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CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA DA CONDUTIVIDADE 

HIDRÁULICA SATURADA DO SOLO 

RESUMO 

Autora: MARIA DA GLÓRIA BASTOS DE FREITAS MESQUITA 

Orientador: Prof Df. SERGIO OLIVEIRA MORAES 

A condutividade hidráulica saturada do solo (Ksat) é uma das variáveis de 

maIOr relevância para estudos do movimento de água e solutos no solo. Sua 

determinação em laboratório e campo produz resultados com elevada dispersão, o que 

pode indicar que esta variável não possui distribuição simétrica, dificultando a escolha 

de um valor representativo, justificando, portanto um estudo para melhor caracterizá-la. 

Com esse objetivo testou-se a adequação das funções densidade de probabilidade 

normal, lognormal, gama e beta para descrever e indicar medidas de posição e 

variabilidade a serem adotadas para a área. O experimento consistiu na determinação de 

Ksat, pelo método do permeâmetro de carga constante, em amostras indeformadas de 

três solos (LV Ad, L V df e RQo) da região centro-oeste do Estado de São Paulo. Em cada 

amostra a Ksat foi determinada três vezes e a média aritmética considerada. As análises 

estatísticas constituíram-se de um estudo das medidas de posição e dispersão, possíveis 

valores discrepantes, teste de Kolmogorov-Smirnov e análises gráficas para verificação 
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do ajuste dos dados às distribuições, técnicas robustas de comparação de modelos. A 

Ksat apresentou alta variabilidade, porém não exibindo valores que pudessem ser 

considerados como discrepantes; comprovou-se a não normalidade na distribuição dos 

resultados e um ajuste às distribuições lognormal, gama e beta. Dentre estas a função 

densidade de probabilidade lognormal foi a mais indicada para descrever a distribuição 

dos resultados e o método Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimators foi 

utilizado para o cálculo das medidas de posição (média e mediana) e variabilidade 

(variância, desvio padrão e coeficiente de variação). Como alternativa apresentou-se a 

possibilidade de estimativa dos valores de Ksat associados aos respectivos niveis de 

probabilidade de ocorrência segundo essa distribuição, o que permitiria associar esse 

nível de probabilidade a estimativas de medidas dependentes de Ksat. 



STATISTIC CHARACTERIZATION OF THE SOIL HYDRAULIC 

CONDUCTIVITY 

SUMMARY 

Author: MARIA DA GLÓRIA BASTOS DE FREITAS MESQUITA 

Adviser: Prof DL SERGIO OLIVEIRA MORAES 

The saturated soil hydraulie eonduetivity (Ksat) is one of the most relevant 

variables for studies eoneerning water and solutes movement in soi!. Its determination in 

laboratory and in field gives results with high dispersion, whieh probably indieate that 

this variable does not have a symmetrie distribution, making it diffieult to ehoose a 

representative value and, for this reason, justifYing a study to eharaeterize it betteL The 

adequaey of normal, lognormal, gamma and beta probability density funetions was 

tested in order to deseribe and to indieate position and variability measures to be adopted 

for the area. The assay eonstituted of determining the Ksat by using the eonstant 

permeameter method in three undisturbed soils samples (L V Ad, LV df and RQo), 

eolIeeted in São Paulo State mid-west. The Ksat was detennined three times for eaeh 

sample and the arithmetie mean was eonsidered. The statistieal analysis eonsisted of a 

position and dispersion measure study, of possible outliers, KoImogorov-Smimov test 

and graphie analysis for verifieation for fitting the data to the distributions, robust 
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techniques of comparisons of models. The Ksat presented high variability; yet, it did not 

show values that could be considered as outiliers. The non-normality in the results 

distribution and a fitting to 10gnormaI, gamma and beta distributions were proved. 

Amongst the Iognormal probability density, the Ksat was the most indicated one to 

describe the distribution of the results and the Uniform1y Minimum Variance Unbiased 

Estimators method was used to calculate of position measures (mean and median) and 

the variability (variance, standard deviation and coefficient of variation). As aIternative, 

the possibility of estimating the Ksat values linked to the respective leveIs of probability 

of happening according to this distribution was presented. This fact would allow 

associating this probability leveI to estimates ofKsat measures - dependo 



1 INTRODUÇÃO 

Os processos de infiltração de água no solo, projetos de irrigação e drenagem, 

as perdas de fertilizantes, as perdas de solo por erosão e de substâncias químicas por 

lixiviação são geralmente relacionados ao fluxo de água nos solos, o qual influencia todo 

o processo de utilização dos recursos solo e água. 

Dentre as variáveis que influenciam este fluxo, a condutividade hidráulica do 

solo (K) destaca-se por sua importância. Ela é um parâmetro que representa a facilidade 

com que o solo transmite água. De um modo geral, quanto maior a condutividade 

hidráulica, tanto maior será a facilidade com que a água se move no solo. O valor 

máximo de condutividade hidráulica é quando o solo se encontra saturado, e é 

denominado condutividade hidráulica saturada (Reichardt, 1990). 

A partir da condutividade hidráulica saturada (Ksat) e utilizando modelos 

matemáticos pode-se determinar a condutividade hidráulica do solo e assim obter 

informações sobre o movimento de água e solutos. A condutividade hidráulica saturada 

pode ainda fornecer informação indireta da estrutura e estabilidade do solo, 

correlacionando-se com as propriedades fisicas do mesmo. 

Há referências na literatura mostrando que valores de condutividade hidráulica 

saturada em uma mesma área podem ser muito variados, o que se reflete em grande 

amplitude total e elevados coeficientes de variação. Isto é um indicativo de que a Ksat 

varia espacialmente dentro da área. 

Embora se reconheça essa variabilidade, nos modelos matemáticos utilizados 

para descrição de processos que ocorrem nos solos, o valor de Ksat é considerado 

constante, sendo na maioria das vezes, utilizada a média aritmética dos resultados 

obtidos e admitida uma distribuição normal. Porém, como, em geral, a Ksat apresenta 
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valores bastante distintos na área, o valor médio nem sempre pode ser considerado a 

melhor representação da propriedade. Sendo assim, ao se adotar um valor constante para 

Ksat nas equações que a utilizam, os erros advindos dessas suposições podem ser 

grandes e conclusões errôneas inferi das. 

Adicione-se o fato de que entre os que não adotam a distribuição normal para 

representar a Ksat, embora haja uma preponderância de trabalhos relacionando-a a 

distribuição lognormal, outros recorrem a distribuições com assimetria semelhante, 

como a gama e a beta. 

Mas a dificuldade não se limita a identificar o tipo de distribuição empírica 

subjacente, há que se buscar a partir da distribuição pertinente, a melhor técnica para 

determinação de suas estatísticas de posição e variabilidade, limites de confiança e 

respectivas probabilidades. 

Um estudo para definir a distribuição de probabilidade subjacente a Ksat pode 

ser completado, embora não de maneira imprescindível, por uma análise equivalente 

para outras propriedades do solo das quais a Ksat depende, tais como: densidade, textura 

e porosidade. A justificativa para tal estudo complementar assenta-se sobre um erro 

razoavelmente comum que é o de ignorar a variabilidade diferenciada entre as diferentes 

propriedades fisicas do solo, considerando-se sempre o mesmo número de amostras, 

dando, portanto sensibilidade diferente às várias medidas. 

Face ao exposto a hipótese deste trabalho é que a variável condutividade 

hidráulica saturada do solo deve ser representada por uma distribuição assimétrica, 

possivelmente a 10gnormaI, devendo-se, no entanto comprovar que esta tem preferência 

sobre as outras com assimetria semelhantes relatadas na literatura. 

Confirmada a distribuição há que se identificar a melhor maneira de calcular 

seus parâmetros de posição e variabilidade para representar a variável, o que não exclui 

a proposição de outra maneira de representação. 

A hipótese acima será testada em resultados de Ksat obtidos a partir de ensaio~ 

com três tipos de solos, textura fina, média e grosseira, utilizando-se análises visuais de 

gráficos de distribuição de probabilidade, análise exploratória de dados, teste de 

aderência e técnicas robustas de comparação de modelos de distribuição e a distribuição 
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teórica, quando houver mais de um modelo de distribuição candidato a representar a 

variável. Apenas para o solo de textura média serão analisadas as proprieàades 

densidade do solo, densidade de partículas e volume de poros no sentido de realçar a 

preocupação de não se utilizar o mesmo número de amostras quando as propriedades de 

interesse envolvem diferentes níveis de variabilidade. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

Para o objetivo do trabalho, apresenta-se, a seguir, um referencial teórico que se 

inicia por considerações a respeito da condutividade hidráulica saturada dos solos, sua 

definição, importância, fatores que a influenciam e propriedades correlacionadas, 

seguido por uma apresentação de funções densidade de probabilidade que serão testadas 

para verificação da que melhor pode representar os resultados experimentais, bem como 

a mais indicada forma de obtenção de seus parâmetros. 

2.1 Condutividade Hidráulica Saturada 

2.1.1 Definição e Importância 

Em 1856, o engenheiro hidráulico Heruy Darcy, estudando o processo de 

infiltração vertical de água em filtros (colunas) de areia homogênea, sob condições de 

saturação, concluiu que a vazão (Q), isto é, o volume de solução que passa pela coluna 

por unidade de tempo, é proporcional à área (A) de sua seção transversal, à diferença de 

carga piezométrica através do filtro (h1 - h2), e inversamente proporcional ao seu 

comprimento (L), o que originou a primeira equação, denominada Lei de Darcy, que 

possibilitou a quantificação do movimento da água em meios porosos saturados: 

(1) 

sendo K uma constante de proporcionalidade. 
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A constante K diz respeito à maior ou menor facilidade de movimento do 

líquido através do meio poroso, isto é, para um filtro constituído de areia grossa, o valor 

de K deve ser maior do que para um filtro de areia fina, permanecendo constantes os 

demais termos da equação. Portanto, K, é uma variável do meio, que traduz a rapidez 

com que determinado líquido o atravessa e foi denominada por Darcy de condutividade 

hidráulica (Reichardt, 1990; Libardi, 2000). 

Em meios porosos não saturados, a primeira modificação da equação de Darcy 

foi feita, em 1907, por Buckinghan, que considerou a condutividade hidráulica como 

uma função da área do espaço poroso do solo não ocupado por ar, tomando-se 

dependente, portanto, do conteúdo de água do meio e do gradiente de potencial. 

Richards (1928) definiu um potencial total como força motriz para o movimento da água 

no solo que considera a influência da matriz do solo e da gravidade. Maiores referências 

podem ser vistas, por exemplo, em Pauletto et alo (1988) e Libardi, (2000). 

A equação geral que descreve o movimento de água nos solos é dada por: 

-+ -+ 
q == -K(B) grad tP/ (2) 

---> 

sendo q o vetor densidade de fluxo, K(8) a condutividade hidráulica em função da 

umidade volumétrica (8) e gr;d tPt o vetor gradiente de potencial total (Richards, 1928). 

O produto dos fatores, condutividade hidráulica e gradiente de potencial total é que 

determina, portanto, o fluxo de água no solo, e "a maior dificuldade na quantificação do 

fluxo de água reside na determinação da condutividade hidráulica" como ressaltam 

Pauletto et aI. (1988) e Reichardt (1990), 

Para um dado solo, a condutividade hidráulica (K) é tanto maior quanto maior 

sua umidade (8). O valor máximo de K é quando o solo se encontra saturado (8 = 88), e é 

denominado de condutividade hidráulica saturada (Ksat ou Ko). 

Diversos pesquisadores propuseram modelos matemáticos e metodologias para 

determinação da condutividade hidráulica dos solos e do fluxo de água, destacando-se os 

trabalhos de Gardner, 1956; Hillel et al., 1972; Mualem, 1976; Libardi et al., 1980; 
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Sisson et al., 1980; Van Genuchten, 1980; Jones & Wagenet, 1984, entre outros. Quando 

os modelos envolvem a condutividade hidráulica saturada, esta aparece como um valor 

constante, característico e representativo da área considerada. Esta suposição é 

questionável e assumida apenas por facilidade, pois a Ksat é bastante variável (Warrick 

& Nielsen, 1980), com valores que não apresentam distribuição simétrica em torno de 

algum ponto, dificultando assim a escolha de um valor representativo para ser utilizado 

adequadamente nos modelos matemáticos que a consideram constante. 

A equação que descreve o fluxo de água no solo é função da condutividade 

hidráulica (K) do solo e esta por sua vez é calculada em função da condutividade 

hidráulica saturada (Ksat), residindo aí a necessidade de se determinar o mais 

precisamente o valor de Ksat. 

A importância de Ksat pode ser justificada, então, pela sua participação na 

determinação do fluxo de água nos solos e, do ponto de vista prático, para tomada de 

decisão sobre projetos de irrigação, drenagem, quantificação da erosão, lixiviação de 

substâncias químicas, com conseqüências na poluição e contaminação de camadas mais 

profundas do solo e até mesmo do lençol freático. 

Para tornar mais explícita sua importância, considere-se dois exemplos de 

natureza oposta, um relacionado à drenagem e outro à irrigação. No primeiro caso, um 

único valor de Ksat para uma dada área, como esta propriedade pode variar de várias 

ordens de grandeza em distâncias relativamente pequenas, pode levar a subestimativas 

ou superestimativas no espaçamento de drenos para uma mesma área, com toda a 

conseqüência sobre custos e eficiência da drenagem que possa ocorrer (Queiroz, 1995). 

No segundo caso, em projetos de irrigação, quando se deseja inundar uma área, 

é preciso fornecer a água a taxas elevadas, bem maiores que a Ksat. Na irrigação por 

aspersão, desejando-se que toda a água infiltre no local onde foi aplicada, deve-se, 

portanto, aplicá-la em taxas iguais ou menores que a Ksat (Reichrdt, 1990). 

Assim, a Ksat tem influência marcante nestas e na maioria de outras práticas de 

manejo do solo. 
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2.1.2 Fatores que Influenciam a Condutividade Hidráulica Saturada 

Os fatores complicadores que interferem na determinação do fluxo de água no 

solo são discutidos por Youngs (1995). Estes incluem a influência da fase gasosa; os 

efeitos da heterogeneidade das propriedades do solo; o fenômeno da expansão e 

contração; a agregação e dispersão; desvios da lei de Darcy; efeitos térmicos; e relações 

de histerese da água. 

Entre as propriedades que influenciam a condutividade hidráulica, estão a 

textura, a densidade, a estabilidade estrutural, a composição da solução do solo e do 

complexo de troca, a expansibilidade, a atividade microbiana e a possível presença de ar 

que possa bloquear a passagem do fluido (Hillel, 1970). 

A textura determina a área de contato entre as partículas sólidas e a água e as 

proporções de poros de diferentes tamanhos. A estrutura determina o arranjamento das 

partículas e assim a distribuição de poros (Ferreira & Dias Júnior, 1996). Portanto, 

ambas as propriedades têm influência sobre o espaço poroso do solo, sua porosidade 

total e distribuição de poros, dificultando em maior ou menor intensidade o movimento 

da água. 

A condutividade hidráulica saturada pode descrever o sistema poroso de um 

solo, englobando propriedades tais como quantidade, tamanho, morfologia, continuidade 

e orientação dos poros. Têm-se utilizado seus valores para caracterizar a estrutura e a 

estabilidade de agregados em água. Os maiores valores de Ksat são encontrados, 

geralmente, onde se tem um maior grau de estruturação, a qual pode ser alterada por 

processos de agregação das partículas e formação de macroporos, os quais dependem da 

textura e demais condições do solo, além das práticas culturais adotadas. Ao aumentar o 

grau de agregação a distribuição dos valores da condutividade hidráulica saturada torna

se cada vez menos variável (Ellies et a!., 1997). 

A macroporosidade é fator de extrema importância na condutividade hidráulica 

saturada, e a diminuição desta provoca redução nos valores de Ksat. Silva & Kato 

(1997) observaram que uma pequena diferença entre a macro porosidade das áreas de 

manejo convencional e de plantio direto foi acompanhada por uma grande diferença nos 
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valores de Ksat, sendo constatados os valores de 0,0035 em S-I na área de plantio direto 

e 0,0231 em S-1 na área de manejo convencional, evidenciando, desta forma, a 

importância da macroporosidade na condutividade hidráulica, ou seja, o efeito do 

manejo na estrutura do solo. Neste trabalho, foram encontrados valores elevados da 

macroporosidade correlacionados positivamente com elevada condutividade hidráulica 

saturada e negativamente com baixos valores de densidade global. 

Há que ressaltar, como justificativa da inclusão neste trabalho de outras 

propriedades do solo, das quais a Ksat depende, que tanto Ellies et aL, (1997) como 

Silva & Kato (1997) utilizam Ksat, com alta variação, para caracterizar outras 

propriedades, de menor variação, sem mencionarem se o número de amostras foi ou não 

o mesmo ou outra informação que permita identificar se os autores estão discutindo sob 

o mesmo grau de sensibilidade as várias propriedades. 

Lopes (1984), destaca algumas características dos latossolos sob cerrados que, 

apesar dos elevados teores de argila, a densidade é baixa, em geral menor que 1Mg m-3 

devido à estrutura mais porosa que apresentam, proporcionando altos valores de 

capacidade de infiltração de água e de macroporosidade. Field et aI. (1984) também 

verificaram o efeito de macroporos e bioporos no aumento da condutividade hidráulica 

saturada. Os autores consideram que alterações nas propriedades hidráulicas devem ser 

melhores analisadas, já que estas possuem elevada variabilidade e não somente serão 

devidas a manejo do solo. 

Bouma (1982) e Bouma (1991) fazem uma explanação detalhada dos possíveis 

efeitos e interferências das características dos solos no movimento de água e solutos, 

principalmente da porosidade, discutindo a influência da continuidade dos poros no solo. 

O autor afirma que poros menores, porém contínuos, permitem maior fluxo de água e 

solutos do que poros maiores descontínuos no perfil do solo e não uma simples relação 

direta de maior macroporosidade e condutividade hidráulica saturada, como discutido 

por Ellies et al., (1997) e Silva & Kato (1997). 

Outros autores relacionam ainda o tamanho dos poros e outras propriedades do 

solo influenciando na condutividade hidráulica saturada. Para Fernandes et alo (1983), os 

valores de condutividade hidráulica estão relacionados à quantidade de poros com 
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diâmetro superior a 0,07 mm e à densidade aparente, sendo maior onde a densidade 

apresenta-se menor. 

Com relação à granulometria, deve-se considerar influenciando a condutividade 

hidráulica saturada, além da quantidade das partículas, também suas relações com a fase 

líquida do solo. Em solos com apreciável conteúdo de argila, a composição da solução 

do solo pode afetar significativamente a condutividade hidráulica devido a interações 

entre a solução e a matriz (K.lute & Dirksen, 1986). 

Valores de condutividade hidráulica saturada de acordo com a textura dos solos 

são classificados por Youngs (1991) como: < 10 mm dia-I, solos com textura fina; 10-

1000 mm dia-1
, solos com textura intermediária; > 1000 mm dia-I, solos com textura 

grosseIra. 

Em seu estudo, Bosch & West (1998) encontraram que valores calculados de 

Ksat variaram de 0,000001944 a 0,325 em S-l, e as diferenças estatísticas entre 

resultados de Ksat coincidiram com a textura do solo, encontrando menor valor de Ksat 

em sítios mais argilosos. 

Nielsen et aI. (1973) encontraram também grande variabilidade para o tamanho 

de partículas (textura), pressão da água no solo, densidade, e condutividade hidráulica 

saturada e não saturada. 

Jarvis & Messing (1995) observaram que os maiores valores de Ksat foram 

encontrados nos solos de textura mais fina, notando uma relação inversa existente entre 

conteúdo de areia e Ksat, ou seja, os menores valores de Ksat foram encontrados em 

solos de textura arenosa, refletindo a importância da distribuição de tamanho dos 

macroporos para fluxo de água próximo à saturação. Isto é o contrário das relações de 

Ksat com textura, relatadas na literatura e amplamente aceitas. Portanto, o tamanho dos 

poros simplesmente pode não ser tão relevante para permitir maior Ksat, pois esta 

variável é mais dependente da distribuição de tamanho dos poros e de sua continuidade. 

Solos muito argilosos podem ser altamente agregados, dando formação a uma estrutura 

mais porosa, que permite maiores valores de Ksat. 

A interação entre a textura e a estrutura dos solos é que permite, então, maior 

ou menor valor de Ksat, a qual é dependente, como dito anteriormente de ambas as 
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propriedades do solo, ou seja, da relação existente entre elas, influenciando o movimento 

de água no solo, como discutido por Beven & Germann (1982) e Bouma (1991), em 

termos de continuidade dos poros. 

Mecke et aI. (2000) afirmam que considerar somente resultados de análises 

granulométricas raramente podem dar suficiente explicação para modelos de 

propriedades hidráulicas por causa da complexidade da distribuição de tamanho dos 

poros criados pelos processos de formação e utilização dos solos. Como exemplo, pode

se considerar o trabalho de Arya & Paris (1981), os quais desenvolveram um modelo 

fisico empírico para predizer curvas de retenção a partir de dados de distribuição de 

tamanhos de partículas e densidade do solo; porém usando este modelo não foram 

encontrados bons resultados, e a explicação para isto é que consideraram somente a 

textura, desprezando a estrutura, a macroporosidade e a variabilidade inerente às demais 

propriedades do solo. 

Outro fator que leva a condutividade hidráulica saturada a possmr alta 

variabilidade é o ar aprisionado entre as partículas e que forma bolsas de ar nos solos, 

que impedem a saturação do espaço poroso, podendo subestimar o valor de Ksat 

(Faybishenko, 1995; Bagarello & Provenzano, 1996). 

2.1.3 Fatores que Influenciam na Determinação Experimental da Condutividade 

Hidráulica Saturada 

Problemas metodológicos envolvidos na obtenção da condutividade hidráulica 

saturada, desde a amostragem até a sua determinação em laboratório e também em 

campo, podem ser incluídos entre os fatores responsáveis pela elevada variabilidade e 

grandes desvios entre os valores determinados (Warrick & Nielsen, 1980; Field et al., 

1984). 

Estudos comparando diferentes metodologias de determinação mostram 

diferenças significativas entre os valores obtidos, o que pode ser devido a limitações 

experimentais ou matemáticas assumidas pelos métodos. Entre as limitações 
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experimentais encontra-se como fator que mais influencia na determinação de Ksat a 

heterogeneidade do solo, e entre as dificuldades matemáticas destaca-se o tratamento aos 

resultados obtidos e a escolha de um valor representativo para a Ksat (Clothier & 

Smettem, 1990; Mohanty et al., 1991; Gupta et aI., 1993; Paige & Hillel, 1993; Mohanty 

et aI., 1994; Falleiros et al., 1998; Ghiberto, 1999). 

A determinação da condutividade hidráulica saturada em diferentes amostras de 

um mesmo solo pode apresentar resultados que variam bastante devido a anomalias tais 

como imperfeições no processo de amostragem, canais de minhocas e raízes, fissuras e 

fendas estruturais. Se presentes, estes grandes poros são preenchidos com água na 

saturação e dominam completamente o transporte de água na amostra (Dirksen, 1991). 

Gupta et alo (1993), comparando métodos de determinação de Ksat, observaram 

uma elevada amplitude total dos valores de condutividade hidráulica saturada em todos 

os métodos. As médias geométricas variaram de 4,91 a 12,08 cm h-I. A amplitude foi da 

ordem de 300% e mais de um terço das medidas foram altos valores. Razões entre estas 

diferenças não são completamente óbvias, pois áreas e volumes das amostras 

consideradas, fendas, compactação, bioporos, resíduos de raízes, continuidade dos poros, 

podem ser as causas envolvidas. 

Estes autores adotaram médias geométricas, ou seja, a raiz n-ésima do produto 

de todos os valores da variável condutividade hidráulica saturada, justificando que era 

devido aos resultados se ajustaram melhor à distribuição lognormal, porém, Parkin et al 

(1988), recomenda o método UMVUE para o cálculo da média quando os dados se 

distribuem lognormalmente. 

Vários autores têm reportado grandes variabilidades nos valores de 

condutividade hidráulica saturada determinados tanto em laboratório como em campo. 

Geralmente maiores variabilidades são encontradas em medidas realizadas em 

laboratório, o que pode ser devido aos efeitos de macroporosidade, métodos 

experimentais e/ou efeito do tamanho das amostras (Green & Corey, 1971; Jones & 

Wagenet, 1984; Lauren et al., 1988; Mohanty et al., 1991; Bosch & West, 1998). 

Porém, Van Genuchten (1980) e Dirksen (1991), afirmam que para as medidas 

obtidas em laboratório seria de se esperar menor variabilidade, devido ao volume e 
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tamanho padrão para todas as amostras. Contudo, também esses autores encontraram 

elevados coeficientes de variação (razão entre desvio padrão e média de um conjunto de 

medidas) e desvio padrão para a condutividade hidráulica saturada, e concluíram que a 

variável tem alta variabilidade como característica e que devido a isto podem ocorrer 

subestimativas ou superestimativas para a mesma e para as medidas dependentes de 

Ksat. 

A extração, preparo e tratamento das amostras podem desestabilizar a estrutura 

do solo, resultando em alterações nos valores medidos (Klute & Dirksen, 1986; Jarvis & 

Messing, 1995). Mohanty et aI. (1998) consideram também o número de amostras, o 

pequeno volume, a quantidade de macro poros presentes e a compactação durante a 

extração das mesmas como responsáveis pelos menores valores de Ksat determinados 

em laboratório. O método de coleta de amostras indeformadas para determinação da 

condutividade hidráulica saturada é limitado por sua escala de medida, a qual depende 

do tamanho do amostrador, e pode não representar a variabilidade espacial do solo, 

resultando em exageros ou negligência dos efeitos dos macroporos (Paige & Hillel, 

1993). Luxmoore et aI. (1981), afirmam que as maiores limitações para os métodos de 

laboratório para determinação das características hidráulicas dos solos estão no pequeno 

tamanho das amostras relativo à variabilidade no campo e nas alterações no solo durante 

a coleta das amostras. 

No laboratório, a fácil alteração na macroporosidade do solo, que pode ocorrer 

devido ao fato de as amostras, depois de saturadas serem submetidas a uma carga 

hidráulica que vai promover o fluxo, pode ser também considerada como fonte de 

variação, além de outros fatores como a descontinuidade de poros e a não 

representatividade da área pelas amostras ( Clothier & Smettem, 1990 e Falleiros et aI., 

1998). 

Para se ter uma idéia da representatividade de uma área por amostras, 

considere-se, por exemplo, um cilindro amostrador com 0,07 m de diâmetro e 0,07 m de 

altura, resultando em um volume de 0,0026 m3
. Para um volume correspondente a um 

hectare (10000 m2
) até a profundidade de 0,20 m, ter-se-ia 2000 m3 de solo, ou seja, uma 

amostra corresponde a apenas 0,0013% do volume que pretende representar. 
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Grandes valores de desvio padrão para as medidas de Ksat e um melhor ajuste à 

distribuição lognormal quando comparada à normal para estas medidas foram obtidos 

por Mohanty et aI. (1994). Os autores relatam que algumas amostras podem ter mais 

macroporos que outras, o que leva a maior dispersão das medidas de Ksat. Um maior 

volume de amostras tem maior probabilidade de possuir mais macro poros, resultando 

em grandes Ksat. Encontraram, ainda, dois casos extremos: amostras compactadas e 

amostras contendo macroporos abertos, que deram o mínimo e máximo valor de Ksat, 

respectivamente. 

Um estudo feito por Lauren et alo (1988) mostrou uma grande variação em 

valores de Ksat devido ao volume da amostra usada quando o solo continha macroporos. 

Eles encontraram maior precisão nas estimativas de Ksat com maiores amostras de solo. 

Em determinações de campo, as diferenças encontradas entre os valores de 

Ksat, são devidas, segundo Field et alo (1984), à heterogeneidade do solo, à presença de 

canais de raízes, de bioporos, a continuidade dos poros no perfil do solo e também à não 

sensibilidade dos equipamentos utilizados, como por exemplo, os tensiômetros, a sonda 

de nêutrons, etc., resultando em valores de condutividade hidráulica determinada em 

campo maior que em laboratório. 

Já Mohanty et alo (1994), comparando determinações de campo e de 

laboratório, encontraram que o desvio padrão para Ksat em laboratório foi maior, devido 

à possibilidade de macroporos verticais estarem proporcionando maior fluxo, e 

apresentar menores problemas com ar aprisionado entre as partículas de solo, pois o 

mesmo foi removido gradualmente pela saturação lenta da amostra a partir de sua face 

inferior. 

O grau de variabilidade observado nas medições de campo depende da 

variabilidade inerente da propriedade, da escala na qual a medição é feita e da natureza 

da técnica de medição por si mesma (Warrick & Nielsen, 1980). 

O impulso à modelagem do fluxo de água e transporte de solutos nos solos tem 

aumentado a demanda para medidas mais precisas e representativas da variabilidade das 

propriedades hidráulicas (Clothier & Smettem, 1990). 
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2.2 Considerações Estatísticas 

2.2.1 Variabilidade Espacial em Solos 

o solo, por ser naturalmente formado, apresenta variabilidade em suas 

propriedades, variabilidade esta que se reflete nos resultados obtidos na determinação da 

condutividade hidráulica saturada do solo. Muitos estudos reconhecem o significativo 

efeito da textura do solo, estrutura, variabilidade espacial e alterações da amostra na 

condutividade hidráulica saturada, implicando em altos coeficientes de variação (Jaynes 

& Tyler, 1984; Lauren et al., 1988; Kutilek & Nielsen, 1994; Arya et aI., 1998). 

A avaliação da capacidade de condução de água pelo solo tem sido dificultada 

por causa de sua variabilidade, tanto horizontal quanto vertical. Warrick & Nielsen 

(1980) citam coeficientes de variação da condutividade hidráulica saturada superiores a 

100% e classificam o parâmetro como de alta variação. 

Kutilek & Nielsen (1994) encontraram valores de condutividade hidráulica 

saturada para um mesmo solo variando de 10-8 m S-1 a 10-5 ms-I evidenciando a grande 

variabilidade da propriedade, propuseram então, uma classificação para a variável Ksat 

desde muito baixa permeabilidade a excessiva permeabilidade e consideraram a 

propriedade altamente variável, ressaltando a necessidade de um estudo melhor para 

tratamento dos resultados obtidos pelas análises e determinações de Ksat. 

Estudos objetivando otimização nos procedimentos experimentais têm sido 

desenvolvidos, porém a grande heterogeneidade dos solos faz com que as análises 

tomem-se complexas. Como alternativa surgem discussões visando melhor eficiência de 

aplicação de métodos estatísticos e matemáticos para tratamento dos resultados obtidos 

pelas análises de solos para assim se chegar a informações mais precisas (parkin et aI., 

1988; Kutilek & Nielsen, 1994; Libardi et al., 1996; Clausnitzer et al., 1998; Moura et 

aI., 1999). 

Em geral, os valores de condutividade hidráulica saturada são resultados 

pontuais e com uma variabilidade muito grande para uma mesma área, de modo que não 
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representam toda a área considerada. Assim, faz-se necessário um estudo de um melhor 

valor para representar a condutividade hidráulica saturada da área que não sua média 

aritmética. A obtenção de valores médios representativos como assunto da Física do 

Solo iniciou-se em meados da década de setenta com os trabalhos de Nielsen et aI., 

(1973); Biggar & Nielsen, (1976); Warrick et aI., (1977a), entre outros. Para isso, é 

recomendada a obtenção de grande número de dados que permitam a determinação de 

sua distribuição, para que métodos estatísticos adequados sejam utilizados. 

Segundo Cadima et aI. (1980) nas camadas mais profundas o solo torna-se mais 

homogêneo e conseqüentemente a variabilidade espacial torna-se menos pronunciada, de 

maneira que os valores médios obtidos segundo uma distribuição normal podem ser 

viáveis. 

De acordo com Pinto (1979), a condutividade hidráulica saturada mostrou 

grande variabilidade, tanto no sentido vertical quanto no horizontal, ocorrendo 

coeficiente de variação de até 195%. Um estudo sobre a distribuição de freqüência dos 

resultados observados mostrou que estes foram descritos pela distribuição 10gnormaI. 

Segundo o autor, é possível que em alguns casos o valor médio da condutividade 

hidráulica saturada seja adequado, ao passo que noutros sua variação seja igualou até 

mesmo mais importante, devendo-se sempre, portanto, analisar todo o conjunto de 

informações. Grande variabilidade e valores de Ksat se distribuindo lognormalmente 

foram verificados também por Biggar & Nielsen (1976), Warrick & Nielsen (1980), 

Logston et aI. (1990), Gupta et aI. (1993). 

Logston et alo (1990), verificaram que a condutividade hidráulica saturada foi 

altamente variável entre as posições analisadas em um mesmo solo, e ainda concluíram 

que, geralmente, quando a média geométrica de Ksat decresceu, o coeficiente de 

variação aumentou (coeficiente de variação maior que 100%) e a variabilidade foi maior 

na superficie do solo, onde os números de fendas e bioporos foram maiores. 

O conhecimento da variabilidade da condutividade hidráulica saturada é de 

grande importância, principalmente em grandes áreas. Os valores elevados de 

coeficiente de variação parecem estar associados à heterogeneidade das amostras no que 

diz respeito à distribuição de partículas, proporcionando grande variação na porosidade 
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do solo, o que influencia diretamente na condutividade hidráulica saturada (Warrick et 

alo 1977b). 

Diferentes valores encontrados para condutividade hidráulica saturada 

influenciam também na determinação do fluxo de água no solo. Segundo Jones & 

Wagenet (1984) as variâncias no fluxo de água no solo são descritas pelas variabilidades 

de Ksat. O erro padrão da estimativa de Ksat encontrado foi grande, indicando reduzida 

precisão na estimativa. Os resultados de Ksat foram observados, em todos os casos, 

distribuindo-se segundo uma Iognormal. 

A alta variabilidade leva a uma maior incerteza das estimativas e dos processos 

de inferências estatísticas. Em termos mais específicos, maior incerteza resulta em 

amplos intervalos de confiança para estimadores pontuais de posição (por exemplo, a 

média ou a mediana) e de dispersão (por exemplo, o desvio padrão ou variância), os 

quais resultam em baixo poder associado aos processos de testes de hipóteses (Parkin et 

aI., 1988). Isto sugere que uma melhor quantificação da variabilidade, ou o 

reconhecimento da existência da variabilidade são necessários para otimizar a estatística 

e o processo experimental. 

2.2.2 Representação e Verificação do Ajuste das Funções Densidade de 

Probabilidade 

A estatística desenvolvida com base no modelo gaussiano para populações com 

distribuição normal considera a média aritmética e o desvio padrão como os melhores 

estimadores das medidas de tendência central e da dispersão dos dados amostrados. 

Webster (1977) e Parkin et aI. (1988) relatam que a dificuldade está em escolher a 

melhor medida da tendência central a ser usada quando a distribuição é assimétrica. 

Face à variabilidade e à não simetria que a propriedade Ksat apresenta, a 

medida que deve ser usada para representá-la torna-se o grande problema, pois é 

necessário escolher um valor para representar a Ksat da área e assim poder utilizar os 
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modelos matemáticos propostos para o cálculo de fluxos nos solos e as operações de 

maneJo. 

Jury et alo (1991), considerando a ampla variabilidade da condutividade 

hidráulica saturada estimada, e prévias evidências de que seus valores tendem a ser 

lognormalmente distribuídos, esclarecem que a estatística usada para indicar a tendência 

central tem sido a média geométrica; já o coeficiente de variação tem sido determinado a 

partir do desvio padrão e da média dos logaritmos dos valores de condutividade 

hidráulica saturada. Cita ainda que o coeficiente de variação da condutividade hidráulica 

saturada variou de médio 48% a alto 320% em estudos do Soi! Conservation Service. 

Embora Jury et alo (1991) tenha feito esta observação sobre como calcular a média e o 

coeficiente de variação, deve-se ressaltar que Parkin et al (1988) discutiu para dados 

com distribuição lognormal, como calcular estas estatísticas com maior eficiência. 

Bagarello & Provensano (1996), estudando os fatores que afetam a 

condutividade hidráulica saturada, fizeram uma inspeção na distribuição de freqüência 

acumulada empírica, e verificaram que quando os resultados experimentais seguiram 

uma distribuição de probabilidade normal, a média aritmética pôde ser utilizada para 

comparação dos resultados; porém quando os resultados foram distribuídos segundo 

uma Iognormal, a média utilizada para comparação foi a dos resultados log 

transformados, os quais apresentaram menor variabilidade. 

Em geral, nos trabalhos de pesquisa a estatística mais comumente usada é 

baseada no modelo gaussiano, em que a distribuição de freqüências tende para uma 

estimativa simétrica de dispersão dos dados. Sob esta condição, parâmetros de 

estimativa como a "médià', podem ser considerados como representativos da medida de 

tendência central dos dados da série analisada. A ocorrência de caracteristicas de solos 

com distribuição não normal é comum, e a deficiência dos parâmetros estatísticos 

convencionais em caracterizar a variabilidade desse tipo de dados é marcante (Menk & 

Nagai, 1983). Moura et alo (1999), considerando as distribuições gama e beta, afirmam 

que em razão da variabilidade das propriedades do solo, o emprego da média, nem 

sempre é o mais recomendado. 
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Outros resultados que dependem da nonnalidade, tais como análise de 

variância, análises de correlação e regressão, alguns testes de hipóteses podem não ser 

aplicáveis no caso (Wonnacott & Wonnacott, 1972; Levin, 1987). Também, para 

propriedades com distribuição assimétrica, comparações entre médias de diferentes 

grupos de dados são especialmente incertas pelas mudanças de variâncias de um grupo a 

outro. Além disso, estimativas dos limites de confiança da média e, principalmente, 

estimativas dos limites de classe podem ser totalmente errôneas se a nonnalidade é 

assumida quando na realidade há assimetria e/ou apreciável curtose (Menk & Nagai, 

1983; Parkin & Robinson, 1992). 

Para propriedades com distribuição não-nonnal, tem-se verificado que a 

mediana pode ser melhor estimador da medida de posição central do que a média (Nagai 

& Menk, 1976; Wonnacott & Wonnacott, 1972; Parkin & Robinson, 1993). Todavia, 

Wonnacott & Wonnacott (1972) apontam que, em muitos casos, a mediana pode não ser 

satisfatória, principalmente quando apresenta menor eficiência, dependendo, portanto, 

de cada caso específico, inclusive do objetivo a atingir. A grande vantagem da média 

sobre a mediana é a facilidade de seu cálculo com base em um número elevado de 

observações. Além disso, a inferência dos limites de confiança e dos limites de classe 

em torno da média não só apresenta facilidades de cálculo como também está apoiada 

em uma teoria consistente de longa data (Menk & Nagai, 1983; Parkin et aI., 1990). 

Messing & Jarvis (1990) consideram a mediana como melhor estimativa de 

medida de tendência central que a média para representar os valores de condutividade 

hidráulica saturada no campo, sendo menos influenciada pelos desvios. A amplitude 

total é proposta como uma conveniente medida de dispersão. Para os resultados de 

laboratório usou-se para cálculo da média aritmética, do coeficiente de variação e do 

desvio padrão os logaritmos de Ksat determinados, encontrando uma média de 24,6 mm 

h-I, coeficiente de variação igual a 281%, desvio padrão de 69,1 mm h-I e amplitude 

total de 0,2 a 1040 mm h-I; estes valores de medidas de dispersão se apresentaram 

menores do que se não tivessem sido considerados os logaritmos dos resultados. 

O coeficiente de variação é utilizado para expressar a variabilidade em base 

relativa, sendo adimensional, permite a comparação da dispersão quando as 
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propriedades forem diferentes, independentemente das unidades de medidas envolvidas 

(Warrick & Nielsen, 1980). Para obter uma resposta com a mesma sensibilidade, muito 

mais amostras são necessárias para se descrever uma variável com alto coeficiente de 

variação do que variáveis com menores coeficientes de variação. 

Há autores, contudo, que preferem classificar o coeficiente de variação como 

medida da forma da distribuição, uma alternativa ao coeficiente de simetria (Isaaks & 

Srivastava, 1989), e não como medida da variabilidade. O coeficiente de curtose, uma 

vez verificada a simetria ou simetria admissível, completa a identificação da distribuição 

empírica como normal, caso ela seja mesocúrtica (Góes, 1980). 

Em estudos quantitativos de características de solos onde uma justificativa 

probabilística é necessária para inferências sobre os resultados das amostras, é essencial 

que medidas de variabilidade ou estimativas de intervalos de confiança sejam reportados 

para os parâmetros estimados. Relatando somente estimativas pontuais dos parâmetros, 

as informações sobre as variáveis serão limitadas, o que não se mostra suficiente, 

surgindo como opção as estimativas intervalares. Quando os resultados são normalmente 

distribuídos, a estimativa do intervalo de confiança sobre a média é simples. Entretanto, 

muitas propriedades dos solos são assimétricas, e assim, não apresentam facilidade na 

determinação do intervalo de confiança e tampouco em sua interpretação (Robinson, 

1985; Parkin et al., 1990). 

Para a verificação da distribuição de probabilidade dos dados, Campos (1983) 

indica o teste de Kolmogorov-Smirnov. Este verifica a adaptação de uma específica e 

bem conhecida distribuição a dados provenientes de uma distribuição desconhecida, 

tratando os dados individualmente, não perdendo informações devido a agrupamentos, 

como pode ocorrer em outros tipos de testes estatísticos. 

Kolmogorov e Smirnov, segundo Costa Neto (1977), desenvolveram este 

método, que, em geral, é mais poderoso que o teste do qui-quadrado, o qual é mais 

conhecido para testar a aderência, em que a variável de teste é a maior diferença 

observada entre a função de distribuição acumulada do modelo e a da amostra. A 

hipótese de nulidade especifica alguma distribuição conhecida F(x) quanto à descrição 

dos resultados observados. Uma amostra Xl, X2, ... , Xn é retirada da população cuja 
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distribuição de freqüência G(x) é desconhecida, estabelece-se o confronto com F(x) para 

verificar se é possível estudar os dados através desta, admitida como verdadeira função 

de distribuição da amostra considerada. A função de distribuição acumulada do modelo 

testado dá as probabilidades acumuladas em cada ponto, ou seja, F(x) = P(X .:s x). A 

função de distribuição acumulada da amostra corresponderá ao gráfico das freqüências 

relativas acumuladas, a qual é designada por G(x). O teste consta da verificação do valor 

D = max I F(x) - G(x) I e da comparação com um valor crítico em função de a (nível de 

significância) e n (tamanho da amostra). Se D for maior que o valor crítico, rejeita-se Ho, 

sendo Ho a hipótese de que não há diferença estatística entre os valores esperados pela 

distribuição em estudo e os valores observados. Valores críticos para os níveis de 

signíficância usuais são tabelados. Sendo n > 50, os valores críticos podem ser 

calculados, para a = 5% e a = 1% por, respectivamente, 1,36/..[;; e 1,63/f;; (Costa 

Neto, 1977; Piccini, 1993). 

Zacharias et aI., (1996) apresentam técnícas robustas para comparação de 

modelos de transporte de pesticidas, baseado nas diferenças entre valores observados e 

simulados, na forma de análises de erros residuais, e são definidas pelas equações: 

(3) 

(4) 

(5) 

[
In ] 0,5 lI' 1000) RQEM = n~(q _p;)2 x (6) 



21 

(7) 
i=l i=l 

(8) 

(9) 

sendo Oi os resultados observados e Pi os estimados pelo modelo tomado como padrão 

para comparação, n o número de observações e 

(10) 

O erro médio (EM) é uma quantidade dimensional e apresenta-se com a 

unidade da variável em estudo, sendo as demais funções adimensionais. A raiz quadrada 

do erro médio quadrático normalizado (RQEM) e o erro absoluto médio (EAM) são 

expressas em porcentagem. Os autores denominam IC como coeficiente de 

concordância, EM erro máximo, CD coeficiente de determinação, EF eficiência e CMR 

coeficiente de massa residual. Se os valores previstos pelo modelo ajustado são 

exatamente iguais aos observados, tem-se EM = RQEM = CMR = O e IC = CD = EF = 

1. As estatísticas EF e CMR podem apresentar valores negativos, podendo ser usadas 

para caracterizar a sub estimativa ou superestimativa do modelo proposto (Zacharias et 

al., 1996; Sentelhas et aI. 1997). 

As medidas de assimetria e curtose proporcionam, juntamente com as medidas 

de posição e dispersão, a descrição e compreensão completa da distribuição estudada. 

Assimetria é o grau de deformação de uma curva de freqüências, enquanto que a curtose 

indica até que ponto a curva de freqüência de uma distribuição se apresenta mais afilada 
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ou mais achatada do que uma curva normal padrão. O coeficiente de assimetria (A) e o 

coeficiente de curtose (K), medidas adimensionais, podem ser obtidos pelas equações 11 

e 12 (Costa Neto, 1977; Assis et a!. 1996). 

K= m4 

S4 

(11) 

(12) 

sendo m3 o momento centrado na média de terceira ordem, lll4 o momento centrado na 

média de quarta ordem e s o desvio padrão. 

A estimativa dos parâmetros populacionais a partir dos dados amostrais é outro 

problema. Depois de determinada a função densidade de probabilidade que melhor 

descreve os dados, deve-se estimar os parâmetros representativos dos dados através do 

método que melhor se adapte à função densidade de probabilidade. 

2.2.3 Funções Densidade de Probabilidade 

A análise estatística permite obter informações sobre a variável em estudo. 

Segundo Warrick & Nielsen (1980), em uma primeira aproximação pode-se dizer algo 

sobre a população conhecendo somente sua média e desvio padrão. O valor mE nos dá 

um valor médio da variável e o desvio padrão SE diz-nos sobre a amplitude total ou 

variação. Grandes valores de SE correspondem a amostras mais dispersas e pequenos 

valores correspondem a amostras que têm seus valores mais próximos da média 

estimada, apresentando menor dispersão. Estes dois valores estatísticos, porém, nada 

podem informar sobre o tipo de distribuição. Uma população fica mais completamente 

definida pela sua distribuição de probabilidade, a qual permite determinar, além da 
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média e da dispersão, a probabilidade que um dado valor assumirá dentro de limites 

especificados. 

A distribuição normal é bastante utilizada em ensaios relacionados à ciência do 

solo, pois é bem conhecida. Já as distribuições gama, beta e lognormal, mesmo 

apresentando maior potencial de adaptação para descrição dos dados (já que seus 

parâmetros podem assumir diversos valores, proporcionando variadas formas para a 

função densidade de probabilidade), não são tão aplicadas, pois requerem procedimentos 

de cálculo mais elaborados. 

Para a variável Ksat tem-se verificado que a distribuição dos resultados pode 

ajustar-se às funções de densidade gama incompleta e beta possibilitando estudos de 

distribuição de freqüência e probabilidade de ocorrência (Moura et aI., 1999). Scotter et 

aI. (1982) encontraram que a distribuição lognormal se ajustava melhor aos resultados de 

fluxo de água e de Ksat e que a pequena quantidade de altos valores de Ksat que causou 

a assimetria, provavelmente ocorreu nas amostras com fendas ou macroporos ou poros 

contínuos. 

Há indicações sobre outros tipos de distribuição, porém como são distribuições 

que exigem uma maior complexidade em seus cálculos, suas aplicações na prática 

tomam-se inviáveis. 

2.2.3.1 Distribuição Gama 

A distribuição gama pode ser aplicada em vários estudos, pois é uma função 

que pode assumir ou ajustar-se a diferentes tipos de curvas, passando por diversos graus 

de assimetria. Assis et aI. (1996) apresentaram um excelente trabalho, principalmente do 

ponto de vista didático, com exemplos e aplicações dessa função. 

De acordo com Thom (1958) e Mood et aI. (1974), a distribuição gama pode ser 

expressa por meio da função densidade de probabilidade (fd.p.) 
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,o < X < 00 

(13) 

,outros valores de x 

com a > 0, f3 > 0, r(a) > ° em que a é o parâmetro de forma (adimensional), f3 é o 

parâmetro de escala, r(a) é a função gama do parâmetro a, x é uma variável aleatória, e 

"e" a base dos logaritmos neperianos ( e = 2,71828 ... ) 

Esta distribuição tem assimetria positiva, com o parâmetro f3 diminuindo e o 

parâmetro a aumentando. Variando-se f3 e mantendo a constante, muda-se a escala da 

distribuição; já variando-se a e mantendo f3 constante, muda-se a sua forma. Quando a 

tende para o infinito, o coeficiente de assimetria (A) tende a zero, e a distribuição gama, 

neste caso, tende a ser simétrica. Se O < a < 1 a distribuição tem a forma de um jota 

invertido. 

Uma particularidade da distribuição gama é que para a = 1, ela se transforma 

numa distribuição exponencial, e para a = n/2 e f3 = 1 ela define a distribuição do qui

quadrado. 

A média da distribuição é dada por: 

(14) 

A variância é dada por: 

(15) 

o coeficiente de assimetria é dado por: 

A=2/...Ja (16) 
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Os estimadores dos parâmetros da distribuição gama foram obtidos por Thom 

(1958), resultando em 

â = (1 + ~(l +4A/3))/4A 

P=xlâ 

sendo o valor A dado por: 

1 n 

A=lnx - - 2:ln Xi 
11 i=! 

(17) 

(18) 

(19) 

em que n é o número de termos da série; Xi o valor da variável X no ponto i; e x o valor 

da média aritmética na série de dados. 

A função gama tem as seguintes propriedades (Assis et aI., 1996): 

"" r(x) = fX a
-

I e-xdx 
o 

para todo X > O, 

reI) = r(2) = 1 

r(X) = (X -I)! Para X = 1,2,3, ... 

r(X + 1) = xr(X) para X> ° 
r(1/5) = -lrc = 1,77245 

(20) 

O valor de r(X) pode ser obtido, com boa aproximação, através da seguinte 

relação: 

r(x) = ~271/x, ex[In(X) -f(x)] (21) 

sendo 
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1 1 1 
f(x) = 1- 12x2 + 360x4 1260x6 

(22) 

Existem tabelas que fornecem valores de r(X), com base nessas relações. 

A função de distribuição acumulada da distribuição gama é representada pela 

função gama incompleta: 

(23) 

Essa equação não tem solução imediata, exigindo tabelas ou técnicas de 

integração numérica, como, por exemplo, a expansão em série. Galate (1987) e Vivaldi, 

citado por Botelho (1998), através do desenvolvimento em série de Taylor, chegaram à 

função: 

que é uma expressão que permite o cálculo aproximado da probabilidade de ocorrência 

de um valor menor ou igual a x, fazendo-se t = x / (3. A probabilidade de ocorrer um 

valor x.:s t é F(t). A distribuição gama não admite valores nulos. 

Para determinar um valor x, conhecido um nível de probabilidade, Galate 

(1987) propôs 

sendo F um conhecido nível de probabilidade (fixado), e considerando uma outra função 

g(t) 
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Uma das maneIras de resolver esta equação e por melO de um processo 

iterativo; entre esses, o algoritmo de Newton-Raphson pode ser utilizado. Para iniciar o 

processo iterativo é necessário ter um valor inicial (to), e esse valor depende de a e F. 

Obtidas as raízes da equação, Melo (1989) entre outros, lembra que estas devem ser 

multiplicadas por f3 para determinar as variáveis estimadas associadas aos níveis de 

probabilidade fixado. 

2.2.3.2 Distribuição Beta 

Segundo Falls, citado por Saad (1990), a distribuição beta é definida em um 

intervalo (a, b), sendo a < b. A função densidade de probabilidade da distribuição beta 

para o intervalo (a, b) é dada por 

("-1) (l-x).8 I 

j(x) = x B(a,{3) (27) 

com ° < x < 1 e a, f3 > 0, na qual B( a,f3) é a função beta definida por: 

I 

B(a,{3) = fx(a-I)(1_xY-Idx (28) 
o 

que se relaciona com a função gama na forma: 



forma: 

B(a,p) = r(a). r(,O) 
r(a+ p) 

28 

(29) 

Desse modo, a função densidade de probabilidade da distribuição beta assume a 

j(x) = 1 r(a+,O) (x-a)U-l(l_x-a)fJ-
J 

(b-a)r(a)·r(,O) (b-a) b-a 
(30) 

com a::; x ::; b, a > O, f) > O; sendo a e f) os parâmetros da distribuição beta; x um valor 

qualquer da variável em estudo, compreendido no intervalo (a,b). 

Os valores de probabilidade de ocorrência da variável são estimados a partir da 

integração da equação, dentro de um intervalo considerado. 

A distribuição beta, na forma em que se encontra sua função densidade de 

probabilidade (Equação 30), não é facilmente aplicável, podendo ser transformada para 

utilização no intervalo (0,1), através da seguinte relação: 

x' = (x-a) I (b-a) (31) 

sendo x' a variável transformada, de tal forma que O ::; x' ::; 1 . 

A função densidade de probabilidade da distribuição beta assume então a forma 

(32) 

com O::; x' ::; 1 , a > 0, f) > O, e permite a estimativa dos valores de ocorrência de 

probabilidade. 

A forma da função densidade de probabilidade depende da magnitude dos 

parâmetros a e f). Quando a > 1, a distribuição apresenta um pico; quando a < 1 e f) < 1, 
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a distribuição tem a forma de um U; quando a < 1 e ~ 2: 1 a forma é um J invertido; 

quando a ~1 e ~ < 1 a forma é um J; e quando a = ~, a distribuição é simétrica, sendo 

um caso especial a = ~ = 1, que representa a distribuição retangular. 

1996): 

A média (J..l) e a variância (a2
) da distribuição beta são obtidas por (Assis et aI., 

a 
P=--

a+fJ 

2 a· fJ u = -:---~-:-----:-
(a+fJy(a+fJ+l) 

(33) 

(34) 

A solução destas equações para a e ~, para o caso de uma amostra da 

população, resulta em: 

fJ=(l-X).(} (35) 

(36) 

sendo x = t Xi fI , a média aritmética e S2 = ~ (Xi - xY f1 a variància da variável x 

em estudo. 

Estimativas dos parâmetros a e ~ da distribuição beta são dificilmente obtidas. 

O procedimento aplicado tem sido o método dos momentos (Pearson, citado por Saad, 

1990), segundo o qual: 

â = ~. (A -P2) /[Pz -(;tlyJ 
fi =(1-~ )(1lJ - P2) /[P2 - (~y j 

(37) 

(38) 
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n 

fl1 = LxJn (39) 
i=1 

n 

fiz = LXiZ 
In 

i=1 (40) 

sendo !J.] o momento de primeira ordem e !J.2 o momento de segunda ordem para a 

variável x; Xi representa a variável; n o número total de dados que compõem a série 

analisada. 

Esse método de estimativa dos parâmetros, que tem como base os momentos, é 

satisfatório para a distribuição, segundo Assis et aI. (1996). 

A distribuição acumulada beta incompleta, F(x), fornece a probabilidade de que 

a variável estudada não exceda um valor x, sendo representada pela equação: 

com o:s x :s 1. 

F(x)= r(a+ p) Ix a-I (l-x)P-l dx 
r(a}r(p) O 

2.2.3.3 Distribuição Normal 

(41) 

A importância da distribuição normal, geralmente citada como curva normal ou 

curva de Gauss, está no fato de muitas técnicas estatísticas, como análises de variância, 

de regressão e alguns testes de hipóteses, assumirem e eXIgIrem a normalidade dos 

dados. 

A distribuição normal é uma função de dois parâmetros. Sua função densidade 

de probabilidade tem a seguinte forma (Mood et al., 1974; Assis et al., 1996): 

1 
j(x)= & 

(J' 2Jr 

_(X_p)2 
2 e 20" 

na qual !J. = média aritmética, cr = desvio padrão, x a variável em estudo. 

(42) 
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Se uma amostra tem distribuição normal a seguinte relação é válida: A = (K -

3) = 0, ou seja, o coeficiente de assimetria (A) da distribuição normal é igual a zero e o 

coeficiente de curtose (K) é igual a três. 

As estimativas dos parâmetros média aritmética e variância representadas por 

/-l e (J 2 são obtidas por: 

n 

.Lx; 
/-l=~ 

n 
(43) 

(44) 
n 

A probabilidade de que x assuma valores menores ou iguais a um certo valor x 

pré-estabelecido quando a variável se distribui segundo uma normal com média /-l e 

variância (J 2, ou sej a, x é N (/-l , (J 2), é estimada por: 

1 x JX-!lj2 

F(x) = f e 2rr
2 

dx 
(J -J 2;rr -w 

(45) 

Como esta equação não possui solução analítica trivial, utiliza-se a 

transformação z = (x- /-l)/ (J e com isto a variável z tem distribuição normal, N(O,l). A 

variável z é chamada variável reduzida e a curva 

1 z (zj2 

F(z) = r;::- f e -2 dz 
v 2;rr -w 

é a curva normal reduzida. 

(46) 
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2.2.3.4 Distribuição Lognormal 

A distribuição de probabilidade lognormal tem sido amplamente utilizada para 

descrever propriedades do solo que são positivamente assimétricas devido à sua 

simplicidade e maior adaptação aos resultados observados. Distribuições positivamente 

assimétricas são uma conseqüência do fato de que muitas variáveis ambientais não 

podem tomar valores negativos e, portanto, partem do zero (Parkin & Robinson, 1993). 

A distribuição lognormal manifesta um número relativamente pequeno de 

observações que assumem valores suficientemente grandes para produzirem um valor 

médio maior que a maioria das observações, isto é, dependente da variável em estudo, 

ou seja, se os resultados observados apresentarem assimetria maior que zero. 

Uma variável é considerada ser lognormalmente distribuída se o logaritmo da 

variável é normalmente distribuído (Góes, 1980; Parkin & Robinson, 1993). 

Em se tratando de condutividade hidráulica saturada, devido à sua 

variabilidade, maior atenção deve ser dada aos resultados obtidos. Warrick & Nielsen 

(1980) encontraram para a média geométrica de Ksat, considerando os resultados 

lognormalmente distribuídos, valor igual a 21,52 cm dia-I, e uma média aritmética de 

19,19 cm dia-1 calculada na suposição de distribuição normal. Os autores concluíram que 

o não reconhecimento de que os valores observados são lognormalmente distribuídos 

levaria a uma subestimativa do valor médio a ser utilizado. 

Para a variável Ksat um melhor ajuste dos resultados obtidos foi verificado para 

a distribuição lognormal (Scotter et aI., 1982; Lauren et aI., 1988; Logston et aI., 1990; 

Messing & Jarvis, 1990; Kutilek & Nielsen, 1994; Mohanty et al., 1994; Jarvis & 

Messing, 1995; Clausnitzer et aI., 1998). 

A equação que descreve a função densidade de probabilidade para os três 

parâmetros da distribuição lognormal é dada por: 

f(x) = ( ~&eXP[-~(ln(x-O)- Jlj] 
x-O 21C 20-

(47) 
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sendo J.l a média da variável log-transfonnada, c-/ a variância da variável log

transfonnada, e 8 o parâmetro de posição. Na equação acima o parâmetro de posição (8) 

não tem influência na fonna da curva de densidade de probabilidade, mas influencia o 

posicionamento da curva ao longo do eixo das abscissas. Quando 8 é igual a zero, os três 

parâmetros da distribuição lognonnal se reduzem a dois, podendo então ser considerada 

como função densidade de probabilidade a equação: 

(48) 

Diferentemente das distribuições simétricas, devido à assimetria natural da 

distribuição lognonnal, a média e a mediana têm valores diferentes. Segundo Parkin et 

aI. (1988) e Parkin & Robinson (1992) o método recomendado para estimar as 

estatísticas de uma série de dados distribuídos lognonnalmente é o método UMVUE ( 

Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimators). Estimativas da média, da mediana, 

da variância populacional e do coeficiente da variação são, então, dadas pelas equações: 

média = f-lLn = exp(y)· If/( &2 12) (49) 

mediana = md = exp(y) 'If/{ - <5-2
/[ 2(n -I)]} (50) 

(51) 

(52) 
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sendo y e â-2 a média e a variância dos dados amostrais log-transformados obtidos 

pelas equações: 

n 

:Lln(x;) 
y = ...:..:i=O'-I __ (53) 

n 

n 

:L(In(x;)- YY (54) 

n-l 

e \jf proveniente da série: 

t(n -1) t 2 (n _1)3 t\n _1)5 
If/(t) = 1 + + + + ... 

n n2 (11+1)2! n\n+1)(n+3)3! 
(55) 

sendo n o número de amostras e t uma variável auxiliar representando os valores de 

â-h 2 A2 [(n-2)A2] 
2' O" e ( )0". n-l 

A série para cálculo de \jf deve ser avaliada até que o termo final encontrado 

seja menor que 1 % da soma dos termos precedentes. 

Divergências existem na recomendação do método para cálculo do intervalo de 

confiança para a média quando a variável é lognormalmente distribuída. Em estudo de 

comparação entre métodos para determinar o intervalo de confiança para a média Parkin 

et alo (1990), recomendam o método desenvolvido pelos autores, o qual é baseado no 

quantil (p) correspondente à média da distribuição lognormal e é definido pela equação 

p = Pr[x :s; E(x)] = <1>(0"/2) (56) 

sendo x uma variável aleatória com uma distribuição de probabilidade lognormal. 
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Estimando cr a partÍr de â (a raiz quadrada positiva da variância dos dados log 

transformados), uma estimativa de p, p, pode ser computada pela equação 56, usando 

Ô". <t> é a função distribuição acumulada normal padrão, cujos valores encontram-se 

tabelados (Wonnacott & Wonnacott, 1972). Assim, métodos não paramétricos podem 

ser usados para construir um intervalo de confiança para p. 

Os limites do intervalo de confiança são estimados pela seleção apropriada dos 

dados ordenados da amostra, ficando 

LI = x(r) 

LS = x(s) 

(57) 

(58) 

Sendo LI o limite inferior do intervalo de confiança, LS o limite superior do 

intervalo de confiança e x(r) e x(s) o r-ésimo e o s-ésimo termo da série de dados 

ordenados (r < s). Para amostras grandes (n > 20), as seguintes equações podem ser 

utilizadas, com p como a estimativa do quantil correspondente à média da distribuição 

lognormal e n o número de dados observados, considerando um nível de sígnificância de 

5%: 

r = np - zO,95~np(I - p) 

s = np+ zO,95~np(I - p) 

(59) 

(60) 

Desde que as equações 59 e 60 raramente resultam em valores inteiros, r e s 

serão os maiores valores inteiros mais próximos dos determinados por estas equações. 

O conhecimento do modelo de distribuição de probabilidade que descreve a 

variável é necessário para aplicação de diversos processos estatísticos. Decisões 

baseadas nos resultados desses processos podem ser errôneas se a função de distribuição 

adotada for incorreta, por isto, verificação da distribuição que representa a variável é 

fundamental, já que a técnica a ser usada para analisar os resultados depende 

basicamente deste modelo de distribuição (Shapiro, 1990). 



3 MA TERlAL E MÉTODOS 

3.1 Localização e Caracterização dos Solos Estudados 

Na primeira fase deste trabalho, o solo estudado, Solo 1, constituiu-se de um 

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico típico (LV Ad), com textura argilo arenosa, 

relevo suave ondulado, coletado na Estação Experimental do Instituto Agronômico de 

Campinas, localizado no município de Piracicaba, Estado de São Paulo, a 22°41' de 

latitude sul, 47°39' de longitude oeste, e altitude de 554 m. O clima, segundo a 

classificação de Kõeppen, é do tipo CWa: subtropical com inverno seco. As médias 

anuais de temperatura e precipitação são de 21,1 °C e 1253 mm respectivamente. A 

cultura na área experimental é a cana-de-açúcar (Saccharum oificinarum). 

A Tabela 1 apresenta a caracterização química e fisica do solo 1. 

Tabela 1. Propriedades Físicas e Químicas do Solo 1. 

Prof. Areia Silte Argila pH M.O. Ca Mg H+AI AI SB T V 

(m) g kg- I (CaCh) (g dm-3
) mmolc dm-3 (%) 

0-0,20 524 141 335 4.1 16 11 5 47 10 16.3 63.3 26 

0,20-0,40 342 116 442 4.2 11 14 5 47 10 19.3 66.3 29 

0,40-0,60 329 90 481 4.1 14 11 3 47 12 14.1 61.1 23 

Numa segunda fase, para generalizar as conclusões obtidas para o solo 1, 

consideraram-se dois outros solos: 
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o Solo 2, um Latossolo Vermelho distroférrico típico (LV dt), com textura 

muito argilosa, relevo plano a suave ondulado, localizado a 3 km em linha reta a partir 

da antiga rodovia Piracicaba-Santa Bárbara D'Oeste, lado direito do município de 

Piracicaba, Estado de São Paulo, e cultivado com a cultura de cana-de-açúcar 

(Saccharum officinarum). 

O Solo 3, um Neossolo Quartzarênico órtico típico (RQo), com textura arenosa, 

relevo suave ondulado, sendo que a área amostrada localiza-se na parte mais plana do 

topo da paisagem. Proveniente do município de São Pedro, região centro-oeste do 

Estado de São Paulo, localizado a 22°30' de latitude sul e 48°00' de longitude oeste, 

com altitude média de 600 m. O clima, segundo a classificação de Kõeppen, é do tipo 

Cwa, tropical úmido, com três meses mais secos no inverno e chuvas no verão. As 

médias anuais de temperatura e precipitação são de 21,7 °C e 1441 mm respectivamente. 

Área sem vegetação predominante, pode ser caracterizada como de cerrado e cerradão. 

A Tabela 2 apresenta a caracterização química e fisica desses solos. 

Tabela 2. Propriedades Físicas e Químicas dos Solos 2 e 3. 

Solo Prof. Areia Silte Argila pH M.O. Ca Mg H+AI AI SE T V 

(m) g kg'! (CaCh) (g dm-3
) mmoL,dm-3 (%) 

Solo 2 0-0,30 150 140 710 5.0 3.6 34 16 84 O 54.4 138 39 

Solo 3 0-0,30 960 20 20 4.0 11 8 1 18 5 9.7 27 35 

3.2 Amostragens e Determinações 

3.2.1 Coleta das Amostras 

'. A área experimental do solo 1 foi subdividida em 36 subáreas, formando uma 

quadrícula com 9 por 4 subáreas, onde cada subárea foi demarcada com 9,8 m de largura 

e 10m de comprimento. As amostras no solo 2 foram retiradas em linha reta, espaçadas 

entre si de 1 m, entre duas linhas de cultura. A área amostrada do solo 3 foi subdividida 
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em 30 subáreas, cada qual com 1 m2
, formando uma quadrícula com 6 por 5 subáreas. A 

área amostraI para os solos 1 e 3 foi o centro de cada subárea. 

Foram coletadas amostras deformadas e indeformadas dos solos, na camada de 

O a 0,20 m de profundidade. Para obtenção das amostras utilizou-se amostrador tipo 

Uhland, com cilindro metálico com diâmetro e altura médios de 72 mm, tendo sido 

coletadas 72 amostras para o solo 1, e 30 amostras para cada um dos solos 2 e 3. Duas 

das setenta e duas amostras totais do solo 1 foram perdidas no momento de seu preparo. 

A área amostrada já tinha sido preparada para novo cultivo, o que impossibilitou nova 

retirada de amostras, restando, portanto, setenta amostras para análise. 

As amostras deformadas foram utilizadas para caracterização fisica e química 

do solo, sendo que para o solo 1 foram retiradas amostras até a profundidade de 0,60 m. 

3.2.2 Análise Granulométrica, Densidade de Partículas e Análises Químicas 

A análise granulométrica foi realizada de acordo com a metodologia descrita 

em Gee & Bauder (1986), a qual recomenda dispersar 50 g de solo em solução aquosa 

de hexametafosfato de sódio puro (6 kg m-3
) e hidróxido de sódio (4 kg m-3

), com 

agitação lenta, durante 18 horas. 

A densidade de partículas foi determinada pelo método do balão volumétrico, 

descrito em KiehI (1979), utilizando-se álcool etílico para determinação do volume de 

20 g de solo. 

Estas metodologias são as adotadas pelo Laboratório de Física do Solo da 

ESALQ-USP, onde foram realizadas as análises. 

As análises químicas para caracterização da área foram: conteúdo de matéria 

orgânica do solo, pH(CaCh), teor de Ca, Mg, H+AI, AI, soma de bases (SB), CTC 

potencial (T) e saturação por bases (V), as quais foram determinadas segundo 

metodologia de rotina do Laboratório de Química de Solos da ESALQfUSP. 
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3.2.3 Condutividade Hidráulica Saturada 

No preparo das amostras coletadas com auxílio do amostrador tipo Ubland, os 

excessos de solo foram removidos, a face inferior do cilindro foi protegida por um papel 

de filtro da marca Whatman - 41 (permeabilidade rápida - Cato N° 1441 125), visando 

proteger as amostras de perdas de solo, sem no entanto interferir no processo de fluxo da 

água pela amostra. Na face superior foi fixado com fita adesiva um cilindro 

complementar, cuja finalidade foi criar condições para atuação da carga hidráulica 

responsável pelo movimento de água no ensaio de condutividade. 

As amostras preparadas foram colocadas em bandeja, à qual foi adaptado um 

gotejador de Mariotte, que permitiu que as amostras fossem embebidas lentamente, de 

baixo para cima, com água destilada e deaerada. Este processo foi realizado para evitar o 

problema de formação de bolsas de ar e para facilitar a dissolução do ar contido dentro 

da amostra, conforme discutido por Faybishenk:o (1995) e Moraes (1991). 

O tempo de embebição foi de 24 horas, até a água atingir o topo da amostra. As 

amostras permaneciam por mais 24 h na bandeja com água para garantir total saturação 

e para que as bolhas de ar pudessem sair ou se dissolverem na água. 

Após este tempo as amostras foram levadas ao aparato, conforme descrito em 

Marciano (1999), para determinação da condutividade hidráulica saturada, pelo método 

do permeâmetro de carga constante (Youngs, 1991). 

Com o auxílio de um frasco de Mariotte, o nível da água no cilindro 

complementar foi mantido em cerca de 35 mm, aproximadamente, acima do nível da 

amostra. 

O volume de água coletada era medido em intervalos de tempo determinados e 

quando de 3 a 5 medições consecutivas de vazão davam resultados semelhantes, 

considerava-se que o fluxo era estacionário, ou seja, que havia sido atingido o equilíbrio 

dinâmico e portanto não haveria variação no teor de água na amostra e então estaria 

saturada. Este volume de água coletado foi levado a uma balança, determinando-se a 

massa de água (ma). 
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Assumindo-se a densidade da água Pa como sendo 1000 kg m-3
, determinou-se 

o fluxo de água pela amostra, ou seja, o volume de água (V) pela equação V = ma/p'- Ao 

mesmo tempo em que se obteve a ma, tomou-se a medida da carga hidráulica ch na face 

superior da amostra. Conhecendo-se previamente as dimensões dos cilindros (diâmetro d 

e comprimento L), a condutividade hidráulica do solo saturado Ksat (m sol) foi 

determinada a partir da equação de Darcy-Buckingham: 

K = q 
sal gradH 

V·L 
(61) 

A.M.(ch+L) 

sendo: q (m sol) a densidade de fluxo, gradH (m-I
) o gradiente de potencial total, V (m3

) 

o volume de água que passou pela amostra, L (m) a altura da amostra, A (m2
) a área da 

superfície da amostra, ilt (s) o tempo gasto pelo volume de água (V) passar pela amostra 

e ch (m) a altura da carga hidráulica sobre a amostra. 

O aparato simples de carga constante não é recomendado para amostras com 

condutividade hidráulica muito alta, porque o tubo de sifão entre o reservatório que 

fornecerá água para as análises não consegue prover água o bastante para manter uma 

carga constante na amostra (KIute & Dirksen, 1986). Devido a isto foi realizada uma 

análise de cada vez. 

Em cada amostra, depois de atingido o equilíbrio, foram consideradas três 

medições de Ksat, permitindo trabalhar com a média aritmética destas. 

3.2.4 Volume Total de Poros, Microporosidade e Macroporosidade 

As amostras indeformadas, após submetidas à determinação de Ksat, foram 

novamente embebidas e saturadas, seguindo o procedimento anteriormente descrito, e 

colocadas na mesa de sucção, ajustada à tensão de 0,006 MPa. Após as amostras 

entrarem em equilíbrio, ou seja, toda a água não retida' a tensão de 0,006 MPa ter sido 

retirada, determinou-se a massa das amostras obtendo-se a Illo,OO6. Em seguida as 
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amostras foram levadas à estufa aIOS-110°C por 48 h, tempo em que se admite massa 

constante, e novamente determinada a mss, a qual corresponde à massa do solo seco(ffiss). 

A massa do cilindro vazio (ffic) e a do papel de filtro (mp, mps) também foram 

determinadas. 

Considerando-se a densidade da água como 1000 kg m-3
, a quantidade de água 

após submetida a amostra à tensão de 0,006 MPa e a massa do solo seco mss, o volume 

foi determinado dividindo-se a diferença entre lllo,006 e mss e a densidade da água. Este 

volume é considerado como o volume de microporos do solo, a microporosidade 

(Vomocil, 1965). 

O volume total de poros VTP (m3 m-3
) foi calculado utilizando-se a relação 

existente entre a densidade das partículas do solo (Dp) e a densidade do solo (Ds), 

expressa pela equação: 

VTP = 1 - DslDp (62) 

A macroporosidade foi calculada pela diferença entre VTP e microporosidade. 

3.2.5 Densidade do Solo 

A densidade do solo foi determinada segundo metodologia descrita em Blake & 

Hartge (1986a e 1986b). Utilizou-se a mss (massa de solo seco) obtida após as amostras 

indeformadas, utilizadas inicialmente para a determinação da condutividade hidráulica 

saturada e porosidade, serem secas em estufa aIOS-110°C por 48 h. O volume da 

amostra V (m3
) foi considerado igual ao volume interno do cilindro amostrador. A 

densidade do solo Ds (kg m-3
) foi calculada pela equação: 

Ds= mssfV (63) 
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3.3 Tratamento Estatístico 

A análise estatística iniciou-se pelo resumo estatístico, obtendo-se as medidas 

de posição, medidas de dispersão, análise de dados discrepantes e análise gráfica das 

retas de Henry para verificação da normalidade dos dados, para as variáveis densidade 

do solo, densidade de partículas, volume total de poros, microporosidade, 

macroporosidade e condutividade hidráulica saturada. 

No resumo estatístico, incluem-se: (a) medidas de posição: média, mediana, 

quartis superior e inferior, e (b) medidas de dispersão ( ou variabilidade): variância, 

desvio padrão, coeficiente de variação, amplitude total e amplitude interquartílica, além 

de medidas de coeficiente de assimetria, coeficiente de curtose, valor mínimo, valor 

máximo e intervalo de confiança para a média (Costa Neto, 1977; Góes, 1980; Clark & 

Hosking, 1986). 

Se as medidas de posição coincidem, tem-se que a distribuição é simétrica. A 

amplitude total, como medida de dispersão dos dados, também está ligada à simetria da 

distribuição ou presença de dados periféricos. Se a assimetria é exagerada ou há dados 

discrepantes (Góes, 1980), a utilização da amplitude interquartílica é preferivel, pois 

independe de valores extremos. O desvio-padrão é particularmente recomendável como 

estatística de avaliação da variabilidade, pois embora seja obtido a partir da variância 

dos dados, isto é, não seja a primeira medida obtida, apresenta a variabilidade dos dados 

na unidade de medidas original e não ao quadrado, facilitando a interpretação dos 

resultados. 

A verificação da normalidade foi feita inicialmente de maneira visual mediante 

gráfico construído em papel de probabilidade normal. Isso permite verificar o quanto 

uma distribuição empírica se aproxima de uma normal, comparando-se a distribuição de 

pontos com uma reta que melhor passe por eles, a qual recebe o nome de reta de Henry 

(McCuen, 1985; Guerra, 1988; Landim, 1988). 

Para investigação sobre dados discrepantes que podem criar falsa assimetria, 

construiu-se o diagrama de ramos e folhas, o resumo de cinco números e análise de 
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valores limites para dados discrepantes (Emerson & Hoaglin, 1992; Hoaglin, 1992; 

Hoaglin et a!., 1992; Libardi et alo 1996). 

Para uma representação gráfica do resumo de cinco números associado ao 

conjunto de dados construiu-se o gráfico Box-plot, este é constituído de uma caixa com 

extremidades nos quartis inferior e superior, de uma barra no interior da caixa 

representando a mediana e duas linhas, uma abaixo e outra acima da caixa, com 

comprimentos até o valor mínimo e o valor máximo respectivamente (Emerson & 

Strenio, 1992; Hoaglin et al., 1992). 

Após esta análise preliminar dos dados, estes foram submetidos ao teste de 

Kolmogorov-Smimov, (Campos, 1983), para a verificação de ajuste dos dados à 

distribuição estatística teórica. 

Procurando obter a distribuição que melhor se ajusta aos dados e a partir dela 

determinar qual o valor de condutividade hidráulica saturada será o mais representativo 

dos dados para a área estudada, utilizou-se as funções densidade de probabilidade gama, 

beta, normal e lognormaI para analisar a distribuição da série de dados obtidos. 

A assimetria e o ajuste da conjunto de dados às distribuições foram verificados 

visualmente, por técnicas gráficas. Uma das técnicas utilizadas foi a construção de um 

histograma de freqüência simples dos dados, sobreposto à curva dada pela função 

densidade de probabilidade usando y e .s2, média e variância dos dados (Nielsen et 

aI, 1973). 

Outro método, com maior poder diagnóstico, foi o gráfico QQ-plot, ou seja, um 

gráfico quantil-quantil (McCuen, 1985; Isaaks & Srivastava, 1989) onde os quantis 

empíricos dos dados amostrais são representados no eixo das abscissas e os quantis 

esperados para uma dada distribuição nos eixos das ordenadas do gráfico. 

Para comparação entre a distribuição de probabilidade teórica e os resultados 

estimados de Ksat obtidos pelas distribuições normal, lognormal e gama, utilizou-se das 

seguintes técnicas robustas de comparação de modelo~: índice de concordância (IC), 

erro máximo (EM), erro absoluto médio (EAM), raiz quadrada do erro médio quadrático 

normali?:ado (RQEM), coefiçiente de determinação (CD), eficiência (EF), coeficiente de 
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massa residual (CMR), os quais foram calculados pelas equações 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 

relacionadas no item 2.2.2, conforme Zacharias et al., 1996 e Sentelhas et al., 1997. 

Para o cálculo dos parâmetros da distribuição lognormal foi utilizado o método 

UMVUE, recomendado por Parkin et alo (1988), e para o cálculo dos limites de 

confiança seguiu-se a metodologia indicada por Parkin et aI. (1990), conforme descrito 

no item 2.2.3.4. 

Os programas computacionais utilizados para a confecção das análises 

estatísticas, dos histogramas de freqüência, dos testes de ajuste das distribuições, dos 

cálculos das probabilidades e dos QQ-plots foram o Microsoft ® Excel 2000 (1985-

1999, Microsoft Corporation, versão 7© ), o Statistica for Windows (Release 4.3 D, 

StatSoft, 1993) e o S-Plus (1988, 1995 Mathsoft, versão 3.3). 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Análise Estatística das Variáveis Densidade do Solo, Densidade de Partículas, 

Volume Total de Poros, Macroporosidade e Microporosidade 

Na Tabela 3 é apresentado o resumo estatístico para as variáveis densidade do 

solo (Ds), densidade de partículas (Dp), volume total de poros (VTP), microporosidade 

(Micro) e macroporosidade (Macro) para o solo 1. 

Observa-se, que para as variáveis VTP, Micro e Macro a média é igual à 

mediana e que para Ds e Dp estes valores são praticamente iguais. Isto é um indicativo 

de que os dados se encontram distribuídos simetricamente ao redor da média e da 

mediana. Estas medidas podem ser consideradas como valores típicos do conjunto de 

observações, ou seja, os dados observados podem ser sumarizados por uma destas 

medidas, pois as mesmas são conhecidas como medidas de tendência central ou de 

posição e se situam na região central da série ordenada de dados e não em suas 

extremidades, podendo então representá-los. Conforme explica Góes (1980), o valor 

médio seria uma "média de valores", considerando todo o conjunto de dados em seu 

cálculo, enquanto que o valor mediano seria uma "média de posição", que divide o rol 

em duas metades e cuja utilidade se deve exatamente ao fato de não ser afetado pelos 

valores extremos do rol. 

A amplitude de variação dos dados pode ser observada pelos valores máximo, 

mínimo e, conseqüentemente, pela amplitude total. Para as variáveis Ds, Dp, VTP e 

Micro verificam-se, (Tabela 3), que a diferença entre os valores extremos não é muito 

acentuada, quando comparada com seus valores de média e mediana, ou seja, os dados 

não se distanciam muito dessas medidas de tendência central, e estas se encontram 
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aproximadamente no centro do intervalo entre os valores máximo e mínimo, o que 

reforça a hipótese de menor dispersão entre os dados e da simetria das distribuições. 

Para a propriedade Macro a amplitude total é mais elevada, indicando maior 

diferença entre o valor máximo e o mínimo, ou seja, há uma maior variação entre os 

dados observados, o que poderá influenciar na dispersão dos mesmos em tomo das 

medidas de tendência central. 

Tabela 3. Resumo estatístico para as variáveis densidade do solo (Ds, kg m-3
), densidade 

de partículas (Dp, kg m-3
), volume total de poros (VTP, m3 m-3

), 

microporosidade (Micro, m3 m-3
) e macroporosidade (Macro, m3 m-3

), para o 

solo 1. 

Estatística / Variável Ds Dp VTP Micro Macro 

Média 13,6 27,6 0,50 0,26 0,24 

Mediana 13,8 27,5 0,50 0,26 0,24 

Valor Mínimo 10,2 26,4 0,40 0,21 0,13 

Valor Máximo 15,7 29,5 0,63 0,31 0,42 

Amplitude Total 5,49 3,17 0,222 0,094 0,280 

Quartil Inferior 12,9 27,3 0,47 0,24 0,20 

Quartil Superior 14,3 28,1 0,53 0,27 0,27 

Amplitude Interquartílica 1,34 0,86 0,056 0,028 0,066 

Limite Inferior para o Intervalo de Confiança 

para a Média (95%) 13,41 27,49 0,496 0,255 0,233 

Limite Superior para o Intervalo de Confiança 

para a Média (95%) 13,89 27,79 0,515 0,264 0,257 

Variância 1,00530,4003 0,0016 0,0004 0,0024 

Desvio Padrão 1,00 0,63 0,039 0,019 0,049 

Coeficiente de Variação (%) 7 2 7 7 20 

Coeficiente de Assimetria -0,699 0,344 0,513 0,231 0,833 

Coeficiente de Curtose 4,070 3,192 3,529 -3,373 4,216 
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Uma melhor caracterização da dispersão das variáveis é obtida analisando-se os 

quartis e a amplitude interquartílica, pois eles informam quanto à porcentagem de dados 

distribuídos na faixa de variação da amplitude total. Para as variáveis em estudo 

observa-se que os valores da média e da mediana encontram-se próximos ao centro, 

entre o quartil inferior e o quartil superior, e como entre estas medidas estão 50% dos 

dados, confirma-se que os dados observados estão distribuídos em torno das medidas 

centrais. 

Como discutido por Góes (1980) e Costa Neto (1977), uma distribuição, para 

ser caracterizada como simétrica em relação à sua média, a qual deve coincidir com a 

mediana, deve apresentar exatamente 25% dos dados abaixo do quartil inferior, 50% 

entre o quartil inferior e o superior, e 25% acima do quartil superior, sendo que a média 

e a mediana se encontram posicionadas no centro dos dados, ou seja, com 50% dos 

dados abaixo dessas medidas e 50% acima. Ao se construir um gráfico da distribuição de 

freqüências dos dados observados, se este não apresentar estas características, a 

distribuição não é considerada simétrica em torno das medidas de tendência centraL 

Cada variável Ds, Dp, VTP e Micro apresentam um desvio padrão (Tabela 3) 

relativamente pequeno se comparado às respectivas médias das variáveis, o que é um 

reflexo de pequena dispersão dos dados com relação à média. A observação é 

confirmada pelos valores de coeficiente de variação, os quais podem ser classificados, 

segundo Warríck & Nielsen (1980), como baixos. Os autores relatam coeficientes de 

variação entre 7 e 10% para as variáveis Ds e VTP, considerando os resultados obtidos 

por diferentes pesquisadores em diferentes tipos de solos. Estes valores coincidem com 

os encontrados neste trabalho. 

Para a propriedade Macro, o desvio padrão foi maior (0,049, Tabela 3) 

comparativamente ao seu valor médio, e também seu coeficiente de variação (20%, 

Tabela 3), indicando que existe uma maior varíabilidade entre os dados observados. 

O coeficiente de variação tem a vantagem de apresentar a dispersão, 

independentemente das unidades de medidas envolvidas, permitindo, portanto, a 

comparação entre variáveis (Warríck & Nielsen, 1980). No presente estudo pode-se 

concluir que a propriedade Dp, com coeficiente de variação igual a 2%, tem menor 
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variação que as demais variáveis estudadas. As variáveis Ds, VTP e Micro, com 

coeficiente de variação igual a 7% têm variabilidades semelhantes, porém todas estas 

variáveis ainda podem ser classificadas, segundo Warrick & Nielsen (1980) como de 

baixa variação. Já a propriedade Macro, com um coeficiente de variação igual a 20%, 

encontra-se no limite da classificação entre baixa e média variabilidade, segundo os 

autores citados, o que evidencia maior dispersão desta variável. 

Coeficiente de variação alto significa que maior número de amostras devem ser 

analisadas caso se queira que as variáveis sejam avaliadas com o mesmo grau de 

sensibilidade. Isto é, o CV% é um indicativo da variabilidade relativa das propriedades e 

no presente caso as variáveis Ds, VTP e Micro podem ser comparadas quando 

provenientes de um mesmo número de amostras, a variável Dp requer um número menor 

de dados e a variável Macro um número maior de análises para manter a mesma 

sensibilidade e permitir comparações. 

Quanto à simetria da distribuição, verificada pelo coeficiente de assimetria, e 

que segundo a classificação dada por Góes (1980), uma distribuição é considerada 

simétrica quando seu coeficiente de assimetria for igual a O (zero); com assimetria 

moderada se seu coeficiente de assimetria estiver entre -1 e 1; com simetria admissível 

se o coeficiente se encontrar entre -0,5 e +0,5. O fato de a assimetria ser à direita ou à 

esquerda está relacionado ao sinal do coeficiente de assimetria: se for negativo tem-se 

assimetria à esquerda e se positivo tem-se na função densidade de probabilidade uma 

assimetria à direita. Uma simetria indica que a distribuição dos dados é normal; uma 

assimetria moderada ou simetria admissível, à esquerda ou à direita, permitem 

considerar a distribuição como aproximadamente normal, ou seja, a distribuição dos 

dados não é normal, mas pode ser considerada como tal. Para as variáveis Ds, Dp, VTP, 

Micro e Macro, verifica-se, pelo coeficiente de assimetria (Tabela 3), que a variável Ds 

apresenta uma assimetria moderada à esquerda, no entanto, como a média é 

praticamente igual à mediana, esta assimetria pode ser considerada pequena. As 

variáveis VTP e Macro apresentam assimetria moderada à direita, porém valores médios 

iguais aos medianos o que também permite concluir que a assimetria é pequena. As 

variáveis Dp e Micro apresentam simetria admissível. 
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o coeficiente de curtose, uma vez verificada a simetria ou simetria admissível, 

completa a classificação da distribuição empírica como normal ou aproximadamente 

normal. Uma distribuição empírica é dita mesocúrtica quando seu coeficiente de curtose 

for igual a três, é considerada leptocúrtica quando for maior que três e platicúrtica se for 

menor que três (Góes, 1980). Observa-se então, que as variáveis Ds, Dp, VTP e Macro 

podem ser consideradas leptocúrticas, pois possuem coeficiente de curtose maior que 

três, e a propriedade Micro como platicúrtica, com coeficiente menor que três, porém 

verifica-se que, mesmo diferentes entre si, não são muito distantes se comparados com a 

distribuição mesocúrtica. Estas diferenças, não sendo elevadas, podem permitir 

classificar as distribuições como aproximadamente mesocúrticas, ou seja, 

aproximadamente normal, uma vez verificadas as demais condições. 

As medidas estatísticas discutidas são calculadas considerando-se todo o 

conjunto de valores assumidos pelas variáveis, portanto podem ter sido influenciadas 

pela presença dos valores extremos, ou seja, valores muito acima ou muito abaixo da 

maioria dos dados observados, os quais talvez possam ser considerados como 

discrepantes. A presença desses dados pode afetar a qualidade das medidas estatísticas 

como avaliadoras da variabilidade, sendo, então, necessário um estudo dos dados que 

permita defini-los como discrepantes ou não. 

Pelos diagramas de ramos e folhas, o resumo dos cinco números e análise de 

limites críticos para dados discrepantes, determinados conforme Hoaglin et aI. 1983 e 

Libardi et alo 1996, apresentados na Figura 1 a, b, c, d, e, vê-se que como candidato a 

outlier para a propriedade Ds encontra-se o valor 10,2 kg m-3 que se situa abaixo do 

limite crítico inferior (li); para a propriedade Dp e Micro não foram detectados valores 

discrepantes; para VTP encontra-se o valor 0,63 m3 m-3 acima do limite crítico superior 

(ls) e para a propriedade Macro o valor 0,42 m3 m-3 acima do limite crítico superior. 

A identificação dos possíveis candidatos a valores discrepantes é importante 

não apenas pela influência no resumo estatístico, mas principalmente pelas 

conseqüências na simetria da distribuição. O diagrama de ramos e folhas, o resumo dos 

cinco números e análise de limites críticos para dados discrepantes permitem a 

visualização e um critério estatístico para o reconhecimento desses candidatos a valores 
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discrepantes que depois passam pelo cnvo final dado tanto pelo conhecimento da 

propriedade fisica sob estudo como do particular local estudado, isto é, a variabilidade 

local. 

Este aspecto de afastamento da simetria é observado mais facilmente pelos 

gráficos de ajuste de probabilidade normal (Figura 2a, b, c, d, e) e são representados 

pelos pontos mais afastados da reta de Henry, os quais podem ser considerados como um 

dos responsáveis pela diferença entre a distribuição observada e a distribuição normal 

teórica (McCuem, 1985; Libardi et aI. 1996). Porém estes valores se ajustaram e podem 

ser descritos pela função densidade de probabilidade normal, conforme se pode 

visualizar nos histogramas de freqüências comparados aos traçados das curvas de 

probabilidade normal e o fato de não se verificar deslocamentos nas referidas curvas 

(Figura 3a, b, c, d, e). 

De um modo geral, os possíveis candidatos a outliers de um conjunto de dados 

são aceitos como discrepantes quando diferem em muito dos demais dados em sua 

vizinhança, representando valores com significado fisico muito diferente dos demais 

resultados vizinhos, desconsiderando a dependência espacial. Isto não ocorreu com as 

variáveis em estudo, ou seja, os candidatos a outliers possuem valores próximos aos 

demais dados vizinhos e aos valores relatados na literatura, o que permite concluir que 

estes dados não sejam considerados como discrepantes. 

Após estas análises, que levam à indicação de que as variáveis Ds, Dp, VTP, 

Micro e Macro podem ser representadas por uma função densidade de probabilidade 

simétrica, a função densidade de probabilidade normal, observa-se, (Tabela 4), que o 

teste de Kolmogorov-Smimov confirma tal indicação, ou seja, estas variáveis não 

apresentaram diferenças significativas ao serem testados seus dados observados com 

relação à normal, resultado também obtido por Nielsen et al., (1973), os quais afirmam 

que "uma vez que muitas hipóteses estatísticas dizem respeito à normalidade dos dados, 

é importante a verificação desta aderência para os resultados experimentais". 
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la. Ds (kg m-j
) 

Altura Ramo Folhas 
1 10 2 
4 11 2 8 9 
16 12 1 2 4 5 6 7 7 8 8 9 9 9 
(26) l3 O O 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 999 
28 14 O 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 6 6 6 8 8 9 9 
5 15 1 1 2 2 7 

#70 Md= 13,8 

M35,5 FI 12,9 FS 14,3 dF 1,4 
F 18 li 10,2 ls 15,7 

Limites críticos para outliers: li = FI - 1,5 dF = 10,8 
candidato a outlier: 10,2 kg m-3 

e ls = FS + 1,5 dF = 16,4 

lb. Dp (kg m-3
) 

Altura Ramo Folhas 
9 26 456 6 6 8 8 9 9 
(39) 27 O O O 1 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 

7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 
22 28 O O 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 7 
2 29 O 3 

#70 
Md = 27,5 

M35,5 
FI 27,3 FS 28,1 

dF 0,8 
F 18 

li 26,4 ls 29,3 

Limites críticos para outliers : li = FI - 1,5 dF = 26,1 e ls = FS + 1,5 dF = 29,3 
candidato a outlier: não há 

lc. VTP (m3 m-3
) 

Altura Ramo Folhas 
33 0,4 145 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 

9 9 9 9 9 9 
(36) 0,5 O O O O O I 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 

5 5 5 6 6 6 7 9 9 
1 0,6 3 

#70 
Md= 0,50 

FI 0,47 FS 0,53 
M35,5 li OAO ls 0,63 dF 0,06 
F 18 
Limites críticos para outliers: li = FI - 1,5 dF = 0,38 e ls = FS + 1,5 dF = 0,62 
candidato a outlier: 0,63 m3 m-3 

Figura 1- Diagrama de ramos e folhas, resumo de cinco números e análise de limites 

críticos para dados discrepantes, para as variáveis a. densidade do solo (Ds, 

kg m-3
), b. densidade de partículas (Dp, kg m-3

), c. volume total de poros 

(VTP, m3 m-3
), d. microporosidade (Micro, m3 m-3

), e. macroporosidade 

(Macro, m3 m-3
), para o solo 1. 



Id. Micro (m3 m-3
) 

Altura 
1 
7 
17 
30 
(11) 
29 
16 
8 
3 
1 

#70 
M35,5 
F 18 

Ramo 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 

Folhas 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

° 1 

3 3 3 
4 4 4 
5 5 5 
6 6 6 
7 7 7 
8 8 8 
9 9 9 

° 
FI 0,24 
li 0,21 

3 3 
4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 
6 6 6 6 6 6 
7 7 7 7 7 7 
8 8 8 8 
9 

Md=0,26 

5 5 5 
6 
7 7 7 

FS 0,27 
ls 0,31 

dF 0,03 

Limites críticos para outlíers: li = FI - 1,5 dF = 0,195 e ls = FS + 1,5 dF = 0,315 
candidato a outliers: não há 

Ie. Macro (m3 m-3
) 

Altura Ramo Folhas 
8 0,1 478 9 9 9 9 9 

52 

(52) 0,2 ° ° ° ° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 

10 
1 

#70 
M35,5 
F 18 

4 
0,3 ° 0,4 2 

5 5 5 

° 1 2 

FI 0,20 
li 0,13 

5 5 5 6 6 
2 2 3 4 7 

Md=0,24 

6 6 7 7 7 

FS 0,27 
ls 0,42 

8 8 9 9 9 9 9 9 

dF 0,07 

Limites críticos para outUers: li = FI - 1,5 dF = 0,095 e ls = FS + 1,5 dF = 0,375 
candidato a outlier: 0,42 m3 m-3 

#=número de dados analisados; M=posição da mediana; F=posição dos quartis; 
Md=mediana; FI=quartil inferior; FS=quartil superior; li=limite inferior; ls=limite 
superior; dF=dispersão dos quartis. 

Figura 1- Diagrama de ramos e folhas, resumo de cinco números e análise de limites 

críticos para dados discrepantes, para as variáveis a. densidade do solo (Ds, 

kg m-\ b. densidade de partículas (Dp, kg m-\ c. volume total de poros 

(VTP, m3 m-\ d. microporosidade (Micro, m3 m-3
), e. macroporosidade 

(Macro, m3 m-3
), para o solo 1. 
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- Gráfico de ajuste da função densidade de probabilidade normal para as 

variáveis a. densidade do solo (Ds, kg m-\ b. densidade de partículas (Dp, 

kg m-3
), c. volume total de poros (VTP, cm3 cm-\ d. microporosidade 

(Micro, cm3 cm-3
), e. macroporosidade (Macro, cm3 cm-\ para o solo 1. 
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Figura 3 - Histograma de freqüências e curva de probabilidade normal para as variáveis 

a. densidade do solo (Ds, kg mo3
), b. densidade de partículas (Dp, kg mo3

), c. 

volume total de poros (VTP, m3 mo3
), d. microporosidade (Micro, m3 mo3

), e. 

macroporosidade (Macro, m3 m
O

\ para o solo 1. 
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Tabela 4. Resultado do teste de Kolmogorov-Smimov para o ajuste das variáveis 

densidade do solo (Ds, kg m-3
), densidade de partículas (Dp, kg m-\ volume 

total de poros (VTP, m3 m-3
), microporosidade (Micro, m3 m-3

) e 

macroporosidade (Macro, m3 m-3) à função densidade de probabilidade 

(F.D.P.) nonnal, para o solo 1. 

D P F.D.P. 

Ds 0,0774 >0,20 nonnal ns 

Dp 0,0831 >0,20 nonnal ns 

VTP 0,0948 >0,20 nonnal ns 

Micro 0,0907 >0,20 nonnal ns 

Macro 0,1000 >0,20 nonnal ns 

D = Limite superior da diferença entre as distribuições teórica nonnal e ajustada. O valor 
da diferença (D) máxima permitida para 70 dados é de 0,1948 ao nível de significância 
de 1 %. p = probabilidade de ajuste do teste; ns = não signíficativo 

As variáveis Ds, Dp, VTP, Micro e Macro ficam, então, perfeitamente definidas 

pela função densidade de probabilidade normal, e podem ser resumidas por seus 

parâmetros estatísticos, ou seja, os valores apresentados na Tabela 3 podem ser 

considerados representativos destas variáveis para a área em estudo e as decisões para 

operações de práticas agrícolas podem ser tomadas a partir destes valores. 

Os intervalos de confiança, com uma incerteza de 5%, observados na Tabela 3, 

podem então ser adotados para as médias das variáveis Ds, Dp, VTP, Micro e Macro, 

uma vez que eles foram calculados considerando os valores observados possuindo uma 

função densidade de probabilidade nonnal. 

4.2 Caracterização Estatística da Variável Condutividade Hidráulica Saturada 

A Revisão de Literatura evidencia, ao lado dos diferentes enfoques quanto a 

distribuição de probabilidade da variável condutividade hidráulica saturada, várias 

propriedades das quais a Ksat depende e que no entanto possuem variabilidade e 

distribuições muito distintas, o que por si só realça uma questão aqui já tratada várias 
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vezes mas freqüentemente esquecida que é a de trabalhar-se com igual número de 

amostras para, por exemplo, comparação entre médias de tratamentos quando as 

propriedades são tão distintas em seus "comportamentos estatísticos" embora altamente 

dependentes. Para realçar estes fatos, a análise da Ksat, embora sob os mesmos enfoques 

estatísticos será realizada separadamente das outras variáveis das quais ela depende 

(Item 2.1.2). 

Antes porém de tratar exclusivamente da Ksat, uma comparação relativa entre 

as características de variabilidade e assimetria tanto da Ksat como das outras 

propriedades estudadas (Ds, Dp, VTP, Micro e Macro) pode ser vista na Figura 4, que 

apresenta o Box-plot das variáveis de interesse. A função deste tipo de representação é 

essencialmente comparativa. O comprimento das figuras mostra qual a dispersão de cada 

variável, quanto maior o comprimento, maior a variabilidade entre os dados. Para as 

variáveis VTP, Micro, Macro, Ds e Dp observa-se uma dispersão menor, comparada 

com a variável Ksat. Para Ksat a mediana, representada pelo quadrado no centro da 

figura, está muito mais próxima do limite inferior, representado pela barra inferior da 

figura, do que do limite superior, representado pela barra superior da figura, o que indica 

uma elevada assimetria positiva do conjunto de dados, diferentemente das demais 

variáveis. Esta figura mostra características que decorrem unicamente dos dados 

observados e não de uma distribuição estatística subjacente a esses dados, o que permite 

inferir sobre a simetria ou não de um possível e mais adaptado tipo de distribuição, ou 

seja, se o Box-plot apresenta-se pouco alongado e com o retângulo próximo ao centro da 

barra indica que a variável é simétrica, como observa-se para Ds, Dp, VTP, Micro e 

Macro. Para a variável Ksat, este fato não foi observado, o que indica assimetria dos 

resultados. 

Portanto, a variável Ksat, diferentemente das outras variáveis estudadas, 

apresenta-se com hipótese de não normalidade, o que ressalta a importância de se avaliar 

a confirmação ou não da hipótese antes de se fazer uso das diversas ferramentas 

estatísticas que assumem a normalidade, tais como análises de variância, regressões, 

testes de hipóteses para verificação de efeito de diferentes tratamentos aplicados. 
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Figura 4 - Gráfico Box-Plot para as variáveis volume total de poros (VTP, m3 m-3
), 

microporosidade (Micro, m3 m-3
), macroporosidade (Macro, m3 m-3

), densidade 

do solo (Ds, kg m-3
), densidade de partículas (Dp, kg m-3

) e condutividade 

hidráulica saturada (Ksat, 10-2 ms-I), para o solo 1. 

Na Tabela 5 é apresentado o resumo estatístico para a variável condutividade 

hidráulica saturada (Ksat), para o solo L 

Iniciando-se a análise pela comparação entre o valor médio e o mediano 

verifica-se diferença acentuada, ou seja, a média é cerca de 25% superior à mediana. 

Comparando com o valor mínimo, esta diferença entre a média e a mediana é de 

aproximadamente 1,7 vezes o valor mínimo. Estas observações evidenciam maior 

dispersão dos dados em relação às medidas de posição. O coeficiente de assimetria 

demonstra que a distribuição dos dados é bastante assimétrica e, portanto não deve se 

ajustar à distribuição de probabilidade normal, conforme encontrado por diversos 

autores. Essa condição é reforçada pelo elevado coeficiente de curtose, maior do que o 

referencial três da distribuição normal. 

Uma grande diferenciação entre os valores pode ser verificada através do valor 

máximo, valor winimo e amplitude total, evidenciando uma extensa faixa de resultados. 

O valor máximo é trinta e três vezes maior que o valor mínimo. O alto desvio padrão e o 

coeficiente de variação são outros indicativos de grande variabilidade. Elevada dispersão 
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entre os dados foi encontrada também por Bosch & West (1998), Kutilek & Nielsen 

(1994), Gupta et al., (1993), Messing & Jarvis (1990), os quais verificaram amplitude 

total de até 300% e constataram que mais de um terço das medidas foram valores altos. 

Tabela 5. Resumo estatístico para a variável condutividade hidráulica saturada 

(Ksat, 10-2 ms-I), para o solo 1. 

Estatística / Variável 

Média 

Mediana 

Valor Mínimo 

Valor Máximo 

Amplitude Total 

Quartil Inferior 

Quartil Superior 

Amplitude Interquartílica 

Limite Inferior para o Intervalo de Confiança para a Média (95%) 

Limite Superior para o Intervalo de Confiança para a Média (95%) 

Variância 

Desvio Padrão 

Coeficiente de Variação (%) 

Coeficiente de Assimetria 

Coeficiente de Curtose 

Ksat 

0,0157 

0,0125 

0,0018 

0,0607 

0,0589 

0,0096 

0,0175 

0,0079 

0,0128 

0,0185 

0,0001 

0,0118 

75 

2,562 

10,360 

A amplitude total é aproximadamente sete vezes maIOr que a amplitude 

interquartílica, o que indica a existência de valores muito distanciados entre si, porém 

em menor freqüência. A análise dos quartis mostra que os resultados se encontram mais 

próximos aos menores valores observados, pois o quartil superior é muito menor que o 

valor máximo e o quartil inferior é bastante maior que o valor mínimo e entre estes 

quartis estão 50% dos dados. 
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A confirmação dessa análise pode ser observada na Figura 5, que apresenta 

isoladamente, o Box-plot dos dados de Ksat, e onde se verifica a concentração a 

concentração dos resultados próxima aos valores mais baixos, pois o retângulo, limitado 

pelos quartis superior e inferior, se encontra mais próximo ao valor mínimo, 

evidenciando a assimetria e, portanto diferindo do que seria uma distribuição normal. 

0.065 

0.055 

0.045 

~ 
0.035 E 

N 
Ó 
s 0.025 
m 
'" ::.:: 

0.015 I I o 

0.005 :r:: Máx-Mln 

-0.005 
c:::J 75 - 25% 

Solo 1 o Mediana 

Figura 5 - Gráfico Box-Plot para a variável condutividade hidráulica saturada 

(Ksat, 10-2 ms-I), para o solo L 

Os resultados de condutividade hidráulica saturada apresentados na Tabela 6, 

na forma de distribuição de freqüências, mostram claramente a maior concentração de 

valores baixos de Ksat, ou seja, sessenta e seis dados, ou 94,28%, estão entre os limites 

0,00 e 0,03, e somente quatro dados, ou 5,72%, estão entre os limites 0,05 e 0,07. Isso 

também é uma indicação de assimetria positiva. 

Verifica-se que as freqüências esperadas na classe 1 (fN = 6,41 e fN% = 9,16), 

considerando os dados normalmente distribuídos e os valores de média e variância da 

Tabela 5, apresentariam uma classe com limite inferior negativo ([-0,01; O,OO[), o que 

corresponderia, no presente estudo, à ocorrência de valores de condutividade hidráulica 

saturada negativo, se os dados observados forem analisados como normalmente 

distribuídos. 
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Tabela 6. Tabela de distribuições de freqüências simples (f), simples acumulada (F), 

simples porcentual (f%), porcentual acumulada (F%), simples esperada 

considerando a função densidade de probabilidade normal (tN) e porcentual 

esperada considerando a função densidade de probabilidade normal (fN%), 

para a variável condutividade hidráulica saturada (Ksat, 10-2 ms-I), para o 

solo 1. 

Classes de f F fO/o F% tN fN% 

freqüências 

1 [ -0,01; 0,00 [ 6,41 9,16 

2 [ 0,00; 0,01 [ 19 19 27,14 27,14 15,58 22,26 

3 [0,01; 0,02 [ 38 57 54,28 81,42 22,92 32,74 

4 [ 0,02; 0,03 [ 9 66 12,86 94,28 17,16 24,51 

5 [ 0,03; 0,04 [ O 66 O 94,28 6,53 9,33 

6 [ 0,04; 0,05 [ O 66 O 94,28 1,26 1,80 

7 [ 0,05; 0,06 [ 2 68 2,86 97,14 0,12 0,17 

8 [ 0,06; 0,07 [ 2 70 2,86 100 0,01 0,01 

i = ordem da classe 

Comparando-se as freqüências simples (f) e as freqüências simples esperadas 

considerando a função densidade de probabilidade normal (tN) para as demais classes, 

verifica-se elevada diferenciação, principalmente para as classes 2, 3, 7 e 8, sendo que as 

freqüências calculadas pela normal foram menores. Já na classe 4, a diferença também é 

grande, porém a freqüência observada foi menor. Este fato é devido à característica da 

distribuição normal que possui forma simétrica e mesocúrtica, exigindo portanto 

menores freqüências nas classes inferiores e superiores e maiores nas classes centrais. 

No presente caso a maior concentração dos resultados ocorre nas classes 2 e 3, 

já que 81,42% dos dados encontram-se acumulados até a classe 3 (F%) e a maior 

concentração nas menores classes evidencia maior ocorrência de valores pequenos para 

a variável, ou seja, um tipo de assimetria positiva, em total acordo com o obtido por 

outros autores. 
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A Tabela 7 apresenta os valores estimados de Ksat em determinados níveis de 

probabilidade de ocorrência (menor que), utilizando a função densidade de 

probabilidade normal. Novamente observa-se que a utilização desta função de 

probabilidade levaria à existência de valores negativos de Ksat, o que praticamente seria 

impossível, pois o menor valor admissível para Ksat em um solo seria zero, o qual 

indicaria que o solo não permite o fluxo de água. Isto porém, não foi observado, pois em 

todas as amostras analisadas houve fluxo de água. Na Tabela 7 observa-se que, 

adotando-se a normalidade, ter-se-á uma probabilidade de 5% de que exista valor de 

Ksat menor que - 0,0037 x 10-2 ms-I. 

Para evidenciar o erro cometido ao assmrur-se a distribuição incorreta de 

probabilidade, a análise subseqüente trata da Tabela 5 que trás a probabilidade associada 

a posição do dado no conjunto de valores (quantis) e os valores correspondentes aos 

quantis previstos assumindo-se a distribuição normal (Tabela 7). Assim, comparando os 

valores dos quartis inferior e superior (0,0096 x 10-2 m S-l e 0,0175 x 10-2 ms-I, 

respectivamente, Tabela 5) com os valores correspondentes aos níveis de probabilidade 

(25 e 75%) considerando os dados normalmente distribuídos (0,0078 x 10-2 m S-l e 

0,0237 x 10-2 ms-I, respectivamente, Tabela 7) verifica-se diferença acentuada entre 

estes valores principalmente para o quartil superior. O mesmo observa-se ao comparar a 

mediana (0,0125 x 10-2 ms-I, Tabela 5) com o valor de 0,0157 x 10-2 m S-l (Tabela 7) 

correspondente ao nível de 50% de probabilidade. 

O valor mínimo, (0,0018 x 10-2 m s-\ Tabela 5), apresenta um nível de 

probabilidade de ocorrência de aproximadamente 13%, considerados os dados 

normalmente distribuídos. O valor máximo, 0,607 x 10-2 m S-l (Tabela 5), não é sequer 

contemplado por esta distribuição (Tabela 7), o que permite inferir não só inadequação 

da função densidade de probabilidade normal para descrevê-los, como os enganos 

quanto às probabilidades correspondentes caso ela seja assumida. 
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Tabela 7. Valores estimados em determinados níveis de probabilidade de ocorrência 

(menor que) para a variável condutividade hidráulica saturada (Ksat,IO-2 m S·l), 

considerando a função densidade de probabilidade normal, para o solo 1. 

Nível de probabilidade Função Densidade de 

de ocorrência Probabilidade Normal 

(%) Ksat (10-2 m sol) 

5 0,05 -0,0037 

10 0,10 0,0006 

15 0,15 0,0034 

20 0,20 0,0057 

25 0,25 0,0078 

30 0,30 0,0095 

35 0,35 0,0112 

40 0,40 0,0127 

45 0,45 0,0142 

50 0,50 0,0157 

55 0,55 0,0172 

60 0,60 0,0187 

65 0,65 0,0202 

70 0,70 0,0219 

75 0,75 0,0237 

80 0,80 0,0256 

85 0,85 0,0279 

90 0,90 0,0308 

95 0,95 0,0351 

No diagrama de ramos e folhas, resumo de cinco números e indicação de 

possíveis valores discrepantes para a Ksat (Figura 6), observa-se imediatamente a 

assimetria dos resultados. Os valores encontram-se agrupados majoritariamente entre 

0,007127 x 10-2 m sol e 0,022984 x 10-2 m sol, com lacunas entre os valores 0,014256 x 
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10-2 m S-l e 0,015263 x 10-2 m S-l e entre os valores 0,019683 x 10-2 m S-l e 0,020652 x 

10-2 m S-l o que evidencia variabilidade entre os resultados. Uma grande dispersão é 

representada pela extensa lacuna entre os valores 0,026740 x 10-2 m S-l e 0,052030 x 10-2 

m sol. A assimetria é reafirmada pela ocorrência de valores pequenos (0,001832 x 10-2 m 

sol) e valores elevados (0,060727 x 10-2 m S-l) comparados à maioria dos resultados 

observados. 

A variabilidade e assimetria da Ksat ficam também evidenciadas pelo número 

de candidatos a outliers apresentados por esta variável quando comparado às variáveis 

analisadas na Figura 1. 

Para a variável Ksat o resultado da análise de candidatos a outliers apontou seis 

valores, dois valores abaixo do limite crítico inferior e quatro valores acima do limite 

crítico superior, como pode ser visto na Figura 6. Para comprovar que estes valores não 

correspondem a erros analíticos, as amostras de solo correspondentes foram submetidas 

à nova análise e, os resultados encontrados foram os mesmos, ou seja, dois valores 

inferiores e quatro valores acima dos limites considerados criticos para caracterização 

dos dados como discrepantes, o que permite concluir que fazem parte do fenômeno em 

estudo. Portanto estes valores que inicialmente poderiam ser suspeitos como 

discrepantes, na verdade devem ser descritos pela função densidade de probabilidade 

subjacente aos dados. 

Os resultados de Ksat foram submetidos ao teste de Kolmogorov-Smirnov para 

verificação do ajuste à distribuição normal. Verifica-se, Tabela 8, que a diferença entre 

os valores ob~ervados e os esperados, considerando estes normalmente distribuídos, é 

estatisticamente diferente, e é menor que 1 % a probabilidade dos dados se ajustarem a 

uma distribuição normal (p < 0,01**). Isto significa que os dados não seguem os 

pressupostos exigidos pela distribuição normal, não possuem as características 

necessárias para serem considerados como normalmente distribuídos. 



64 

Ksat (10-:': m S-1) 
Altura Ramo Folha 
1 0,001 832 
2 0,002 052 
5 0,003 177 825 892 
6 0,004 850 
7 0,005 701 
8 0,006 807 
11 0,007 127 181 612 
15 0,008 147 221 726 902 
19 0,009 434 577 726 795 
24 0,010 160 200 769 801 804 
29 0,01l 168 467 645 685 982 
(8) 0,012 089 256 312 362 368 430 693 857 
33 0,013 283 352 533 745 
29 0,014 256 
28 0,015 263 756 922 
25 0,016 163 235 844 880 939 942 
19 0,017 525 591 638 
16 0,018 256 581 
14 0,019 683 
13 0,020 652 
12 0,021 292 603 
10 0,022 648 984 
8 0,023 171 
7 0,024 625 
6 0,025 417 
5 0,026 740 

0,027 
0,028 
0,029 
0,030 

.. , 

.. , 

... 
4 0,052 030 
3 0,056 401 
2 0,060 647 727 

candidatos a outliers: 0,001832; 

Md= 0,0125 0,002052; 0,052030; 0,056401; 
# 70 FI 0,0096 FS 0,0175 0,060647 e 0,060727 
M35.5 li 0,0018 ls 0,0607 dF 0,0079 
F 18 
Limites críticos para outliers: li = FI - 1,5 dF = 0,00225 e 

ls = FS + 1,5 dF = 0,02935 

Figura 6 - Diagrama de ramos e folhas, resumo de cinco números e análise de limites 

críticos para dados discrepantes, para a variável condutividade hidráulica 

saturada (Ksat, 10-2 ms-i), para o solo 1. 
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Tabela 8. Resultado do teste de Kolmogorov-Smirnov para o ajuste da variável 

condutividade hidráulica saturada (Ksat, 10-2 m S-1) à função densidade de 

probabilidade normal, para o solo 1. 

Distribuição D 

Normal 0,2067 ** 
D = diferença limite máxima entre as distribuições teórica e ajustada O valor da 
diferença (D) máxima permitida para 70 dados é de 0,1948 ao nível de significância de 
1 %. ** = altamente significativo 

Para melhor visualização da não adequação da distribuição normal, a Figura 7 

mostra o gráfico de ajuste à função, para a variável Ksat. Para se considerar a 

distribuição como normal, os valores observados deveriam coincidir com a reta no 

gráfico, reta de henry. Isto não ocorreu, ou seja, os pontos não se sobrepõem à reta, a 

qual foi gerada a partir dos parâmetros média e variância dos dados, (Tabela 5), e a 

função densidade de probabilidade normal. Foi confirmada, novamente, a não 

normalidade dos dados. 
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Figura 7 - Gráfico de ajuste da função densidade de probabilidade normal para a variável 

condutividade hidráulica saturada (Ksat, 10-2 ms-I), para o solo 1. 

A Figura 8 mostra o histograma de freqüências e a curva teórica da função 

densidade de probabilidade normal para a variável. Nesta Figura também se visualiza o 
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não ajuste dos dados à distribuição, a discrepância entre o histograma e a curva é 

evidente e as discussões relativas à Tabela 6, Tabela 7 e Figura 6 são confirmadas, isto é, 

a previsão de valor negativo para a Ksat, a concentração de valores nas classes iniciais 

de freqüência, a subestimativa/superestimativa de quartis e a existência de valores 

deslocados que sugeririam a existência de valores discrepantes. Assim, esta função não 

representa os resultados observados e, portanto a média e a variância, apresentadas na 

Tabela 5, não devem ser consideradas como representativas da variável. 
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Figura 8 - Histograma de freqüências e curva de probabilidade normal para a variável 

condutividade hidráulica saturada (Ksat, 10-2 ms-I), para o solo 1. 

Logo, pode-se concluir que a variável Ksat não possui uma distribuição de 

probabilidade normal, como já foi observado também por Nielsen et aI. (1973), Lauren 

et aI. (1988), Jarvis & Messing (1995), entre outros. Uma distribuição mais ajustada aos 

dados é requerida para se determinar os parâmetros representativos e que poderão ser 

considerados como sumários da variável. 

4.2.1 Estudo de Distribuições de Probabilidade mais adequadas para representar a 

Variável Condutividade Hidráulica Saturada 

Ao estudar fenômenos naturais, quase sempre a curva de probabilidade 

populacional é desconhecida, e precisa ser estimada pela curva de probabilidade 
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amostral. Este processo sempre conterá erro, e o problema estará em encontrar-se uma 

função de probabilidade que reduza este erro de estimativa. Geralmente o que se adota é, 

a priori, a distribuição normal, o que pode resultar, se os dados não seguem essa 

distribuição, em conclusões errôneas. Isso ocorre, provavelmente, porque a distribuição 

normal foi a primeira distribuição de probabilidade estudada e pelo fato de existir 

facilidade na estimativa dos seus parâmetros e das probabilidades (Fonseca & 

Albuquerque, 1978 e Assis et aL, 1996). 

Tanto a análise exploratória como a observação dos resultados não submetidos 

a esta análise podem sugerir que os mesmos provêm de uma distribuição, a qual pode ser 

aproximada por uma expressão matemática. Ainda que a correspondência entre a 

distribuição de probabilidade dos resultados observados e um modelo matemático nunca 

seja perfeita, em muitos casos a aproximação é bastante razoável para aplicações 

práticas. Com estas informações é possivel estimar-se tanto a probabilidade como a 

variável correspondente, o que poderá fornecer informações mais claras e abrangentes. 

Segundo Biggar & Nielsen (1976) somente em casos de análises de distribuição de 

freqüências é que resultados quantitativos podem ser assumidos com maior segurança. 

De acordo com os resultados, comprovando a não normalidade dos dados para a 

variável condutividade hidráulica saturada, torna-se necessário buscar outras 

distribuições para auxiliar decisões sobre projetos e práticas que envolvem o fluxo de 

água e solutos nos solos. Com esta finalidade aplicou-se o teste de Kolmogorov-Srnirnov 

para outras distribuições assimétricas citadas na literatura, para verificar, dentro das 

assimétricas a mais indicada. Assim, a Tabela 9 apresenta os resultados do teste de 

Kolmogorov-Smirnov para identificar entre as distribuições lognormal, gama e beta, a 

mais indicada para representar os dados de Ksat do solo 1. 

As diferenças entre os resultados observados e os esperados para as 

distribuições lognormal, gama e beta não são estatisticamente significativas, ou seja, os 

resultados observados se ajustam às distribuições de probabilidade lognormal, gama e 

beta concordando com os resultados obtidos por Pinto (1979), Jones & Wagnet (1984), 

Logston et al., (1990) e Moura et alo (1999). 
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Tabela 9. Resultado do teste de Kolmogorov-Smirnov para o ajuste da variável 

condutividade hidráulica saturada (Ksat, 10-2 ms-I) às funções densidade de 

probabilidade lognormal, gama e beta, para o solo 1. 

Distribuição 

Lognormal 

Gama 

Beta 

D 

0,0938 

0,1173 

0,1228 

ns 

ns 

ns 

D = diferença limite maX1ma entre as distribuições teórica e ajustada. O valor da 
diferença (D) máxima permitida para 70 dados é de 0,1948 ao nível de significância de 
1 %. ns = não significativo 

O fato das três distribuições poderem representar a distribuição amostrai leva a 

que outros critérios sejam discutidos para decidir-se por uma distribuição e a partir desta 

então obter-se os parâmetros de posição necessários para representar a variável. Um 

critério imediato é a facilidade de entendiment%peracionalização dos dados com a 

particular distribuição escolhida. Por esse critério, a distribuição beta é a mais complexa 

em seus fundamentos básicos, apresentando maior dificuldade na manipulação dos 

dados e nos cálculos de seus parâmetros, tornando-se portanto menos desejável sua 

utilização para propósitos práticos de obtenção de informações a serem aplicadas nos 

projetos agrícolas. Por estas razões e por maior diferenciação com relação aos dados 

observados, expresso pela diferença encontrada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, 

optou-se por não considerá-Ia mais neste estudo e como opção para expressar a 

distribuição de Ksat. 

Restam então as distribuições lognormal e gama, a primeira bastante citada na 

literatura e a segunda em trabalhos muito recentes como o de Moura et al. (1999). Os 

critérios seguintes para escolha entre essas duas distribuições serão então empregados: 

1) comparação entre a distribuição teórica de Ksat e as distribuições normal, lognormal e 

gama, segundo as probabilidades de ocorrência estimadas em cada caso e 2) utilização 

de técnicas robustas para verificação da concordância entre as probabilidades de 

ocorrência estimadas no item 1. A distribuição normal, já descartada por outras análises 
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permanecerá nas análises apenas como referência para verificação da melhor 

concordância entre a gama e a lognormal. 

Assim, a Tabela 1 ° (critério 1 para escolha) apresenta os valores observados de 

Ksat e as probabilidade de ocorrência acumuladas considerando as distribuições teórica, 

normal, lognormal e gama, permitindo visualização das diferenças entre as distribuições. 

A interpretação da Tabela 10 pode ser acompanhada pelo seguinte exemplo: avaliando, 

pela distribuição lognormal, a probabilidade de ter valores de Ksat menores que 0,0157 

x 10-2 m S-1 (por exemplo, número 44 na ordenação, considerando este valor por ser o 

mais próximo da média geométrica) é de 0,6259 ou 62,59%, enquanto que pela 

distribuição teórica é de 62,86%, pela gama é de 58,48% e pela normal é de 50,14%. A 

análise mostra então, que ao menos para esta amostra, a probabilidade associada ao valor 

de Ksat pela distribuição teórica é seguida proximamente pela probabilidade prevista 

segundo a lognormal, de mais distante pela gama e bastante diferente da probabilidade 

prevista pela distribuição normal, esta servindo apenas de referência. Conclui-se que a 

distribuição lognormal apresenta valores mais próximos da distribuição teórica do que as 

demais distribuições, seguida pela distribuição gama; a distribuição normal é a que mais 

se diferencia. 

Evidentemente comparar as quatro distribuições para cada amostra é um trabalho 

enfadonho, uma vez que há certa alternância entre as distribuições embora a lognormal 

prevaleça sobre a gama e esta sobre a normal em relação à proximidade da distribuição 

teórica, havendo situações como por exemplo nas ordens 27, 26, 25, 24 e outras onde a 

própria distribuição normal apresenta-se com resultados mais próximos da teórica. Uma 

maneira mais eficiente de comparar-se as diferentes distribuições é então a utilização das 

técnicas robustas de comparação de modelos, conforme exposto no critério 2 para 

escolha entre a lognormal e a gama. A Tabela 11 apresenta o resultado da utilização 

dessas técnicas robustas, descritas pelas Equações 3 a 10. 
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Tabela 10. Valores observados de condutividade hidráulica saturada (Ksat, 10-2 ms-I) e 

respectivas estimativas de probabilidade de ocorrência (menor que) para a 

variável, considerando as funções densidade de probabilidade teórica, normal, 

lognormal e gama, para o solo 1. 

Valores Probabilidade de Ocorrência Estimada de Ksat (10-2 ms-I) 

Observados de F.D.P. F.D.P. F.D.P. F.D.P. 

Ksat (10-2 ms-I) Teórica Normal Lognormal Gama 

70 0,0607 1 0,9999 0,9913 0,9985 

69 0,0606 0,9857 0,9999 0,9912 0,9984 

68 0,0564 0,9714 0,9997 0,9882 0,9972 

67 0,0520 0,9571 0,9989 0,9839 0,9949 

66 0,0267 0,9429 0,8252 0,8702 0,8714 

65 0,0254 0,9286 0,7948 0,8532 0,8502 

64 0,0246 0,9143 0,7751 0,8418 0,8361 

63 0,0232 0,9000 0,7365 0,8183 0,8071 

62 0,0229 0,8857 0,7313 0,8150 0,8031 

61 0,0226 0,8714 0,7218 0,8090 0,7956 

60 0,0216 0,8571 0,6913 0,7888 0,7709 

59 0,0213 0,8428 0,6819 0,7823 0,7632 

58 0,0206 0,8286 0,6623 0,7684 0,7464 

57 0,0197 0,8143 0,6318 0,7455 0,7192 

56 0,0186 0,8000 0,5961 0,7165 0,6854 

55 0,0182 0,7857 0,5&54 0,7073 0,6749 

54 0,0176 0,7714 0,5jj4S 0,6890 0,6541 

53 0,0176 0,7571 0,5633 0,6877 0,6525 

52 0,0175 0,7428 0,5611 0,6855 0,6502 

51 0,0169 0,7286 0,5415 0,6669 0,6295 

50 0,0169 0,7143 0,5414 0,6669 0,6294 

49 0,0169 0,7000 0,5394 0,6(>49 0,6273 
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Tabela 10. Valores observados de condutividade hidráulica saturada (Ksat, 10-2 ms-I) e 

respectivas estimativas de probabilidade de ocorrência (menor que) para a 

variável, considerando as funções densidade de probabilidade teórica, normal, 

lognormal e gama, para o solo 1. 

Valores Probabilidade de Ocorrência Estimada de Ksat (10-2 ms-I) 

Observados de F.D.P. F.D.P. F.D.P. F.D.P. 

Ksat (10-2 ms-I) Teórica Normal Lognormal Gama 

48 0,0168 0,6857 0,5382 0,6638 0,6260 

47 0,0162 0,6714 0,5177 0,6431 0,6033 

46 0,0161 0,6571 0,5152 0,6405 0,6006 

45 0,0159 0,6428 0,5071 0,6319 0,5913 

44 0,0157 0,6286 0,5014 0,6259 0,5848 

43 0,0153 0,6143 0,4848 0,6074 0,5652 

42 0,0142 0,6000 0,4508 0,5669 0,5233 

41 0,0137 0,5857 0,4337 0,5449 0,5011 

40 0,0135 0,5714 0,4266 0,5355 0,4917 

39 0,0133 0,5571 0,4206 0,5274 0,4838 

38 0,0133 0,5428 0,4183 0,5242 0,4806 

37 0,0128 0,5286 0,4043 0,5044 0,4612 

36 0,0127 0,5143 0,3989 0,4966 0,4537 

35 0,0124 0,5000 0,3903 0,4839 0,4415 

34 0,0123 0,4857 0,38S3 0,4808 0,4386 

33 0,0124 0,4714 0,3881 0,4805 0,4383 

32 0,0123 0,4571 0,3865 0,4781 0,4360 

31 0,0122 0,4429 0,3847 0,4753 0,4334 

30 0,0121 0,4285 0,3793 0,4669 0,4255 

29 0,OH9 0,4143 0,3758 0,4616 0,4205 

28 0,Ol17 0,4000 0,3663 0,4464 0,4064 

27 0,0116 0,3857 0,3650 0,4443 0,4044 
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Tabela 10. Valores observados de condutividade hidráulica saturada (Ksat, 10-2 ms-I) e 

respectivas estimativas de probabilidade de ocorrência (menor que) para a 

variável, considerando as funções densidade de probabilidade teórica, normal, 

lognormal e gama, para o solo 1. 

Valores Probabilidade de Ocorrência Estimada de Ksat (10-2 ms-I) 

Observados de F.D.P. F.D.P. F.D.P. F.D.P. 

Ksat (10-2 ms-I) Teórica Normal Lognorrnal Gama 

26 0,0115 0,3714 0,3594 0,4351 0,3959 

25 0,0112 0,3571 0,3499 0,4193 0,3815 

24 0,0108 0,3428 0,3385 0,3996 0,3638 

23 0,0108 0,3286 0,3385 0,3995 0,3637 

22 0,0108 0,3143 0,3375 0,3977 0,3621 

21 0,0102 0,3000 0,3200 0,3662 0,3342 

20 0,0102 0,2857 0,3188 0,3639 0,3323 

19 0,0098 0,2714 0,3078 0,3432 0,3143 

18 0,0097 0,2571 0,3058 0,3393 0,3109 

17 0,0096 0,2428 0,3013 0,3307 0,3035 

16 0,0094 0,2286 0,2972 0,3224 0,2964 

15 0,0089 0,2143 0,2817 0,2914 0,2702 

14 0,0087 0,2000 0,2767 0,2809 0,2616 

13 0,0082 0,1857 0,2625 0,2511 0,2369 

12 0,0081 0,1714 0,2605 0,2468 0,2334 

11 0,0076 0,1571 0,2460 0,2153 0,2077 

10 0,0072 0,1428 0,2346 0,1903 0,1874 

09 0,0071 0,1286 0,2332 0,1871 0,1849 

08 0,0068 0,1143 0,2250 0,1689 0,1702 

07 0,0057 0,1000 0,1979 0,1095 0,1219 

06 0,0048 0,0857 0,1784 0,0700 0,0886 

05 0,0039 0,0714 0,1580 0,0351 0,0562 
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Tabela 10. Valores observados de condutividade hidráulica saturada (Ksat, 10-2 ms-I) e 

respectivas estimativas de probabilidade de ocorrência ( menor que) para a 

variável, considerando as funções densidade de probabilidade teórica, normal, 

lognormal e gama, para o solo 1. 

Valores Probabilidade de Ocorrência Estimada de Ksat (10-2 ms-I) 

Observados de F.D.P. F.D.P. F.D.P. F.D.P. 

Ksat (10-2 ms-I) Teórica Normal Lognormal Gama 

04 0,0038 0,0571 0,1566 0,0331 0,0541 

03 0,0032 0,0428 0,1438 0,0169 0,0362 

02 0,0020 0,0286 0,1233 0,0027 0,0135 

01 0,0018 0,0143 0,1196 0,0016 0,0104 

i = ordem decrescente de valores 

Tabela 11. Técnicas robustas de comparação de modelos para análise da concordância 

entre a função densidade de probabilidade teórica e as funções densidade de 

probabilidade normal, lognormal e gama, para a variável condutividade 

hidráulica saturada (Ksat, 10-2 ms-I), para o solo L 

F.D.P. IC CD EF EAM EM RQEM CRM 

Normal 0,9460 0,5455 0,7080 -0,0520 0,2066 25,7181 -0,1143 

Lognormal 0,9901 0,7926 0,9558 -0,0003 0,0938 10,6570 -0,0005 

Gama 0,9872 0,7651 0,9418 -0,0234 0)173 12,6247 -0,0484 

Analisando-se os resultados da Tabela 11, observa-se que a função densidade 

de probabilidade lpgnormal apresentou o índice de concordância (IC) mais próximo de 

1, o mesmo ocoqendo com o coeficiente de determinação (CD) e a eficiência (EF), 

enquanto o erro absoluto médio (EAM), o erro máximo (EM), o coeficiente de massa 

residual (CMR) e a raiz quadrada do erro médio quadrático normalizado (RQEM) foram 

mais próximos a zero, comparados aos coeficientes das demais distribuições. Isto 

permite concluir que o ajuste dos dados foi melhor para a distribuição Iognormal. 
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A função densidade de probabilidade gama apresentou índice de concordância 

(IC), coeficiente de determinação (CD) e eficiência (EF) próximo a um, porém a 

diferença entre estes coeficientes e o referencial um foi maior do que para a função 

densidade de probabilidade lognormal. O erro absoluto médio (EAM) foi bastante maior 

comparando a distribuição gama com relação à lognormal, o que indica que a 

distribuição gama, mesmo não apresentando diferença significativa, tem ajuste menor do 

que a distribuição lognormal. Isto também é evidenciado pelo coeficiente de massa 

residual (CMR), que mesmo próximo a zero, é maior que o da distribuição lognormal. O 

erro máximo (EM) e a raiz quadrada do erro médio quadrático normalizado (RQEM) 

foram mais próximos aos determinados para a lognormal, porém maiores. O que permite 

concluir que o ajuste dos dados foi melhor para a distribuição lognormal. 

A pior concordância, como já discutido, pode ser verificada para a função 

densidade de probabilidade normal, confirmando que a sua utilização não é adequada 

para a descrição da variável. 

As Figuras 9 e 10 apresentam respectivamente o histograma de freqüências e a 

curva de probabilidade lognormal e o gráfico QQ-plot para inspeção visual da 

adequação da distribuição lognormal para representar a distrbuição de Ksat do solo 1 e 

as Figuras 11 e 12 fazem o mesmo para a distribuição gama. 

Inicialmente , a inspeção conjunta das Figuras 9 e 11 mostra que a lognormal 

"cobre melhor" a área representada pelas barras do histograma quando comparada à 

distribuição gama, reforçando os cálculos anteriores do teste de Kolmogorov-Smirnov 

(Tabela 9), a inspeção da Tabela 10 e finalmente os vários índices comparativos da 

Tabela 11. 

Embora o QQ-plot seja uma técnica recomendada para comparação entre 

distribuições, a inspeção visual das Figuras 10 e 12 não mostra diferenças tão nítidas 

quanto as observadas entre as Figuras 9 e 11 ou entre as Figuras 10, 12 e 7, est~ última 

elaborada para verificação do ajuste à normal. Tal fato evidencia que a utilização de um 

único critérioo para decisão sobre adequação de distribuições pode ser bastante 

insatisfatório. No presente trabalho, o conjunto de critérios utilip:).dos, de Kolmogorov-
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Smirnov, de comparação dado a dado, gráfica e por técnicas robustas não deixa dúvidas 

sobre a superioridade da distribuição lognormal sob estes critérios estatísticos. 

Alie-se a isto o fato de que o ajuste da função gama depende da precisão da 

estimativa dos parâmetros ex e p, os quais estão diretamente ligados com a forma da 

distribuição dos valores observados; isto dificulta a utilização da distribuição gama. 
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Figura 9 - Histograma de freqüências e curva de probabilidade lognormal para a variável 

condutividade hidráulica saturada (Ksat, 1 0-2 m s-1), para o solo 1. 
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Figura 10 - Gráfico do tipo QQ-Plot de ajuste da fhnção densidade de probabilidade 

lognormal para a variável condutividade hidráulica saturada (Ksat, 10-2 m S-1), 

para o solo 1. 
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Figura I 1 - Histograma de freqüências e curva de probabilidade gama para a variável 

condutividade hidráulica saturada (Ksat, 10-2 ms-I), para o solo 1. 

Distribuição Gama 

Solo 1 

Quanlls da Gama 

6 

Figura 12 - Gráfico do tipo QQ-Plot de ajuste da função densidade de probabilidade 

gama para a variável condutividade hidráulica saturada (Ksat, 10-2 ms-I), 

para o solo 1. 

Recomenda-se, portanto, a utilização da distribuição lognormal por sua maior 

simplicidade de cálculo quando comparada à gama bem como de seus parâmetros para 

se trabalhar os dados de Ksat. 

A trajetória analítica que iniciou-se com propriedades importantes para a Ksat e 

culminou com a eleição da função densidade de probabilidade lognormal como a mais 

adequada para a representação da distribuição dessa propriedade foi baseada unicamente 
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em um tipo de solo, aqui denominado Solo 1 e caracterizado como de textura argilo 

arenosa. O passo seguinte é mostrar que solos com texturas extremas confirmam o 

resultado anterior, segundo os mesmos critérios estatísticos. Para tanto, apresenta-se os 

resultados das análises estatísticas, exploratórias e de ajuste à função densidade de 

probabilidade lognormal de dois outros solos, o Solo 2, com textura muito argilosa, e o 

Solo 3, com textura arenosa, conforme caracterização na Tabela 2, item 3.1 Material e 

Métodos. 

A Tabela 12 apresenta o resumo estatístico para a variável Ksat desses solos. 

Tabela 12. Resumo estatístico para a variável condutividade hidráulica saturada 

(Ksat, 10-2 ms-I), para os Solos 2 e 3. 

Estatística Solo 2 Solo 3 

Média 0,0046 0,0107 

Mediana 0,0026 0,0094 

Valor Mínimo 0,0008 0,0029 

Valor Máximo 0,0173 0,0262 

Amplitude Total 0,0165 0,0233 

Quartil Inferior 0,0014 0,0085 

Quartil Superior 0,0051 0,0113 

Amplitude Interquartílica 0,0037 0,0028 

Limite Inferior para o Intervalo de Confiança para a 

Média (95%) 0,0027 0,0085 

Limite Superior para o Intervalo de Confiança para a 

Média (95%) 0,0064 0,0129 

Variância 249xIO-5 , 3,52xlO-5 

Desvio Padrão 0,0049 0,0059 

Coeficiente de Variação (%) 109 55 

Coeficiente de Assimetria 1,8140 1,4109 

Coeficiente de Curtose 5,2751 4,8175 
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Observa-se diferença entre os valores médios e medianos, amplitude total, 

amplitude interquartílica, desvio padrão, coeficiente de variação, coeficiente de curtose e 

coeficiente de assimetria elevados, indicando que a variável Ksat não se distribui 

segundo uma função densidade de probabilidade normal, mesmo a análise sendo 

realizada com menor número de amostras, o que é quase sempre necessário dado o custo 

analítico. Estes resultados também foram encontrados para o solo 1 (Tabela 5), o que 

mais uma vez reforça a hipótese da não normalidade para os dados de Ksat, 

independente do tipo de solo estudado. As Figuras 13 e 14 ilustram (a) o Box-plot, (b) o 

histograma de freqüências e (c) o gráfico de ajuste de probabilidade respectivamente 

para os solos 2 e 3, considerando os dados normalmente distribuídos. 
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Figura 13 - (a) Box-plot, (b) histograma de freqüências e (c) gráfico de ajuste da função 

densidade de probabilidade normal para a variável condutividade hidráulica 

saturada (Ksat, 10-2 ms-I), para o solo 2. 
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Figura 14 - (a) Box-plot, (b) histograma de freqüências e ( c) gráfico de ajuste da função 

densidade de probabilidade nonnal para a variável condutividade hidráulica 

saturada (Ksat, 10-2 ms-I), para o solo 3. 

Visualiza-se, pelas Figuras 13 e 14, o não ajuste dos dados a esta função, como 

também foi verificado para o solo 1 (Figuras 5, 7 e 8 ). Ressalte-se que com maior 

variabilidade (Solo 2) ou menor variabilidade (Solo 3), o aspecto geral das figuras 

coincidem com os do solo 1. 

A Figura 15 ilustra o QQ-plot, gráfico quantil-quantil relativo à distribuição 

lognonnal, para os resultados de condutividade hidráulica saturada para os dois solos 

considerados. 
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Analogamente à Figura 12 para o solo 1, as Figuras 15a e 15b para os solos 2 e 

3, respectivamente, mostram o melhor ajuste dos resultados da variável Ksat à função 

densidade de probabilidades lognormal e mais uma vez evidenciam a maior 

variabilidade do solo 2, 
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Figura 15 - Gráfico do tipo QQ-plot de ajuste da função densidade de probabilidade 

lognormal para a variável condutividade hidráulica saturada 

(Ksat, 10-2 ms-I), para (a) Solo 2 e (b) Solo 3, 

A Tabela 13 apresenta o resultado do teste de ajuste dos dados às funções 

densidade de probabilidade normal e lognormal para a variável condutividade hidráulica 

saturada para os solos 2 e 3, e confirma que a variável não se ajusta à função densidade 
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de probabilidade nonnal e se ajusta à função densidade de probabilidade lognonnal. 

Portanto, considerando este teste, a variável Ksat pode ser descrita pela função 

densidade de probabilidade lognonnal, independentemente da classe textural a que 

pertença o solo, pois para os dois solos a diferença estatística entre seus valores de Ksat 

e os valores considerando-os lognonnalmente distribuídos não foi significativa (p > 1, 

ns), enquanto que considerando a distribuição nonnal esta diferença foi significativa ao 

nível de 5% para o solo 2 e 1 % para o solo 3. 

Tabela 13. Resultado do teste de Kolmogorov-Smirnov para o ajuste da variável 

condutividade hidráulica saturada (Ksat, 10-2 m S-1) às funções densidade de 

probabilidade (F.D.P.) nonnal e lognonnal para os solos 2 e 3. 

Solo 2 

Solo 3 

F.D.P. Nonnal 

D 

0,25571 

0,29408 

p 

< 0,05* 

< 0,01 ** 

F.D.P .Lognonnal 

D 

0,1145 

0,1970 

p 

>1 

>1 

ns 

ns 

D = Limite superior da diferença entre as distribuições teórica e ajustada. O valor da 
diferença (D) máxima permitida para 30 dados é de 0,242 ao nível de significância de 
5% e de 0,290 ao nível de 1 %. p = probabilidade de ajuste 
* diferença estatisticamente significativa ao nível de 5% 
* * diferença estatisticamente significativa ao nível de 1 % 
ns = não significativo 

A Tabela 14 apresenta os resultados das análises pelas técnicas robustas de 

comparação de modelos, (Equações 3 a 10), para os solos 2 e 3, os quais mostram a 

concordância entre a distribuição teórica dos resultados de Ksat desses solos e a função 

densidade de probabilidade lognonnal, confirmando a supremacia desta sobre a nonnal. 

Novamente observa-se, uma proximidade do índice de concordância (IC), do 

coeficiente de determinação (CD) e da eficiência (EF) ao referencial um (1), maior para 

a função densidade de probabilidade lognonnal do que para a normal, tanto para o solo 2 

quanto para o 3. O erro máximo (EM), a raiz quadrada do erro médio quadrático 

nonnalizado (RQME) e o coeficiente de massa residual (CMR) se encontram também 

mais próximos de zero para a lognonnal do que para a nonnal, o que reforça a idéia de 
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melhor ajuste da função densidade de probabilidade 10gnonnaI para a variável 

condutividade hidráulica saturada em diferentes solos. 

Como comentado, a utilização de um único índice para comparação de modelos 

pode não ser conclusiva. Por exemplo, o índice de concordância (IC) para a distribuição 

nonnal embora inferior ao da distribuição lognormal para os solos 2 e 3, estão bastante 

próximos da unidade. 

Tabela 14. Técnicas robustas de comparação de modelos para análise da concordância 

entre a função densidade de probabilidade teórica e as funções densidade de 

probabilidade nonnal e lognormal, para a variável condutividade hidráulica 

saturada (Ksat, 10-2 ms-I), para os solos 2 e 3. 

Solo F.D.P. IC CD EF EAM EM RQME CMR 

2 Nonnal 0,924 0,708 0,655 -0,067 0,255 32,584 -0,149 

2 Lognormal 0,992 1,027 0,967 -0,032 0,114 10,960 -0,066 

3 Nonnal 0,939 0,708 0,725 -0,055 0,294 28,067 -0,119 

3 Lognormal 0,966 0,803 0,852 -0,006 0,197 19,472 -0,013 

Confirmada a generalização da distribuição lognonnal para representar a 

distribuição da propriedade condutividade hidráulica saturada do solo o passo seguinte é 

apresentar as medidas de posição e variabilidade, segundo esta distribuição. Tal 

procedimento, confonne relatado na literatura também não é trivial, isto é, exigirá um 

método adequado (UMVUE - Unifonnly Minimum Variance Unbiased Estimators) 

conforme Parkin et aI. (1988) e Parkim & Robinson (1992) para a descrição dessas 

estatísticas. Posteriormente (item 4.2.3) será apresentado um método alternativo de 

apresentação de valores de Ksat, a exemplo de Moura et aI. (1999). Este item será 

justificado pela discussão de variabilidade que se seguirá, mostrando a importância 

dessa representação principalmente para a comparação de resultados. Para não ficar 

repetitiva a apresentação, tanto os resultados quanto a discussão pertinente ficará restrita 

ao Solo 1, de textura intennediária, valendo o mesmo para os demais. 
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4.2.2 Parâmetros Estatísticos para a Variável Condutividade Hidráulica Saturada 

A ocorrência de propriedades dos solos com distribuição não normal é comum e 

métodos estatísticos têm sido aplicados sem a completa atenção para seus fundamentos e 

limitações (Menk: & Nagai,1983). Muitas vezes observa-se uma aceitação dos dados 

como normalmente distribuídos sem o devido questionamento. No presente caso, 

corresponderia a aceitação dos valores da média, mediana, variância e intervalo de 

confiança apresentados na Tabela 5 e que foram obtidos com base na distribuição 

normal, mas como os dados observados de Ksat não são normalmente distribuídos, não 

se pode utilizar estes valores, incorrendo em erros nas conclusões tomadas. 

Parkin et aI. (1988) e Parkin & Robinson (1992), avaliando métodos para 

estimativas de dados amostrais de uma população lognormal, concluíram que o método 

UMVUE, conforme descrito no item 2.2.3.4, produz estimativas com menores erros. 

Aplicando esse método aos valores de Ksat do solo 1, conforme as equações 49,50,51, 

52 , 57 e 58 as estatísticas mais adequadas para descrever a Ksat deste solo seriam as 

indicadas na Tabela 15. 

Tabela 15. Parâmetros estatísticos para a variável condutívidade hidráulica saturada 

(Ksat, 10-2 ms-I), calculados segundo o método Uniformly Minimum 

Variance Unbiased Estimators, distribuição lognormal, para o solo 1. 

Parâmetros 

Média 

Mediana 

Variância 

Desvio Padrão 

Coeficiente de Variação (%) 

Limite Inferior para o Intervalo de Confiança para a Média (95%) 

Limite Superior para o Intervalo de Confiança para a Média (95%) 

Valores 

0,0157 

0,0127 

0,0001 

0,0114 

73 

0,0127 

0,0175 
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A comparação entre as Tabelas 5 (parâmetros estatísticos de Ksat segundo uma 

distribuição normal) e 15 (idem segundo uma distribuição lognormal, método UMVUE) 

evidencia uma pequena variação entre as medianas, coeficientes de variação e limites 

para os intervalos de confiança. Embora estas diferenças pareçam bastante pequenas 

para talvez justificar a utilização de uma distribuição menos conhecida que a normal, 

aliada ao método UMVUE para o cálculo de seus parâmetros, deve-se lembrar por 

exemplo da análise feita para a Tabela 10, onde mostrou-se que um mínimo de níveis de 

probabilidade associados a distribuição normal coincidiam com a distribuição teórica, os 

demais diferindo substancialmente. Então não basta apenas analisar as diferenças entre 

as estatísticas de posição e variabilidade, há que se considerar a distribuição como um 

todo. O fato de se ter chegado a distribuição e estatísticas calculadas de forma mais 

adequadas ainda deixa em aberto, no entanto, qual medida de posição sena maIS 

adequada para representar a Ksat de uma área, a média ou a mediana? 

O valor de Ksat deve representar toda a área que estará sujeita às mesmas 

operações de controle de fluxo de água (práticas de irrigação, de drenagem, de controle 

de lixiviação, de erosão, etc). Como a condutividade hidráulica saturada tem grande 

variabilidade espacial e esta afeta a previsão da direção e velocidade na qual o fluxo de 

água e solutos passam através do perfil do solo, a decisão sobre qual valor adotar deve 

ser analisada, procurando-se um valor que subestime ou superestime o mínimo possível 

a Ksat da área (Bosch & West, 1998; Pinto, 1979). 

Conforme Park:in & Robinson (1992), se os valores amostrais são 

lognormalmente distribuídos, deve-se escolher entre os parâmetros de posição (média e 

mediana) aquele para ser usado como sumário estatístico, pois os valores não são os 

mesmos e fornecem diferentes informações sobre a distribuição. A média é o centro de 

gravidade da distribuição, enquanto que a mediana é o centro de probabilidade da 

distribuição. A escolha da medida apropriada é crítica, pois ela pode afetar em muito as 

conclusões. No presente caso a média é igual a 0,0157 x 10-2 m S-l e a mediana é igual a 

0,0127 x 10-2 ms-I. Se a escolha recair sobre a média, este valor apresentará uma 

diferença de 19,1% a mais [(0,0157 x 10-2 
- 0,0127 X 10-2

) * 100 / 0,0157 X 10-2 = 

19,1%] do que se fosse escolhida a mediana. Evidentemente o projetista terá que tomar a 
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decisão sobree a relação custo/beneficio mais adequada ao assumir ou não esta diferença 

de cerca de 19%, apenas para a Ksat. 

Poucas informações existem a respeito da validade de se utilizar a média ou a 

mediana como representativa dos dados. A escolha é arbitrária, e como a definição de 

"melhor" é dependente da natureza do fenômeno investigado e objetivo do estudo, 

análises do problema juntamente com os parâmetros é necessária. 

Um dos trabalhos em que esta questão é discutida é o de Parkin & Robinson 

(1992), que afirmam que quando a variável de interesse é aleatoriamente dispersa, 

coletar maior número de amostras tem o mesmo efeito que coletar menor número para o 

valor médio, porém a mediana populacional é funcionalmente dependente do número de 

amostras coletado. Devido a este efeito, a escolha da mediana pode ser apropriada 

somente quando as amostras têm, entre si, alguma dependência. Isto implica que em 

sistemas onde o número de amostras é, geralmente, arbitrariamente definido pelas 

condições disponíveis, a mediana pode não ser apropriada para estimar o parâmetro 

populacional. Em estudos de solos pode ser inapropriado descrever os dados em termos 

de mediana, a menos que o número das amostras seja também especificado, ou seja, é 

necessário considerar o tamanho e a quantidade de amostras analisadas e os valores 

obtidos para a média e a mediana, podendo-se assim escolher, considerando as relações 

entre as características da área e os valores obtidos. Portanto, o uso da mediana é 

recomendado quando os dados, por si mesmos, como indivíduos, possuem identidade e 

são dependentes entre si. 

Mohanty et aI. (1991) complementaram estas informações atestando que a 

mediana comporta-se mais como um "representativo do solo", ou pode ser aceita como 

"ponto sumário", para os dados do conjunto de uma área menor e com características 

homogêneas. Para usar a mediana as amostras devem ser tratadas como indivíduos 

separados e a informação deve ter como objetivo separar as amostras em classes, ou 

seja, mostrar a separação, a diferenciação entre os indivíduos. 

Há que ressaltar que mesmo admitindo os dados observados de Ksat como 

lognormalmente distribuídos, estes ainda apresentam um desvio padrão e um coeficiente 

de variação elevados (0,0114 x 10-2 m S-l e 73% respectivamente, Tabela 15), o que 
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confirma os trabalhos de Warrick & Nielsen (1980) e Kutilek & Nielsen (1994), entre 

outros, sobre a elevada variabilidade de Ksat. 

Os limites para o intervalo de confiança para a média, segundo Parkin et alo 

(I 988), ficam mais bem caracterizados utilizando-se o método proposto por estes 

autores, o qual resultou nos valores especificados na Tabela 15, considerando uma 

confiabilidade de 95%. 

Melhores parâmetros são definidos por menores intervalos de confiança. Um 

grande intervalo de confiança para o parâmetro pode ser causado ou pela baixa 

sensitividade da função, ou pela existência de variabilidade implícita da propriedade não 

detectada. Neste último caso os intervalos de confiança, quando bem determinados, ou 

seja, quando determinados considerando a distribuição de probabilidade mais adaptada 

aos dados, levaria a um melhor conhecimento da grandeza do erro que se poderia 

cometer nas estimativas futuras dependentes da variável. Em contraste, pequeno 

intervalo de confiança indica bom comportamento da função (Clausnitzer et aI., 1998; 

Parkin et aI., 1988; Si & Kachanoski, 2000) . Esta discussão é válida para novamente 

ressaltar a importância de se considerar a distribuição de probabilidade e o melhor 

método indicado para se determinar o intervalo de confiança para os parâmetros a serem 

utilizados futurament6, procurando sempre obter maior informação a partir dos 

resultados medidos para as variáveis. 

A maior precisão será alcançada usando métodos simples e maiores números de 

observações, principalmente para propriedades com maior variabilidade (Libardi et al., 

1980). Quanto maior o número de observações, maior a oportunidade para analisar 

estatisticamente os dados, determinando sua distribuição e seus correspondentes 

parâmetros mais acertadamente. 

4.2.3 Alternativa para Caracterizar o Valor da Variável Condutividade Hidráulica 

Saturada 

Conhecendo-se a distribuição de freqüências a amostra fica melhor definida, 

permitindo o cálculo da probabilidade associada aos valores assumidos pela variável, 
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inclusive a posição dos valores médios e medianos dentro das probabilidades de 

ocorrência. Conforme relatado na literatura, nenhuma tentativa é feita no sentido de 

procurar critérios para o estabelecimento de valores realmente representativos da área. 

Portanto, pode ser preferível caracterizar a Ksat em termos de níveis de probabilidade de 

ocorrência, ao invés de utilizar um valor, como a média ou a mediana, para representar 

toda a área. A Tabela 16 foi elaborada para esclarecer esta alternativa. 

A Tabela 16 apresenta a probabilidade de ocorrência para os valores de Ksat em 

determinados níveis de ocorrência pré-estabelecidos, considerando as funções densidade 

de probabilidade lognormal e gama e pode ser interpretada da seguinte forma: para o 

solo 1 em estudo, existe 5% de probabilidade de que ocorra valor de Ksat menor ou 

igual a 0,0043 x 10 -2 m S-l, 10% de que ocorra valor de Ksat menor ou igual a 0,0055 x 

10 -2 m sol, e assim por diante, quando a estimativa é feita a partir da função densidade 

de probabilidade lognormal. Da mesma forma, existe uma probabilidade de 95% de que 

ocorra valor menor ou igual a 0,0375 x 10 -2 m S-l. A probabilidade de ocorrência do 

valor médio (média = 0,0157 x 10 -2 m S-l) é de, aproximadamente, 65%, e a de 

ocorrência do valor mediano, (mediana = 0,0127 x 10 -2 m S-l) é de 50%. A mesma 

interpretação pode ser feita para os valores estimados através da função densidade de 

probabilidade gama. A média considerando a distribuição gama (média = aJ3 = 

0,00614231 ·2,55827 = 0,015713 x 10-2 m S-2) tem uma probabilidade de ocorrência de 

aproximadamente 60%, o que permite inferir que se esta distribuição for adotada a 

probabilidade de ocorrer um valor médio de Ksat será menor do que se a distribuição 

lognormal for a adotada. Quanto à mediana para a distribuição gama, cujo valor é de 

0,0137 x 10-2 m S-2 (nível de probabilidade de ocorrência de 50%), será maior que a da 

distribuição lognormal. Portanto, a distribuição gama estaria fornecendo maiores valores 

para Ksat do que a lognormal. Este fato só não ocorre nos menores níveis de 

probabilidade de ocorrência (5, 10 e 15%) e nos maiores (90 e 95%), o que é devido às 

características de forma da distribuição gama. 
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Tabela 16. Valores estimados em determinados níveis de probabilidade de ocorrência 

(menor que) para a variável condutividade hidráulica saturada (Ksat, x 10 -2 m 

S-l), considerando as funções densidade de probabilidade lognormal e gama, 

para o solo 1. 

Nível de Probabilidade de 

ocorrência 

(%) 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

Função Densidade de 

Probabilidade Lognormal 

m = 0,0157 

s = 0,01143 

Ksat (x 10 -2m S-l) 

0,0043 

0,0055 

0,0065 

0,0073 

0,0082 

0,0090 

0,0099 

0,0108 

0,0117 

0,0127 

0,0139 

0,0151 

0,0164 

0,0180 

0,0199 

0,0222 

0,0252 

0,0296 

0,0375 

Função Densidade de 

Probabilidade Gama 

a = 0,00614231 

f3 = 2,55827 

Ksat (x 10 -2 ms-I) 

0,0037 

0,0051 

0,0063 

0,0074 

0,0085 

0,0095 

0,0105 

0,0115 

0,0126 

0,0137 

0,0149 

0,0161 

0,0175 

0,0190 

0,0208 

0,0228 

0,0254 

0,0289 

0,0345 
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É possível, em alguns casos, que o valor médio da condutividade hidráulica 

saturada seja adequado, ao passo que noutros sua variação seja igual ou até mesmo mais 

importante, o que dependerá em muito das condições em que esta variável será requerida 

e utilizada. 

Este tipo de alternativa é mais genérico possibilitando ao pesquisador liberdade 

de interpretação dos dados, assim como maior segurança na escolha do valor a ser 

adotado, auxiliando também na decisão sobre valores da variável que podem ser 

utilizados em estimativas de fluxos de água para grandes extensões de área (Moura et 

a!., 1999). 

4.3 Considerações Finais 

As considerações finais são aqui entendidas como uma contribuição a estudos 

futuros sobre a Ksat a partir de suas inter-relações com as outras propriedades Ds, Dp, 

VTP, Micro, Macro e Ksat visando possivelmente a modelagem desta propriedade. 

Também, expressam a preocupação já mencionada de que muitas vezes os trabalhos 

tratam propriedades tão diferentes sob a ótica da variabilidade com o mesmo número de 

amostras, além da discussão metodológica, inevitável quando o processo é tão passível 

de interferir na qualidade da amostra e das medições. 

A condutividade hidráulica saturada de um solo é determinada pela geometria e 

continuidade dos poros preenchidos com água, tomando-se dependente, portanto, da 

forma, quantidade, distribuição e continuidade dos poros do solo. Métodos indiretos para 

obtenção de condutividade hidráulica saturada podem assumir algumas relações 

matemáticas e correlações entre Ksat e outras variáveis não hidráulicas do solo, tais 

como densidade do solo (Ds), volume total de poros (VTP), microporosidade (Micro), e 

macroporosidade (Macro), pois estas variáveis influenciam a distribuição dos poros e 

assim a permeabilidade dos solos. Porém, os processos estatísticos utilizados para 

descrever estas variáveis devem ser diferentes. 

Como se verificou, a Ksat é mais bem descrita pela função densidade de 

probabilidade lognormal, enquanto que as demais variáveis são descritas pela função 
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densidade de probabilidade normal, implicando em maior atenção ao concluir sobre a 

interação entre estas variáveis, ou seja, o estudo das relações existentes entre as variáveis 

deve incluir primeiramente a verificação do modelo de distribuição de probabilidade de 

cada variável e as exigências prévias das análises estatísticas a serem feitas. Como 

exemplo ao estudar a influência entre estas variáveis, pode-se citar, a análise de 

variância, alguns testes de hipóteses, cálculo do número necessário de amostras, entre 

outras análises, exigem a normalidade dos dados, por isto a atenção maior é requerida. 

A Ksat e a macroporosidade do solo são provenientes do mesmo espaço poroso, 

portanto entre estas variáveis é de se esperar que haja uma correlação, pois ambas são 

relatadas para uma mesma escala de comprimento interno da geometria dos poros do 

solo. A variabilidade encontrada nas medidas da macroporosidade, evidenciada 

principalmente pelo coeficiente de variação (CV = 20%, Tabela 3), sugere uma alta 

variabilidade em Ksat, o que também pode ser confirmado pelo coeficiente de variação 

elevado (CV = 73%, Tabela 15). Porém, a distribuição lognormal, encontrada para Ksat, 

não foi verificada para a macroporosidade do solo. Portanto, a relação existente entre a 

Ksat e a macroporosidade deve ser descrita considerando as diferentes distribuições das 

variáveis, ou seja, ao correlacionar estas propriedades deve-se adotar os logaritmos de 

Ksat e os valores naturais de macroporosidade. Conforme relatado na literatura, para 

uma variável lognormalmente distribuída seus valores transformados em logaritmos 

passam a apresentar uma distribuição normal, o que pode permitir a determinação da 

correlação entre as variáveis, pois dessa forma ambas serão descritas pelo mesmo 

modelo de distribuição. 

Uma explicação para os macroporos não possuírem distribuição assimétrica 

pode ser, de acordo com Beven & Germann (1982), que o movimento da água nos 

macroporos não segue a teoria capilar por causa do tamanho do macroporo, o qual 

permite formar um filme de fluxo na parede do poro não completamente preenchido com 

líquido. Nos macroporos predomina a força de gravidade em relação à força de 

capilaridade, relativa ao movimento de água no solo. Assim, macroporos podem 

contribuir para rápido fluxo de água (bypass jlow) nos poros com pequeno ou nenhum 

fluxo através da matriz do solo, atuando como um reservatório transitório que permite o 
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movimento da água nos macroporos abertos na superficie mesmo quando o solo não está 

totalmente saturado, o que poderia contribuir para a simetria dos dados observados. 

Portanto a correlação entre a Ksat e a macroporosidade dependerá de outros fatores, 

assim uma correlação simples com os resultados determinados pelas análises não poderá 

descrever a relação entre estas variáveis. 

A Ksat foi maior em algumas amostras, devido aos esparsos números de 

grandes poros e fendas, e foi menor nas amostras com menos macroporos, porém a 

macro porosidade foi considerada corno normalmente distribuída, enquanto que a Ksat 

não. Este resultado é consistente também em Bouma et aI., (1977), Logston et aI. (1990) 

e Arya et aI. (1998). 

Se a infiltração em solos ocorre principalmente pelos macroporos, conforme 

discutem Smetten (1986) e Clothier & Smettem (1990), então um fluxo quase 

estacionário ocorrerá primeiro pelo contato do bulbo saturado expandindo dos 

macroporos adjacentes. Urna vez que a frente de molhamento dos macroporos próximos 

entra em contato, a taxa de infiltração continuará a declinar até um valor constante ser 

alcançado em grandes tempos, quando a frente de molhamento se tomar horizontal. Isto 

pode também, ocorrer muito rapidamente sob condições onde o espaçamento entre 

macroporos é pequeno, os macroporos têm pequeno comprimento, e a Ksat ao redor é 

grande. Portanto, a caracterização do efeito dos macroporos na infiltração focalizará 

principalmente a determinação da intensidade espacial, padrão espacial e continuidade 

dos poros. 

A Ksat pode descrever o sistema poroso de um solo, corno comentado por 

Ellies et aI. (1997), mas a Ksat não descreve a porosidade total, a macroporosidade e a 

microporosidade do solo. Como a Ksat depende em grande parte da forma e 

continuidade dos poros, varia fortemente de um local a outro, e difere também para as 

distintas orientações do solo, o que pode levar à assimetria. A assimetria, no presente 

estudo, foi detectada somente para a Ksat do solo e não para as demais propriedades 

relacionadas à porosidade, portanto descrever a porosidade somente a partir da Ksat 

pode levar a erros provenientes de causas não conhecidas. 
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o que se pode afinnar é que, de um modo geral, os maiores valores de Ksat são 

encontrados juntamente com os maiores valores de porosidade. Porém Bouma (1982) 

relata que pequenos poros podem conduzir mais líquidos quando são poros contínuos, 

enquanto poros maiores em uma dada seção podem não contribuir para o fluxo quando 

são descontínuos no solo todo. Classificação por tamanho, então, não reflete o 

importante padrão de continuidade dos poros no solo. 

Encontram-se referências na literatura de que modelos desenvolvidos para 

descrever variáveis hidráulicas em meio poroso homogêneo com distribuição de 

tamanho de poros unimodal não estimam precisamente o significante impacto da 

estrutura dos poros na retenção de água e condutividade hidráulica saturada (Mualem, 

1976; Van Genuchten, 1980). Portanto, modelos de dois e multidomínios têm sido 

apresentados (Smettem & Kirby, 1990; Othmer et aI., 1991; Wilson et al., 1992; Ross & 

Smettem, 1993). Estes autores ressaltam a importância do fluxo preferencial pelos 

macroporos. Procurando obter melhor quantificação da condutividade hidráulica foram 

propostas soluções considerando-a como o somatório do fluxo pelos macroporos e pelos 

demais poros do solo. Chen et alo (1993) e Othmer et alo (1991), a partir de um solo com 

distribuição de poros bimodal, estimaram a condutividade hidráulica considerando os 

sistemas porosos inter e intraagregados separadamente, utilizando o procedimento de 

Van Genuchten (1980). Os resultados estudados em conjunto confirmam a falta de 

homogeneidade do perfil e as grandes diferenças de condutividade hidráulica que podem 

ser obtidas. A presença de resultados dispersos se traduz logo em dificuldades na 

manipulação e utilização dos mesmos. O principal inconveniente é sempre na 

determinação do fluxo estacionário, que é dependente da condutividade hidráulica 

saturada e é um dos principais parâmetros nas equações que são utilizadas para calcular 

a condutividade hidráulica. Também pode ocasionar problemas no ajuste de uma função 

que permita interpolar a taxa de infiltração para diferentes tempos, segundo Ghiberto 

(1999). 

A condutividade hidráulica saturada é mais dependente da estrutura do que da 

textura do solo, porque é mais afetada pelo sistema de poros existentes no solo no 

momento, devido às práticas de uso, do que pelo sistema originado pelos processos de 
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gênese e formação dos solos. Inclusive, devido ao importante efeito do tamanho dos 

poros, a variabilidade de Ksat em sítios próximos pode alcançar várias ordens de 

grandeza. O efeito da estrutura, e em especial dos poros grandes, permite que um solo 

argiloso tenha valores de Ksat similares a solos arenosos. Portanto, determinar a Ksat a 

partir de propriedades do solo mais facilmente obtidas é um processo complexo que 

envolve todos os fatores que influenciam nestas propriedades e nas relações entre elas. 

Os solos são classificados de acordo com suas feições morfológicas, gênese e 

seus processos de formação. Por causa das variáveis dos solos se alterarem de acordo 

com o relevo, a relação observada em um local pode não ser aplicada a outros locais 

(Kutilek & Nielsen, 1994). Portanto, dados medidos e relações deduzidas são para locais 

específicos e são interpretados como informações de um tipo particular de solo para uma 

apropriada taxonomia. 

O fluxo e a retenção de água no solo dependem da profundidade, textura, 

estrutura, porosidade e pedoforma, as quais podem integrar-se das mais variadas 

maneiras. Entretanto não se pode prever sempre, para todas as classes de solo a retenção 

de água somente a partir da textura. Isso se dá porque além da textura são importantes os 

efeitos concorrentes, principalmente da mineralogia, da estrutura e da porosidade. De 

fato, pouco se pode dizer a respeito do comportamento de um solo que tenha 50% de 

argila, por exemplo, exceto que ele é argiloso. 

Solos com classes texturais diferentes podem evidenciar uma distribuição 

contrastante na sua porosidade e, por conseqüência, na Ksat. O maior valor de média de 

Ksat (Tabela 12) foi verificado para o solo 3 (RQo, textura arenosa) comparado com o 

solo 2 (LV df, textura muito argilosa) e a ordem de grandeza da diferença entre estes 

valores foi de aproximadamente 50%. Observam-se também os altos coeficientes de 

variação e a grande diferença entre eles (55 e 109%, solo 3 e solo 2, respectivamente, 

Tabela 12), o que confirma a elevada variabilidade da variável Ksat, indicando que a 

utilização desta variável e conclusões a partir dela devem ser feitas com critério e 

considerando todos os fatores que a influenciam. 

No presente estudo foram considerados dois latossolos e um neossolo. Os 

Iatossolos são os solos mais desenvolvidos (velhos) da crosta terrestre, com pouca 
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diferenciação entre horizontes, bastante intemperizados, apresentando argilas de baixa 

atividade e ausência de minerais primários facilmente intemperizáveis. O neossolo, que, 

geralmente, está geograficamente associado aos latos solos, possuem essencialmente 

quartzo, sem minerais primários facilmente intemperizáveis. Portanto, estes solos 

apresentam-se com características menos heterogêneas em seus perfis e assim permitem 

o estudo da variabilidade inerente à variável Ksat mais facilmente. 

Os maiores valores de Ksat encontrados nos maiores valores de densidade do 

solo presumivelmente refletem a importância dos macroporos contínuos para fluxo de 

água na saturação, porém a explicação para isto não é clara, ou melhor, é contraposta ao 

que se entende sobre a influência da densidade do solo na natureza do sistema estrutural 

dos poros. 

Na superficie do solo, geralmente, há maior variação na densidade do solo 

devido ao manejo, o que pode ter influenciado a formação de poros, os quais permitiram 

maiores valores de condutividade hidráulica saturada e não influenciaram muito a 

densidade do solo. 

Assim, em algumas situações, não pode ser possível predizer variáveis 

hidráulicas de solos com relação a suas outras variáveis, devendo-se sempre analisar o 

conjunto de informações e os processos que estão ocorrendo simultaneamente no solo. 

Com os distintos usos do solo a porosidade se modifica. Paralelamente a isto, 

deve modificar-se também a Ksat. A magnitude destas modificações estruturais 

ocasionadas pelo manejo depende da ocorrência e da freqüência das operações de 

práticas agrícolas superficiais e subsuperficiais no solo e, também, do efeito 

compactante produzido pelo trânsito do maquinário agrícola ou de animais. Ademais, a 

morfologia, orientação e tamanho dos sistemas radiculares dos vegetais podem afetar a 

Ksat. Portanto, estas relações devem ser, futuramente, melhores estudadas para permitir 

conclusões seguras e definitivas para os solos, assunto este que foge aos objetivos deste 

trabalho. 

Na prática, muitas medidas de condutividade hidráulica saturada são 

freqüentemente requeridas para caracterizar um solo, devido à grande variabilidade 

espacial desta variável. Comparando o coeficiente de variação das variáveis Ds, Dp, 
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VTP, Micro, Macro (Tabela 3) e Ksat (Tabela 15) verifica-se que o da Ksat é muito 

maior, o que permite concluir que o número de amostras para contemplar a variabilidade 

desta variável deverá ser maior que o das demais. 

Infelizmente, métodos correntes disponíveis para medição ou cálculo de 

condutividade hidráulica saturada não são facilmente usados repetidamente, ou por 

serem caros, ou por consumirem tempo, ou por serem complicados tecnicamente. Isto 

faz com que o desenvolvimento de métodos alternativos para determinar a condutividade 

hidráulica saturada seja desejável. Uma possível aproximação é calcular Ksat 

diretamente das variáveis do solo. Para esta ser bem sucedida, aquelas variáveis do solo 

que controlam ou influenciam a permeabilidade têm que ser identificadas e sua 

influência na Ksat quantificada. As variáveis do solo também devem ser poucas em 

número e facilmente medidas, ou o método será também ineficiente. 

Visto, ainda, que determinar um valor para a condutividade hidráulica saturada 

que caracterize certa área pode se tornar uma tarefa das mais complicadas, em virtude 

das variações e das correlações existentes com as demais variáveis, o que depende da 

interação entre estas e das condições apresentadas pelo solo, estas interações devem ser 

mais discutidas e verificado o efeito destas na área considerada (Reynolds et al., 1992; 

Silva & Kato, 1997; Moura et aI., 1998). 

A quantidade de ar aprisionado, que interfere na Ksat, será dependente da 

textura e estrutura do solo. Em solos estruturados, possivelmente pouco ar aprisionado é 

contido nos macroporos que dominam a Ksat. Os métodos de laboratório são menos 

influenciados pelo ar aprisionado devido às amostras serem saturadas lentamente e de 

baixo para cima e a análise ocorrer quando as amostras estão totalmente submersas. 

Para minimizar este ar aprisionado é que se recomenda, então, adotar-se a 

metodologia descrita no item 3.2.3 Condutividade Hidráulica Saturada, fazendo-se a 

saturação ascendente e lenta da amostra utilizando água deaerada. 

Para algumas amostras observaram-se valores extremamente altos de Ksat, o 

que pode ser devido à altura da amostra, permitindo pequeno espaço para passagem da 

água e inesperado grande número de macroporos contínuos. Fenômeno similar foi 

reportado por Lauren et aI. (1988). 
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Devido à importância de Ksat muitos métodos têm sido desenvolvidos para sua 

medida em campo e em laboratório (KIute & Dirksen, 1986; Reynolds 1993a, 1993b, 

1993c). Infelizmente, esses métodos freqüentemente produzem diferentes valores de 

Ksat, desde que este parâmetro é extremamente influenciado pelo tamanho da amostra, 

geometria de fluxo, processo de coleta da amostra e várias características fisico

hidrológicas do solo. O método de Youngs (1991) de amostras indeformadas utilizado 

neste trabalho é uma das técnicas clássicas para medida de Ksat. A limitação potencial 

deste método está relacionada a alterações do solo durante a coleta, ao pequeno ou 

inadequado tamanho da amostra, ao possível pequeno circuito de fluxo através dos 

macroporos, ao fluxo ao longo das paredes do cilindro amostrador, e ao fluxo devido à 

presença de canais de minhocas ou raízes abertos no final da amostra de solo, o que pode 

levar a divergências nos resultados (Mohanty et aI., 1998, Reynolds et aI., 2000). Por 

outro lado, este método é simples, sem custos, conveniente praticamente e baseado na 

aplicação direta da Lei de Darcy, a qual define a condutividade hidráulica saturada. 

A despeito da limitação potencial, este método permanece como o mais comum 

para medir Ksat, e é freqüentemente usado como padrão para outros. 

A variação entre medidas de laboratório e campo pode ser devida às diferenças 

inerentes de cada método. Exemplificando, o permeâmetro de Guelph mede a 

componente horizontal e vertical de Ksat sob condições anisotrópicas, enquanto o 

método de laboratório determina os valores verticais de Ksat. Portanto comparar valores 

obtidos de Ksat por diferentes métodos não leva a conclusões objetivas. 

Visando diminuir as fontes de erro, o volume da amostra deve ser adaptado ao 

sistema poroso do solo, procurando conter um número representativo de cada classe de 

poros. 

É preciso ter maior cuidado na extração e preparo para evitar alterar o efeito 

que a estrutura e os macroporos têm na condutividade hidráulica saturada. 

Na interpretação dos resultados sempre se deve considerar que a amostra foi 

retirada de uma determinada camada do solo, portanto não reflete a continuidade vertical 

dos poros. 
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Ao término das "considerações finais" espera-se ter contribuído de alguma 

forma, expondo as preocupações de âmbito da Física do Solo, mas que, no entanto 

permearam a busca de uma resposta estatística para caracterizar a condutividade 

hidráulica saturada do solo. 



5 CONCLUSÕES 

a utilização da estatística baseada no modelo de distribuição de Gauss não é 

adequada para o estudo da variável condutividade hidráulica saturada, em função 

da não normalidade assumida pelos dados analisados; 

entre as demais funções densidade de probabilidade analisadas (gama, beta e 

lognormal), a função densidade de probabilidade lognormal é a mais indicada 

para descrever os dados da variável condutividade hidráulica saturada, devido à 

seu maior ajuste, concordância e eficiência, e à sua simplicidade; 

a probabilidade de ocorrência associada à distribuição lognormal é uma 

alternativa para representação da condutividade hidráulica saturada, permitindo 

ao pesquisador avaliar o erro na estimativa de medidas dependentes de Ksat. 
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