquisadores 

emi~iram preocupaç~o sobre quest~s similares como qual a 

melhor ~orma de se determinar a curva de re~enç~o da água 

no solo para um determinado ~en6meno ~isico. ou se existe 

efei ~o do diâme~ro dos amost.radores na de~erminaç~o de 

cer~os valores como Ks. por exemplo. 

A simulação. como ~écnica de estima~iva de um 

processo. é uma ferrament.a Ó~il e em cer~os casos. 

indispensável na descrição de fenômenos complexos. Apesar 

de poderosa. essa ~errament.a ma~emá~ica es~á mui~o ligada a 

melhores estimativas dos parâmetros ~isicos usuais em seus 

pr ocedi men~os. Torna-se ent.ão i ndi spensável o 

direcionamen~o de pesquisas e cri~érios de análise vol~ados 

à quan~l~icaç~o o mais precisa possivel das variáveis 

hidricas-edáficas. pesquisa essa básica na sus~entaç~o do 

es~udo compu~acional aplicado. 
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5. CONCLUSOES 

Baseando-se nas discussões referentes aos 

resultados apresentados no presente trabalho. as seguintes 

conclusões podem ser feitas: 

i. Através da técnica de simulação empregada. 

verifica-se que o modelo de simulação adapta-se melhor à 

condições de pequeno gradiente de potencial entre as 

camadas i magi nár i as • que poder 1 am representar di ferentes 

posições no perfil do solo. No caso do processo de 

infiltração da água. este comportamento ocorre em condições 

de alto teor inicial de água no solo. 

ii. Sob esta situação. verifica-se que dentro 

do conjunto de dados amostrados. variações no volume 

imaginário do compartimento (parâmetro de influência na 

sensibilidade do modelo) 

significativas na simulação 

infiltração da água no solo; 

não promovem variações 

das equações de velocidade de 

iii. Verificou-se. entretanto. que o modelo 

de simulação apresenta relativa sensibilidade à variações 
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do parâmeLro li i nLer valo de Lempo". NesLas condições. 

recomenda-se calibrações no valor de At a ser utilizado em 

uma siLuação especifica. Para o esLudo em quesLão. em ambos 

os solos ut i 1 i zados • oval or de AL que pr omoveu mel hor 

aderência enLre equações simuladas e ajusLada corresponde a 

a segundos. 

i t). Com reI ação ao par âmeLro conduLi vi dade 

hidráulica em meio saLurado, verifica-se que o modelo de 

simulação apresenta sensibilidade ao valor esLimado de Ks. 

Devido a ampliLude de valores apresenLados pelo coeficienLe 

linear das equações simuladas. observa-se efeiLo desse 

faLor no inicio do processo de infilLração; 

v. Pace à iminenLe caract.erlsLica de 

variabilidade espaço-Lemporal apresenLada pelos faLores 

fisicos do solo, melhores esLimaLivas realizadas pelo 

modelo de simulação dar-se-ão com a uLilização de valores 

dos parâmeLros relacionados ao solo os mais represenLaLivos 

possivel sob uma deLerminada condição real. 
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Program in~il~racao. 
uses cr~; 
cons~ 

• 

i~ = a/3600; dh = 10; dv = 3; ah = 100; 
var ur.us.khs.aguav_sa~.al~a.n,m,somxq,somm.k,r. 

BEGIN 

kho.khv,~~,~a.show.a.b.somx.somy.somyq. 

carga.kvs: real; 
h,up.ui.kh.kr.psi.qh.qv.aguav. 
aguah: array rl .. aOl o~ real; 
agua~.agua_exc: array [1 .. aOl o~ real; 
x.y.mul.quadx.quady: array [1 .. 1000l o~ real; 
pg,vol.razao.i,j,con~a: in~eger; 

clrscr; 
con~a:=O;somx:=O;somy:=O;somxq:=O;somyq:=O;somm:=O. 

wri~e ('al~a: ');readln Cal~a); 
wri~e C'm: ');readln (m); 
wri~e ('n: ') ;readln Cn); 
wri~e (chrCa33).·r : ');readln (ur); 
wri~e (chrCa33),'s : ');readln Cus); 
wri~e ('condu~ividade hidraulica sa~urada 
readln Ckhs); 
wri ~e (' carga hidraul i ca : '); readl n (carga); 
khs:=khs/3600;wri~eln; 

wri~eln ('En~rada de dados de umidade inicial: '); 
for j:=l ~o 10 do 

begin 
wri~e C 'umidade da camada t,j,': '); readln(ui[jJ); 

end; 
~or j:=l ~o 10 do up[jJ:=uí[jJ; up[11l:=ui[10l; 
~~:=O; razao:=l; 
for j:=l ~o 11 do agua_excrjJ:=o; 
REPEAT 
for j:=l ~o 11 do 

i~ up[jJ >= us ~hen h[jl:=O 
else 
begin 

hCjJ:=-Cexp(lnCexpClnC(us-ur)/ 
(up[jl-ur))/m)-l)/n))/alfa; 

end; 
~or j:=l ~o 11 do psi[jJ:=(up[jJ-ur)/(us-ur); 
~or j:=l ~o 11 do 

i~ up[jJ >= us ~hen kr[jJ:=l 
else 
begin 

krrjJ:=expClnCpsi[jJ)/2)*expClnCl
expClnCl-expClnCpsirjJ)/m))*m))*a); 

end; 
~or j:=l ~o 11 do kh[jJ:=kr(jJ*khs;khv:=Ckhs+kh[lJ)/2; 
qvs:=-khv*Ch[lJ-Ccarga/2)-dv)/CCcarga/G)+Cdv/a)); 
~or j:= 1 ~o 10 do 

begin 
khv:=Ckh[jJ+kh(j+l))/a; 
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qv[jl;=-khv*Ch[j+l1-h[jl-dv+Cagua_exc[jl)/ah)/dv; 
if up[jl=us ~hen qvCjJ:=qvs; 

aguav_sa~:=qvs*ah. aguav[jl:=qvCjJ-ah; 
end; 

agua~[11:=aguav_sa~-agua_exc[11+agua_exc[2J-aguav[11; 

agua_exc[lJ: =0;agua_exc[2J: =0; 
for j:=2 ~o 10 do 

begin 
agual[jJ:= aguav[j-1J+agua_exc[j+1J-aguav[jJ; 
agua_excrj+l1:=0; 

end; 
vol:=ah-dv; 
for j:=l ~o 10 do 

begin 
up[jl:= up[jJ+Cagua~[jJ/vol); 
if up[jJ>us ~hen 
begin 

agua_exc[jJ:=Cup(jJ-us)-ah-dv; up[jJ:=us; 
end; 

end; 
~~:=~~ + i~; show:=~~M60; 
if razao=lruncCshow) ~hen 

begin 
razao:=razao+l;x(razao-1J:=show; 
y[razao-1J:=qvs*3600; 

end; 
UNTIL roundCup[lJ-l000)=us-l000; 
for j:=l ~o (razao-l) do 

begin 
x[ j J : =1 n( x[ j ) ) /1 n( 1 O); y[ j J : =1 n( y[ j J ) /1 nC 1 O) ; 
somx:=somx+x(jJ; somy:=somy+y[jJ; 
quadx[jJ:=x[jJ-x(jJ;somxq:=somxq+quadx[jJ; 
quady[jJ:=y[jJ*y[jJ;somyq:=somyq+quady(jJ; 
mu1[jJ:=x[jJ-y[jJ;somm:=somm+mu1[jJ; 

end; 
b:=Csomm - CCsomxMsomy)/Crazao-l)))/ 

Csomxq - Csomx-somx)/Crazao-l)); 
a:=Csomy/Crazao-l))-Cb*Csomx/Crazao-l))); 
k:=expCCLnCl0))*a); 
r:=Csomm-Csomx-somy)/Crazao-l))/sqr~CCsomxq-

CsomxMsomx/Crazao-l)))*Csomyq-CsomyMsomy/Crazao-l)))); 
go~oxy (50,11); wrile C'Equacao de Infil~racao: '); 
go~oxy C42.13);wrile C'q='.k:2:3.'Ml A ·.b:2:3.'cm/h'); 
goloxy C42,15);wrile C·r2 = • .r-r:l:6); 
repeal unlil keypressed; 
END. 

{Enlrada de Ks em cm/h} 

{Enlrada de umidade inicial na base de volume} 
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Quadro 1. Dados coleLados para ajusLe da equaç~o de 

velocidade de in~ilLraç~o - Solo la 

Tempo Lei Luras Volume 

inicial parcial acumulado in~ilLrado 

Cmin) Ccm) Ccm) Ccm) Cml) 

1 179.6 178,60 1,00 77,51 

2 177.70 1.90 147.27 

3 177.00 2.60 201.53 

4 176.20 3,40 263.54 

5 175,60 4,00 310.05 

6 174,90 4.70 364.31 

7 174.40 5.20 403.07 

8 173.90 5,70 441,82 

9 173.40 6,20 480.58 

10 172,90 6.70 519.34 

15 171.20 8.40 651.11 

20 169.70 9.90 767.38 

25 168.80 10.80 837.14 

30 167.70 11.90 922.40 

35 166.80 12.80 992.17 

41 166.10 13.50 1046.43 

51 164.80 14,80 1147,19 

59 163.90 15,70 1216.95 

87 182.90 18,70 1294.47 

76 161.80 17.80 1379.73 

88 160.60 19.00 1472.75 

97 159,60 20.00 1550.26 

125 156.50 23,10 1790.55 

134 155.50 24.10 1868.06 

149 153.70 25.90 2007.59 

156 151.10 28.50 2209.12 
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Quadro 2. Dados colelados para ajust.e da equaç3[o de 

velocidade de infilt.raç~o - Solo 2a 

Tempo Leit.uras Volume 

inicial parcial acumulado infilt.rado 
(min) (cm) Ccm) (cm) (m!) 

1 182.9 181,80 1.10 85,26 

2 180.40 2,50 193.78 

3 179,10 3,80 294.55 

4 178.90 4.10 317,80 

5 176,50 8,40 498.08 

6 175.20 7,70 596.85 

7 174.00 8,90 689.87 

8 172.90 10,00 775.13 

9 171.90 11.00 952.64 

10 170.90 12.00 930.16 

15 166.90 16.10 1247.96 

20 184.00 18.90 1465.00 

25 161.90 21,00 1627.77 

30 160.30 22.60 1751,79 

35 158.90 24.00 1980.31 

40 157.70 25.20 1953.33 

46 156.50 a6.40 2046.34 

97 154.60 28,30 2193.6a 

65 193.30 a9.60 2a94.38 

75 151.90 31.00 2402.90 

91 151.00 31,90 2472.66 

88 150.10 3a.80 a542.43 

96 149.10 33,80 a619.94 

104 148,10 34.80 a697.45 

125 145,30 37,60 a914.49 

136 143,90 39.00 3023.01 

148 142,40 40,50 3139.28 

180 138.60 44.30 3433.93 

192 137.00 45.90 3557,85 
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Quadro 3. Dados colet.ados para ajust.e da equaç~o de 

velocidade de infilt.ração - Solo lh 

Tempo Leit.uras Volume 

inicial parcial acumulado infilt.rado 
(m!n) (cm) (cm) (cm) em!) 

1 174,7 173.90 0.80 62.01 

7 171.50 3,20 248.04 

8 170.90 3.80 294.55 

15 167.70 7,00 542.59 

20 165,60 9,10 705.37 

21 165,20 9.50 736.37 

34 160.60 14.10 1092.93 

35 160.30 14.40 1116,19 

37 159,70 15.00 1162.70 

42 158.20 16.50 1278.96 

50 155.80 18.90 1465.00 

53 155.00 19.70 1527.01 

61 152.80 21.90 1697.53 

78 148,70 26,00 2015.34 

86 146,90 27.80 2154.86 

110 141.90 32.80 2542.43 

115 140,90 33.80 2619.94 

156 133,20 41.50 3216.79 

213 124,40 50.30 3898,90 

236 121,60 53.10 4115.94-

282 116.20 58.50 4534.51 

316 112.70 62,00 4805,81 

331 111,40 63,30 4906.57 
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\" 

Quadro 4. Dados coletados para ajuste da equaç.o de 

velocidade de inf'11traç~0 - Solo 2b 

Tempo Leit.uras Volume 

inicial parcial acumulado inf'iltrado 
(min) (cm) (cm) (em) Cm!) 

1 179,9 178.40 1.50 116.27 

2 177,20 2.70 209.29 

4 173,30 6.60 511.59 

8 165,40 14,50 1123.94 

10 162,10 17.80 1379.73 

13 157,20 22,70 1759,55 

16 152,70 27,20 2108.35 

20 147.50 32.40 2511.42 

25 141.90 38.00 2945.49 

32 134,40 45.50 3526.84 

35 131,60 48.40 3761.63 

40 126.60 53.30 4131.44 

50 117.30 62.60 4852.31 

55 113,20 66,70 5170.12 

64 106,50 73.40 5689.45 

70 103.40 76,50 5929,74 

77 99,30 80.60 6247.55 

98 87,30 92.60 7177.70 

107 82,20 97,70 7573.02 

128 71,00 108,90 8441.17 


