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RESUMO 

 

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de quantificar e 

caracterizar a variabilidade espacial dos parâmetros equação K = Kθ=0 exp(βθ), 

determinada pelo método do perfil instantâneo. Nessa equação, Kθ=0 é o 

coeficiente linear da reta lnK versus θ ou a condutividade hidráulica (K) para o 

teor de água no solo (θ) igual a zero e β o coeficiente angular. O experimento foi  

realizado no campus da “Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz” - 

ESALQ/USP, localizado no município de Piracicaba (SP), em um Latossolo 

Vermelho Amarelo, álico, A moderado, textura média, (Typic Hapludox), 

moderadamente a bem drenado. A parcela experimental tinha um comprimento 

de 70 m e uma largura de 20 m; na sua linha central ao longo do comprimento 

foram  considerados 50 pontos de observação, distanciados de 1 m entre si e, em 

cada um deles, instalados 5 tensiômetros eqüidistantes com suas cápsulas porosas  

localizadas  às profundidades de 0,15; 0,30; 0,45; 0,60; 0,75 m. No ponto central 

de cada circunferência de 0,10 m de raio, na qual foram equidistantemente 

instalados 5 tensiômetros, foi instalada uma sonda de TDR para medida da 



 x 

umidade nas mesmas cinco profundidades em cada ponto de observação. As 

medições de umidade e potencial mátrico foram feitas durante  62 dias ou 1.370 

horas, escolhendo se para este estudo o período compreendido entre os tempos de 

redistribuição 78 a 604 horas. Os resultados de umidade no solo (θ), potencial 

mátrico (φm), lnKθ=0 e β,  foram submetidos à análise estatística exploratória e 

descritiva para verificação da distribuição e identificação de valores extremos. 

Também  se calculou o número mínimo de subamostras necessárias para estimar 

o valor médio representativo dos parâmetros avaliados, para um nível de 

probabilidade de  95%, nos valores de  5, 10, 20 e 30% de coeficiente de variação 

em torno da média.  Para os parâmetros lnKθ=0 e β a análise do número de 

amostras foi também feita pela técnica “bootstrap”.  Análise da estabilidade 

temporal foi realizada com os dados de umidade no solo e potencial mátrico. Os 

resultados indicaram que o padrão de variabilidade dos parâmetros hídricos 

estudados (θ, φm , β e lnKθ=0) aumentou em profundidade, sendo os maiores 

coeficientes de variação aqueles apresentados pelo β.  A variabilidade da umidade  

(θ) foi baixa e aumentou com o tempo de redistribuição, enquanto que o potencial 

mátrico (φm), apresentou comportamento oposto, qual seja,  variabilidade alta no 

início da redistribuição diminuindo para média no final da avaliação. Não houve 

relação entre os parâmetros quanto ao número de amostras necessárias para 

estimar a média, indicando que a utilização dos métodos para determinação de 

número de amostras pode gerar valores bem diferentes e que sua aplicação deve 

ser feita com prudência. Tanto a umidade do solo quanto o potencial mátrico 

apresentaram estabilidade temporal, o que permitiu identificar quais os locais 

mais indicados para a realização de amostragens com reduzido esforço e grande 

precisão. 
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SUMMARY 

 
This work was carried out with the objective of quantifying and 

characterizing the spatial variability of the K = Kθ=0 exp(βθ) equation parameters, 

determined by means of instantaneous profile method. In this equation, β is the 

slope and Kθ=0  the intercept of the linear regression of lnK versus θ. The 

experiment site is located at the Campus “Luiz de Queiroz”, University of São 

Paulo, county of Piracicaba (SP), Brasil (22o 42’ 30” S e 47o 38’ 00” W) in a 

Typic Hapludox. The experimental plot dimensions were: length = 70 m and 

width = 20 m. In the central line of the length, 50 observation points 1m among 

themselves were considered each one with i) 5 mercury manometer tensiometers 

equally spaced in a 0.10 m radius circumference with their porous cups installed 

at 0.15, 0.30, 0.45, 0.60 and 0.75 m soil depths and ii) one TDR probe in the 

central point of the above circumference to measure soil-water content at the 

same five soil depths. Measurements of soil-water content and matric potential 

were made during 62 days of soil water redistribution, but the study was carried 



 xii

out using the redistribution time range from 78 to 604 hours. Results of soil-water 

content (θ), matric potential (φm),  lnKθ=0 and β were analyzed by the exploratory 

and descriptive statistics in order to verify  the data distribution and to identify 

outliers values. The minimum number of samples necessary to estimate the mean 

value of the assessed parameters was also calculated at a probability level of 5%, 

for variation coefficient values of 5, 10, 20 and 30%. For the parameters lnKθ=0 

and β, the analysis of number of samples was also made by using the “bootstrap” 

technique. Time stability analysis was used for soil-water content and matric  

potential data.  The results have indicated that the variability of the studied hydric 

parameters (θ, φm, β and lnKθ=0) increased with soil depth, being the higher 

variation coefficients those of the parameters β. The soil water-content (θ) 

variability was low and increased with the soil water redistribution time, whereas 

the matric potential had an inverse behavior, that is, high variability  at the 

beginning of  the soil water redistribution, decreasing to a medium one at the end 

of evaluation.  There was no relation among parameters in terms of number of 

samples needed to estimate the mean, indicating that the use of methods to 

determine the number of samples can led to values very differents; hence the 

appliance of these methods should be done with caution.  Both soil-water content 

and matric potential presented time stability, which permitted to identify the best 

points for future samplings with less effort and high precision. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No contexto das Ciências Agronômicas e Ambientais, a função 

condutividade hidráulica K(θ), isto é a condutividade hidráulica de um solo em 

função da umidade desse solo, tem especial importância para os estudos e solução 

de problemas práticos relacionados, entre outros, com a irrigação, a drenagem e a 

lixiviação de nutrientes e de poluentes.  Conseqüentemente, para o eficiente uso e 

manejo do solo e da água, para grandes áreas, tornam-se necessários o 

conhecimento e a análise, no tempo e no espaço, das propriedades do solo que 

quantifiquem a condução de água ao longo do perfil.  

O solo é um material poroso, cuja heterogeneidade determina uma 

grande sensibilidade entre a condutividade hidráulica (K) e a umidade (θ) 

resultando, normalmente, em uma função K = Ko exp[β (θ - θo)] para valores não 

muito baixos de θ, cujos parâmetros, θo (valor máximo de umidade), Ko (valor 

máximo de condutividade) e β, apresentam-se com elevado grau de variabilidade.  

O método do perfil instantâneo é o mais utilizado para determinar a 

função K(θ) no campo. A vantagem do método está no fato de ele basear-se em 

medições diretas no campo. A desvantagem está no alto investimento de tempo e 

mão-de-obra. Por essa razão existem  poucos  resultados experimentais para 

determinações da função K(θ) pelo método de perfil instantâneo com grande 

número de repetições. A realização de um experimento desta natureza, com um 
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grande número de repetições, torna-se, entretanto,  fundamental para esclarecer a 

natureza e  a magnitude da variabilidade dos fatores que influenciam a função 

K(θ). 

O trabalho que se apresenta foi desenvolvido, exatamente com o 

intuito de avaliar a variabilidade de um grande número de medidas da função 

k(θ), pelo método do perfil instantâneo, por meio da variabilidade dos parâmetros 

da equação representativa desta função e relacionar o comportamento dessa 

variabilidade, como número de medidas realizadas. Além disso, tendo em vista a 

variabilidade temporal das medidas de umidade (θ) e potencial mátrico (φm), 

exigidas pelo método do perfil instantâneo, fez-se também um estudo da 

estabilidade temporal de θ e φm, também com o intuito de avaliar a redução do 

número de medidas da função K(θ). 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  Movimento da água no solo 

 

O movimento de água no perfil do solo é um importante 

componente  no estudo de problemas relacionados à agricultura e ao ambiente. 

Para tanto é indispensável uma adequada caracterização das propriedades hídricas 

do solo, dentre as quais pode-se citar a condutividade hidráulica. 

A condutividade hidráulica do solo foi definida, empiricamente, por 

Henry Darcy em 1856, identificando-a como a constante de proporcionalidade, K,  

que aparecia nas relações matemáticas resultantes de seus experimentos de 

infiltração vertical em colunas de areia, completamente saturadas, para a 

filtragem e purificação de água para abastecimento urbano da cidade de Dijon na 

França. Atualmente é um dos principais parâmetros utilizados para estudos 

agrícolas e ambientais que envolvem o fluxo de água no solo, tais como, 

planejamento de sistemas  de irrigação e drenagem, rebaixamento de lençol 

freático, movimento de água no interior do perfil do solo, nutrição de plantas, 

controle de erosão e poluição da água (Jones & Wagenet, 1984; Freeze, 1994; 

Filizola et al., 1997; Queiroz et al., 1997; Jong van Lier & Libardi, 1999; Libardi, 

2000; Radcliffe & Rasmussen, 2000). 
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Libardi (2000) faz uma análise pormenorizada da equação de 

Darcy. Considerando a notação vetorial no sistema cartesiano, ela pode ser escrita 

como:  

  

 tKq φ∇−=     (1) 

 

em que q  é o vetor  densidade de fluxo para qualquer direção no espaço e tφ∇  o 

vetor resultante  dos componentes cartesianos triortogonais do vetor tgrad φ  de 

mesma direção que o vetor q . 

Em conseqüência das condições experimentais de seu trabalho, a 

equação de Darcy foi desenvolvida e aplica-se para quantificar o movimento de 

um líquido em condições de saturação, no entanto, a condição mais comum no 

meio poroso de nosso interesse, o solo, é  a não saturação. Atento a esta realidade  

Buckingham (1907) tentou e conseguiu quantificar o movimento da solução no 

solo não saturado. De acordo com Libardi (2000), a equação, também atualizada,  

proposta por Buckingham  tem a seguinte forma: 

 

 ( ) ( )θφθ mKq ∇−=     (2) 

 

sendo q  a densidade de fluxo da solução; K(θ) a função condutividade hidráulica; 

φm(θ) a função potencial mátrico e θ a umidade volumétrica do solo.  
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A equação de Buckingham (1907) apresenta a limitação de ser 

válida apenas para o movimento da solução no solo na direção horizontal, então 

Richards (1928) definiu um potencial total, φt, como resultante da soma do 

“potencial capilar” de Buckingham e o potencial gravitacional φz, reescrevendo a 

equação do movimento da solução no solo como:  

 

 ( ) tKq φθ ∇−=     (3) 

 

a qual é denominada atualmente de equação de Darcy-Buckingham. 

A  função condutividade hidráulica do solo, K(θ), é, conforme 

Libardi (2000), com base na eq. (3), numericamente, igual ao volume de água ou 

solução que atravessa, numa unidade de tempo, uma unidade de área de uma 

amostra de uma unidade de comprimento de um meio poroso (solo) sob uma 

diferença unitária de potencial total. Em termos práticos, a constante K é um 

índice que expressa a facilidade com que o solo transporta a água através dos seus 

poros.  

Quando se substitui a equação de Darcy-Buckingham (3) na 

equação da continuidade (4) 

 

 q
t

.∇−=
∂
∂θ      (4) 
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gera-se um novo modelo matemático que é a equação diferencial geral que rege o 

movimento da solução em solos isotrópicos com relação a K(θ) e conhecida pelo 

nome de equação de Richards, cuja expressão para o fluxo na direção vertical 

(Libardi, 2000) é: 

 

 ( ) 







=

z
K

zt
t

∂
∂φ

θ
∂
∂

∂
∂θ

     (5) 

 

sendo θ a umidade (m3 m-3), t o  tempo (horas) e z  a coordenada vertical de 

posição (metros). 

A determinação da condutividade hidráulica do solo pode ser feita 

por  métodos de laboratório e de campo.  No laboratório é possível atingir um 

grau de precisão e refinamento muito superior ao campo, devido ao elevado grau 

de controle das condições experimentais. Por outro lado, nas condições de campo, 

não obstante o grau de complexidade,  as medidas são feitas em condições 

naturais e com perturbação mínima do solo. Existem também os métodos 

indiretos que tentam quantificar a condutividade hidráulica a partir de outras 

propriedades do meio poroso cuja determinação seja mais fácil.  

De forma geral pode-se citar os seguintes métodos para 

determinação da condutividade hidráulica dos solos: Permeâmetro de carga 

constante; permeâmetro de carga decrescente; método das colunas grandes; 

método das colunas pequenas; método das condições transientes; infiltrômetro de 

tensão; método do furo do trado e  método do perfil instantâneo. A escolha do 

método depende de alguns fatores como disponibilidade de equipamentos, 
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natureza do solo, tipo de amostra disponível, experiência e conhecimento do 

pesquisador, faixa de tensão a ser estudada e objetivo das determinações  

(Richards & Weeks, 1953; Gardner, 1956; Ogata & Richards, 1957; Gardner & 

Miklich, 1962, Childs, 1969; Hillel et al., 1972; Klute, 1972; Reichardt et al., 

1975; Libardi et al., 1980; Van Genuchten, 1980; Jones & Wagenet, 1984; 

Amoozegar & Warrick, 1986; Green et al., 1986;  Klute & Dirksen, 1986; Shouse 

et al., 1992; Prevedello, 1996; Radcliffe & Rasmussen, 2000; Libardi, 2000). 

Dentre os métodos de campo o mais utilizado é o método do perfil 

instantâneo. É um método que foi inicialmente desenvolvido e testado para 

condições de laboratório em estudos de drenagem em colunas homogêneas de 

solo. Posteriormente foi aperfeiçoado por contribuições de vários autores, sendo 

também aplicável para determinar a condutividade hidráulica de solos não 

saturados in situ, mesmo para perfis heterogêneos, desde que o lençol freático 

seja ausente  ou esteja bem profundo. É um método prático que não necessita de 

equipamentos sofisticados para sua aplicação, que tem como principal limitação o 

fato de não ser útil  para áreas nas quais o movimento lateral de água seja 

significativo.  

Richards e Weeks (1953) foram, provavelmente, os primeiros 

pesquisadores a utilizarem a técnica do perfil instantâneo em experimentos de 

laboratório com utilização de colunas de solo e Richards et al. (1956) em 

condições de campo. Um novo aperfeiçoamento ao método, qual seja a 

eliminação do fluxo na superfície do solo com a colocação de uma lona plástica, 

foi determinado por Ogata e Richards (1957), enquanto que  Watson (1966) 

melhorou a técnica para obtenção dos dados tornando o método mais preciso. 

Para  aplicação do método do perfil instantâneo, uma  parcela de 

campo deve ser delimitada e inundada até a saturação. Dentro desta área, 
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suficientemente grande para que os processos em seu centro  não sejam afetados 

pelos seus limites, um tubo de acesso para medida da umidade do solo com sonda 

de nêutrons e uma série de tensiômetros para medida do potencial mátrico a 

diversas profundidades, são instalados. Atingida a condição de saturação 

interrompe-se a infiltração e cobre-se a superfície do solo com uma lona plástica 

para evitar a evaporação e a entrada de água através da superfície. Também 

assume-se que as condições internas sejam isotérmicas durante o processo.  A 

água  contida no perfil redistribui-se pelo processo de drenagem interna  e à 

medida que este ocorre, medidas periódicas de umidade e de potencial mátrico 

são feitas (Green et al., 1986; Libardi, 2000).  

Com este procedimento experimental, procura-se uma solução para 

a equação de Richards (1928) na direção vertical (eq. 5), isto é, integrando-se a 

equação de Richards (1928) com relação à profundidade Z, entre os limites Z = 0 

e Z = Z com as seguintes condições de contorno: 

 Z = 0; t ≥ 0; q = 0 

 Z = Z; t > 0; q = qZ 

obtém-se: 

 

 Z

Z

t
Z

q
z

KdZ
t

=
∂
∂

=
∂
∂

− ∫
φ

θ
θ

)(
0

   (6) 

 

ou,  rearranjando 
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sendo hz (m3 m-2) a armazenagem de água no solo entre a superfície (Z = 0) e a 

profundidade Z. Por meio de medidas simultâneas de umidade e de potencial total 

ao longo do perfil de solo durante a redistribuição da água, determina-se a 

variação de armazenagem hZ com o tempo t e o gradiente de φt ao longo de Z que 

aparecem na eq. (7) e, então, o valor de K(θ). 

Para a medida da umidade, com o tempo, ao longo do perfil é 

recomendável a utilização de equipamentos não destrutivos, como por exemplo, a 

sonda de nêutrons (Greacen, 1981) e o TDR (Smith & Mullins, 1991). Igualmente 

o mesmo deve ser considerado para determinação do potencial total, soma dos 

potenciais mátrico e gravitacional. Nesse sentido, o tensiômetro é um 

equipamento consagrado de medida da tensão ou potencial mátrico da água no 

solo, sob condições de campo (Or & Wraith, 2000) e, muito embora tentativas 

tenham sido feitas para automatizá-lo, o tipo tradicional com manômetro de 

mercúrio ainda é o mais adequado e utilizado para estudos da função K(θ). 

Normalmente, os valores de K(θ ) apresentam uma relação 

exponencial com a umidade (Hillel et al., 1972; Libardi, 2000), de maneira que a 

função K(θ) pode ser expressa pela eq. (13), cuja dedução pode ser feita a partir 

da regressão lnK vs θ : 
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βθθ += = 0ln KK      (8) 

oo KK βθθ += = 0ln              (9) 

 

Subtraindo a eq. (9) da eq. (8) tem-se: 

 

ooKK βθβθ −=− lnln    (10) 

ou 

 

( )
O

OK

K
θθβ −=








ln                (11) 

 

com 

 

( )Oe
K

K

O

θθβ −=                        (12) 

 

e, portanto, resultando em: 
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 )( oeKK o
θθβ −=     (13) 

 

sendo β o coeficiente angular da reta lnK versus θ e Ko a condutividade hidráulica 

para o tempo zero de redistribuição da água.  

Hillel et al. (1972) simplificaram bastante esta metodologia. Estes 

autores sugerem  um roteiro simples para a determinação da função K(θ) com 

base na elaboração de duas tabelas. A primeira para determinação da densidade 

de fluxo de água no solo nas diversas profundidades e para diversos tempos a 

partir da integral da eq. (7) com relação a profundidade do solo, aproximada para 

um somatório e ∂θ/∂t medida graficamente em pontos particulares no tempo em 

curvas de θ x t.  A segunda tabela, para cálculo da condutividade hidráulica em 

cada profundidade e para diferentes umidades, dividindo-se os fluxos q da 

primeira tabela pelos gradientes de potencial também obtidos graficamente a 

partir dos perfis de potencial total para os diversos tempos (Libardi, 2000).  

Uma alternativa na técnica do perfil instantâneo é a de se considerar 

o gradiente de potencial hidráulico como unitário. Com esta proposição Libardi et 

al. (1980) simplificaram mais ainda o procedimento para se determinar à função 

K(θ) a partir de medidas de umidade apenas durante o processo de redistribuição. 

As medidas da umidade do solo são feitas de várias formas. Dentre 

as técnicas mais utilizadas para este fim estão o método termogravimétrico, tido 

como o padrão, a tensiometria, a técnica da atenuação de raios gamas e o método 

da atenuação de nêutrons. No entanto, novas técnicas, alternativas, foram e estão 

sendo desenvolvidas. Neste caso citam-se as técnicas de tomografia 

computadorizada, ressonância magnética, indução eletromagnética, capacitância 
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elétrica e  time domain reflectrometry (TDR) (Smith & Mullins, 1991; Hanks, 

1992; Tommasselli & Bacchi, 1996; Gee & Ward, 1999). 

A técnica do TDR foi inicialmente desenvolvida para outros usos, 

porém logo utilizada para estudos e investigações em pedologia, inclusive com 

aplicações para o desenvolvimento de métodos para determinação da 

condutividade hidráulica do solo (Hudson et al., 1996). Devido à facilidade para 

obtenção de medidas não destrutivas e sem riscos para o homem e o ambiente, o 

TDR tem sido bastante utilizado para quantificar a umidade do solo. Como 

desvantagens, pode-se citar o seu alto custo, a complexa calibração e a existência 

de alguns erros inerentes à própria técnica (Hook & Livingston, 1995; Hook & 

Livingston, 1996; Frueh & Hopmans, 1997; Tommaselli, 1997). 

O princípio de funcionamento do método está baseado na 

velocidade de propagação de uma onda eletromagnética de alta freqüência (>50 

MHz) ao longo  de hastes de metal, paralelas, introduzidas no solo. O intervalo de 

tempo entre a entrada da onda no solo e a reflexão do sinal depois de alcançada o 

final das hastes, possibilita a determinação da umidade (Baker & Lascano, 1989; 

Dalton, 1992). 

 A velocidade de propagação do pulso eletromagnético no meio é 

função de uma constante (ε), denominada constante dielétrica. Assim, o método 

do TDR depende da determinação do valor do ε para o solo. Esta determinação é 

feita com referência a propagação de um pulso no ar. Para a água a constante 

dielétrica é estimada em 80. Para a maioria dos materiais de solo está entre 2 a 5, 

sendo, neste caso, muito afetada pelo seu conteúdo de água e pelos componentes 

da matriz do solo (Smith & Mullins, 1991; Hanks, 1992). A diferença 

significativa entre a constante dielétrica da água  e a constante dielétrica dos 

componentes da matriz do solo permite calcular o conteúdo de água no solo.  
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Topp et al. (1980) foram os primeiros pesquisadores que aplicaram 

o princípio do TDR para determinar o conteúdo de água no solo. Em seu trabalho, 

os autores mediram o tempo de trânsito do pulso eletromagnético em um cabo 

coaxial de comprimento conhecido  e correlacionaram o valor da constante 

dielétrica, ε, do solo com o seu conteúdo de água, θ. Desde então a técnica passou 

por diversos aperfeiçoamentos e melhorias que resultaram em sensível aumento 

tanto da precisão quanto das possibilidades de aplicação (Tommaselli, 1997; Or 

& Wraith, 2000).   

A velocidade de propagação v, de um pulso eletromagnético ao 

longo de uma linha de transmissão em um meio  como o solo  é  igual a: 

 

 
ε
c

v =      (14) 

 

em que c é a velocidade  da luz no vácuo (3 x 108 m s-1) e ε é a constante 

dielétrica do meio. Embora a velocidade de propagação do pulso não seja 

diretamente medida é possível deduzi-la, em função do comprimento L da haste 

ao longo da qual ela se propaga, pela da equação: 

 

 
t

L
v

2
=      (15) 
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sendo que o tempo t de propagação corresponde ao intervalo entre a entrada do 

pulso no solo e o seu retorno após atingir o final da haste   (Dalton, 1992; Kutilek 

& Nielsen, 1994). Substituindo a  eq. (15) na eq. (14) tem-se:  

 

 
2

2 







=

L
tcε     (16) 

 

Desta forma, conhecendo-se o tempo t de propagação do pulso, 

pode-se facilmente calcular o valor da constante dielétrica ε. Considerando que a 

constante dielétrica é uma característica altamente correlacionada com o teor de 

água torna-se possível estabelecer uma relação entre ambas de forma que se possa 

a partir de uma determinar-se a outra.  

A principal proposição para estabelecer a relação ε  vs θ  e calcular 

o conteúdo de água no solo foi feita por Topp et al. (1980). Estes autores sugerem 

a seguinte equação empírica de terceiro grau aplicável para solos minerais:  

 

 θv = -5,3 x10-2 + 2,92 x 10-2ε - 5,5 x 10-4ε2 + 4,3 x 10-6ε3 (17) 

 

Na equação original, sugerida pelos autores, ε aparece como Ka,  

“constante dielétrica aparente” que, para materiais homogêneos, é igual à 

constante dielétrica real.   
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No entanto, outros autores encontraram limitações para a aplicação 

da eq. (17) e sugerem modelos, também empíricos, que levam em consideração as 

influências de diversos fatores do solo (textura, matéria orgânica, conteúdo de 

elementos metálicos) na constante dielétrica, ε, sugerindo um modelo misto ou 

calibrações específicas para cada condição e tipo de solo (Tommaselli & Bacchi, 

1995; Silva & Gervásio, 1999; Or & Wraith, 2000). 

Considerando que o tempo de trânsito do pulso eletromagnético é 

muito pequeno, da ordem de 10-9 segundos, a técnica de quantificação necessita 

ser sofisticada e precisa, exigindo, portanto, equipamento eletrônico complexo e 

conseqüentemente caro.   Gee & Ward (1999) relatam que o desenvolvimento de 

sondas em forma de lança, tipo MP 917, iguais as que foram utilizadas neste 

trabalho, com diodos ligados em série, permitiu grandes avanços na determinação 

da variação temporal da umidade do solo, ampliando, sobremodo, as 

possibilidades de uso do TDR em estudos sobre dinâmica da água no solo. 

 

2.2 Variabilidade espacial do solo 

 

O solo é um corpo natural e complexo, resultante da interação dos 

seus fatores de formação (material de origem, clima, organismos, relevo e tempo) 

que o torna um sistema dinâmico e variável, fundamental para a sustentação das 

diversas formas de vida do planeta. Os processos de formação determinam, 

portanto, as características químicas, fí sicas e biológicas do solo, conferindo-lhe  

variabilidade espacial elevada. Esta heterogeneidade natural, reconhecida desde o 

início do século vinte, é também acentuada pelas técnicas de manejo do solo 

decorrentes de seu uso agrícola (Alvarenga & Sousa, 1995; Souza, 1992; Mata, 
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1997; Souza et al., 1997a; Alvarenga & Davide, 1999; Borges et al., 1999; 

Oliveira et al., 1999). 

Dentre as propriedades do solo, seguramente, a condutividade 

hidráulica está entre aquelas que apresentam maior índice de variabilidade. Na 

medida em que ocorre no espaço livre do solo, a condutividade hidráulica é 

influenciada por todas as propriedades que  afetam a distribuição, o tamanho e a 

forma dos poros. Assim, propriedades do solo como a textura, a estrutura, a 

densidade, qualidade das argilas e a matéria orgânica  exercem influência sobre a 

sua condutividade hidráulica. Outro fator importante que afeta a condutividade 

hidráulica é a umidade do solo (θ), estando implícito nesta relação que K(θ) é 

função direta de θ  e apresenta, na condição do solo saturado, a forma 

exponencial da eq. (13) (Buckingham, 1907; Gardner, 1958; Hillel et al., 1972; 

Libardi et al., 1980; Reichardt, 1996; Libardi, 2000).  

De acordo com Falleiros et al. (1998) a relação entre  K e θ é tão 

sensível que alterações muito pequenas, da ordem de 1 a 2%, nos teores de água 

podem gerar coeficientes de variação superiores a 170% no valor da 

condutividade hidráulica do solo não saturado.  

Bouma et al. (1989) sugerem efeitos do processo de gênese na 

heterogeneidade e conseqüente variabilidade dos parâmetros hídricos do solo. 

Para estes autores, o processo de desenvolvimento do perfil  influencia no padrão 

de porosidade, afetando a condutividade hidráulica do solo saturado. Baseando-se 

no exame de amostras micromorfológicas, eles concluíram  que  o 

desenvolvimento de microestrutura massiva resulta em baixos valores de Ko, ao 

passo que quando o processo resulta em poros de grãos simples e fissurais ocorre 

exatamente o contrário.  
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Outros fatores como sistemas de uso, manejo e erosão, que 

interferem nas propriedades físicas do solo, também afetam as suas propriedades 

hídricas e, conseqüentemente, a condutividade hidráulica. Nestes casos, 

geralmente ocorre um aumento na densidade do solo e redução da porosidade 

total, da infiltração e da condutividade hidráulica em relação à condição natural 

(Vieira & Muzilli, 1984; Centurion & Demattê, 1985; Corrêa, 1985; Silva et al., 

1986; Comegna et al., 2000).  

Utilizando amostras compactadas artificialmente, Silva et al. (1986) 

verificaram a influência do aumento da densidade nas propriedades físicas de dois 

Latossolos. Em ambos os casos verificaram que a compactação alterou a 

porosidade e a condutividade hidráulica do solo saturado. Quanto ao tamanho dos 

poros, observaram que o aumento da densidade elevou a percentagem de 

microporos com conseqüente redução dos macroporos. Quanto à condutividade 

hidráulica  observaram uma acentuada queda nos valores, certamente relacionada 

com a diminuição do espaço poroso que foi constatada.  

Carvalho et al. (1995) determinaram a condutividade hidráulica de 

um Latossolo Roxo distrófico (Latosssolo Vermelho (EMBRAPA (1999)) pelo 

método do perfil instantâneo. Eles concluíram que a função K = K(θ) possui uma 

clara tendência de aumentar com a profundidade em conseqüência do efeito do 

preparo periódico. De outra forma, Dechen & Vieira (1997)  apresentam 

resultados diferentes das conclusões de Carvalho et al. (1995), quando analisam o 

impacto de erosão induzida, pela remoção da camada superficial, em atributos 

físicos e químicos do solo. Neste caso, eles concluíram que há um decréscimo 

significativo na condutividade hidráulica do solo saturado com a profundidade e 

atribuem este fato à estratificação dos horizontes, diminuição do teor de matéria 

orgânica e alterações da estrutura do solo. 
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Silva (1988), estudando a variabilidade espacial de alguns atributos 

físicos de um Latossolo Roxo, concluiu, tendo como base teórica a estatística 

clássica, que propriedades do solo como areia, argila, densidade do solo e 

porosidade, apresentaram pequeno coeficiente de variação. Porém, o autor faz 

uma importante consideração quando afirma que para os parâmetros físicos do 

solo influenciados pelas alterações na estrutura a sensibilidade é muito grande. 

Desta forma, pequenas alterações em propriedades como a densidade do solo, 

podem acarretar grandes modificações em parâmetros que dela dependam,  tipo 

distribuição de poros, retenção e movimentação de água, aqui entendida como 

condutividade hidráulica. 

Flühler et al. (1976) incluem como fatores de variação da 

condutividade hidráulica do solo não saturado, os erros decorrentes e associados 

aos métodos experimentais (erros de leitura, experimentais, sistemáticos, 

calibração e equipamentos). Estudando a propagação desses erros na 

determinação da condutividade hidráulica pelo método do perfil instantâneo, estes 

autores informam que na faixa úmida os mesmos são responsáveis por 20 a 30% 

da variação dos valores de K. Informam também que os erros originados da 

leitura dos tensiômetros são mais importantes que outros  e ocorrem no início do 

processo de drenagem,  quando o gradiente hidráulico é menor que 0,3 mbar cm-1, 

enquanto que os erros de medida da umidade são dominantes durante o processo 

de secagem do solo,  quando a drenagem  é muito lenta. 

De forma semelhante  Maheshwari (1997) constatou diferenças 

entre valores de Ko em estudo de comparação das inter-relações entre parâmetros 

físicos e hidráulicos do solo. Seus resultados mostram que as determinações de 

laboratório podem superestimar os va lores de Ko , introduzindo erros,  em relação 

a medidas de campo, devido a alterações nas amostras e ocorrência de fluxo 
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preferencial durante o processo de medida. O autor sugere, então, que medidas de 

laboratório não podem ser usadas como estimativa de valores de campo para o 

parâmetro condutividade hidráulica do solo saturado, Ko.  

Banton (1993) comparou valores de Ko, determinados por métodos 

de laboratório e campo, examinando seus efeitos na estimativa da média, da 

variância e na distribuição deste parâmetro hídrico para um mesmo solo. Neste 

caso, as características estatísticas diferiram significativamente e não houve 

correlação entre  os resultados de campo e laboratório, cuja magnitude de 

variação foi dez vezes maior do que no método de campo.  

Prevedello et al. (1994), analisaram a magnitude dos erros 

envolvidos no cálculo da condutividade hidráulica em função da umidade, 

quando se adota o uso de simplificações metodológicas  como o gradiente de 

potencial hidráulico unitário. Neste caso, observou-se  que os erros na 

condutividade hidráulica são crescentes com a diminuição da umidade e  podem 

subestimá-la em valores compreendidos entre 12 até 73%. Porém, de acordo com 

Libardi (1978), tendo em vista o fenômeno da variabilidade espacial, o uso de 

simplificações para o cálculo da função K(θ), sob condições de campo,  pode ser 

vantajoso, pois  permite a substituição de métodos mais precisos por outros mais 

simples e que possibilitem a obtenção de um maior número de medidas. 

Russo & Bresler (1981) sugerem uma relação entre a condutividade 

hidráulica e o potencial total. Neste caso o coeficiente de variação da 

condutividade hidráulica do solo não saturado aumenta quando o valor do 

potencial total diminui.   

Importante registrar também, que o método de determinação pode 

ser fator de variação da condutividade hidráulica para um mesmo solo, podendo 
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tanto subestimar quanto superestimar os valores da função K(θ) (Bacchi & 

Reichardt, 1988; Comegna et al., 1996) mesmo quando a variabilidade é 

simplificada em função da aplicação de técnicas e conceitos como o “scaling” 

(Mallants et al. 1997).  

Neste sentido Reynolds & Zebchuk (1996) realizaram um 

experimento com os objetivos de: a) comparar um grande número de medidas de 

condutividade hidráulica calculada pelos métodos do permeâmetro de  Guelph e 

furo de trado; b) caracterizar a distribuição das medidas de Ko  e sua relação com a 

variabilidade espacial da textura,  umidade volumétrica antecedente, conteúdo de 

matéria orgânica e superfície topográfica de um solo de textura argilosa. Os 

métodos resultaram em estimativas equivalentes para Ko. Os resultados sugerem 

também que, o alcance, a magnitude e a estrutura da variabilidade da 

condutividade hidráulica do solo saturado foram controlados, primariamente, pelo 

grau de desenvolvimento e estabilidade da estrutura do solo no campo, em 

relação à textura, conteúdo de matéria orgânica e superfície topográfica.  

Associados aos métodos, os diversos procedimentos de cálculo 

também devem ser registrados como importantes fontes de variação da 

condutividade hidráulica, como mostram os resultados de Calvache et al. (1995). 

Porém, deve-se ressaltar que esta não é uma regra geral, tendo em vista os 

resultados de Queiroz et al. (1997),  que não encontraram diferenças 

significativas quanto ao procedimento de cálculo  da condutividade hidráulica do 

solo saturado, medida pelo método do furo do trado.  

O resultado da  influência de todo este conjunto de fatores e suas 

relações é tornar a condutividade hidráulica do solo uma das suas propriedades 

com maior índice de variabilidade espacial e temporal. Comprovando esta 

realidade, Souza et al. (1997b) verificaram a influência conjunta da gradagem e 
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matéria orgânica na distribuição de poros de um horizonte Ap para três diferentes 

solos e seus reflexos na condutividade hidráulica em relação aos horizontes mais 

profundos. Nos três casos analisados a condutividade hidráulica foi maior no 

horizonte Ap, logicamente em função da maior macroporosidade apresentada por 

este horizonte.  

Warrick & Nielsen (1980) apresentam uma tabela em que registram 

os níveis de variação de algumas propriedades físicas do solo. De acordo com 

estes autores a condutividade hidráulica é uma propriedade que apresenta alta 

variabilidade. Seus dados mostram que a condutividade hidráulica do solo 

saturado pode apresentar até 190% de variação, enquanto que para  a 

condutividade hidráulica do solo não saturado são bem mais significativos, 

podendo alcançar valores  até 420% de variação. Complementando, resultados 

experimentais publicadas por Anderson & Cassel (1986) indicam que a 

condutividade hidráulica do solo pode variar de 130 até 3.300%. Estes níveis de 

variação indicam que a utilização e extrapolação de valores médios, resultantes de 

observações experimentais de campo em estudos de dinâmica da água no solo, 

para este parâmetro hidráulico em suas aplicações agrícolas, geram erros cuja 

ordem de grandeza são significativamente elevadas, afirmam Nielsen et al. (1973) 

e Cadima et al. (1980).  

Uma análise mais apurada permite identificar nos resultados de 

Cadima et al. (1980) outras informações interessantes sobre a variabilidade da 

condutividade hidráulica do solo não saturado. Estes autores analisaram, sob 

condições de campo, a variabilidade espacial da condutividade hidráulica de um 

Latossolo Vermelho-Amarelo (Latossolo Vermelho (EMBRAPA (1999)), textura 

média. Eles concluíram que a variabilidade é mais acentuada nas camadas 

superficiais, diminuindo significativamente em profundidade. Também 
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constataram que a variabilidade temporal é muito significativa nas camadas 

superiores do perfil. Neste caso, os valores de condutividade hidráulica 

diminuíram bruscamente nas primeiras vinte e quatro horas após a interrupção da 

infiltração, atingindo valores extremamente baixos aos quarenta dias de 

experimento. 

Calvache et al. (1995) compararam dois procedimentos para 

determinação das relações K(θ). Utilizando o método do perfil instantâneo em 

cinco parcelas distribuídas em uma área de 10.000 m2 de um Typic Haplustoll  

eles concluíram que o ponto crítico das estimativas de K estão nos valores de Ko, 

cuja variação pode chegar a 150%, resultando em valores de K(θ) com até 100% 

de variabilidade.  

Resultados de Jong van Lier & Libardi (1999) também mostram 

que o valor da condutividade hidráulica do solo saturado, Ko, é a principal causa 

de variabilidade nas relações matemáticas entre K e θ. Estes autores conduziram 

um experimento para medir a variabilidade dos parâmetros da equação 

exponencial que relaciona a condutividade hidráulica com a umidade do solo, 

utilizando o método do perfil instantâneo, em uma área de 1.000 m2 , com doze 

pontos de observação, em nove profundidades, de  uma Terra Roxa Estruturada  

Latossólica (Nitossolo (EMBRAPA (1999)). Neste experimento os valores de γ 

(correspondente ao β da eq. 8) e Ko mostraram-se muito variáveis. Para o γ, a 

variação foi da ordem de 200 a 6000 em uma mesma profundidade, enquanto o 

Ko variou de 10-8 m2 h-1 kPa-1 a 102 m2 h-1 kPa-1. Verificaram também uma 

variação  muito maior dos valores de γ nas camadas superficiais, evidenciando 

que os problemas na determinação da função K(θ) e suas aplicações em estudos 

hidrológicos devem considerar essa característica.  
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Os mesmos autores, Jong van Lier & Libardi (1999), afirmam que a 

relação K versus θ, quando determinada pelo método do perfil instantâneo, 

principalmente para as camadas superficiais, não representa uma área muito 

maior do que àquela onde o método foi aplicado. Complementando esta última 

informação,  Anderson & Cassel (1986)  indicam que somente existe 

autocorrelação para propriedades como a condutividade hidráulica em distâncias 

menores que 2,5 metros e, conseqüentemente,  quando for necessária a obtenção 

de amostras independentes para investigar propriedades físicas do solo, como a 

condutividade hidráulica, o planejamento da amostragem deve considerar este 

fato. 

Ao contrário de Jong van Lier & Libardi (1999) e Anderson & 

Cassel (1986), resultados de vários estudos apresentados por Iwata et al. (1994) 

indicam que a dependência espacial da função K(θ) pode alcançar valores acima 

de 30 metros. 

De acordo com Berg & Klamt (1997), o conhecimento da 

variabilidade espacial das características do solo tem importância significativa 

para o correto uso deste recurso natural, uma vez que ela afeta as amostragens 

para fins de avaliações químicas, físicas e biológicas, indicando o número mais 

representativo de amostras, para o levantamento e a classificação, o mapeamento 

e aplicação de técnicas para o manejo e a recuperação dos solos.  

  Por sua vez, Warrick & Nielsen (1980) sugerem que os estudos e 

avaliações sobre a variabilidade dos solos devem contemplar  os padrões e 

freqüências de distribuição e estrutura da variabilidade. Sugerem a comparação 

entre  solos, locais e métodos de análise para todos os parâmetros possíveis, a 

partir de grupos  multidisciplinares  e com o uso da expressiva base de dados já 

existente. Finalizando, afirmam que “a variabilidade dos parâmetros físicos do 
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solo pode ser integrada para responder as crescentes questões sobre problemas 

específicos que permitam escolher os melhores sistemas de manejo”. Assim, 

pode-se alcançar a solução dos problemas contemporâneos, relativos à 

condutividade hidráulica, com equilíbrio entre o econômico e o técnico, gerando 

informações científicas mais claras e precisamente analisadas, cujos resultados 

poderão ser utilizados com grande confiança.  

Como se trata de um meio naturalmente descontínuo, o conceito de 

homogeneidade para os solos e suas características tem uma aplicação relativa e 

depende, portanto, da escala de observação (Seyfried, 1998). Por isso, 

estabeleceu-se que a  quantificação da variabilidade de um certo atributo medido 

neste corpo geológico deve ser feita por meio de técnicas estatísticas  (Grossi Sad,   

1986). 

Miyazaki (1993) também considera  que a heterogeneidade do solo 

é função de uma escala, visto que medidas de propriedades como densidade do 

solo, conteúdo de água, potencial mátrico, textura e temperatura, dependem do 

elemento de volume ou tamanho da amostra. Portanto,  a definição de 

uniformidade e heterogeneidade do solo depende de um volume elementar 

representativo (VER), o qual deve apresentar um pequeno desvio padrão,  retratar 

a estrutura da variabilidade espacial e  ser adequado para a operacionalização do 

método de medida. Vários trabalhos foram realizados com o objetivo de 

determinar a VER para as diversas propriedades físicas do solo, dentre as quais a 

condutividade hidráulica (Cogels, 1983; Bouma et al., 1989; Lauren et al.,1988; 

Rice & Bowman, 1988). 

Em escala macro, as  propriedades do solo  na paisagem, variam em 

resposta a variações regionais de clima e material de origem, conferindo-lhes 

características diagnósticas que possibilitam a sua individualização como corpos 
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naturais homogêneos ao nível de ordem. No campo, para efeito de classificação e 

mapeamento, tanto a variação em grande escala, quanto  aquela que ocorre em 

pequenas distâncias têm sido extensivamente descritas e classificadas. Não raro, 

em muitos locais do planeta, como nos EUA, existem levantamentos de solos 

com escala suficiente para identificar até dez unidades de mapeamento por 

propriedade rural, tal o patamar de detalhamento alcançado. Ao nível de série, a 

variabilidade das propriedades do solo é causada por pequenas mudanças na 

topografia que, por sua vez, afetam o transporte e o armazenamento de água no 

perfil, influenciando significativamente o desenvolvimento do solo. Porém, 

mesmo os mapeamentos mais detalhados não são suficientes para expressar  e 

descrever, em minúcias,  os padrões de variação das propriedades do solo ao níve l 

de parcela no campo (Mulla & McBratney, 2000), sendo necessário, pois, a 

aplicação de técnicas mais refinadas para quantificar precisamente algumas de 

suas propriedades no campo. 

A obtenção dos materiais de solo para quantificação da 

variabilidade pode ser feita utilizando amostras contínuas ou discretas. No 

processo de amostragem contínuo, a medida de uma determinada propriedade do 

solo é feita em toda abrangência da área de interesse no campo. Para tanto, usam-

se fotografias aéreas ou imagens de satélite, obtidas pelas técnicas de 

sensoriamento remoto. Como exemplo desta técnica, Mulla & McBratney (2000) 

citam a determinação da condutividade elétrica do solo com o uso do sensor de 

indução eletromagnética “Geonics EM-38”. Neste caso o procedimento de 

amostragem não precisa de planejamento prévio e elimina a interpolação entre as 

medidas. O processo de amostragem discreto requer a coleta de amostras em 

locais predeterminados e usa técnicas invasivas de obtenção. Desta maneira 

somente uma parte da população é observada e as suas características são 

inferidas por meio de técnicas estatísticas. 
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As técnicas estatísticas aplicadas ao estudo da variabilidade dos 

solos podem ser divididas em duas categorias: a estatística clássica e a 

geoestatística. 

A geoestatística é uma ferramenta  de análise de amostragem 

regionalizada, que descreve a dependência e a variabilidade espacial de uma 

variável a partir de correlogramas e semivariogramas, que explicitam o nível de 

dependência espacial, bem como o alcance de cada amostragem. A variável 

regionalizada possui, pois, um valor considerado representativo para toda uma 

região  no espaço, podendo ser representada por funções numéricas ordinárias que 

assumem um valor definido em cada ponto e descreve, matematicamente, um 

fenômeno natural qualquer. Este conceito possibilitou a interpretação precisa de 

resultados experimentais relativos a muitas propriedades químicas e físicas do 

solo (Cambardella et al., 1994; Gonçalves et al., 1996b; Couto & Klamt, 1997; 

Rodrigues & Zimback, 1997; Sousa et al., 1999; Mulla & McBratney, 2000).  

Detalhamentos dos princípios básicos, aspectos e requerimentos 

para o cálculo das diversas funções da geoestatística e suas aplicações no estudo 

da variabilidade das propriedades físicas do solo foram publicados por vários 

autores (Nielsen et al., 1973; Vieira et al., 1983; Trangmar et al., 1985; Vieira, 

1997; Vieira, 2000; Wendroth et al., 1997). 

 Warrick & Nielsen (1980) discutem a variabilidade espacial das 

propriedades físicas do solo no campo pela análise e detalhamento das funções 

estatísticas usadas para este tipo de estudo e, também, apresentam exemplos para 

ilustrar os conceitos teóricos.  

Russo & Bresler (1981) afirmam que as propriedades hídricas do 

solo não variam aleatoriamente no campo e que, portanto, sua descrição 
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estatística deve considerar a estrutura da variabilidade espacial. Considerando que 

a estrutura da variabilidade espacial das propriedades hídricas do solo é 

caracterizada por uma escala integral,  que representa a distância na qual 

determinado parâmetro está correlacionado com seu par e, conseqüentemente, o 

espaço para o qual cada valor é representativo, os autores relatam que cada 

parâmetro hídrico pode ser caracterizado estatisticamente por uma função de 

probabilidade independentemente da sua posição espacial e por uma função de 

autocorrelação que depende somente do valor da distância que separa dois pontos 

no campo. 

Gajem et al., (1981) estudaram a dependência e a estrutura  espacial  

para onze propriedades físicas de  um Typic Torrifluvent no Arizona. Neste caso 

foi difícil realizar generalizações, muito embora a zona de influência das 

propriedades físicas tenha sido fortemente dependente da distância entre as 

amostras. Os resultados também indicam que é difícil  atribuir uma escala mais 

precisa para estudos de variabilidade de parâmetros físicos do solo.  

Reichardt et al. (1986) fizeram uma revisão consultando 

importantes trabalhos sobre o tema variabilidade espacial de solos e apresentam 

uma comparação entre a estatística clássica e a geoestatística. Os autores  

mostram que as técnicas são complementares e que a geoestatística  possibilita a 

obtenção de respostas  que os  métodos clássicos não conseguem fornecer. 

Libardi et al. (1986) aplicaram as funções da teoria das variáveis 

regionalizadas para avaliar a magnitude da variabilidade espacial da umidade, 

textura e densidade de uma Terra Roxa Estruturada (Nitossolo (EMBRAPA 

(1999)) e concluíram que, as funções, autocorrelação e semivariância mostraram 

potencialidade para uso neste tipo de estudo. 
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Considerando que os métodos estatísticos diferem basicamente na 

forma de avaliar a variabilidade dos dados, Silva (1988) realizou um experimento 

com o objetivo de comparar a estatística clássica com a geoestatística em relação 

à quantificação da variabilidade dos atributos físicos do solo, textura, densidade 

dos sólidos, densidade do solo e curva de retenção de água em um Latossolo 

Roxo (Latossolo Vermelho (EMBRAPA (1999)). Como não conseguiu, nas 

condições de seu experimento, identificar a estrutura da variabilidade, este autor 

considera que a geoestatística não encerra todas as dificuldades para estudos de 

variabilidade espacial, muito embora seja  uma importante ferramenta auxiliar. 

No entanto, Mata (1997), afirma que a geoestatística o permitiu chegar a 

conclusões que passariam despercebidas caso fosse utilizada somente as 

ferramentas “tradicionais” ou estatística clássica, confirmando as conclusões de 

Reichardt et al. (1986). 

Mulla & McBratney (2000) detalham os conceitos e interpretações 

para a variabilidade espacial pela estatística clássica e pela geoestatística, 

ilustrando sua discussão  com modelos de semivariogramas, amostragens e 

interpolações. Também apresentam uma relação das propriedades físicas do solo 

e seus respectivos coeficientes de variação. Neste caso estão indicados quatro 

grupos de variabilidade: baixa magnitude  de variação, baixa a média; média a 

alta e alta magnitude de variabilidade. A condutividade hidráulica  saturada é 

classificada como de alta variabilidade, com percentuais variando de 48 a 352%, 

segundo os autores.  

A estatística não espacial, freqüentemente referida como estatística 

clássica, também é usada para examinar aspectos de variabilidade espacial dos 

parâmetros físicos do solo. Neste caso a amostragem é feita de forma 

inteiramente casualizada e sem considerar a posição relativa de cada variável no 
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espaço. Também assume-se que as amostras são completamente independentes 

entre si. Estes métodos estatísticos foram desenvolvidos a partir do ano de 1919, 

quando Ronald A. Fischer assumiu a direção do Departamento de Estatística da 

Estação Experimental de Rothampstead em Londres e passou a buscar métodos 

matemáticos que lhe possibilitasse obter conclusões sobre vários fenômenos 

experimentais. A base teórica e detalhamento dos métodos estatísticos clássicos 

estão amplamente descritos em (Spiegel, 1968; Gomes 1987a; Gomes, 1987b;  

Banzato & Kronka, 1995, Levine et al., 1998). Outros autores discutem 

diretamente a aplicação destes conhecimentos ao estudo da variabilidade dos 

solos (Warrick & Nielsen, 1980; Reichardt et al., 1986; Souza, 1992; Miyazaki, 

1993; Mulla & McBratney, 2000). 

Os parâmetros estatísticos considerados pela estatística clássica são 

a  média, a moda, a mediana, o desvio padrão da média, a variância, a distribuição 

da freqüência dos dados, o coeficiente de variação, a assimetria, a curtose e os 

intervalos de confiança para as estimativas dos dados. 

A média e seu correspondente desvio padrão são duas 

características chaves para a análise inicial da variabilidade de uma população. A 

média é considerada uma medida de posição ou medida de tendência central e sua  

estimativa é dada pela seguinte expressão matemática: 
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sendo N o número de medidas consideradas e Xi o valor de cada medida em 

análise. A mediana é o valor do meio ou a média aritmética dos dois valores 
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centrais, em uma seqüência ordenada de dados. A moda é o valor que ocorre com 

a maior freqüência.  

A média fornece uma idéia do conjunto de dados porém não 

permite avaliar a sua dispersão. Para tanto, dentre outras, uma maneira 

sofisticada, mas de tratamento matemático muito simples e de propriedades 

sempre convincentes, é a estimativa do desvio padrão (s), que é a  raiz quadrada 

da variância (s2). O modelo matemático para calcular  o desvio padrão é: 
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Na prática,  a média representa apenas uma estimativa  do valor 

correto da amostra. Tais estimativas são mais confiáveis à medida que se aumenta 

o número de observações. O desvio padrão indica a heterogeneidade do conjunto 

de dados em estudo. Desvios grandes indicam dados heterogêneos e com elevada 

dispersão de seus elementos. Ao contrário, desvios pequenos indicam mais 

homogeneidade dos dados e conseqüentemente pequena dispersão.  

Segundo Libardi et al., (1996) o  desvio padrão tem a vantagem de 

apresentar a variabilidade dos dados na unidade de medida original, sendo, desta 

forma, recomendável como estatística de avaliação da variabilidade.  Porém a 

utilização do desvio padrão para comparação de duas variáveis diferentes é 

inadequada, visto que as unidades de medida também são diferentes. Neste caso 

torna-se necessário uma medida relativa da variabilidade, tal qual o coeficiente de 

variação.   
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O coeficiente de variação é um número que representa o desvio 

padrão em percentagem da média. Para medidas de dispersão normalizadas em 

torno de uma média o CV é estimado pela expressão: 
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O CV é, pois, um número abstrato e relativo, que indica a precisão 

dos dados e possibilita a comparação  racional entre valores diferentes. 

Propriedades do solo com CV elevado são mais variáveis que aquelas com baixo 

valor de CV. Neste caso, existe até proposições de uma classificação para 

identificar a extensão da variabilidade das propriedades do solo com base no seu 

coeficiente de variação.  

Warrick & Nielsen (1980) classificaram a variabilidade das 

propriedades do solo, expressa pelo coeficiente de variação,  em três níveis: Baixa 

variação (CV < 12%), média (12% < CV < 80%) e alta (CV > 80%). Por outro 

lado, Mulla & McBratney (2000) citam outro esquema de classificação bem mais 

rigoroso, no qual valores de 0 - 15%, 16 - 35% e > 36%, para o coeficiente de 

variação, indicam pequena, média e alta variabilidade, respectivamente. 

Informações comp lementares aos momentos estatísticos já descritos  

podem ser obtidas  pela caracterização  da freqüência de distribuição  dos 

parâmetros medidos, contribuindo para definir de maneira mais completa a sua 

variabilidade.  
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A freqüência de distribuição corresponde a um arranjo tabular dos 

dados por classes, juntamente com as freqüências correspondentes. Esta função 

permite calcular médias, dispersões e a probabilidade de um dado valor ocorrer 

entre limites especificados. As curvas de freqüência aparecem, na prática, sob 

diversas formas características. Podem ter distribuição normal ou não, sendo 

simétrica ou assimétrica em relação à média. Quando a freqüência de distribuição 

é normal, a média, a mediana e a moda são iguais. Nos outros casos são 

diferentes. Uma distribuição assimétrica muito comum é a log-normal. Quando 

isto ocorre o valor da mediana é maior que a moda e menor que a média. 

Considerando que a distribuição normal é uma exigência básica para análise de 

dados pelos métodos da estatística clássica, as distribuições de freqüências 

assimétricas devem ser normalizadas. No caso da distribuição log-normal, isto é 

feito calculando-se o logaritmo natural do dado observado. Exemplos de 

aplicações  em que o logaritmo é usado para normalizar a distribuição dos dados 

aparecem em estudos das propriedades hídricas do solo (Sisson & Wierenga, 

1981; Reynolds & Zebchuk, 1996; Schaap & Leij, 1998; Comegna et al., 2000).  

A média (m) e a variância (s2) da distribuição do logaritmo 

transformado podem ser usadas para estimar a média aritmética dos dados não 

transformados usando a seguinte expressão: 

 

)5,0exp( 2smX +=      (26) 

 

A dispersão  de uma freqüência de distribuição normal  em torno da 

média é uma importante medida da variabilidade da população amostrada. A 

curva de freqüência de distribuição para uma população com alta variabilidade 
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apresenta-se relativamente larga e ampla, ao contrário, se a população varia 

pouco, a curva tem aspecto estreito e muitos dos seus valores estarão bem 

próximos da média e mediana. 

Segundo Reichardt et al. (1986) foram Nielsen et al. (1973) 

provavelmente os primeiros autores a verificarem que as  propriedades do solo 

obedecem a diferentes padrões de distribuição. De acordo com os autores muitas 

propriedades do solo, como teores de areia e argila, apresentam uma distribuição 

normal, enquanto outras, como a condutividade hidráulica, seguem distribuição 

assimétrica, geralmente log-normal. Estes padrões de distribuição também foram 

encontrados por vários pesquisadores; areia e argila (Vieira, 1997),  

condutividade hidráulica (Libardi et al., 1980; Banton, 1993; Logsdon & Jaynes, 

1996).  

Existem diversos métodos para identificar qual o tipo de 

distribuição de um conjunto de dados.  Jones (1969) propõe   a utilização de 

tabelas relacionando os valores de assimetria e curtose para testar a normalidade 

de um conjunto de dados com base na teoria estatística dos testes de hipótese;  

Warrick & Nielsen (1980) sugerem um método gráfico como sendo uma das 

maneiras mais fáceis; Guerra (1980) cita os testes não paramétricos de 

Kolmogorov-Smirnov e  Chi-Quadrado; Moraes (1991) e Beiguelman (1994) 

detalham o método dos momentos estatísticos, informando que é um dos mais 

utilizados para este propósito e  Libardi et al., (1996) demonstram a verificações 

da norma lidade para os métodos do gráfico de Henry, “box-plot” e ramos e 

folhas. 

Em estudos de variabilidade uma pergunta a ser respondida é: 

Quantas amostras devem ser obtidas para representar adequadamente uma 
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propriedade ou característica do solo diante de sua inerente variabilidade 

espacial?  

Os estudos disponíveis apresentam as mais diversas proposições, 

recomendando desde dezenas até milhares de amostras. Diante das questões 

econômicas, de tempo e praticidade, como realizar este processo?  

Esta etapa do estudo da variabilidade deve começar a partir de um 

planejamento de amostragem capaz de fornecer as bases para uma precisa 

identificação dos padrões da variabilidade espacial da propriedade em estudo. O 

número ótimo de amostras a ser coletado depende da variabilidade da população, 

do nível de precisão  desejado para estimar a média da população, do intervalo de 

confiança da média populacional, do custo das análises e disponibilidade dos 

equipamentos de laboratório. Em alguns casos, como para a condutividade 

hidráulica do solo saturado, esse número pode alcançar valores impraticáveis de 

até 26.000 amostras para estimativa da média com razoável precisão (Anderson e 

Cassel, 1986). 

 Para o caso de parâmetros cujas amostras são independentes e 

apresentam distribuição normal, a seguinte fórmula é muito utilizada para estimar 

o número  (N) de pontos amostrais necessários para calcular, com a precisão 

desejada, o valor da sua média. 
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em que t é o valor tabulado de Student para o nível de confiança estabelecido, s é 

uma estimativa preliminar do desvio padrão da população, d é o desvio padrão 

desejado da população em relação à média. Na teoria, desde que N não é 

conhecido o número de graus de liberdade necessários para a estimativa de t 

também não é. Existem na literatura proposições que permitem estimar o 

verdadeiro valor de N  a partir do cálculo interativo de valores estimados do 

próprio N e seus correspondentes graus de liberdade para t. Na prática,  sempre  

assume-se que o tamanho da amostra (N) é suficiente para tal objetivo (Mulla & 

McBratney, 2000), o que nem sempre é correto.  

Segundo Mulla & McBratney (2000), o modelo matemático para 

calcular o número de amostras de populações para as quais a variabilidade 

espacial é considerada,  difere da eq. (27). Neste caso, quando a correlação 

espacial existe, é necessário um grande número de amostras para estimar a média. 

Este incremento do número de amostras necessárias é estimado calculando-se  o 

número de observações independentes para a população. Sendo assim, o 

verdadeiro número de amostras para estimar a média é dado pela relação N 2/ N *, 

na qual o denominador refere-se ao número equivalente de amostras 

independentes. 

Normalmente o número de amostras que resulta da aplicação das 

metodologias tradicionais é muito grande, notadamente para os casos de 

propriedades do solo com grande variabilidade. Percebendo esta dificuldade 

prática para a obtenção de médias representativas, Vachaud et al. (1985) 

propuseram uma metodologia capaz de reduzir o número de observações 

requeridas para caracterizar uma propriedade física do solo.  Com base em 

estudos de conteúdo de água no solo esses autores introduziram o conceito de 

estabilidade temporal. Tal conceito pode ser definido como resultante da 



36 

associação invariável no tempo entre a localização espacial e as medidas 

estatísticas que caracterizam uma dada propriedade do solo, conforme bem 

explicitaram  Wesenbeeck et al. (1988). Para a umidade no solo este conceito foi 

comprovado, na medida em que o teor de água em um local mais úmido no solo 

tende a se manter assim em qualquer tempo.  

Gonçalves et al. (1999a) comprovaram o conceito de Vachaud et al. 

(1985) quando estudaram a estabilidade temporal da distribuição espacial da 

umidade no solo em uma área irrigada. Em seu trabalho os autores constataram a 

persistência das distribuições espaciais da umidade e a possibilidade  de 

identificar locais de amostragem  cujos valores permitam estimar a média geral 

da umidade em uma área, em qualquer tempo. Estas conclusões apresentam 

importantes conseqüências práticas relacionadas com o monitoramento da água e 

uso eficiente de sistemas de irrigação. 

Para aplicação do conceito de estabilidade temporal a um conjunto 

de dados é necessário que duas condições sejam atendidas. A primeira condição 

requer, para um determinado tempo, um número suficiente de observações para 

obtenção  de seus parâmetros estatísticos clássicos. Na segunda condição deve ser 

possível associar a cada posição ou local o seu valor estatístico de densidade de 

probabilidade de distribuição normal. 

Para analisar a estabilidade temporal Vachaud et al. (1985) 

propõem duas técnicas. 

A primeira, denominada de diferença relativa, faz uma análise dos 

desvios entre os valores observados individualmente e a média deles, medidos 

espacialmente. De acordo com Vachaud et al. (1985) igualdades ou pequenas 
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variações da diferença relativa entre posições ao longo do tempo indica a 

estabilidade temporal. 

A segunda técnica é o teste de correlação de Spearman (Campos, 

1983), que é utilizado como uma ferramenta estatística para indicar o grau de 

concordância da variabilidade espacial obtida em diferentes tempos.  

Kachanoski & De Jong (1988) aplicaram o conceito de estabilidade 

temporal como definido por  Vachaud et al. (1985). Concluíram que a 

armazenagem de água em um determinado local resulta da ocorrência de um 

conjunto de processos hidrológicos que operam em diferentes escalas espaciais e 

então, demonstraram que análises de coerência espacial poderiam ser usadas para 

examinar a estabilidade temporal como uma função da escala espacial de 

qualquer variável do solo. Suas conclusões significaram um avanço e ao mesmo 

tempo simplificaram a proposta de Vachaud et al. (1985). 

Outras considerações adicionais ao número de amostras incluem a 

profundidade, o tempo, a composição e o volume da amostra. Por outro lado, a 

profundidade é dependente de muitos outros fatores como o tipo de propriedade a 

ser medida, o tipo de equipamento usado para coleta, tipo e profundidade de 

cultivo e principalmente das condições de solo (seco, úmido, compactado). O 

tempo ou período de amostragem é particularmente importante quando se mede 

variáveis temporais, como teor de água e condutividade hidráulica do solo. 

Resumindo, para evitar erros de amostragem é necessário um rigoroso 

planejamento estatístico juntamente com a aplicação de técnicas adequadas.  

Várias estratégias para determinar a distribuição espacial dos pontos 

a serem amostrados foram desenvolvidas, entre as quais pode-se citar 
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amostragem dirigida, ao acaso, estratificada ao acaso, sistemática, estratificada 

sistemática, em faixas e amostragem geoestatística (Mulla & McBratney, 2000). 

Uma das formas para se obter amostras representativas é a 

reamostragem aleatória, em que cada observação de uma população tem a mesma 

probabilidade de ser incluída na amostra. Este processo pode ser feito com ou 

sem reposição. No primeiro caso, uma observação pode ser escolhida mais de 

uma vez, enquanto que no método sem reposição a observação só pode ser 

escolhida uma vez em cada reamostragem.  O método de reamostragem com 

reposição é mais vantajoso porque torna a população teoricamente infinita, na 

medida em que se pode obter um  número muito grande de amostras. Sua 

desvantagem é ser um processo trabalhoso e complexo. Para superar esta 

limitação técnica,  foram desenvolvidas poderosas metodologias de amostragem 

com base em programas de computador. A técnica  “bootstrap” de estimação é 

uma delas. 

O “bootstrap” é uma técnica computacional, recente,  desenvolvida 

para realizar inferências estatísticas de uma amostra populacional. O uso do termo 

“bootstrap” tem origem na frase ‘to pull oneself up by one’s bootstrap’, atribuída 

ao Barão de Munchausen, no livro sobre suas aventuras, escrito por Rudolph 

Erich Raspe no século dezoito.  

Na realidade o “bootstrap” é um procedimento computacional 

intensivo de reamostragem, baseado na técnica da substituição, que possibilita a 

estimação da distribuição amostral de estatísticas de interesse, tendo como base 

dados de uma amostra ou população. Utilizando-se esta técnica é possível realizar 

comparações estatísticas em áreas  diversas do conhecimento científico, como 

economia, ecologia, genética, biologia e agronomia, incluindo física de solos  
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(Efron & Tibshirani, 1993; Chung et al., 1996; Venkovsky et al., 1997; Amador 

et al.; 2000; Jhun & Jeong, 2000).  

Aplicações da técnica “bootstrap” ao estudo da variabilidade de 

parâmetros hídricos do solo são encontradas nos trabalhos de Dane et al. (1986) e 

Hendrickx & Wierenga (1990). Nestes trabalhos os autores utilizam o “bootstrap” 

para análise estatística e para o desenvolvimento de um método capaz de 

determinar o número mínimo de amostras  necessárias para estimar a média de 

uma população a partir de um determinado grau de precisão. 

Outro exemplo mais recente da aplicação da técnica “bootstrap” 

para estudo de propriedades hídricas do solo é o trabalho de Schaap & Leij 

(1998). Estes pesquisadores utilizaram o “bootstrap” em associação com funções 

do tipo “neural networks” para desenvolver esquemas de modelagem para o 

cálculo e estimativas da curva de retenção e condutividade hidráulica em 

condições de saturação e não saturação. Segundo seus resultados, o “bootstrap” 

foi importante ferramenta de apoio para o desenvolvimento de um sistema de 

modelagem para calcular propriedades hídricas do solo. 

Concluindo, pode-se afirmar que, associando-se os princípios da 

estatística clássica aos da geoestatística e aplicando-se as novas técnicas 

computacionais de reamostragem intensiva, como o “bootstrap”,  é possível 

definir,  a partir do número de amostras necessário para se ter um coeficiente de 

variação aceitável e do conhecimento da dependência espacial do fator em estudo, 

padrões de análise para realizar um estudo confiável e preciso de determinada 

característica do solo. 
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3  MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 Localização da área experimental  

 

O experimento foi  realizado no campus da Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ/USP, localizado no município de 

Piracicaba (SP), cujas coordenadas geográficas são as seguintes:  22o 42’ 30” de 

latitude Sul, 47o 38’ 00” de longitude Oeste e altitude de 580 metros. O relevo 

local é plano com declive na área experimental menor que 0,01 m m-1. 

De acordo com os dados metereológicos coletados regularmente no 

posto metereológico da ESALQ, a precipitação média anual na área é de 

aproximadamente 1.250 mm por ano, concentrada no período de novembro a 

fevereiro; a temperatura média do ar é de 21,5 oC. O clima regional é classificado 

como  tropical úmido, com chuvas de verão e seca de inverno, indicado como 

CWA pela classificação de Koëppen. 

 

3.2 Características do solo 
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O solo é um Latossolo Vermelho Amarelo, álico, A moderado, 

textura média, (Typic Hapludox). Apresenta-se moderadamente a bem drenado e 

o uso atual é com pastagem de capim elefante. A descrição do perfil, os 

resultados da análise granulométrica e os dados para curva de retenção de água 

(Reichardt et al., 1979) referentes ao solo estudado estão registrados nos 

Apêndices 1, 2 e 3, respectivamente. 

 

3.3 Parcela Experimental  

 

A parcela experimental tinha um comprimento de 70 m e uma 

largura de 20 m; na sua linha central ao longo do comprimento foram 

selecionados 50 pontos de observação, distanciados de 1 m entre si e, em cada um 

deles, instalados 5 tensiômetros, eqüidistantes, numa circunferência de raio de 

0,10 m, com suas cápsulas porosas  localizadas  às profundidades de 0,15; 0,30; 

0,45; 0,60; 0,75 m (Figura 1). No centro da circunferência de cada conjunto dos 5 

tensiômetros foi instalada uma sonda de TDR para medida da umidade nas 

mesmas cinco profundidades. Manômetros de mercúrio, localizados fora da área 

útil experimental, foram conectados aos tensiômetros, bem como os 

correspondentes cabos de TDR. Antes da instalação dos equipamentos a 

vegetação de capim elefante foi removida e queimada, assim como, foram 

realizadas uma aração e uma gradagem na camada 0 – 0,30 m para uniformizar a 

área experimental. 

Os tensiômetros utilizados foram construídos com tubos de PVC 

rígido com diâmetro externo e interno medindo 0,021 m e 0,016 m, 

respectivamente, e comprimento correspondente à profundidade de instalação. 
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Em um das extremidades foi acoplada e fixada, com cola, uma cápsula porosa  e 

na outra uma tampa rosqueável. Uma tubulação de plástico,  de “nylon”, com 

diâmetro interno de 0,002 m, também colada ao tubo de PVC, foi utilizada para 

conectar cada um dos 5 tensiômetros de cada ponto à  uma única cuba com 

mercúrio dos 5 manômetros de leitura do ponto. Os cabos dos TDRs e essa 

tubulação dos 5 tensiômetros foram embutidos em conduítes de plástico tipo 

“colpex”, enterrados e conduzidos até o suporte dos manômetros de leitura de 

cada ponto. 

 

Figura 1- Parcela experimental com dimensões e localização dos 50 pontos de 

observação. O detalhe mostra a configuração de um ponto de 

observação, no qual a distância horizontal entre os tensiômetros é de 

0,13 m e a distância da sonda TDR à linha de tensiômetros 0,10 m. 
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As cápsulas porosas, de cerâmica, foram selecionadas e testadas 

antes e depois da confecção dos tensiômetros. O teste foi realizado para 

determinar a condutância hidráulica e a pressão de borbulhamento até 1,1 

atmosfera, que é o valor acima do  mínimo para o perfeito funcionamento do 

tensiômetro (Libardi, 1999)1. 

As cubas do manômetro de mercúrio foram confeccionadas em 

acrílico, tinham forma cilíndrica e ficavam fixadas, por meio de um parafuso, ao 

suporte de madeira, no qual as leituras eram realizadas.  

 

 

Figura 2 - Sonda  do TDR Tipo 4 (PRB – H), modelo MP 917 da empresa E.S.I. 

Environmental Sensors Inc., mostrando os seguimentos e pontos de 

medida da umidade no solo 

 

                                                 
1 LIBARDI, P.L. Condutância hidráulica de cápsulas porosas para tensiômetros .  Piracicaba: ESALQ, 

Depto de Ciências Exatas, 1999.  (Roteiro de aula prática) 
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As sondas de TDR  utilizadas foram do modelo “Type” 4 (PRB – 

H), model MP 917 da empresa E.S.I. Environmental Sensors Inc., com cinco 

segmentos de 0,15 m para medida da umidade. As sondas, em forma de hastes, 

são construídas com partes de aço inoxidável, epóxi e plástico de alta densidade. 

Fisicamente é parecida com uma lança curta com laterais metálicas. Os 

segmentos de medida de cada haste são formados por componentes eletrônicos 

encapsulados nos intervalos definidos para leitura das umidades. A umidade 

medida em cada profundidade é uma média da umidade existente ao longo do 

segmento correspondente. O modelo possui também um código interno de 

identificação  que é automaticamente reconhecido pelo software interno do 

modulo de leitura. A Figura 2 mostra o tipo de sonda que se utilizou no 

experimento.  

 

  

Figura 3 - Módulo de leitura e painel do aparelho TDR  Moisture Point MP-917 

da empresa E.S.I. Environmental Sensors Inc. 

 

O Moisture Point MP-917 (Figura 3) apresenta em seu painel um 

“display” de quatro dígitos, dois interruptores simultâneos, dois botões de 
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acionamento por pressão e dois conectores para cabos. Todos os botões são 

identificados por um rótulo indicando sua função. O  “display”, com os quatro 

dígitos, está dividido em duas partes.  Na direita, indica o número do segmento da 

sonda. Na esquerda, dependendo da posição do interruptor, indica o “time delay” 

em nanossegundos (ns) ou a umidade em percentagem e a base de volume. 

Quando a leitura é feita em “time delay” o equipamento  mostra o tempo de 

propagação do pulso eletromagnético para cada segmento da sonda. 

Os tensiômetros e as hastes de TDR foram instalados no campo em 

furos previamente abertos com uma sonda de metal com diâmetro semelhante ao 

dos equipamentos correspondentes. Durante a instalação dos equipamentos 

tomou-se o cuidado de estabelecer um perfeito contato entre a cápsula porosa do 

tensiômetro  e as sondas do TDR com o solo.   

 

3.4 Ensaio de perfil instantâneo 

 

A solo da parcela experimental foi umedecido aplicando-se água 

por meio de irrigação por aspersão, continuamente, durante 5 dias, até os 

tensiômetros indicarem leitura constante. Em seguida, a superfície do solo foi 

coberta com uma lona plástica, satisfazendo assim a primeira condição de 

contorno exigida pelo método do perfil instantâneo. A partir desse momento e 

durante o processo de redistribuição, a umidade no solo (θ) e o potencial mátrico 

(φm) foram monitorados pelas leituras dos TDRs e dos tensiômetros. O intervalo 

entre duas leituras foi inicialmente de seis horas, aumentando gradativamente até 

1, depois 2 dias até o fim do experimento, quando o processo de redistribuição já 
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estava muito lento.  O período de duração de coleta dos dados experimentais foi   

de 62 dias  ou  1.370 horas, entre 19 de junho e 19 de agosto de 2000.  

Devido à ocorrência de variações nas leituras iniciais dos 

tensiômetros, com muitos pontos apresentando potencial de pressão, a escolha do 

período de avaliação e determinação  do tempo inicial representou  uma 

dificuldade experimental. Assim, muito embora as leituras tenham se iniciado 

imediatamente após a cobertura da parcela com plástico, para a discussão dos 

resultados, escolheu-se 78 horas como  tempo inicial, tendo em vista ter sido este 

o tempo a partir do qual todos os tensiômetros passaram a apresentar leituras 

indicando potencial mátrico muito próximo de zero. O tempo final (604 horas) foi 

escolhido por ter sido aquele que contemplou um conjunto completo de leituras 

de umidade no solo (θ) e de potencial mátrico (φm)  antes da ocorrência de uma 

chuva, da qual uma parte muito pequena infiltrou e poderia alterar as condições 

experimentais. A Figura 4 mostra alguns aspectos do experimento de perfil 

instantâneo.  

 

 

 

 



47 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

Figura 4 - Aspectos gerais do experimento de perfil instantâneo. a) ligação dos 

pontos de leitura aos manômetros, b) tensiômetros e TDR em um 

ponto de determinação, c) vista geral dos 50 pontos de determinação 

na linha central da parcela experimental, d) trados utilizados nas 

coletas, e) vista geral do experimento de perfil instantâneo  

 



48 

3.5 Calibração do TDR 

 

Terminado o ensaio de perfil instantâneo, a lona plástica foi 

retirada, permitindo a secagem e umedecimento do perfil do solo. Com o objetivo 

de  estabelecer a relação entre a leitura do TDR e a  correspondente umidade no 

solo, foram realizadas leituras de TDR e amostragem de solo por tradagem, em 

14 pontos diferentes,  nas mesmas profundidades das leituras dos TDRs. As 

amostras de solo foram utilizadas para a determinação da umidade por meio 

gravimétrico segundo a metodologia proposta por Kutilek & Nielsen (1994).  

Foram retiradas 42 amostras por profundidade, totalizando 210 pares de leituras 

de TDR x umidade no solo (θ). 

Para transformar a umidade gravimétrica em umidade volumétrica, 

também foram retiradas amostras indeformadas nas cinco profundidades. Estas 

amostras foram retiradas em orifícios feitos com o auxílio de um trado 

especialmente construído para este fim (Figura 4d). Tal equipamento possibilitou  

a abertura de orifícios com dimensões de 0,14 m de diâmetro, suficiente para a 

introdução de um amostrador de Uhland. Os cálculos seguiram o roteiro indicado 

por Hanks  (1992) e Libardi (2000). 

A partir do conjunto de dados de umidade volumétrica (θ) e leituras 

de TDR foram ajustadas equações de calibração para cada profundidade e cada 

ponto de observação. 

 

3.6 Análise computacional  
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As leituras dos tensiômetros e das sondas de TDR foram 

processadas utilizando-se um programa de computador descrito por Jong van Lier 

& Libardi (1999), cujo procedimento é apresentado a seguir:  

Os valores de θ em função do tempo (t, h) são ajustados, para cada 

profundidade, à equação 

 

 zm
z tn=θ     (28) 

 

em que mz e nz (h
-mz) são os coeficientes de ajuste da eq. (28). Em função da eq. 

(28), tem-se que 
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sendo zi (m)  a espessura da camada i. A partir da soma dos valores dos potenciais 

mátrico e gravitacional obtém-se o potencial total da água no solo (φt, kPa) em 

cada tempo e profundidade, o qual é ajustado, para cada tempo, à equação 

 

 2zrzqp tttt ++=φ       (31) 

 

na qual pt (kPa), qt (kPa m-1) e rt (kPa m-2) são seus coeficientes de ajuste. Em 

função da eq. (31), tem-se que 

 

 zrq
z tt

t

t 2+=
∂
∂φ

    (32) 

 

Por meio das equações (29) e (32) calculam-se, para cada t e z, os 

dois elementos do membro direito da eq. (7) obtendo o valor de K(θ) para a 

umidade correspondente. A partir do conjunto de pares de dados (K vs θ) assim 

obtidos estimam-se os parâmetros K0 e β da eq. (13).  

Dos cinqüenta  pontos de medida instalados no campo cinco pontos 

foram eliminados devido à ocorrência de problemas e defeitos  nas sondas de 

TDR  e nos tensiômetros. 
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3.7 Análise estatística dos resultados 

 

  Com o resultado da análise computacional descrita no item 3.6, 

gerou-se  para cada profundidade, 45 valores de lnKθ=0 e β (eq. 8), os quais foram 

submetidos à análise estatística. Os valores de umidade θ  (m3 m-3)  resultaram 

das medidas indicadas pelas leituras do TDR calibradas pela correção com a 

umidade gravimétrica do solo. O potencial mátrico φm  (kPa) foi calculado com 

base na medição da altura da coluna de mercúrio para cada ponto e profundidade 

correspondentes, por meio da expressão (Libardi, 2000): 

 

ZhH cm ++−= 6,12φ    (33) 

  

na qual, H é a leitura do tensiômetro, feita a partir da superfície do mercúrio na 

cuba; hc é a distância do nível de mercúrio na cuba à superfície do solo no 

momento da leitura e Z a profundidade de instalação da cápsula, todas em metros. 

Para análise da variabilidade espacial dos dados de lnKθ=0, β, θ  e 

φm, utilizaram-se técnicas de estatística descritiva e estabilidade temporal.  

As  análises descritivas  e exploratórias foram feitas com o objetivo 

de observar o comportamento geral dos dados obtidos e auxiliar no planejamento 

de outras análises estatísticas e seguiram as indicações de Libardi et al. (1996). 

Para tanto se utilizou o “software” Statistica for Windows (Stat Soft, 1993).  As 

seguintes medidas estatísticas foram feitas: média, mediana, moda, desvio padrão, 
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variância,  coeficiente de variação, mínimo e máximo, amplitude total, primeiro 

quartil, terceiro quartil, amplitude interquartil,  assimetria e curtose.  

Considerando que os parâmetros que definem as principais 

características de um conjunto de dados também estão sujeitos a perturbações por 

valores atípicos, incluindo-se o estimador do método  dos momentos para o 

semivariograma (Ribeiro Junior, 1995),  Libardi et al., (1996) sugerem o uso de 

técnicas complementares para a verificação da adequação das medidas anteriores  

por meio da identificação de candidatos a “outliers” e descrição espacial do 

comportamento das variáveis que formam o conjunto de dados.  Assim, de acordo 

com Libardi et al., (1996),  o “limite crítico para “outliers” foi definido a partir da 

dispersão interquartil (∆Q), segundo o qual, o limite superior é definido  por  Q3 + 

1,5 x ∆Q e o limite inferior por Q1 - 1,5 x ∆Q.  Depois da identificação dos 

“outiliers”,  verificou-se novamente a distribuição dos dados para confirmar se a 

observação  discrepante realmente alterava, em algum sentido, o padrão de 

comportamento dos dados.  

A verificação da distribuição dos dados quanto a sua normalidade 

foi feita com base nos coeficientes de assimetria e curtose, teste de Kolmogorov-

Smirnov, análise visual da reta de Henry e “box-plot”.  Para complementar a 

verificação da hipótese da normalidade utilizou-se também a tabela apresentada 

por Jones (1969), a qual permite determinar os limites superiores e inferiores 

desses coeficientes, para verificação da normalidade. Neste caso o nível de 

significância foi de 5%.  

Tendo como base a equação utilizada por Santos & Vasconcelos 

(1987) e Souza (1992), calculou-se o número mínimo de subamostras necessárias 

para estimar o valor médio representativo das propriedades avaliadas, para um 

nível de probabilidade de  5%, nos seguintes valores de coeficiente de variação: 
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5, 10, 20 e 30% em torno da média. Segundo aqueles autores o número de 

amostras é dado por: 

 

      
2.







=

D

CVt
n α    (34) 

 

sendo n o número mínimo de amostras para estimar o valor médio representativo 

de uma variável, tα  o valor do teste t de Student para um determinado nível α de 

probabilidade, CV o coeficiente de variação e D a diferença desejada em torno da 

média, ambos expressos em percentagem.  

Para os parâmetros β e lnKθ=0, a análise referente ao número de 

amostras foi também feita pela técnica “bootstrap” (Dane et al., 1986; Hendrickx 

& Wierenga, 1990, Efron, 1992). A técnica “bootstrap” é amplamente descrita em  

Efron & Tibshirani (1993) e consiste, basicamente, em um procedimento 

computacional intensivo de reamostragem, baseado na técnica da substituição, 

que possibilita estimar a distribuição amostral  e estatísticas de interesse para 

calcular o número mínimo de amostras cuja mé dia represente uma população, 

sem necessidade de que o padrão de distribuição de freqüência dos dados seja 

normal e/ou determinado a priori. Utilizando uma rotina computacional, foram 

geradas, aleatoriamente e com reposição, 10.000 subamostras de tamanho n (5 ≤  

n ≤ 45) para β e lnKθ=0 nas profundidades 0,30; 0,45 e 0,60 m. Para cada 

subamostragem calcularam-se a média e a variância. Seguindo o procedimento 

sugerido por Dane et al. (1986) estimou-se o número de amostras (valores de β e 

lnKθ=0)  com 5, 10, 20, 30 e 50% de variação em torno da média e, então o 
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número mínimo de amostras para cada “n” correspondente à fração F = 0,9 das 

10.000 subamostragens (Hendrickx & Wierenga, 1990).   

Aplicou-se o procedimento sugerido por Vachaud et al. (1985), para 

identificar quais e quantos são os locais adequados para o monitoramento, com 

precisão aceitável e reduzido esforço amostral, da umidade e do potencial mátrico 

do solo. Para tanto, foram selecionados doze tempos de redistribuição, 

correspondentes ao período de avaliação experimental entre 78 e 604 horas no 

experimento de perfil instantâneo. Primeiramente calcularam-se os coeficientes 

de correlação de Spearman (SAS, 1991).  O teste não paramétrico de Spearman é 

um procedimento eficiente que possibilita calcular o grau de dependência entre 

duas variáveis aleatórias. Um valor de r igual à unidade corresponderá à 

igualdade de posição para qualquer local ou estabilidade perfeita entre duas datas 

ou tempos. Quanto mais próximo de 1 for o r mais estável será o processo 

(Campos, 1983; Vachaud et al., 1985). Na seqüência  calcularam-se as diferenças 

relativas e seus desvios padrões. Os resultados foram analisados com base em um 

gráfico que possibilitou a identificação dos locais cujos valores sempre estiveram 

próximos da média de cada variável em qualquer tempo (Vachaud et al., 1985; 

Turatti & Reichardt, 1991; Gonçalves et al., 1999).  



 
 
 
 
 
 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Estatística descritiva e análise exploratória dos dados 

 

Informações de literatura (Hamlett et al., 1986; Libardi et al., 1996)  

indicam que um conjunto de dados deve ser avaliado por uma estatística 

descritiva, para se obter a primeira e fundamental idéia sobre o comportamento 

do fenômeno em estudo. Tal procedimento deve ser realizado  tendo como base 

os princípios da estatística clássica, cujo resumo estatístico fornece as 

informações das medidas de posição, dispersão e forma da distribuição de 

freqüência para verificação da normalidade dos dados. Considerando que os 

parâmetros que definem as principais características de um conjunto de dados 

também estão sujeitos a perturbações por valores atípicos,  Libardi et al., (1996) 

sugerem o uso  de técnicas complementares para a verificação da adequação das 

medidas anteriores  por meio da identificação de candidatos a “outliers” e 

descrição espacial do comportamento das variáveis que formam o conjunto de 

dados.  

A identificação de dados extremos ou discordantes, também 

referidos como “outliers” é tão antiga quanto à aplicação dos conceitos da própria 

estatística.  Seus efeitos para a análise de um conjunto de dados  e os 

procedimentos para tratá-los de forma metodologicamente adequada  foram 
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relatados  pela primeira vez no século dezenove. Realmente, recomenda-se a 

aplicação de procedimentos para identificar a existência de dados discrepantes 

antes de ser testada qualquer outra hipótese, pois a sua presença afetará os 

resultados de todos os testes estatísticos formais que utilizam resíduos, incluindo 

os de avaliação da variabilidade e normalidade (Ribeiro Junior, 1995). Muito 

embora na pesquisa cientifica não seja comum considerar a presença de 

“outliers”, existem  diversos métodos e critérios  para sua  detecção (Czermainski, 

1986). Dentre estes, escolhemos aquele descrito por Libardi et al. (1996).   

 

4.1.1 Umidade do solo (θθ) 

 

Os resultados que constam da Tabela 1,  mostram que as médias dos 

valores de umidade estiveram muito próximas durante o período do estudo para 

as três profundidades avaliadas, indicando que: a) o sistema de saturação inicial 

do solo foi eficiente e proporcionou uma adequada distribuição da água em todo o 

perfil da parcela experimental, garantindo as condições de homogeneidade 

desejadas para um experimento dessa natureza e b) o processo de redistribuição e 

secagem se deu de forma aproximadamente uniforme em todo o período de 

avaliação. Os maiores valores de umidade no início da avaliação foram 0,27; 0,26 

e 0,27 m3 m-3 para as profundidades 0,30; 0,45 e 0,60 m, respectivamente. No 

final deste estudo (604 horas) esses valores alcançaram conteúdos mínimos de 

água no solo de 0,19; 0,18 e 0,18 m3 m-3 para as mesmas três profundidades. A 

Figura 5, representa graficamente a variação da umidade  média (θ) em  função 

do tempo para as três profundidades. A homogeneidade da umidade na área 

experimental é confirmada pelos baixos coeficientes de variação apresentados 
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pelas três  profundidades estudadas. Muito embora tenham sido baixos (4 a 6%), 

os valores dos coeficientes de variação indicam  uma tendência de aumento da 

variabilidade  da umidade com o tempo para as profundidades 0,30 m e 0,45 m, 

na qual este fenômeno se manifestou mais claramente, confirmando os resultados 

que indicam aumento da variabilidade dos teores de água no solo à medida que 

ocorre a secagem (Hendrickx & Wierenga, 1990). Na profundidade 0,60 m não 

houve alteração da variabilidade com o tempo. 

A proximidade entre os valores da média e mediana sinaliza que a 

umidade do solo apresenta distribuição aproximadamente simétrica para todas as 

profundidades. Mas, em se tratando de medidas de posição e de dispersão, é 

recomendado, para sua correta definição, que se observe mais de um parâmetro 

de estatística descritiva (Libardi et al., 1996). Assim, seguindo os critérios 

definidos por Jones (1969), ao nível de 5% de probabilidade, os coeficientes de 

assimetria e curtose indicam que a umidade seguiu uma distribuição normal para 

os quatro tempos de avaliação nas três profundidades. Para complementar esta 

avaliação, observou-se o formato da distribuição dos dados por meio dos gráficos 

de dispersão e reta de Henry. Com o mesmo objetivo aplicou-se o teste de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S).  As Figuras 6 e 7, ilustram este  procedimento para 

os valores de umidade nas três profundidades e nos tempos inicial e final.  

 

 

 

 

 



 58

 

Tabela 1. Resumo estatístico para umidade do solo (m3  m-3) em três 

profundidades e quatro tempos de amostragem, segundo uma 

transeção de 45 pontos espaçados de  um metro. 

Tempo 

(h) 

 

Média 

 

Mediana 

Desvio 
padrão 

C.V. 

% 

 

Min 

 

Max 

 

Assi 

 

Curt 

0,30 m 

78 0,25 0,25 0,011 4,44 0,23 0,27 -0,30 -0,78 

220 0,23 0,24 0,012 5,22 0,20 0,25 -0,55 0,11 

460 0,22 0,22 0,012 5,45 0,20 0,25 0,23 -0,51 

604 0,21 0,22 0,010 4,76 0,19 0,24 0,32 0,07 

0,45 m 

78 0,24 0,24 0,009 3,75 0,21 0,26 -0,39 0,45 

220 0,23 0,23 0,010 4,35 0,20 0,25 -0,47 0,90 

460 0,21 0,21 0,009 4,29 0,19 0,23 -0,03 0,06 

604 0,21 0,21 0,010 4,76 0,18 0,23 -0,07 0,85 

0,60 m 

78 0,24 0,24 0,014 5,83 0,20 0,27 -0,11 0,33 

220 0,23 0,23 0,014 6,09 0,19 0,26 -0,57 1,05 

460 0,22 0,22 0,013 5,91 0,18 0,24 -0,76 0,89 

604 0,21 0,22 0,013 6,19 0,18 0,25 -0,28 0,65 
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0,30 m 

0,45 m 

0,60 m 

Figura 5 - Conteúdo médio de água (m3  m-3) em função do tempo (horas) para  

três profundidades, durante o período de coleta de dados e 

redistribuição (78 a 604 horas). Barras verticais representam o desvio 

padrão médio para cada medida.  
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O teste K-S indicou normalidade do conjunto de dados de umidade 

para todas as três profundidades nos quatro tempos de avaliação,  fato confirmado 

pela distribuição equilibrada dos pontos em torno das retas normais, nas quais a 

presença de pontos mais afastados ocorreu apenas nas extremidades, sem contudo 

afetar a distribuição. 

O gráfico “box-plot”, que é definido pelo resumo dos cinco 

números, menor valor (Xmenor), primeiro quartil (Q1), mediana, terceiro quartil  

(Q3) e maior valor (Xmaior), oferece a representação gráfica do conjunto de dados, 

possibilitando a identificação visual da distribuição e os efeitos dos valores 

discrepantes na simetria da distribuição. Tal gráfico, para os dados de umidade 

para as três profundidades no tempo inicial e final, encontra-se ilustrado na  

Figura 8. Examinado-o percebe-se  a  simetria e o aumento da dispersão dos 

valores de umidades em profundidade, confirmando as indicações resultantes das 

técnicas anteriores utilizadas para a interpretação dos dados.  

De acordo com os critérios definidos em Libardi et al. (1996) foram 

calculados os limites, inferior e superior, para identificação de “outliers”, cujos 

resultados constam da Tabela 2. Para umidade do solo θ  não foram identificados 

valores extremos. Este fato decorre, certamente, da uniformidade do processo de 

secagem durante o experimento, definindo uma tendência de continuidade 

espacial para esta variável, apesar do aumento da amplitude e do coeficiente de 

variação dos seus  teores  ao longo do tempo nas três profundidades.    
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Figura 6 - Histogramas de freqüência, teste de Kolmogorov – Smirnov (K-S) e 

retas de probabilidade de Henry, para umidade θ (m3 m-3), para três 

profundidades e no tempo inicial (78 horas). 
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Figura 7 - Histogramas de freqüência, teste de Kolmogorov – Smirnov (K-S) e 

retas de probabilidade de Henry, para umidade θ (m3 m-3), para três 

profundidades e no tempo final (604 horas). 
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                Tempo inicial                            Tempo final 

Figura 8 - Gráfico “box-plot” para umidade θ  (m3 m-3), para três profundidades,  

no tempo inicial (78 horas) e final (604 horas). 
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Tabela 2. Limite inferior e superior para identificação de valores candidatos a 

“outliers” para umidade do solo θ (m3 m-3) em três profundidades e 

quatro tempos de amostragem, segundo uma transeção de 45 pontos 

espaçados de  um metro. 

Tempo (h) 1o Quartil  3o Quartil Limite  inf.  Limite sup. “Outliers” 

0,30 m 

78 0,24 0,26 0,21 0,28 Não 

220 0,22 0,24 0,20 0,27 Não 

460 0,21 0,23 0,18 0,26 Não 

604 0,21 0,22 0,19 0,24 Não 

0,45 m 

78 0,23 0,24 0,22 0,26 Não 

220 0,22 0,23 0,21 0,25 Não 

460 0,21 0,22 0,19 0,24 Não 

604 0,20 0,21 0,19 0,23 Não 

0,60 m 

78 0,23 0,24 0,20 0,27 Não 

220 0,22 0,24 0,20 0,25 Não 

460 0,21 0,23 0,18 0,26 Não 

604 0,21 0,22 0,18 0,24 Não 

 

Considerando a comprovação da normalidade e assumindo a 

independência dos dados, pode-se, pela eq. (34),  calcular o número de amostras 

para  representar adequadamente a umidade o solo.    
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Tabela 3. Número de amostras necessárias para estimar o valor médio da umidade 

θ (m3  m-3) em três profundidades para quatro níveis de variação 

permitida, considerando t10%. 

 Variação permitida em torno da média 

Tempo (h) 5% 10% 20% 30% 

0,30 m 

78 2 1 1 1 

220 3 1 1 1 

460 3 1 1 1 

604 3 1 1 1 

0,45 m 

78 2 1 1 1 

220 2 1 1 1 

460 2 1 1 1 

604 2 1 1 1 

0,60 m 

78 4 1 1 1 

220 4 1 1 1 

460 4 1 1 1 

604 4 1 1 1 

 

Os resultados, que estão na Tabela 3, mostram que o número de 

amostras necessárias para estimar a umidade do solo é pequeno, sendo maior que 

a unidade apenas para o nível de variação permitida de 5%. Neste nível percebe-

se um incremento do número de amostras com a profundidade, logicamente como 
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resultado do aumento do coeficiente de variação no mesmo sentido, tendo em 

vista a relação direta entre os parâmetros,  número de amostras e coeficiente de 

variação.  

 

4.1.2 Potencial mátrico (φφm) 

 

Em estudos de potencial mátrico da solução no solo existem muitas 

fontes de erros que contribuem para a variabilidade das leituras dos tensiômetros. 

São erros relacionados aos equipamentos, instalação no campo e coleta dos 

dados, cuja magnitude é bem reduzida, devido aos cuidados experimentais que 

são tomados nestes casos. Assim, a variância total das medidas de potencial 

mátrico é devida, quase que exclusivamente, à variabilidade das propriedades do 

solo (Souza et al, 1979; Villagra, 1988).  Considerando que, neste experimento, 

todos os cuidados para uniformização das medidas e minimização dos erros 

experimentais foram tomados, estamos assumindo que a variabilidade 

apresentada pelo conjunto de dados relativos aos valores de potencial mátrico é 

decorrente apenas das características do solo. 

Os valores de potencial mátrico, em kPa, resultantes das medidas 

nos 45 pontos nas três profundidades estão sumarizados na Tabela 4. Analisando-

a verifica-se que, em geral,   os  valores médios do potencial má trico para as três 

profundidades foram  diferentes e tornaram-se mais negativos  ao longo do 

tempo.  Sabendo-se que são parâmetros hídricos diretamente relacionados 

(Libardi, 2000), espera-se que o padrão de comportamento do potencial mátrico 

siga o mesmo da umidade, ou seja, tanto menor ou mais negativo quanto mais 

seco estiver o solo. Esta tendência  foi mantida. Porém, enquanto a amplitude de 
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variação para a umidade foi muito uniforme ao longo do tempo e se manteve na 

faixa de 1,2 a 1,3 vezes, para o potencial mátrico a mesma relação foi muito 

irregular e variou de 2 até 26 vezes, indicando ser este um parâmetro com maior 

grau de dispersão que a umidade do solo.  

 

Tabela 4. Resumo estatístico para valores de potencial mátrico φm (kPa) em três 

profundidades e quatro tempos de amostragem, segundo uma transeção 

de 45 pontos espaçados de  um metro.  

Tempo 
(h) 

 
Média 

 
Mediana 

Desvio 
padrão 

C.V. 
% 

 
Min 

 
Max 

 
Assi 

 
Curt 

0,30 m 

78 -1,25 -1,19 0,46 37,80 -2,41 -0,36 -0,39 -0,33 

220 -2,39 -2,44 0,43 17,99 -3,41 -1,65 -0,12 -0,72 

460 -3,79 -3,73 0,47 12,40 -5,23 -2,94 -0,51 0,78 

604 -4,31 -4,36 0,48 11,14 -5,16 -2,52 1,19 3,22 

0,45 m 

78 -0,49 -0,41 0,39 79,59 -1,41 0,00 -0,58 -0,71 

220 -1,68 -1,66 0,57 33,93 -2,66 0,00 0,52 0,60 

460 -3,13 -3,20 0,80 25,56 -4,58 -0,71 0,84 1,23 

604 -3,62 -3,70 0,78 21,55 -4,87 -1,45 0,83 0,73 

0,60 m 

78 -0,52 -0,44 0,49 94,23 -2,04 0,00 -1,09 0,98 

220 -1,24 -1,30 0,64 51,61 -2,55 0,00 0,21 -0,71 

460 -2,51 -2,57 0,72 28,69 -3,71 -0,70 0,33 -0,58 

604 -3,08 -3,09 0,71 23,05 -4,33 -1,80 0,11 -0,98 
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O desvio padrão é uma medida que reflete o modo da dispersão de 

um conjunto de dados numéricos. Analisando-se os valores dos desvios padrão 

para o potencial mátrico, percebe-se dois tipos de comportamento. O primeiro 

tipo ocorre na profundidade 0,30 m, na qual o grau de variabilidade das medidas 

manteve-se aproximadamente constante com o tempo.  A explicação para este 

fato está na  faixa de umidade que predominou no experimento (faixa úmida). 

Realmente o desvio padrão do potencial mátrico depende da umidade do solo no 

momento da medida. Quando o solo está secando ocorrem três zonas bem 

definidas de comportamento para a relação umidade  versus potencial mátrico. 

Quando a medida é feita tanto na faixa mais úmida quanto na mais seca é muito 

comum ocorrer baixa variabilidade de potencial mátrico durante o processo. 

(Hendrickx et al., 1990). Pode ser também que, ao longo da transeção dos 45 

pontos existam segmentos homogêneos, cuja identificação e comportamento não 

tenham sido revelados pela técnica estatística usada para analisar os dados. É 

possível que a utilização de outros procedimentos estatísticos, mais robustos, tipo 

janelas móveis (Hendrickx et al.,1990; 1986; Webster, 1978) permitam identificar 

essas zonas homogêneas ao longo da transeção, quantificando as características 

de suas propriedades, que  podem ser significativamente diferentes entre si, 

tornando a técnica que os trata como iguais, ineficiente e deturpando os 

resultados.   

O segundo tipo de comportamento ocorreu nas profundidades 0,45 e 

0,60 m, nas quais  houve um aumento bem definido do desvio padrão dos valores 

de potencial mátrico à medida que o solo secou. Essa tendência também foi 

encontrada por Hendrickx et al.(1990) e Yeh (1985).  

Considerando que a umidade do solo foi uniforme em todo o perfil, 

era de se esperar que as três camadas apresentassem o mesmo padrão de 
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variabilidade quanto ao potencial mátrico, o que não ocorreu. Tais resultados 

indicam que a variabilidade das medidas de potencial mátrico resultou, 

principalmente,  da heterogeneidade vertical do solo e que existe uma 

sensibilidade muito grande, definida por uma relação não linear, entre estes 

parâmetros hídricos, mesmo na faixa mais úmida de conteúdo de água no solo.   

Para os resultados deste experimento, a utilização do coeficiente de 

variação como parâmetro descritivo da variabilidade do potencial mátrico precisa 

ser feita com muito critério. Diferentemente do desvio padrão,  o coeficiente de 

variação indica uma redução da variabilidade com o tempo nas três 

profundidades. Certamente este é um comportamento não  relacionado com o 

fenômeno e ocorreu devido ao aumento, em módulo, dos valores de potencial 

mátrico, o que é normal e experimentalmente correto. Desta forma, a relação 

matemática entre estes índices resultou na redução dos valores do coeficiente de 

variação. Neste caso, o desvio padrão  é o parâmetro estatístico que melhor 

descreve o comportamento do potencial mátrico,  enquanto que o coeficiente de 

variação deverá ser utilizado para  caracterizá-lo de forma geral, apenas 

classificando-o quanto ao seu grau de variabilidade. Assim, de acordo com os 

critérios de Warrick & Nielsen  (1980), vê-se que os valores do coeficiente de 

variação do potencial mátrico atingiram todos os níveis de variação (baixo, médio 

e alto). No início do experimento o coeficiente de variação  foi médio na 

profundidade  0,30 m e alto nas profundidades 0,45 e 0,60 m. Com o tempo 

evoluiu para médio e manteve-se assim nas três profundidades até o tempo final 

da análise (Tabela 4).  

Comparando-se a variabilidade em profundidade, nota-se que o 

comportamento do potencial mátrico diferiu daqueles normalmente encontrados 

na literatura. Geralmente as maiores variabilidades são encontradas nas camadas 
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mais superficiais (Hendrick et al., 1990; Babalola, 1978, Nielsen et al., 1973). 

Aqui, a variabilidade na profundidade mais externa (0,30 m) foi sempre menor 

em relação às mais internas (0,45 e 0,60 m). A ocorrência destes resultados, longe 

de ser um problema experimental,  indica a necessidade de estudos mais 

detalhados que possam melhorar o entendimento das causas de variação 

quantificando principalmente aquelas  relativas ao solo. 

Os  valores da média e mediana (Tabela 4) apresentam-se um pouco 

diferentes, indicando um certo grau de assimetria na distribuição dos dados, 

contudo sem afetar a normalidade da distribuição, mesmo para os casos em que a 

média e a mediana estiveram afastadas. De acordo com os critérios definidos por 

Jones (1969), ao nível de 5% de probabilidade, os coeficientes de assimetria e 

curtose indicam que  a distribuição  dos valores do potencial mátrico apresentou o 

seguinte comportamento: Na profundidade 0,30 m  a distribuição foi normal no 

início do experimento, 78 horas, passando a não normal no tempo 604 horas. Na 

profundidade  0,45 m os valores tiveram o mesmo comportamento e 

apresentaram-se fora da normalidade nos tempos 460 e 604 horas. Na 

profundidade 0,60 m a verificação da normalidade, segundo Jones (1969), 

indicou que os dados do tempo 78 horas não foram normais. Analisando-se estes 

resultados com base nas Tabelas 4 e 5, percebe-se que a presença de “outliers” 

afetou, de alguma forma, a verificação da normalidade pelos índices de Jones 

(1969), tendo em vista a coincidência entre presença de valores extremos e não 

normalidade. Para comprovar tal conclusão aplicou-se o mesmo método para 

verificação da normalidade para os dados de potencial mátrico sem os “outliers”, 

cujo resumo estatístico para este procedimento encontra-se na Tabela 6.  

Os resultados da Tabela 6, mostram que: na profundidade 0,30 m e 

no tempo 460 horas a retirada do valor extremo praticamente não afetou a média 
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e a mediana, reduziu o coeficiente de variação e  tornou a distribuição 

perfeitamente assimétrica. No tempo 604 horas, com a retirada do valor extremo, 

a média e a mediana ficaram mais próximas, o coeficiente de variação foi 

reduzido  e melhorou muito o índice de assimetria, tornando os dados normais.  

Para a profundidade 0,45 m, a retirada dos valores extremos,  apesar de ter 

reduzido tanto a média quanto à mediana, não aproximou o valor desses 

parâmetros. No entanto, o coeficiente de variação  e a assimetria foram reduzidos, 

melhorando sua distribuição. Na profundidade 0,60 m houve uma significativa 

redução do valor da média e sua conseqüente aproximação da mediana. O 

coeficiente de variação  e a assimetria também foram afetados. Em ambos os 

casos houve redução do seu valor, sendo  bem acentuada para o coeficiente de 

assimetria, cujo valor passou de  - 1,09   para  - 0,82.  
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Tabela 5. Limite inferior e superior para identificação de valores candidatos a 

“outliers”  para potencial mátrico (kPa)  em três profundidades e 

quatro tempos de amostragem, segundo uma transeção de 45 pontos 

espaçados de  um metro. 

Tempo 
 (h) 1o Quartil  3o Quartil Limite  inf.  Limite sup. “Outliers” 

0,30 m 

78 -1,66 -0,92 -2,77 0,19 Não 

220 -2,78 -2,08 -3,83 -1,03 Não 

460 -4,11 -3,48 -5,06 -2,54 Sim (1) 

604 -4,66 -4,16 -5,42 -3,40 Sim (1) 

0,45 m 

78 -086 -1,95 -1,86 0,80 Não 

220 -2,21 -1,40 -3,43 -0,17 Sim (1) 

460 -3,78 -2,79 -5,27 -1,29 Sim (2) 

604 -4,35 -3,23 -6,03 -1,55 Sim (1) 

0,60 m 

78 -0,86 -0,09 -2,02 1,08 Sim (1) 

220 -1,78 -0,85 -3,18 0,56 Não 

460 -3,19 -1,97 -5,03 -0,13 Não 

604 -3,63 -2,62 -5,15 -1,11 Não 

* Valores entre parênteses indicam o número de candidatos a “outliers”. 

 

Aplicando-se a metodologia de Jones (1969),  para  verificação da 

normalidade dos dados após a retirada dos valores extremos, nota-se que, com 

exceção do tempo  78 horas da profundidade 0,60 m, todos os outros casos 
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passaram a ter distribuição normal após a retirada dos valores extremos. Estes 

resultados  confirmam a influência dos valores extremos na distribuição e a 

importância de sua eliminação para a análise de um conjunto de dados, tendo em 

vista que a retirada de apenas um valor extremo resultou na modificação da 

distribuição para a maioria dos casos estudados. Indica também a sensibilidade da 

metodologia proposta por Jones (1969) a presenças desses valores extremos.  

 

Tabela 6. Resumo estatístico para valores de potencial mátrico (kPa) apenas nas  

profundidades e nos tempos de amostragem em que foram identificados 

e após a retirada dos  “outliers”. 

Tempo 
(h) 

 
Média 

 
Mediana 

Desvio 
padrão 

C.V. 
% 

 
Min 

 
Max 

 
Assi 

 
Curt 

0,30 m 

460 -3,75 -3,71 0,42 11,20 -4,78 -2,94 0,00 -0,51 

604 -4,35 -4,36 0,48 11,03 -5,16 -3,44 0,23 -0,23 

0,45 m 

220 -1,72 -1,68 0,52 30,23 -2,66 -0,48 0,12 -0,36 

460 -3,19 -3,21 0,72 22,57 -4,58 -1,22 0,49 0,48 

604 -3,67 -3,73 0,71 19,35 -4,87 -1,85 0,64 0,39 

0,60 m 

78 -0,48 -0,43 0,44 91,67 -1,59 0,00 -0,82 0,02 

 

Para complementar a avaliação dos padrões de distribuição, 

observou-se o formato da distribuição dos dados pelos dos gráficos de dispersão e 

reta de Henry. Com o mesmo objetivo aplicou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov 



 74

 

(K-S).  Os gráficos que mostram a dispersão dos dados de potencial mátrico estão  

representados na Figura 9 para o tempo inicial e na Figura 10 para o tempo final.  

O teste K-S indicou normalidade do conjunto de dados de potencial 

mátrico para todas as três profundidades nos dois tempos de avaliação, quais 

sejam 78 e 604 horas. Este resultado é confirmado pela distribuição equilibrada 

dos pontos em torno da reta normal, nas quais a presença de pontos mais 

afastados ocorre apenas nas extremidades das retas, indicando a possível presença 

de valores mais afastados da média, sem contudo afetar a distribuição.  
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Figura 9 - Histogramas de freqüência, teste de Kolmogorov - Smirnov e retas de 

probabilidade de Henry, para potencial mátrico φm (kPa) para três 

profundidades e no tempo inicial (78 horas). 
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Figura 10 - Histogramas de freqüência, teste de Kolmogorov - Smirnov e retas de 

probabilidade de Henry, para potencial mátrico φm (kPa) para três 

profundidades e no tempo final (604 horas). 

 

O gráfico “box-plot” para os dados de potencial mátrico para as três 
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distribuições dos dados com o tempo. No início (78 h) houve um aumento da 

assimetria com a profundidade. Neste caso a assimetria é positiva. Ao contrário, 

no tempo 604 horas, a assimetria diminui em profundidade, passando a ser 

negativa  e indicando a ocorrência de valores muito altos em relação ao conjunto 

de dados.   

 

tempo inicial tempo final 

Figura 11 - Gráfico “box-plot” para potencial mátrico φm (kPa) para três 

profundidades e nos tempos inicial (78 horas) e final (604 horas). 

 

tempo inicial tempo final 

Figura 12 - Gráfico “box-plot” para potencial mátrico φm (kPa),  para três 

profundidades e nos tempos inicial (78 horas) e final (604 horas), 

após a remoção dos “outliers”. 

 

Min-Max

25%-75%

Median value

-5.6

-4.8

-4

-3.2

-2.4

-1.6

-0.8

0

0,30 m 0,45 m 0,60 m

Min-Max

25%-75%

Median value

-5.6

-4.8

-4

-3.2

-2.4

-1.6

-0.8

0

0,30 m 0,45 m 0,60 m

Min-Max

25%-75%

Median value

-4.8

-4

-3.2

-2.4

-1.6

-0.8

0

0,30 m 0,45 m 0,60 m

Min-Max

25%-75%

Median value

-4.8

-4

-3.2

-2.4

-1.6

-0.8

0

0,30 m 0,45 m 0,60 m



 78

 

A Figura 12 mostra os gráficos “box-plot”  para o conjunto de 

dados após a eliminação dos valores extremos. Comparando as Figuras 11 e 12 

percebe-se que a eliminação dos valores extremos não alterou a assimetria de 

forma significativa e manteve o mesmo padrão de comportamento dos dados. 

Este fato decorre do pequeno número de valores extremos que foram 

identificados, bem como da baixa magnitude de seus valores absolutos em relação 

ao conjunto de dados.  

Considerando a comprovação da normalidade, assumindo-se a 

independência dos valores para o conjunto dados e após a eliminação dos valores 

considerados extremos,  calculou-se, por meio da eq.  (34), o número de amostras 

necessárias para  representar adequadamente o potencial mátrico do solo.  Na 

Tabela 7 consta o número de amostras necessárias para estimar o potencial 

mátrico tendo como base o conjunto de dados sem eliminar os valores extremos. 

Na Tabela 8 estão os mesmos resultados, porém com a eliminação dos valores 

extremos.  Analisando-se a Tabela 7, nota-se que o número de amostras diminui 

com o tempo nas três profundidades e para as diversas variações permitidas em 

torno da média, logicamente, devido à redução do coeficiente de variação que se 

deu da mesma forma.  A eliminação dos valores extremos, contribuiu para reduzir 

a dispersão dos dados e o número de amostras necessárias para estimativa dos 

valores de potencial mátrico com o tempo (Tabela 8).  No geral os resultados 

mostram que no tempo inicial, quando a variabilidade das leituras é maior, o 

número de pontos a serem medidos para estimar a média com variações de 5 e 

10% em torno da média, nas três profundidades,  é muito alto,  sendo até mesmo 

impraticável em condições de campo. À medida que o tempo passa e o solo vai 

secando esse número de pontos a serem medidos diminui consideravelmente, 

principalmente para variações de 10% em torno da média, considerada neste 

estudo como a ideal.  
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Tabela 7. Número de amostras necessárias para estimar o valor médio do 

potencial mátrico φm (kPa)  em três profundidades para quatro níveis 

de variação permitida, considerando t10%. 

 Variação permitida em torno da média 

Tempo (h) 5% 10% 20% 30% 

0,30 m 

78 155 39 10 4 

220 37 9 2 1 

460 18 4 1 1 

604 14 3 1 1 

0,45 m 

78 721 180 45 20 

220 130 33 8 4 

460 74 18 5 2 

604 52 13 3 1 

0,60 m 

78 1025 256 64 28 

220 300 75 19 8 

460 94 23 6 3 

604 60 15 4 2 

 
 
 

Os resultados da Tabela 7 também mostram que o número de 

tensiômetros necessários para estimar o potencial mátrico em uma determinada 

área, aumenta com a profundidade. Este incremento deve-se ao  incremento da 

dispersão das leituras de potencial mátrico, expressa pelo  desvio padrão, em 
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profundidade. Estas conclusões são aplicáveis para a faixa de umidade e tensão 

da água no solo que predominaram neste experimento.  

 
 
 

Tabela 8. Número de amostras necessárias para estimar o valor médio do 

potencial mátrico φm (kPa), após a retirada dos  “outliers”, apenas nas  

profundidades e nos tempos de amostragem em que foram 

identificados, considerando t10%.  

 Variação permitida em torno da média 

Tempo (h) 5% 10% 20% 30% 

0,30 m 

460 14 4 1 1 

604 14 3 1 1 

0,45 m 

220 102 25 6 3 

460 57 14 4 2 

604 42 11 3 1 

0,60 m 

78 939 235 59 26 

 

                                                                                                                                                                                                              

4.1.3 Coeficiente angular (β) da relação  lnK = ββ θθ + lnKθθ =0 

 

A natureza porosa do solo determina uma forte sensibilidade na 

relação entre a condutividade hidráulica (K) e a umidade do solo (θ), a qual  é  

definida como sendo uma função exponencial,   K = Ko exp [β(θ  - θo)] (Warrick  
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& Nielsen, 1980; Libardi et al., 1980). Logaritimizando a equação exponencial 

que define a relação entre condutividade hidráulica, K(θ), e a umidade (θ) tem-se 

que  lnK = β(θ - θo) + lnKo , sendo β o coeficiente angular da reta definida pela 

equação acima, Ko e θo, respectivamente, os valores da condutividade hidráulica e 

umidade no tempo zero de redistribuição. Registros de literatura (Falleiros et al., 

1998; Jong van Lier & Libardi, 1999) mostram que a variabilidade desses 

parâmetros é sempre muito alta.  A equação acima também pode se escrita como 

lnK = β(θ) + lnKθ=0, em que lnKθ=0 é o valor de lnK  para θ = 0.  O lnKθ=0  não é 

um valor físico, porém é importante para entender a variabilidade dos fatores da 

função K(θ).   

A Tabela 9, apresenta o resumo estatístico para os valores de  β nas 

três profundidades consideradas neste estudo. Porém, para melhor compreender e 

avaliar estes resultados, deve-se considerar primeiramente a influência dos 

“outliers” sobre os parâmetros estatísticos  que caracterizam o coeficiente angular 

β. De fato, constatou-se a presença de valores extremos nas três profundidades 

(Tabela 10). Os valores extremos afetaram a média, a mediana, o desvio padrão, o 

coeficiente de variação e os índices de assimetria e curtose, resultando em uma 

distribuição não normal para o conjunto de dados originais. A representação 

gráfica dos valores originais de β, pelos diagramas de dispersão, retas de Henry  e 

“box-plot”, estão nas Figuras 13 e 15a.   
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Tabela  9. Resumo estatístico dos dados originais para valores do coeficiente angular 

(β) da relação   lnK = βθ + lnKθ=0,  em três profundidades, segundo uma 

transeção de 45 pontos espaçados de  um metro. 

Prof 
(m) 

 
Média 

 
Mediana 

Desvio 
padrão 

CV 
% 

 
Min 

 
Max 

 
Assi 

 
Curt 

0,30 51,40 47,71 22,44 43,65 14,11 162,64 2,82 13,33 

0,45 53,59 44,50 32,96 61,50 20,70 223,12 3,68 16,40 

0,60 61,90 44,19 73,56 118,84 6,24 496,81 5,00 28,84 

 

 

 

Tabela 10. Limite inferior e superior para identificação de valores candidatos a 

“outliers”  para o coeficiente angular (β) da relação lnK = βθ + 

lnKθ=0,  em três profundidades, segundo uma transeção de 45 pontos 

espaçados de  um metro. 

Prof 

(m) 1o Quartil 2o Quartil Limite inf. Limite sup. 

 

“Outliers” 

0,30 39,89 57,81 13,01 84,70 Sim (2) 

0,45 37,76 52,79 15,21 75,34 Sim (6) 

0,60 34,26 57,68 -0,87 92,81 Sim (5) 

* Valores entre parênteses indicam a quantidade de “outliers” 
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Figura 13 - Histogramas de freqüência, teste de Kolmogorov – Smirnov (K-S) e 

retas de probabilidade de Henry, dos valores originais, para o 

coeficiente angular (β) da relação lnK = βθ + lnKθ=0,  em três 

profundidades, segundo uma transeção de 45 pontos espaçados de  

um metro. 
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O resumo da análise estatística após a retirada dos valores extremos 

encontra-se na Tabela 11. Considerando que os resultados para β são mais 

realistas  e confiáveis depois da eliminação dos valores extremos determinados 

pelo procedimento da análise exploratória (Libardi et al. 1996), optou-se  pela 

análise da variabilidade deste parâmetro com base no novo resumo estatístico.  

Analisando a Tabela 11, percebe-se as significativas alterações resultantes da 

eliminação dos valores extremos. Primeiramente os valores da media e mediana 

se tornaram muito mais próximos, principalmente nas profundidades 0,30  e  0,45 

m. Na profundidade 0,60 m os valores da media e da mediana ainda mantiveram 

uma certa distância. Este fato deve-se à presenç a, no conjunto de dados de β para 

esta profundidade (0,60 m), de um valor muito próximo, porém abaixo do limite 

superior para ser considerado “outlier” e que por isso não foi eliminado.  Como 

resultado a média foi elevada em relação à mediana. No entanto, não houve 

alteração do padrão de distribuição dos dados, que continuaram sendo normais.   

 Observando-se a Tabela 11 nota-se que os valores médios de β 

foram próximos nas três profundidades. Segundo Falleiros et al. (1998) os valores 

deste parâmetro variam de 50 - 200, podendo, em alguns casos, superar 500 (Jong 

van Lier & Libardi, 1999).  Neste estudo estiveram sempre abaixo de 50 e, 

portanto, mais próximos dos valores mais baixos encontrados por Libardi et al. 

(1980) e bastante inferiores ao registrados por Jong van Lier & Libardi (1999).     

Os valores do desvio padrão foram diferentes nas três 

profundidades. Apresentou-se próximo de 13,00 na profundidade 0,30 m, 

diminuiu para 9,00  em 0,45 m e aumentou para 18,00 na profundidade 0,60 m, 

mostrando uma certa irregularidade. O mesmo comportamento é encontrado para 

o coeficiente de variação, cuja tendência foi diminuir da profundidade  0,30 para 

0,45 m e voltar a aumentar desta para a profundidade 0,60 m. Warrick e Nielsen 
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(1980) não explicitam valores para o coeficiente β. No entanto, considerando as 

faixas de variabilidade definidas pelos autores, pode-se afirmar que o β 

apresentou médio índice de variabilidade nas três profundidades. Estes resultados 

diferem daqueles normalmente encontrados para outros solos, cuja classificação 

indica  tendência de alto índice de variabilidade para β (Jong van Lier & Libardi, 

1999), porém foram próximos daqueles indicados por Falleiros et al. (1998).      

No contexto deste estudo uma comparação muito interessante a ser 

feita é, entre os valores médios dos coeficientes de variação da umidade  (θ) 

(Tabela 1) e do coeficiente angular (β) (Tabela 11). Percebe-se que a umidade do 

solo apresentou pequenas diferenças de teor durante o tempo de secagem e 

redistribuição, mas que foram suficientes para causar variações significativas no 

valor do coeficiente angular (β), indicando uma elevada sensibilidade das 

medidas de θ  no cálculo das relações K(θ).  Resultados semelhantes foram 

encontrados por Falleiros et al. (1998), levando-os a questionar os parâmetros até 

então utilizados para monitorar a dinâmica da água no solo. 

Aplicando-se os critérios definidos por Jones (1969), ao nível de 5% 

de probabilidade,  para os dados após a eliminação dos valores extremos, 

encontra-se que, os valores de β seguiram uma distribuição normal  nas três 

profundidades. Fato confirmado pela observação dos padrões de distribuição dos 

gráficos de dispersão e reta de Henry  e pelos resultados do teste de Kolmogorov-

Smirnov (K-S)  (Figura 14).  
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Tabela  11. Resumo estatístico para valores do coeficiente angular (β) da relação   

lnK = βθ + lnKθ=0, após a retirada dos “outliers”, em três 

profundidades, segundo uma transeção de 45 pontos espaçados de  um 

metro. 

Prof 
(m) 

 
Média 

 
Mediana 

Desvio 
padrão 

CV 
% 

 
Min 

 
Max 

 
Assi 

 
Curt 

0,30 47,84 47,58 13,33 27,87 14,11 72,80 -0,31 0,04 

0,45 43,60 43,19 9,11 20,90 20,70 68,66 0,34 1,06 

0,60 44,02 41,47 18,25 41,46 6,24 92,29 0,51 0,55 
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Figura 14 - Histogramas de freqüência, teste de Kolmogorov – Smirnov (K-S) e 

retas de probabilidade de Henry, para o coeficiente angular (β) da 

relação lnK = βθ + lnKθ=0, após a retirada dos “outliers”, em três 

profundidades, segundo uma transeção de 45 pontos espaçados de  

um metro. 
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a b 

Figura 15 - Gráfico “box-plot” para o coeficiente angular (β), da relação  lnK = 

βθ + lnKθ=0, em três profundidades, segundo uma transeção de 45 

pontos espaçados de  um metro: a)  dados originais e b)  após a 

retirada dos “outliers”, 

 

A Figura 15 ilustra muito bem o efeito dos valores extremos na 

distribuição e assimetria dos dados de  β.  A distribuição do conjunto de dados 

originais, para as três profundidades, mostra-se completamente assimétrica e 

positiva, indicando que a presença de poucos valores elevados contribuiu para 

distorcer a média dos dados, aumentando-a artificialmente (Figura 15a). Com a 

retirada dos valores extremos, nota-se que distribuição  de  β  passou a ter uma 

assimetria mais equilibrada, resultando em uma distribuição aproximadamente 

normal, na qual não existem valores elevados em uma direção específica, de 

modo que os valores altos e baixos se equilibram entre si (Figura 15b), resultando 

em valores médios mais próximos da realidade. Esse efeito dos valores extremos 

no valor das médias de β para as três profundidades pode ser confirmado pela 

comparação entre as Tabelas 9 e 11.   

Comprovada a hipótese da normalidade  e assumindo a 

independência dos dados, calculou-se o número de amostras necessárias para 
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estimar o valor de β para a relação lnK = βθ + lnKθ=0. Os resultados estão na 

Tabela 12. Nota-se uma tendência geral de reduzir o número de amostras com o 

aumento da variação permitida em torno da média nas três profundidades. Para 

uma variação de 10% em torno da média, referida como ideal neste estudo, a 

profundidade 0,45 m foi a que apresentou o menor número de medidas para 

estimativa de  β, exigindo para tanto, 12 medidas. Nas outras profundidades os 

valores foram bem maiores, sendo necessárias  22 amostras na profundidade 0,30 

m e 49 na profundidade  0,60 m. Em comparação com os mesmos resultados para 

umidade e potencial mátrico no tempo final, qual seja 604 horas, esses valores 

apresentam-se bem diferentes, não sendo possível estabelecer qualquer relação de 

comportamento entre esses parâmetros hídricos quanto ao número de amostras 

necessárias para sua estimativa.  

 

Tabela 12. Número de amostras necessárias para estimar o valor médio para o 

coeficiente angular (β) da relação  lnK = βθ + lnKθ=0, em três 

profundidades para quatro níveis de variação permitida, considerando 

t10%. 

 Variação permitida em torno da média 

Prof (m) 5% 10% 20% 30% 

0,30 88 22 5 2 

0,45 49 12 3 1 

0,60 194 49 12 5 
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4.1.4 Coeficiente linear (lnKθθ ) da relação  lnK = ββ θθ + lnKθθ  

 

O lnKθ=0 representa o coeficiente linear da função  lnK = βθ + 

lnKθ=0, que define a relação entre a condutividade hidráulica (K(θ)) e a umidade 

(θ). Seu valor corresponde ao logaritmo natural da condutividade hidráulica para 

θ igual a zero.  Sabendo-se que a condutividade hidráulica do solo apresenta 

distribuição log-normal e que a sua transformação para lnK resulta em um 

conjunto de dados com distribuição normal (Libardi et al. 1980; Logsdon & 

Jaynes, 1996; Nielsen et al., 1973;  Schaap & Leij, 1998; Sisson & Wierenga, 

1981), esperava-se que a distribuição do conjunto de dados originais de lnKθ=0 

fosse aproximadamente  normal, o que não ocorreu. Tal fato, deve-se a existência 

dos “outliers”, cuja presença no conjunto de dados foi responsável por alterar a 

distribuição dos valores da condutividade hidráulica, mesmo depois da aplicação 

da transformação adequada, evidenciando, mais uma vez, a importância da 

realização da análise exploratória, como procedimento padrão para avaliação 

estatística de um conjunto de dados.  

A Tabela 13 mostra o resumo estatístico para o conjunto original de 

dados de lnKθ=0. Neste caso, nota-se que, a presença de valores extremos alterou a 

distribuição dos dados, afastando a média da mediana e tornando-os não normais. 

A representação gráfica desta situação, pelos diagramas de dispersão, retas de 

Henry e “box-plot”, está nas Figuras 16 e 18a.   

Pelas mesmas razões e seguindo o mesmo procedimento adotado 

para o conjunto de dados de β, optou-se por eliminar os “outliers” antes da 

realização de qualquer inferência sobre o lnKθ=0. Assim, de acordo com os 

critérios propostos por Libardi et al. (1996), foram identificados e eliminados três 
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valores extremos na profundidade 0,30 m e seis nas profundidades 0,45  e 0,60 m 

(Tabela 14). 

 

Tabela  13. Resumo estatístico para valores originais de lnKθ=0  da relação   lnK = 

βθ + lnKθ=0,  em três profundidades, segundo uma transeção de 45 pontos 

espaçados de  um metro. 

Prof 
(m) 

 
Média 

 
Mediana 

Desvio 
padrão 

CV 
% 

 
Min 

 
Max 

 
Assi 

 
Curt 

0,30 -17,08 -16,37 5,59 32,69 -41,81 -3,75 -1,77 8,38 

0,45 -17,22 -15,40 7,46 43,31 -55,12 -4,14 -3,36 15,42 

0,60 -18,57 -15,00 16,46 88,65 -116,09 -1,64 -5,00 29,11 

 
 
 
 
 
Tabela 14. Limite inferior e superior para identificação de valores candidatos a 

“outliers”  para valores de lnKθ=0 da relação lnK = βθ + lnKθ=0,  em 

três profundidades, segundo uma transeção de 45 pontos espaçados 

de  um metro. 

Prof 
(m) 1o Quartil 2o Quartil Limite inf. Limite sup. “Outliers” 

0,30 -19,25 -14,38 -26,56 -7,08 Sim (3) 

0,45 -17,72 -14,11 -23,13 -8,69 Sim (6) 

0,60 -18,39 -12,96 -26,53 -4,82 Sim (6) 

* Valores entre parênteses indicam a quantidade de “outliers” 
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Figura 16 - Histogramas de freqüência, teste de Kolmogorov – Smirnov (K-S) e 

retas de probabilidade de Henry, para valores originais de lnKθ=0 da 

relação lnK = βθ + lnKθ=0, em três profundidades, segundo um transecto 

de 45 pontos espaçados de  um metro. 
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alterações resultantes da eliminação dos valores extremos. Primeiramente, os 

valores da media e da mediana ficaram muito mais próximos, principalmente nas 

profundidades 0,30  e 0,45 m. A semelhança do que ocorreu com o β, também na 

profundidade 0,60 m os valores da media e da mediana ainda mantiveram uma 

certa distância, cuja razão não ficou tão evidente quanto no caso anterior,  muito 

embora tenham se mantido com distribuição normal e com baixo índice de 

assimetria (Figura 17  e Figura 18b).  Os valores médios de lnKθ=0 aumentaram  

em profundidade,  passando de –16,56  em 0,30 m para –15,48 em 0,45 m e 

atingindo -15,00 na profundidade de 0,60 m.  Este comportamento revela-se 

diferente daquele apresentado pelo coeficiente β, cujas médias decresceram em 

profundidade (Tabela 11) 

 

 
Tabela  15. Resumo estatístico para valores de lnKθ=0  da relação   lnK = βθ + 

lnKθ=0,  após a retirada dos “outliers”, em três profundidades, segundo 

uma transeção de 45 pontos espaçados de  um metro. 

Prof 
(m) 

 
Média 

 
Mediana 

Desvio 
padrão 

CV 
% 

 
Min 

 
Max 

 
Assi 

 
Curt 

0,30 -16,56 -16,33 3,35 20,21 -23,41 -8,09 0,17 -0,10 

0,45 -15,48 -15,24 2,28 14,71 -22,58 -10,15 -0,58 1,51 

0,60 -15,00 -14,58 3,84 25,59 -24,36 -6,80 -0,38 0,60 
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Figura 17 - Histogramas de freqüência, teste de Kolmogorov – Smirnov (K-S) e 

retas de probabilidade de Henry, para valores de lnKθ=0  da relação  

lnK = βθ + lnKθ=0, após a retirada dos “outliers”, em três 

profundidades, segundo um transecto de 45 pontos espaçados de  um 

metro. 
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Os valores do desvio padrão foram  semelhantes para as 

profundidades 0,30 e 0,60 m e bem menor na profundidade de 0,45 m. Os 

coeficientes de variação para as três profundidades indicam um índice de 

variabilidade médio (Warrick e Nielsen, 1980), cujos valores foram 20% na 

camada 0,30 m, diminuindo para 14,7 % na camada 0,45 m e aumentando para 

25,6 % na camada 0,60 m. Outro aspecto importante relativo ao lnKθ=0 é que sua 

variabilidade, medida pelo índice de coeficiente de variação, foi sempre menor 

que os mesmos índices para β, indicando que a sensibilidade das medidas de 

umidade em relação a estes dois parâmetros da  função K(θ)  é diferente  e mais 

sensível para o lnKθ=0.  

 
 

a b 

Figura 18 - Gráfico “box-plot” para valores de lnKθ=0 da relação  lnK = βθ + 

lnKθ=0, em três profundidades, segundo uma transeção de 45 pontos 

espaçados de  um metro: a)  com candidatos a “outliers” e b)  após a 

retirada dos “outliers”. 
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observação dos padrões de distribuição dos gráficos de dispersão e reta de Henry  

e pelos resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S), conforme a Figura 17.  

Comprovada a hipótese da normalidade  e assumindo a 

independência dos dados, calculou-se o número de amostras necessárias para 

estimar o valor de lnKθ=0. Os resultados estão na Tabela 16.  Para enriquecer a 

discussão, elaborou-se uma Tabela 17, com o número de amostras que seriam 

necessárias para estimar o valor de lnKθ=0 caso não houvesse a retirada de valores 

extremos. Esta comparação permite identificar mais um importante efeito da 

presença de valores extremos em um conjunto de dados.  

Comparando a Tabela  16 com a Tabela 17, nota-se que, a presença 

de “outliers” aumenta significativamente o número de amostras necessárias para 

se estimar o valor de um parâmetro, tendo como base o seu coeficiente de 

variação. Os números sugerem, muitas vezes, valores impraticáveis, como 

verificado para a profundidade  0,60 m, nos níveis de variação permitida de 5 e 

10%, em que seriam necessárias 887 e 222 amostras, respectivamente. Com a 

eliminação dos “outliers” houve uma tendência geral de reduzir o número de 

amostras nas três profundidades (Tabela 16). Nesta condição  e para uma variação 

de 10% em torno da média, a profundidade 0,45 m foi a que apresentou o menor 

número de medidas necessárias para estimativa de  lnKθ=0, exigindo, para tanto, 

apenas 6 amostras. Nas outras profundidades, os valores  foram maiores, sendo 

necessárias  12 amostras na profundidade 0,30 m e 18 na profundidade  0,60 m. 

Em comparação com os mesmos resultados para o coeficiente β, o número de 

amostras necessárias para estimativa de um valor médio representativo foi bem 

menor nas três profundidades, refletindo, logicamente, os menores coeficientes de 

variação apresentados pelo  lnKθ=0 em relação ao coeficiente angular β. 
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Tabela 16. Número de amostras necessárias para estimar o valor médio de lnKθ=0 

da relação lnK = βθ + lnKθ=0, após a retirada dos “outliers”, em três 

profundidades, para quatro níveis de variação permitida, considerando 

t10%. 

 Variação permitida em torno da média 

Prof (m) 5% 10% 20% 30% 

0,30 46 12 3 1 

0,45 24 6 2 1 

0,60 74 18 5 2 

 

 
 
 

Tabela 17. Número de amostras necessárias para estimar o valor médio de lnKθ=0 

da relação lnK = βθ + lnKθ=0, com os valores originais, em três 

profundidades, para quatro níveis de variação permitida, considerando 

t10%. 

 Variação permitida em torno da média 

Prof (m) 5% 10% 20% 30% 

0,30 121 30 8 3 

0,45 212 53 13 6 

0,60 887 222 55 25 

 
 
 
 
 
 



4.1.5 Análise “bootstrap” para ββ  e lnKθθ =0 

 

Quando um conjunto de variáveis apresenta distribuição normal é 

relativamente fácil calcular o número mínimo de amostras necessárias para 

estimar a média da população (Warrick & Nielsen, 1980; Souza, 1992; Mulla & 

Mcbratney, 2000).  Porém, os métodos utilizados não se aplicam para os casos em 

que a distribuição das amostras não é normal ou é desconhecida. Torna-se 

necessário, então, a utilização de técnicas alternativas para avaliar tais casos. A 

técnica  “bootstrap” de estimação é uma delas.  

 A técnica “bootstrap” é um procedimento computacional intensivo 

de reamostragem, baseado na técnica da substituição, que possibilita estimar a 

distribuição amostral de estatísticas de interesse e calcular o número mínimo de 

amostras, cuja média represente uma população, sem necessidade de que o padrão 

de distribuição de freqüência dos dados seja normal e/ou determinado a priori.  

Os  resultados da aplicação da técnica “bootstrap” para cálculo do 

número mínimo de amostras necessárias para estimar β e lnKθ=0 estão ilustrados 

nas Figuras 19 e 20, respectivamente. Os gráficos relacionam as frações (F) das 

10.000 repetições “bootstrap” com variabilidade de ± 5, 10, 20, 30 e 50% em 

torno da média. Em ambos os casos, β e lnKθ=0,  os resultados mostram que, para 

todos os níveis de variação em torno da média, ocorre um aumento das frações F 

a medida em que se eleva o número de amostras “bootstrap”, até um patamar em 

que esse incremento torna-se tão pequeno que pode ser considerado estável. 
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β (0,30 m) 

β (0,45 m) 

β (0,60 m) 

Figura 19 – Fração da amostra “bootstrap” para β, considerando  5, 10, 20, 30 e 

50% de variação em torno da média, em função do tamanho da 

amostra  
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lnKθ=0  (0,30 m) 

lnKθ=0  (0,45 m) 

lnKθ=0  (0,60 m) 

Figura 20 – Fração da amostra “bootstrap” para lnKθ=0, considerando  5, 10, 20, 

30 e 50% de variação em torno da média, em função do tamanho da 

amostra  
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Considerando um erro de ± 10%, que é aceitável para amostragem 

em agricultura (Hendrickx & Wierenga, 1990) as Figuras 19 e 20, também 

indicam que o número de observações necessárias para estimar o valor médio 

representativo de β e lnKθ=0, pode alcançar valores muito mais elevados que 45 

amostras, como nos casos de β nas profundidades 0,45 e 0,60 m e  lnKθ=0 na 

profundidade 0,60 m, o que tornaria impraticável  a utilização desse nível de 

precisão (90%) para amostragem da função condutividade hidráulica. Assim, para 

o β, na profundidade 0,45 m, o nível de erro aceitável para obtenção de um 

número factível de amostras seria 20%, enquanto que na profundidade 0,45 ter-

se-ia que admitir um erro de 30% para alcançar o mesmo objetivo. Quanto ao 

lnKθ=0 o erro aceitável deve ser de no mínimo 20%. 

 

 

Tabela 18. Número de amostras (n) necessárias para determinar a média de β e 

de lnKθ=0 para variações  em torno da média de 5, 10, 20 e 30%, em 

três profundidades, após aplicação da técnica “bootstrap”.     

 Coeficiente de variação  

Prof (m) 5% 10% 20% 30% 

 β 

0,30 > 45 > 45 12 5 

0,45 > 45 > 45 23 9 

0,60 > 45 > 45 > 45 34 

 lnKθ=0 

0,30 > 45 24 7 5 

0,45 > 45 45 11 6 

0,60 > 45 > 45 45 16 
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A Tabela 18, resultante da interpretação das Figuras 19 e 20,  

mostra os valores correspondentes de n obtidos pelo critério definido por 

Hendrickx & Wierenga (1990), em que o número mínimo de amostras é 

determinado pelo valor correspondente ao menor valor de n que excede a fração F 

= 0,9.  Percebe-se que, tanto para β quanto para  lnKθ=0, nas três profundidades,  o 

número de amostras (n) diminui com o aumento da variação permitida em torno 

da média, o que é coerente.  

Para β, o número de amostras aumenta com a profundidade. Para 

estimar a média, com 10% de variação permitida, é necessário um número de 

amostras superior a 45 nas três profundidades. No mesmo nível de erro, 10%, e 

nas mesmas profundidades, para o lnKθ=0 o número de amostras também aumenta 

em profundidade e seriam necessárias 24, 45 e > 45 amostras. Considerando as 

características experimentais do método do perfil instantâneo pode-se afirmar que 

com esses números torna-se difícil a condução do método em condições de 

campo, em que os valores de n são elevados e impraticáveis tanto para β quanto 

para lnKθ=0. Isto também indica que os resultados de experimentos desta natureza, 

com poucas ou apenas uma repetição, devem ser considerados com bastante 

ressalva e utilizados com muito critério, na medida em que são comprovadamente 

pontuais, confirmando as conclusões de Jong van Lier & Libardi (1999) também 

para as camadas mais internas do solo.  

Tendo em vista o elevado grau de variabilidade da condutividade 

hidráulica não saturada (Warrick & Nielsen, 1980), variações em torno de 30% 

podem ser admitidas como perfeitamente aceitáveis, o que nos permite indicar o 

número mínimo de 34 amostras para estimativa dos parâmetros da função K(θ), 

tendo em vista ser este o maior valor encontrado para β e  lnKθ=0, considerando 
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coeficiente de variação de 30%, nas três profundidades estudadas neste 

experimento (Tabela 18).  

  

Tabela 19. Número de amostras para estimar a média de β e lnKθ=0 considerando 

dois métodos para determinação, tradicional e "bootstrap". 

 Tradicional  "Bootstrap" 

Prof (m) 5% 10% 20% 30%  5% 10% 20% 30% 

β 

0,30 88 22 5 2  > 45 > 45 12 5 

0,45 49 12 3 1  > 45 > 45 23 9 

0,60 194 49 12 5  > 45 > 45 > 45 34 

lnKθ=0 

0,30 46 12 3 1  > 45 24 7 5 

0,45 24 6 2 1  > 45 45 11 6 

0,60 74 18 5 2  > 45 > 45 45 16 

 

Outra comparação muito oportuna deve ser feita entre os valores de 

n calculados pelo método tradicional, eq. (34), e pelo “bootstrap. Os resultados 

deste exercício estão na Tabela 19. Nos dois casos, considerando variação igual 

ou maior que 10%, o número de amostras estimadas pelo “bootstrap” foi sempre 
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mais elevado. Não obstante, os dois métodos também mostraram semelhanças 

quanto a tendência de alguns resultados. Em ambos os casos o número mínimo de 

amostras necessárias para estimar a média foi maior para o β. Por outro lado, a 

grande diferença  entre os valores estimados sugere que a aplicação desses 

métodos de estimativa para médias de um conjunto de amostras relativas a 

propriedades como a condutividade hidráulica deve ser feita com certa prudência.  

Como método de estimativa, o “bootstrap”, pela sua própria 

concepção, isto é independe do tipo de distribuição dos dados, é mais realístico, 

muito embora os custos e a complexidade para obtenção dos números de amostras 

por ele indicado sejam uma importante limitação a ser considerada.  Por exemplo, 

números de amostras superiores a 45 ou mesmo 34 são impraticáveis, mas 

certamente já permitem reconhecer na técnica uma importante ferramenta para 

auxiliar na solução deste problema, principalmente se aplicada em condições 

experimentais mais uniformes, como  comprovam os resultados de Hendrickx & 

Wierenga (1990). 

  

4.1.6 Análise da estabilidade temporal  para umidade e potencial mátrico 

 

A análise estatística exploratória para umidade do solo θ (m3 m-3) e 

potencial mátrico φm (kPa), conforme descrita nos itens  4.1.1 e 4.1.2,  Tabelas 1 e 

2 e Tabelas 4, 5 e 6, respectivamente,  revela que os dados apresentam 

distribuição normal para os quatro tempos analisados, permitindo que se possa 

assumir, para os outros tempos intermediários, que o padrão de distribuição 

também seja normal. Desta forma, os dados se enquadram nas condições 

definidas por Vachaud et al. (1985), para que um conjunto de dados 

experimentais possa ter a sua estabilidade temporal avaliada.  
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As Figuras 21 e 22 mostram a heterogeneidade espacial, ao longo 

da transeção, dos valores de umidade e potencial mátrico nas profundidades de  

0,30, 0,45 e 0,60 m. As ilustrações mostram quatro tempos, com destaque para os 

tempos inicial e final. 

Detalhando-se a análise das Figuras 21 e 22, percebe-se que,  tanto 

para umidade quanto para o potencial mátrico, os padrões de variabilidade das 

medidas são diferentes entre as três profundidades. Não obstante, quando se 

compara individualmente cada profundidade, nota-se, tanto para  a umidade 

quanto para o potencial mátrico, que existe uma similaridade no comportamento 

das medidas durante o processo de redistribuição. Fica bem claro que a maioria 

dos pontos mantêm sempre a mesma posição em relação ao conjunto de medidas.  

Este comportamento é bem mais definido para a umidade do solo do que para o 

potencial mátrico.  A maior uniformidade na distribuição das medidas de umidade 

em relação ao potencial mátrico resulta dos coeficientes de variação apresentados 

por esses parâmetros. Para  umidade no solo, os coeficientes de variação foram 

mais baixos e semelhantes durante a redistribuição (Tabela 1). Já para o potencial 

mátrico os valores dos coeficientes de variação  foram maiores e bem diferentes 

ao longo do tempo (Tabela 4). Daí, a diferença de comportamento entre esses 

parâmetros. 

  As mesmas ilustrações (Figuras 21 e 22) também mostram que as 

medidas de umidade e potencial mátrico se distribuem ao longo da transeção com 

uma estacionaridade que revela a ausência de qualquer tendência para 

concentração de valores em determinada direção. Tal fato permite assumir que a 

estacionaridade definida pela hipótese intrínseca também pode ser aplicada a este 

conjunto de dados.  
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A Tabela 20 mostra os coeficientes de correlação de Spearman para 

a umidade e potencial mátrico do solo. Nota-se que existe uma similaridade das 

medidas feitas entre o tempo inicial (78 horas) e os onze tempos de redistribuição, 

incluindo o tempo final da avaliação (604 horas).  Embora alguns valores de r  

tenham sido baixos, todos os resultados apresentaram correlação significativa ao 

nível de significância de 0,01 (SAS, 1991), indicando a existência de estabilidade 

temporal forte nas posições locais com r próximo a 1.  De outra forma, aplicando-

se os limites unilaterais de r para o teste de correlação de Spearman (Campos, 

1983), a  interpretação seria mais seletiva, tendo em vista o limite crítico de 0,671 

para significância de 0,01.  Então, teríamos uma redução significativa entre as 

correlações temporais, principalmente para as medidas de potencial mátrico. 

Neste caso, para a umidade no solo, na profundidade 0,30 m, todos os tempos 

apresentaram uma correlação significativa; na profundidade  0,45 m a correlação 

existiria até o tempo 268 horas e na profundidade 0,60 m até 460 horas. Para o 

potencial mátrico a correlação não se apresenta linear. Alguns tempos 

intermediários apresentaram correlação significativa enquanto outros não. Tal 

fato pode resultar de diferenças nas relações determinísticas entre essas 

propriedades e as características do solo, como a textura e a estrutura, cuja 

comprovação poderá ser feita por meio de análises e avaliações posteriores e que 

não foram previstas para este estudo.  
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0,30 m 

0,45 m 

0,60 m 

Figura 21 – Variabilidade da umidade do solo  (m3 m-3)  segundo uma transeção 

de 45 pontos espaçados de um metro, em três profundidades e 

quatro tempos de amostragem. A linha interrompida indica os cinco 

pontos de medida que foram eliminados 
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0,30 m 

0,45 m 

0,60 m 

Figura 22 – Variabilidade do potencial mátrico  (kPa)  segundo uma transeção de 45 

pontos espaçados de um metro, em três profundidades e quatro tempos 

de amostragem. A linha interrompida indica os cinco pontos de medida 

que foram eliminados 
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Tabela 20. Coeficientes de correlação entre o tempo inicial (78 horas) e os tempos 

de redistribuição durante o experimento de perfil instantâneo para 

umidade do solo (m3 m-3) e potencial mátrico (kPa) em três 

profundidades em uma transeção de 45 pontos espaçados de um 

metro. 

 Umidade do solo  Potencial mátrico 

Tempo (h) 0,30 m 0,45 m 0,60 m  0,30 m 0,45 m 0,60 m 

 78 h 78 h 78 h  78 h 78 h 78 h 

78 1 1 1  1 1 1 

123 0,922 0,918 0,874  0,851 0,755 0,763 

167 0,870 0,854 0,844  0,682 0,691 0,697 

220 0,842 0,782 0,902  0,714 0,826 0,653 

268 0,733 0,683 0,787  0,717 0,652 0,725 

315 0,867 0,563 0,858  0,527 0,714 0,550 

361 0,819 0,600 0,727  0,606 0,673 0,641 

412 0,832 0,509 0,696  0,437 0,659 0,496 

460 0,806 0,488 0,718  0,628 0,674 0,497 

506 0,819 0,496 0,670  0,454 0,592 0,488 

553 0,778 0,501 0,565  0,483 0,530 0,558 

604 0,845 0,494 0,686  0,387 0,625 0,506 
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Umidade do solo 

Potencial mátrico 

Figura 23 -  Coeficientes de correlação de Spearman  entre  o tempo inicial (78 

horas) e onze tempos de redistribuição para umidade do solo e 

potencial mátrico em um experimento de perfil instantâneo.  

 

A Figura 23 mostra os coeficientes de correlação de Spearman entre 

o tempo inicial e os onze tempos de redistribuição durante o período de avaliação 

experimental. De maneira geral, tanto para a umidade quanto para o potencial 

mátrico, os índices de correlação diminuíram com tempo nas três profundidades. 

Dentre estes, a umidade na profundidade 0,30 m apresentou a maior estabilidade 
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temporal, tendo em vista que os valores de r mantiveram-se  elevados e 

semelhantes durante todo o tempo de redistribuição. 

O coeficiente de correlação de Spearman (r) possibilita verificar a 

existência da estabilidade temporal, mas não identifica os locais em que as 

medidas possam ser feitas para representar a média da variável em estudo para 

qualquer tempo e valor. Para tanto, Vachaud et al. (1985) sugerem o cálculo das 

diferenças relativas e seus respectivos desvios padrões. As diferenças relativas, 

quando ordenadas e plotadas em um gráfico, possibilitam identificar os pontos 

cujos valores sempre estejam  próximos da  média e possam ser utilizados como 

referência amostral.  

Com os valores de umidade e potencial mátrico estimados para cada 

tempo, procedeu-se o cálculo das diferenças relativas  (Vachaud et al., 1985), 

conforme as seguintes equações: Eq. (37) para umidade no solo e Eq. (38) para 

potencial mátrico. 

 

100(%) xDR ij

θ
θθ −

=    (37) 

 

100(%) )(
xDR

m

mijm

φ

φφ −
=            (38) 

 

sendo: DR (%) é a diferença relativa entre uma determinação individual para um 

local e tempo e a estimativa da média; θi j a umidade no local i no tempo j;   θ   a 
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umidade média para todas as posições, no momento j; φm  o potencial mátrico no 

local i no tempo j;   mφ   o potencial mátrico médio para todas as posições, no 

momento j. Com os resultados foram calculadas as diferenças relativas médias 

para todas as posições na transeção de 45 pontos. Com objetivo de indicar o grau 

de confiabilidade da medida também foram determinados os respectivos desvios 

padrões relacionados com as variações espaciais. Os resultados estão ilustrados 

na Figura 24 para a umidade e Figura 25 para o potencial mátrico. Analisando-as 

observa-se que alguns locais,  sistematicamente, ou superestimam (DR > 0) ou 

subestimam (DR < 0) as medidas médias de umidade e potencial mátrico obtidas 

no campo, independentemente do tempo de observação. Segundo Gonçalves et al. 

(1999), o local a ser escolhido para a coleta de amostras, cujos valores sejam 

confiáveis e representativos, deve apresentar uma diferença relativa média igual 

ou muito próxima de zero e estar associada ao menor desvio padrão.   

 Adotando-se o critério de Gonçalves et al. (1999), foram 

identificados os pontos mais indicados para amostragem  da umidade  e do 

potencial mátrico nas três profundidades, 0,30; 0,45 e 0,60 m.  

Para a umidade do solo (Figura 24) os locais que mais se 

aproximaram do valor médio na transeção foram os seguintes: os pontos 5 e 14 na 

profundidade 0,30 m; 16, 34, 8 e 37 na profundidade 0,45 m e 12, 44, 5, 9 na 

profundidade 0,60 m. Nota-se que praticamente não houve coincidência de pontos 

para estimativa das médias. Apenas o local de amostragem representado pelo 

TDR número 5 aparece como representativo para as profundidades 0,30 e 0,60 m.  

Para o potencial mátrico (Figura 25) também não houve 

coincidência  de locais representativos de amostragem nas três profundidades. 

Neste caso  foram identificados os pontos  18, 20 e 31 na profundidade 0,30 m; 
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28 e 14 na profundidade 0,45 m e, finalmente, os pontos 9 e 44 na profundidade 

0,60 m. 

 

0, 30 m 

0,45 m 

0,60 m 
Figura 24 – Diferença relativa média intertemporal e desvio padrão para umidade 

do solo em três profundidades, segundo uma transeção de 45 pontos 

espaçados de um metro. Valores em destaque indicam os pontos que 

devem ser adotados para medidas representativas da média de 

umidade no solo.  
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0,30 m 

0,45 m 

0,60 m 
Figura 25 – Diferença relativa média intertemporal e desvio padrão para potencial 

mátrico em três profundidades, segundo uma transeção de 45 pontos 

espaçados de um metro. Valores em destaque indicam os pontos que 

devem ser adotados para medidas representativas da média de 

potencial mátrico do solo.  
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monitoramento e coleta de amostras médias representativas das variáveis, 

umidade e potencial mátrico. A  existência de mais de um ponto  com esta 

característica, bem como as diferenças entre as profundidades, devem ser 

atribuídas  à variabilidade espacial da textura do solo, cuja influência nas medidas 

de umidade e potencial mátrico é bastante significativa (Vachaud et al., 1985).   

Em relação às outras metodologias, tradicionalmente utilizadas para 

quantificar  o número mínimo de amostras para estimar a média de uma 

determinada variável, o método da estabilidade temporal apresenta alguns 

resultados importantes do ponto de vista econômico e de execução. Permite 

identificar com precisão os locais mais adequados para as amostragens, 

possibilitando  a redução do número de amostras necessárias e do custo de 

execução  do esforço amostral para o planejamento de sistemas de uso e manejo 

de água e obtenção  de conclusões em resultados experimentais de campo. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O resultados experimentais nas três profundidades para os 45 

pontos de observação permitem concluir que os parâmetros umidade do solo (θ), 

potencial mátrico (φm), coeficiente angular β e coeficiente linear lnKθ=0 da relação 

entre a condutividade hidráulica e a umidade, apresentaram distribuição normal, 

sendo a mesma fortemente afetada pela presença de valores extremos, 

notadamente no caso do β em que a presença dos “outliers” foi responsável por 

alterações significativas nos índices e gráficos de probabilidade de distribuição.   

As maiores variabilidades, determinadas pelos coeficientes de 

variação, foram para o coeficiente angular β em relação ao coeficiente linear 

lnKθ=0. Em ambos os casos, houve uma sensibilidade  muita elevada das medidas 

de umidade no cálculo da função K(θ), tendo em vista que, pequenas variações no 

teor de água foram suficientes para causar variações significativas no β e no 

lnKθ=0.  

A variabilidade dos parâmetros hídricos estudados (θ, φm, β e 

lnKθ=0) aumentou em profundidade, diferindo daqueles normalmente encontrados 

na literatura e indicando a necessidade de realização de estudos mais detalhados 

que possam melhorar o entendimento das causas de variação principalmente 

aquelas relativas ao solo. 
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A variabilidade da umidade  (θ) foi baixa (< 12%) e aumentou com 

o tempo de redistribuição, enquanto que o potencial mátrico (φm), apresentou 

comportamento oposto, qual seja variabilidade alta (> 60%) no início da 

redistribuição diminuindo para média (12 a 60%) no final da avaliação  

Não houve relação entre os parâmetros (θ, φm, β e lnKθ=0)  quanto 

ao número de amostras necessárias para estimar a média. Com exceção da 

umidade (θ), nos outros casos esses valores apresentaram-se bem diferentes e em 

alguns bem elevados e impraticáveis. Este fato sinaliza que os resultados de 

experimentos de perfil instantâneo devem ser considerados com ressalva e 

utilizados com bastante critério tendo em vista serem comprovadamente pontuais. 

A comparação entre o método tradicional e o “bootstrap”, para 

calcular o número de amostras (n) de β e lnKθ=0, mostrou que as estimativas  dos 

valores de n podem ser bastante diferentes e que a técnica “bootstrap” é mais 

realística, sendo por isso mais indicada, para determinar o número de amostras 

necessárias para estimar a média de β e lnKθ=0 para um determinado nível de 

confiança e grau de precisão, podendo ser aplicado para estudos relativos a outras 

propriedades do solo. 

  A existência da estabilidade temporal para umidade e potencial 

mátrico do solo possibilita identificar, no campo, pontos que representam a 

médias dessas variáveis. Este método representa um avanço em relação as outras 

metodologias tradicionais, na medida em que possibilita a redução do número de 

amostras necessárias para estimar uma média representativa com elevada precisão 

e reduzido esforço amostral. 

  Na prática, a estratégia para estudos relativos aos parâmetros do 

solo com elevado grau de variabilidade deve contemplar, primeiramente, a 
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identificação de zonas com estabilidade temporal, nas quais os experimentos 

devem ser realizados, o que levaria à obtenção de resultados mais precisos e 

representativos, com menor número de repetições. No caso específico da função 

K(θ) a sugere-se a verificação e identificação de locais com estabilidade temporal 

para os parâmetros θ e φm ao longo do perfil do solo, em trabalhos  experimentais 

de perfil instantâneo com mais de uma repetição. 
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APÊNDICE 1: Descrição do perfil do solo aberto no local do experimento. 

DESCRIÇÃO DO PERFIL 

A. DESCRIÇÃO GERAL 

PERFIL – JF 01 

DATA – 08/05/2001 

CLASSIFICAÇÃO – Latossolo Vermelho Amarelo álico A moderado, 

textura média (Typic Hapludox). 

LOCALIZAÇÃO – Lateral direita da cabeceira do aeroporto ESALQ – Fazenda 

Sertãozinho – Piracicaba – SP. 

SITUAÇÃO – Trincheira  

GEOLOGIA – Sedimentos arenosos não consolidados do Neocenozóico (Fm Rio 

Claro). 

PEDREGOSIDADE – Não pedregosa 

ROCHOSIDADE – Não rochosa 

RELEVO LOCAL – Plano  

REGIONAL – Suave ondulado 

EROSÃO – Não aparente 

DRENAGEM – Acentuada  

USO ATUAL – Capim elefante (corte) 

CLIMA – CWA pela classificação de Koëppen. 

DESCRITO  E COLETADO POR – T. O. Ferreira e R. E. Romero 

 

B. DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 

Ap  0-15cm, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido); arenosa; 

moderada média e grande blocos subangulares; ligeiramente duro, 

friável, não plástico e ligeiramente pegajoso; transição clara e plana. 
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AB  15-31cm, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido); arenosa; 

moderada média e grande blocos subangulares; duro, friável, 

ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição clara e 

plana. 

BA 31-50cm, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido); arenosa; 

moderada média blocos subangulares; duro, muito friável, 

ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual e 

plana. 

B1  50-78cm, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, úmido); média; 

moderada média blocos subangulares; duro, muito friável, 

ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual e 

plana. 

B2 bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, úmido); média; moderada a 

fraca média e pequena blocos subangulares; muito duro, muito 

friável,  plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual e plana. 

B3 bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, úmido); média; moderada a 

fraca média e pequena blocos subangulares; ligeiramente duro, 

muito friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual e 

plana. 

RAíZES Poucas e finas em Ap, AB e BA e  raras e finas em B1 e B2. 

Observações Presença de camada adensada (pé-de-grade) a 31 cm de 

profundidade bem delimitada pelo acúmulo de matéria orgânica e 

carvão. Presença de mosqueado (pouco, pequeno e distinto) no 

horizonte AB. 
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APÊNDICE 2: Textura e granulometria  dos horizontes descritos no perfil de solo 
da área experimental. 

 

 

 

   Areia  

Horizonte Argila Silte Grossa Fina Total Classificação 

   -------------------------  %  -------------------------  

Ap 16,7 8,4 12,9 62,0 74,9 F. arenoso 

AB 18,6 6,2 14,8 60,4 75,2 F. arenoso 

BA 18,8 6,3 15,6 59,3 74,9 F. arenoso 

B1 23,1 10,5 14,7 51,7 66,4 F. arenoso 

B2 27,9 4,3 13,9 53,9 67,8 F. argilo 

arenoso 

B3 25,4 6,4 13,6 54,6 68,2 F. argilo 

arenoso 
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APÊNDICE 3: Valores de umidade nas diversas tensões (h) e profundidades (Z) 

do solo (Reichardt et al., 1979). 

 

 

 

 Potencia l matricial h (m) 

Prof  (Z) 0 0,25 0,50 1,00 1,50 1,80 3,00 5,00 8,00 

m -----------------------------   θ   ( m3 m-3)   ----------------------------------- 

0,15 0,39 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,13 

0,30 0,40 0,35 0,32 0,28 0,26 0,25 0,20 0,19 0,18 

0,45 0,41 0,34 0,31 0,26 0,24 0,23 0,19 0,17 0,17 

0,60 0,43 0,38 0,33 0,27 0,25 0,23 0,17 0,16 0,15 

0,75 0,40 0,33 0,29 0,22 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 

0,90 0,38 0,32 0,29 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 

1,05 0,38 0,33 0,29 0,23 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 

1,20 0,40 0,35 0,31 0,24 0,21 0,20 0,17 0,15 0,14 

1,35 0,39 0,35 0,30 0,24 0,21 0,19 0,16 0,15 0,14 

Fonte: Reichardt et al. (1979) 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


