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EHPREGO DA EQUAÇÃO DE WEIBULL NA OBTENÇÃO DA DIFUS1VIDADE DA AGUA NO SOLO

NA INFILTRAÇÃO HORIZONTAL
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Orientador

RESUMO

vimento da água no solo foi mfcyJada em laboratório a-

través de experimentos de infiltração horizontal em colunas de solo homog£

neo e seco ao ar, earn a finalidade BO obter uma equação simples e adequada

para a difusividade da água no solo. Forem ebtidesVvarios perfis de umi-

dade para cada uma doo dee coluna^ de sele utilizada^, através do método

~* ~ 137 ^^ H ' " * 1 ^ ^ ) !

da atenuação da radiação gama usando-se 4*»a-fonte de Cs. Durante a-eb-

teaçao-de um perfil qualquer, a posição da coluna foi mantida eonstantay

com o objetivo de medir variações da umidade no tempo e tombam da diminuir

os erros nos valores calculados da umidade.-^

<i Fei utilieado^o modelo da equação de Weibull no ajuste dos

perfis de umidade, -t*ndo sido^excelente a concordância do modelo com os d£

dos experimentais.y^
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0 use dc « i função analítica para X, a variável de Bolts-

mean, conforme o modelo de Veibull, ptmitiu a obtenção de una equação sin

pies para a difusividade da água no solo.

«comparações entre a solução aqui obtida para a

difusividade e es aatefÕB encontradas na literatura, tendo sido mostrada

a inadequação de uma variação exponencial simples da difusividade com a u-

midade quando levado em conta todo o intervalo de variação desta última.

resultados taabéa confirmaram a necessidade de se ad-

mitir a dependência do tempo para a difusividade, havendo a possibilidade

de se fixar um valor conhecido para essa dependência em estudos genéricos

de infiltração da água no solo.

(̂  Finalmanta, (com a equação obtida. para a- uswdada, mos-

trou-se que essa" íf~erVahri>. função hídrica do sole-jpode ser conhecida sim-

plesmente através da análise do avanço da frente de molharaento em função

do tempo. \ (

lis

)



UTILIZATION OF UCIBUU EQUATION TO OBTAIN SOIL-MATER DIFFUSIVITY

IN HORIZONTAL INFILTRATION

Ivan Amaral Gunrini

Klaus Reichardt

Adviser

SUMMARY

/ Water movement was studied in horizontal infiltration

experiments using laboratory columns of air-dry and homogeneous soil to

obtain a simple and suitable equation for soil-water diffusivity. Many

water content profiles for each one of the ten soil columns utilized were

obtained through gamma-ray attenuation technique using a Cs source.

During the measurement of a particular water content profile, the soil

column was held in the same position in order to measure changes in time

and so to reduce the errors in water content determination.*

The Weibull equation utilized was excellent in fitting water

content profiles experimental data.

The use of an analytical function for X, the Boltzmann

variable, according to Weibull model, allowed to obtain a simple equation



for soil water diffusivity.

Csayarisons auong the equation here obtaiMd for diffusivity

and others solutions found in literature were Bade, and the unsuitability

of a süaple exponential variation of diffusivity with water content for the

full range of the latter was

The necessity of admitting the tine dependency for diffusivity

was confined and also the possibility of fixing that dependency on a well

known value extended to generalised soil water infiltration studies was found.

Finally, it was shown that the soil water diffusivity function

given by the equation here proposed can be obtained just by the analysis of

the wetting front advance as a function of tine. /



1. IftTORJÇKO E «TIS» BE LITEMT«A

te Agricultura, o conhecianto «a dinâmica da água «o solo c

fnadanental no estado «a disponibilidade és água para as plantas. Esta *

a ratio ét awitos esforços «starts sendo feitos no sentido de «na conpreen

sao cada ves anior do panei da unidade do solo no ciclo hidrologia»

(SOHLTZ e HEWLETT, 197S). Nesse contexto, a difusividade da água no solo.

D, é o u das funções nais inportantes a ser deteminada, sendo necessária

na previsão da absorção de água pelas plantas (FEDDCS «t alii, 197») e es-

tando relacionada diretanente com a evaporação da água do solo (KAMCS e

t, 1H5).

Na literatura, nuitas são as tentativas apresentadas de se

detexninar a função D, tendo sido ua dos trabalhos pioneiros o de MUCE c

RLVTE (1956), onde á apresentada una solução não analítica para D:

1 íx
D - ( ) .

2tfc 86 tm\
O)

onde x í a coordenada de posição e t a de tenpo; t. é un intervalo de tea
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po determinado, para o qual se quer medir a difusividade; 0 é a umidade vo-

lumétrica do solo e Qckvt ê a umidade do solo seco ao ar.

Vários autoies publicaram, posteriormente, dados obtidos com

a técnica do referido trabalho pioneiro, encontrando, entretanto, dificulda_

des quanto a repetibilidade dos dados, até mesmo quando se trabalhou com um

único solo. Uma das razões disso é o fato da solução proposta para D não

ser analítica, acumulando assim erros experimentais grosseiros em cada de-

terminação. 'Essa incerteza nos resultados obtidos para D é atestada pelos

próprios autores BRUCE e KLUTE (1956 e 1963), os quais mostraram variações

relativas em D de até 500Z e lamentam a inexistência de um padrão para se

comparar os valores de D obtidos. Por outro lado, WHISLER et alii (1968) mos_

traratn que as imprecisões advindas da obtenção tanto da derivada como da iii

tegral do segundo membro da equação (1) podem produzir, cada qual, uma dife_

rença nos valores de D de até duas ordens de grandeza. Segundo esses auto-

res, apesar dessas diferenças tenderem a se cancelar por causa do sinal, e-

las fazem com que a determinação <?•'. D através de (1) tenha precisão bastan-

te limitada e asseguram ainda que essas dificuldades advêm, em última anali_

se, dos erros da estatística de contagens e das incertezas no traçado das

curvas 0(X), onde X é a variável de Boltzmann. Ainda assim, eles concluem

que o conhecimento de D permanece importante na previsão do movimento da ã-

gua no solo. Também HANKS e BOWERS (1963) evidenciaram a imprecisão dos va

lores de D e sua influência na previsão da infiltração, principalmente no

caso de umidades elevadas. Já NOFZIGER (1978) analisa com detalhes os erros

na umidade e na densidade global do solo, ambos necessários para a obtenção

de D quando é utilizado o método da atenuação da radiação gama. De-

vido, então, ã existência de todos esses erros na obtenção da di-

fusividade através da equação (1), e tendo em vista também a di
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ficuldade de se trabalhar cora uma equação não analítica como é (1), começa,

ram a surgir na literatura várias tentativas de ajustes de curvas, referen>

tes a dados obtidos com os mais diversos tipos de solo, sempre com o obje-

tivo de se chegar a una solução mais adequada para a função D.

Vários trabalhos mostraram, assim, a influência de algumas

variáveis importantes no cálculo de D, dentre as quais podem ser ressalta-

das: porosidade do solo (JACKSON, 1963 a), temperatura do solo (JACKSON,

1963 b)., umidade inicial do solo (JOSHI et alii, 1977) e densidade global

do solo (JOSHI et alii, 1977; SHARDA, 1977 e LIBARDI et alii, 1982).

Enquanto isso, algumas outras soluções para a função D come

çaram a ser propostas, como por exemplo, a de AHUJA e SWARTZENDRUBER (1972),

que apresentaram uma solução analítica e empírica chamada de Função Potên-

cia do Tipo Infinito, assim definida:

a0n

3SAT
(2)

onde a, n e m são parâmetros característicos do solo utilizado, enquanto

que 0 g A T é a umidade do solo saturado. Posteriormente, AHUJA (1975) apre-

sentou uma solução semelhante, também empírica:

A ( 0 - 0 S A /

onde A e N são constantes e 0 g A R é o mesmo definido em (1).

Por outro lado, SCOTT e HANKS (1963) já haviam sugerido uma
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dependência linear de D com 3, assim:

D - a 0 + $ - (4)

onde a e 3 são parâmetros característicos do solo.

Entretanto, a solução mais sugerida e utilizada na literatu

ra para a função difusividade é a exponencial simples, assim definida ini-

cialmente por GARDNER e MAYHUGH (1958):

D - o exp (60) (5)

onde a e 0 são constantes características do solo.

Trabalhando com oito solos diferentes e usando o conceito de

meio similar, REICHARDT et alii (1972), admitindo a validade da solução (5),

apresentaram um método de estimar a difusividade a partir, tão somente, do

conhecimento do avanço da frente de molhamento em função do tempo,em expe-

rimentos de laboratório. Esse estudo foi ampliado por REICHARDT e LIBAjl

Dl (1974), os quais trabalharam com treze solos, sempre considerando váli-

da a solução exponencial (5). Esse método para estimativa de D a partir

da validade de (5) foi analisado posteriormente por MILLERe BRESLER (1977)

e utilizado por DELIA LIBERA et álii (1978) na obtenção de uma equação ge-

neralizada para D em três grandes grupos de solos do Estado de São Paulo.

Todos esses últimos trabalhos citados que se utilizaram da

equação (5), mostraram que a constante $, da referida equação, apresentou,

para todos os solos utilizados, um valor experimental proximo a 8, fazendo
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com que BRUTSAERT (Í979) sugerisse a possibilidade desse valor serumaconjs

tante universal. Ja os valores da constante <x da equação (5), nos traba-

lhos mencionados apresentaram diferenças de até três ordens de grandeza

entre si, o que permanece ainda sem explicação convincente, fato que levou

MILLER e BRESLER (1977) a sugerir que a função D não varie somente com a

umidade.

Alguns outros autores que admitiram a solução (5) para a di_

fusividade «em estudos teóricos são: PARLANGE (1973 e 1975) e TOUKAS et alii

(1980). Enquanto isso, essa mesma solução para medidas de D no campo foi

utilizada, dentre outros, por WHISLER (1976) e CLOTHIER e WHITE (1981).

Por outro lado, AHUJA e SWARTZENDRUBER (1972), num estudo

comparativo e utilizando-se de vários tipos de solo, concluíram que a solu

ção (2) se adapta bem melhor aos valores de difusividade do que a solução

exponencial (5). Ã mesma conclusão chegaram MURALI et alii (1979) traba-

lhando com vinte solos da índia, num trabalho onde as duas soluções foram

comparadas estatisticamente.

Ja LAROUSSI et alii (1975), apresentando uma investigação

experimental da função D, mostraram que essa função varia diferentemente

em quatro intervalos distintos de umidade, ou seja: inicialmente D parece

decrescer com 0; em seguida D aumenta linearmente com 0 durante um grande

intervalo de 0; então, e somente aqui, há uma variação exponencial de D

com 0 até quase a saturação, quando a variação passa a ser novamente li-

near.

Enquanto isso, JOSHI et alii (1977), trabalhando com solos

arenosos da índia, apresentaram gráficos de D semelhantes aos de AHUJA e
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SWARTZENDRÜBER (1972), o mesmo acontecendo com os dados de VERPLANCKE et

alii (1976) e de SMILES et alii (1981),.o que faz crer na equação (2) como

melhor solução. Resultado semelhante já havia sido obtido também por NIE_L

SEN et alii (1972) em situações de campo, fortalecendo ainda mais a solu-

ção (2).

Finalmente, deve-se citar também a solução generalizada a-

presentada por GUERRINI et alii (1982), para quem a difusividade é função

da umidade «e do tempo, assim:

fO

x dO 1 (6)

°SAR

D(0,t) =
30

onde a é ura parâmetro hídrico do solo,adiraensional,que,qvnndo igual a 0,50,

faz com que a equação (6) se reduza ã (1) e a difusividade fique, então,

função apenas da umidade. Entretanto, a segunda parte do membro direito

da equação (6) mostra ainda uma solução nao analítica para a parte de D de_

pendente de 0, o que faz aparecer problemas semelhantes aos da utilização

da equação (1).

Em resumo, como se percebe, hã duas dificuldades principais

para os estudiosos da função difusividade da ãgua no solo: a primeira se

refere ao fato da equação (1), que serve de referência para todo pesquisa-

dor, ser uma equação não analítica, semelhantemente ã (6) na parte depen-

dente de 0. 0 uso de (1) ou (6) pois, além de acarretar uma série de er-

ros jâ citados por outros autores, impede o uso de uma análise estatística
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adequada, mesmo porque a derivada e a integral que aparecem nessas equações

ou são calculadas manualmente ou então necessitam de uma técnica numérica

especial (ERH, 1972). Isso tudo'exige do pesquisador a busca de uma solu-

ção analítica para D, como já tem acontecido. Aqui surge, então, a segunda

dificuldade principal: dentre as soluções analíticas existentes na literatu

ra, qual a mais adequada ? Seria necessário buscar uma melhor solução ? E

diante disso: não seria possível se chegar a uma solução analítica para D,

cujos parâmetros que nela porventura apareçam não variem de solo para solo

de uma maneira aleatória, mas sim sejam constantes ou de variações conheci-

das e apresentem significado físico ?

Dentro desse contexto, o presente trabalho tem por objetivo

iniciar a busca de respostas adequadas para as dificuldades acima menciona-

das, através da utilização da equação de Weibull, a qual foi escolhida por

se ajustar muito bem a dados de perfis de umidade do solo.
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2. TEORIA

Em experimentos de infiltração horizontal conduzidos em la-

boratório, em colunas de solo homogêneo, uma vez obtidos os valores de urai_

dade, pode-se construir os perfis de- umidade da amostra de solo durante a

infiltração e, então, se obter a função difusividade da água no solo. Is-

so foi sugerido inicialmente por BRUCE e KLUTE (1956), em trabalho já cita_

do, onde são utilizados os perfis 0(x) para se obter a difusividade atra-

vés da equação (1), aqui reescrita:

1

2t

3x
— >
30

x dO (D

•'SAR

onde a difusividade é considerada como sendo função apenas da umidade,

como já salientadOt

Será levado em conta neste trabalho, entretanto, para efei-
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to de ponto de partida no calculo de D, a solução generalizada de GUERRINI

et alii (1982) que I dada na equação (6), aqui reescrita:

MB.O
á» W
2o

-
30

x dO (6)

0SAR

Essa dependência do tempo para a difusividade mostrada em

(6) tem origem na maneira pela qual a coordenada de posição (x) varia com

a umidade (0) e com o tempo (t), o que, segundo GUERRINI et alii (1982),

é dada pela seguinte relação:

x - À(0) . t (7)

Essa equação (7), onde X, a variável de Boltzmann, é somente função de

0, permite que a segunda parte do membro direito da equação (6), definida

como DAQ), possa ser assim escrita:

1 dX
n (0) - ( ) .

2 d0

X dO

DSAR

(8)

que pode também ser obtida diretamente da equação tradicional (1), o que

mostra que o formalismo de GUERRINI et alii (1982) somente introduziu a par

te de D dependente do tempo, sem alterar em nada a parte dependente da umí̂

dade.

Dessa maneira, a equação geral (6) fica:
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D(0,t)
1>] - f — C- — > .

J l 2 d0

°SAR

onde está evidente que a primeira parte do membro direito dessa equação^rha

nada no trabalho original de n2(t)» só depende do tempo, enquanto que a se-

gunda parte, D.(0), só depende da umidade. Fica claro, também, que se o

ponto de partida considerado no cálculo de D fosse a equação (1) ao invés

de (6) ou (9), o trabalho a ser aqui desenvolvido seria o mesmo, pois es-

sa equação é a própria D1(0) da equação (8), sendo que D.(t) que aparece

no membro direito de (9) já é uma equação analítica.

Para utilizar, então,' a equação (9), nota-se que e" exigido

o conhecimento do parâmetro a e da função X(0). Esta última pode ser obti_

da a partir da equação (7), para cada perfil:

X<0) - x/ta 00)

Enquanto isso, aplicando-se logaritmo ã mesma equação (7), quando' esta se

refere ã posição da frente de molhamento (x.), pode-se obter o valor de a,

experimentalmente:

log xf - log Xf + a log tf (11)

onde a é o coeficiente angular dessa reta, X, é valor de A (0) na frente de

molhamento e tf é o intervalo de tempo decorrido desde o inicio do experi-

mento até o instante considerado.
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Ressalte-se ainda que, neste trabalho foi utilizada a umi-

dade normalizada (u>), assim definida:

0-0

°SAT " 6SAR

onde O-.- e ©_.„ são os mesmos das equações (1) e (2), e o intervalo de va

riação de u vai, portanto, de zero a um. Nota-se, a partir de (12), que:

d9
da - (13)

9SAT ~ 9SAR

o que permite que a equação inicial (9) fique assim escrita:

L 2 dü)
X du I (14)

db>

0

Em resumo, para se determinar a difusividade da água no so-

lo através de (14) em experimentos de infiltração horizontal, como serã

feito neste trabalho, é necessário se conhecer o valor de a e a função A (to).

Se esta última apresentar uma forma analítica conveniente, permitirá

obter, como pode ser visto em (14), uma solução analítica para a dífusi^

vidade.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

A equação de atenuação da radiação gama que atravessa uma co_

luna de solo, durante a infiltração de água, é a seguinte:

I - IQ exp [-d (Ws. pg • uw.0) J (15)

onde: 1 * taxa de contagem num tempo qualquer da infiltração, em cpm;

I * taxa de contagem utilizando a coluna vazia, em cpm;

d - diâmetro interno da coluna atravessado pela radiação, em cm;

— 2 - 1
u • coeficiente de atenuação de massa do solo seco ao ar, em cm .g ;
p • densidade global do solo compactado na coluna, em g.cm ;

_ - 2 - 1
p - coeficiente de atenuação de massa da água, em cm .g ;

3 - 3
0 - umidade volumétrica da amostra de solo na coluna, em cm .cm .

Lembre-se que na equação (15) o termo da exponencial refe-

rente ã água ainda inclui sua massa especifica, que não aparece, entretan-
_3

to, devido ao fato de ser considerada igual a 1,0 g.cm .

De outra maneira, a equação (15) pode ser assim escritas
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I - I 8 e c o exp - (d . u w . 6) (16)

X.eco = I o e x p - ( d . u s . p g ) (17)

Ressalte-se que I é a contagem obtida antes de se inici-

ar a infiltração, quando o solo compactado na coluna ainda esta com a umida_

de referente a secagem ao ar (9SAR)» a que foi submetido anteriormente. Ã

unidade, 9, obtida na equação (16), precisa, portanto, ser acrescido o va-

lor de 0 - ^ para se ter o valor absoluto da umidade.

Neste trabalho, a umidade 0 e, consequentemente u>, definido

- ~ 137
na equação (12), foram obtidos por atenuação da radiação gama do Cs, que

*
apresenta pico de energia em 662 keV. Os valores de 0 C A D e 0 O A T foram obti
dos tanto pelo método gravimetrico quanto pelo método da atenuação da radia

ção gama, tendo prevalecido os resultados obtidos por este ultimo, como se-

rá visto na parte de Resultados e Discussão.

0 solo utilizado foi Terra Roxa Estruturada, localizado pró-

ximo ao Posto Meteorológico do Departamento de Física e Meteorologia da Es-

cola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Piracicaba, SP. Segundo

L1BARDI (1978), esse solo, na profundidade de 15 cm, que foi aproximadamen-

te a utilizada, apresenta as seguintes características:

a) Análise Textural

argila- 45,77.

silte: 12,9%

areia: 41,4%
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b) Classe Textural: argila

c) Densidade Global (p ) no campo: 1,58 g.cm .

As amostras desse solo, depois do mesmo ser exposto à seca-

gem ao ar e passado em peneira de 2 ma de malha, foram acondicionadas em co

lunas de acrílico de 30 cm de comprimento por 5,6 cm de diâmetro interno.

Enquanto isso, o arranjo experimental utilizado para as determinações dosva

lores de umidade por atenuação da radiação gama foi o mesmo descrito com de_

talhes por ZUCCHI (1981).

Foram feitas 10 repetições das colunas de solo, e conse-

qüentes infiltrações, para se ter uma idéia melhor do comportamento da fun-

ção difusividade da água no solo. Para tanto, as condições de laboratório

foram mantidas constantes durante todo o tempo da obtenção dos dados experi

mentais. Também a densidade global (p ) das amostras de solo compactadas

foi mantida aproximadamente constante em todas as colunas, conforme discri-

minado na parte de Resultados e Discussão.

Um detalhe importante do método utilizado foi a manutenção

da coluna de solo parada em um ponto determinado enquanto se faziam leitu-

ras, a fim de que a atenuação da radiação gama pudesse fornecer a variação

da umidade do solo em função do tempo, mantendo-se a posição constante. Es-

sa técnica foi usada inicialmente por FERGUSON e GARDNER (1962 e 1963) e a-

presentada com detalhes por WHISLER et aíii (1968) na determinação da difu-

sividade da água nu solo. A condição estabelecida no presente trabalho foi

que, ao se colocar a coluna para ser atravessada pela radiação gama num de-

terminado ponto, a frente de molhamento aí ainda não tivesse chegado e de

só se deslocar a coluna para outro ponto quando este primeiro já estivesse
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consideravelmente unido, o que í possível se saber através do decresci

nas contagens. Dessa maneira, foram construídos vários perfis **(t), muito

embora o número de perfis a ser obtido para cada coluna foi limitado justa-

mente pela velocidade da infiltração da água, conforme o critério menciona-

do de se esperar o nolhamento considerável de cada ponto. Com exceção das

primeiras duas colunas, não se usou voltar a coluna aos pontes anteriores

depois de se faser medidas nos demais pontos, isso em razão da dificuldade

de se faser a radiação gana atravessar sempre o mesmo ponto na coluna, fato

que acarretaria uma medida de unidade de menor confiança, já que a estrutu-

ra do solo não í exatamente a mesma de un ponto para outro. Para, se evitar

problema semelhante, o valor de I utilizado nas "equações (16) e (17) não
seco

foi aquele tomado antes de se iniciar a infiltração, cono se faz comumente

na leitura corrida a cada centímetro para se verificar a homogeneidade da

compactação do solo na coluna. Embora aqui também tenha se checado essa ho

nogeneidade, neste.caso 1 foi obtido durante a infiltração quando o fei
seco * —

xe de radiação incidia sobre o ponto .escolhido que ainda estava seco. A me

dia das contagens referentes ao ponto escolhido, antes da frente de molha

mento o haver alcançado, foi tomado cono I . Procurou-se, assim, tomaro naior número possível de medidas para cálculo de I para se ter nelhor

precisão na unidade, até o instante en que a contagen começava a ser signi-

ficativamente menor que as anteriores, o que era sinal evidente da chegada

da frente de nolhamento, mostrando que também a água passava a atenuar a r*

diação. Verificou-se qu» esse instante da chegada da frente de nolhamento

a determinado ponto, indicado pela atenuação da radiação, foi sempre ante-

rior ã chegada visual da mesma frente, o que será discutido posteriormente.

Poram construídos, então, com dados experimentais, os gráfi-
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cos w(t), os quais se mostraram semelhantes aos encontrados nos trabalhos

jS citados de FERGUSON e GARDNER (1962 e 1963) e WHISLER et alii (1968).

Também foram construídos, experimentalmente, os gráficos de

b> em função de x/t , que nada mais são do que w(A) segundo a equação (10).

A par disso, como se sabe, a dificuldade que sempre se teve

em estudos de infiltração foi a de se obter uma equação analítica para Ü)(X),

o que resultaria numa solução analítica para a função difusividade, como já

salientado.

Com esse objetivo, então, procurou-se analisar a forma das

funções experimentais 0)(t) e u>(A), e verificou-se que elas apresentam for-

mas surpreendentemente semelhantes a .equação de Weibull, muito conhecida pe

los estatísticos. Ressalte-se que essa equação foi usada e explicada recen_

temente com sucesso por PINDER III et alii (1978) como solução para dados

de sobrevivência de animais em estudos de Ecologia. Para uma variável qual^

quer (y) dependente de outra qualquer (z), essa função pode ser assim es-

crita:

y - 1 - | exp - [ (z/b)c ] J (18)

com b, c > 0 e z _>_ 0

onde b e c são, respectivamente, os parâmetros de escala e forma da função

distribuição de Weibull. PINDER III et alii (1978) salientam que na equa-

ção (18) z pode ser trocado por iz-z ) se z for uma constante para todos

os casos e desde que z £ z . Mais detalhes sobre essa função, bem como es-

pecificamente sobre os parâmetros b e c, são dados por MENON (1963), THOMAN

et alii (1969), THOMAN e BAIN (1969) e ENGELHARDT (1975), sempre em traba-
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lhos puramente estatísticos.

Este trabalho teve como aspecto fundamental a tentativa de

se aplicar a equação de Weibull para se resolver u(t) e w(A), devido à seme

lhança, já salientada, entre os gráficos dessas funções, obtidos experimen-

talmente da maneira já explicada, com os gráficos teóricos da equação de

Weibull apresentados por FINDER III et alii (1978). Dessa maneira, a fun-

ção u)(t) ficaria assim descrita:

c

1 - í exp - I [<t-to)/bj | 1
c

ü)(t) - 1 - í exp - I [<t-to)/bj | 1 (19)

onde t i o intervalo de tempo, em minutos, decorrido desde o inicio da in-

filtração ate 1 minuto antes da chegada da frente de molhamento ao ponto

considerado, medido pela radiação gama, isto é:

t - t, - 1
o f

Por outro lado, t - t £. 0» enquanto b. e c são os parâmetros, maiores que

zero.

Para se obter os parâmetros b. e c. é preciso linearizar a £

quação (19), o que exige a aplicação de logaritmo por duas vezes consecuti-

vas, além de alguma manipulação algébrica:

In

In F-índ-ü))] - Cj ín (t -10) - cx £n bx (20)

Se, então, for plotado £n -£it(l-w) em função de tn (t-t ),
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ter-se-ã uma equação de reta onde o coeficiente angular e* c. e o coeficien-

te linear e (-c.

Enquanto isso, a função w(X) ficaria assim

-2 [ J

onde X I o valor de X correspondente ao instante t , enquanto que b, e c.
o o i í

são os parâmetros, devendo ser observado que (X - X) > 0, b_ e c, > 0, seme
o — / * —

lhantemente ao caso de us(t).

Nota-se que na equação (21) a posição da constante X e dif£

rente da posição da constante t na equação (19), justamente porque as cur-

vas são invertidas com relação ao eixo das ordenadas, como poderá ser visto

nos resultados obtidos. Tanto X como t , entretanto, são valores limites,
o o

sendo X um máximo e t um mínimo. Por outro lado, a linearização da equa-

ção (21), de modo semelhante ã da equação (19), leva ã:

tn |-in(l-u)| - c2tn (Xo-X)-c2 ínb2 (22)

onde b. e c2 podem ser, então, obtidos.



-19-

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Umidade Inicial (Q^R) e umidade de saturação

Na determinação de ©_._ através do método gravimétricô, fo-

ram utilizadas 05 amostras de solo seco ao ar, as quais foram colocadas pa_

ra secar em estufa a 105 C por 48 horas. 0 resultado encontrado foi:

0... - 0,053 ± 0,002 cm3.cm"3

2MUI

Foi utilizado também o método da atenuação da radiação gama

na obtenção de 0g.R» tendo sido feitas medidas a cada centímetro da coluna,

considerando-se um valor constante para a densidade global, p , em cada pon_

to. O valor médio assim obtido foi o mesmo do método gravimétrico acima

exposto, sendo que o erro médio da média apresentou-se 3 vezes maior que o

anterior, devendo-se isso a uma menor precisão do método de atenuação da

radiação gama para valores baixos de umidade.

Já para a obtenção de 0».-» foi deixado continuar a infil-

tração por 24 horas a mais após a frente de molhamento ter chegado no fi-

nal da coluna e, em seguida, por alguns minutos, foi dada uma pressão posi_
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tiva a água de infiltração de cerca de 10 cm, permitindo se considerar que

a água, entrando também por pressão durante esse tempo, pudesse ocupar to-

dos os poros possíveis do solo confinado na coluna. Foi, então, medido,

~ 137 —
pela radiação gama do Cs, a umidade de saturação para os primeiros 5 ceii

tímetros da coluna, utilizando-se a equação de atenuação (16). 0 valor mé-

dio assim encontrado foi:

0,441 ± 0,002 cm3.cm"3

Ao terminar essa determinação, desfez-se a coluna e tomou-se

3 amostras de solo confinado na mesma do lado da entrada de água, correspori

dendo aproximadamente aos pontos utilizados acima para se medir QqAT pela

atenuação da radiação gama. Neste caso, entretanto, levou-se as 3 amostras

ã estufa a 105 C, por 48 horas, e determinou-se @ S A T pelo método gravimétri^

co, cujo resultado médio foi o seguinte:

°SAT ' °'446 * °'008 cm3-cm"3

Essa diferença encontrada para 0 pelos dois métodos espe-
5AT

cifiçados pode ser considerada pequena devido a erros experimentais. Entr£

tanto, os valores de 0 .._, obtidos por atenuação da radiação gama mostra-

ram uma dispersão menor em torno da média, o que pode ser notado pelo erro

médio da média aprescrado em comparação com o do outro método, justamente

o contrário do que aconteceu com 0gAR. Como os valores de umidade durante

a infiltração foram tomados pelo método da atenuação da radiação gama, o va

lor de 0 g A T utilizado em todos os cálculos também foi o obtido por esse mé-

todo, por uma questão de coerência.
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4.2. Densidade global ( p ) e coeficiente de atenuação de massa da água

Procurou-se compactar as 10 colunas utilizadas de tal manei^

ra a manter a densidade global (p ) uniforme em todas elas, com um valor

de menor variação possível de coluna para coluna e mais próximo possível

do valor encontrado no campo, ou seja, 1,58 g.cm , como ja especificado

anteriormente.

Assim, considerando-se as colunas de acrílico uniformes em

toda sua extensão, os valores encontrados para p foram os seguintes:

Coluna

01

02

03

04

05

(g.cm )

1,50

1,48

1,50

1,49

1,51

Coluna

06

07

08

09

10

(g.cm )

1,48

1,48

1,50

1,52

1,53

0 valor médio calculado é 1,50 ± 0,01 g.cm .

Com relação i obtenção do coeficiente de atenuação de massa

relativo ã água (M ) , foi utilizada a equação:

exp í" (23)

que é uma equação de atenuação semelhante ã (15) mas que neste caso se re-

fere apenas ã água como meio absorvedor. De (23) pode-se explicitar u «s

sim:
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1 I
y - «K(-P-) (24)y

Usando-se a equação (24) e fazendo-se 10 repetições nas me-

didas de I e I , onde, para cada uma, os tempos de contagem foram de 10 mi
o —

nutos, obteve-se o seguinte resultado:

0,0852 ± 0,0003

4.3. Frente de molhamento

Utilizando-se a equação (19) cono solução de u(t), torna-se

necessário, em primeiro lugar, conhecer t • Para tanto, ao se fazer leitu
o —

ras ininterruptas da contagem da radiação que atravessa a coluna num pon-

to ainda seco ate este ser alcançado pela frente de molhamento, pode-se de_

terminar t com erro máximo de 0,5 minutos, jã que as contagens são feitas

por minuto.

Assim, tomando como exemplo a coluna 09 e o per; il de úmida

de no ponto x * 18 cm, obtém-se a Tabela 1, onde deve-se notar o seguinte:

a) no intervalo 138 min £ t £ 141 min, a contagem flutua em

tomo de um valor médio, para decrescer significativamente a partir de t •

142 min. Toma-se, então, t - 141 min e t » 142 min, conforme o exposto

em Material e Métodos;

b) no mesmo intervalo citado no item anterior, toma-se a mé_

dia das contagens como sendo X e c r A, considerando-se nesse intervalo 0-0_.B
SKUU SAR

e Ü W ) , como mostra a tabela. A partir desse valor de IgEC0» utiliza-se a
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TABELA 1 - Perfil de «Idade obtido para a coluna 09 no ponto x = 18 c».

t
(«in)

138

139

140

141 <-to)
142 <-tf)

143

144

145

147

148

149
150

151

152

153

155

156

157

158

160

I
(cpm)

92627 *

92181

92193

92316

ISECO

91570

90522

9O5S4

89652

88488

87771

86826

86324

85552

85617

85246

84125

83913

83907

84271

83218

e(t)
(a.3.»"3)

e

0,070

0,094
0,094
0,115

0,142

0,159
0,182
0,194
0,213
0,211
0,220
0,248
0,253
0,254
0,244

0,271

(adinensional)

0,000

0,044

0,106
0,106

0,160
0,229
0,273
0,332
0,363
0,412

0,407
0,430
0,503
0,515
0,518
0,492
0,562
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equaçio (16)para se obter os demais valores de 0 e a definição (12) na ob-

tenção de d);

c) dificuldades de ordem prática impedem de se fazer medi -

das ininterruptas durante um grande intervalo de tempo. Essa e a razão de

não haver contagem para t«146 e 159 minutos;

d) na verdade foram tomadas medidas até t«!76 minutos»o que

deixaria a tabela muito extensa para ser apresentada na íntegra, sendo que

a parte mostrada já é suficiente para se fazer as análises necessárias. 0

ideal, entretanto, seria tcmar medidas no mesmo ponto durante um interva-

lo de tempo suficiente para se ter o perfil completo de umidade, o que,con

tudo, se torna impossível na prática pelo fato de se querer obter perfis

de umidade em outros pontos da coluna.

A Tabela 2 apresenta dados de um outro exemplo semelhante,

ou seja, o perfil de umidade no ponto x - 24 cm para a mesma coluna 09. No

ta-se ai que o intervalo de tempo onde a contagem flutua em torno de um va

lor médio é bem maior que no caso anterior. Isso, por um lado, possibili-

ta um valor médio bastante significativo para ISEC0» P°i* será obtido por

uma média de 19 medidas contra apenas 04 do caso anterior. Por outro lado,

fica mais difícil se perceber quando a contagem começa a decrescer signify

cativamente pois, como a frente de molhamento caminha tanto mais lentamen-

te quanto mais o ponto a ser medido se afasta do inicio da coluna, a dife-

rença entre os valores de Ig»po
 e ° primeiro valor da contagem que já in-

clui a atenuação pela água fica bem pequena. Essa dificuldade advém tam-

bém do fato de que toda contagem de radiação já possui sua variação alea-

tória, característica própria, o que pode ser notado nos valores de IS£co

dos perfis apresentados. No entanto, para se determinar corretamente o ins
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TABELA 2 - Perfil de uaidade obtido para a coluna 09 no ponto x « 24 a>.

t
(nin)

294

295

296

297

298
299

303

304

305

306

308

309

310

311

312

313

315

316

317 <-to>

318 ( - t f )

319

320

321

322

324

325

I
(Cf»)

92689

92576

92135

92684

92439

92169

92449

92390

92441

92319

92113

92306

92094

92763

92495

92282

93128

92346

92830

*" ISECO

92044 "

92021

91835

92125

91268

91195

90118

e<t)
(cm3.ciif3)

°SAR

t

0,062

0,063

0,067

0,060

0,080

0,082

0,107

«(t)
(adinensionai)

0,000

0,023

0,026

0,036

0,018

0,070

0,075

0,139
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tante en que a frente dc molhamento alcança o ponto escolhido, deve-se fi-

car atento aos primeiros decréscimos da contagem, pois o decréscimo tende

a se acentuar de um minuto para outro, principalmente com relação a média

dos valores anteriores. Assim sendo, a perda da contagem por um minuto que

seja, devido a um descuido qualquer, nessa faixa crítica do perfil, pode

dificultar a determinação correta de t e t . No caso da Tabela 2, de a-

cordo com os dados obtidos, foram atribuídos os seguintes valores: t "317

minutos e t «318 minutos. Também aí foram feitas medidas até t-380 minu-

tos, mas não foram apresentados todos os dados pois a tabela ficaria muito

extensa.

Outros perfis de umidade para a coluna 09 foram tomados nos

pontos xs06, 09, 12, 15 e 27 cm, valendo as mesmas observações feitas para

os dois perfis já apresentados.

Dessa maneira, para cada valor de x, tem-se um valor de t-,

podendo-se construir uma tabela desse par de valores para cada coluna. Ne£

se caso, o valor correspondente de x será chamado de x,, pois diz respeito

a posição da frente de molhamento no tempo t., conforme descrito na parte

de Teoria. Paralelamente, pode-se ter uma outra tabela entre x, e t, para

cada coluna cujos valores são obtidos através da observação visual do avan

ço da frente de molhamento em função do tempo. Condensando essas duas ta-

belas em uma só e tomando a coluna 09 como exemplo, constrói-se a Tabela

3, onde x£, » é a posição da frente de molhamento obtida visualmente e

x./ v é a posição da mesma frente obtida pelo método de atenuação da

radiação gama» já" explicado. Nessa tabela, a escolha dos pontos *{/y\ não

e livre e fica dependente da metodologia proposta para se obter os perfis

de umidade como está descrito em Material e Métodos. Por outro lado, os
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TABELA 3 - Posições da frente de molhamento em função do tempo para a colu

na 09, obtidas tanto visualmente, Xf/V\» como através da atenua

ção da radiação gama, *fty\-

*f xf(v) xf(Y)
(min) (cm) (cm)

1 . 1.9

2 2,3 -

4 3,1

8 4,5 -

10 - 6,0

16 6,5

26 - 9,0

32 8,8

55 • ' - 12,0

64 12,3

91 - 15,0

128 16,8

142 - ' 18,0

256 21,7

318 - 24,0

424 - 27,0
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pontos *f(\ correspondem a intervalos de tempo que estão em progressão

geométrica crescente, sendo que essa escolha foi feita de acordo COM sugestão de

GUERRINI e REICHARDT (1981a). Portanto, nos pontos da tabela onde hâ traço

significa que não foi feita a medida pelos notivos jã expostos.

Utilizando-se as equações (7) e (11) e os dados da Tabela

3, chega-se ã:

x - X t °(v>xf (v) Af(v) * fcf

f(v)

r, . - 0,999(v) '

e também a:

x - X txf(Y) f(Y> * *£

- 2,42

r ( Y > "
1,000

onde r e o coeficiente de correlação linear da reta (11), enquanto que os

índices (v) e (y) se referem ao método visual e ao da atenuação da radia-

ção gama, respectivamente.

Comparando-se esses resultados, notam-se ai diferenças en-
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tre os valores de Af e a obtidos pelo* dois métodos, «a Tabela 4 estão esses

valores obtidos para todas as des colunas utilizadas. Antes de se a-

nalisar essa tabela, deve-se ter es conta que as colunas 1 e 2 apresentaram pe-

quenas diferenças no que dis respeito a detalhes técnicos relativos ao início

do experimento de infiltração em comparação com as demais colunas. Haquelas

primeiras, além do já exposto em Material e Métodos, o preenchimento da câmara

d*água, que fica no início da coluna, foi feito através de uma carga de á-

gua de aproximadamente 50 cm de altura, enquanto que nas outras essa carga

de água foi de cerca de 5 cm tio somente. O primeiro procedimento,apcsar de

preencher a câmara d'água um pouco mais depressa, permite, certamente, algu

ma alteração na infiltração da água no solo, nos primeiros 2 ou 3 cm da colu

na, podendo acarretar influencia nos parâmetros hídricos a serem calculados

devendo-se isso ã grande carga de água atuante, razão pela qual procurou-se

eliminá-la nas demais colunas.

Isto posto, verifica-se na Tabela 4 que, exceção feita âs C£

lunas 1 e 2, o parâmetro a obtido através da atenuação da radiação gama foi

sempre inferior ao mesmo parâmetro obtido através de observações visuais. A

razão da exceção ocorrida para as colunas 1 c 2 pode estar, evidentemente,

na diferença de procedimento experimental no detalhe já especificado.

Usa vez que parece claro que a determinação do avanço da f reii

te de molhamento é muito mais digna de crédito quando feita através da ra-

diação gama, e assim sendo, Xf, } e o. ^ mais dignos de crédito do que X f ( y )

c <*(v)> °* primeiros serão os valores levados cm conta neste trabalho para

determinações posteriores dos perfis de umidade da água no tolo.

Ainda na Tabela 4, o fato de c^^ ter quase sempre inferior

a O^yj, como já comentado, vem comprovar ainda mais a necessidade de se uti



TABELA 4 - Valores de A. e a para as dez colunas utilizadas, obtidos visualmente (v) e através da ate-
nuação da radiação gama (y). r i o coeficiente de correlação linear da reta (11), utilizada
na obtenção de Xf e o.

Coluna

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Xf(v)
(cm.min~a)

2,59

2,93

2,37

2,19

1,87

1,94

1,54

1,60

1,76

1,82

a(v)
(adimensionai)

0,37

0,35

0,39

0,39

0,43

0,44

0,47

0,45

0,46

0,44

r(v)

0,992

0,999

0,995

0,997

0,998

1,000

1,000

1,000.

0,999

0,999

Xf(Y)
(cm.min"a)

2,61

2,95

2,70

2,29

2,06

2,40

1,98

1,77

2,42

2,20

°(Y)
(adimensionai)

0,39

0,36

0,38

0,38

0,42

0,41

0,43

0,44

0,40

0,40

r(Y)

0,999

1,000

0,999

0,997

1,000

1,000

1,000

0,999

1,000

1,000
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lizar o formalisrao generalizado de GUERR1NI et alii (1982), pois o mesmo é

solicitado sempre que o valor do parâmetro a difere do valor tradicional

0,50. Como o solo utilizado neste trabalho não é um solo coroprovadamente ex-

pansivo como os utilizados pelos autores do trabalho último citado, os valores

de ou v aqui obtidos, apresentando um valor médio de 0,40+0,01, podem estar

indicando a necessidade de uma revisão ainda mais ampla na teoria tradicional

de infiltração horizontal da água no solo do que aquela apresentada no referido

trabalho. Com efeito, outros experimentos de infiltração com outros solos co£

siderados não expansivos, poderiam levar a um valor de a,determinado através da

atenuação da radiação gama, constante e diferente de 0,50, como por exemplo suge_

remas dez colunas utilizadas neste caso, as quais mostram a igual a 0,40. A-

lém disso, se for aceito a, . como o valor mais correto de a e se, como foi a_

qui observado, hã uma tendência de a, . ser menor que a, ., pelos dados a-

presentados na literatura (FERGUSON e GARDNER, 1963; GUERRINI e REICHARDT, 1981a;

GUERRINI et álii, 1982)ê de se esperar que outros experimentos venham con-

firmar o valor de a, se não igual a 0,40, igual a 0,4, se se questionar a u

tilização de dois algarismos significativos em face das variações que pos-

sam ocorrer para outros solos e conseqüente menor precisão que possa advir

para o resultado final. Entretanto, em termos matemáticos, não faz diferen

ça o expoente do tempo na equação (7) ser 0,40 ou 0,4, como não faz diferen

ça considerã-lo 0,50 ou 0,5, pois os cálculos apresentarão o mesmo result^

do. A diferença, contudo, em considerá-lo 0,5 ou 0,4 é bastante marcante, de

conseqüências imediatas no calculo da difusividade da água no solo, como pode

ser constatado pela equação (14). Além disso, de acordo com GUERRINI (1976),

provavelmente outras funções hídricas do solo seriam nesse caso, afetadas,

necessitando-se para isso, fazer um aprofundamento teórico no assunto para-

lelamente ãs determinações experimentais.

Nessa mesma linha de raciocínio, restaria saber o que aconte-
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ce com a para um solo expansivo, tendo em vista que GUERRINI et alii (1982)

mostraram que, visualmente, a já é menor para solos expansivos que para so-

los consideradcs rígidos, sendo que GUERRINI e REICHARDT (1981b) mostraram

uma boa correlação linear negativa entre valores de o e coeficientes de ex-

pansão do solo.

Nota-se ainda na Tabela 4 que os valores deo e L são inter-

dependentes e inversamente proporcionais entre si, qualquer que seja o mét<>

do de determinação, como, aliás, pode-se inferir a partir da equação linear

(11). Isso faz com que a determinação correta de a leve i determinação cor-

reta de A-, o que pode ser obtido, como já discutido, com o método da atenu

ação da radiação gama. Finalmente, os valores do coeficiente de correlação

linear da reta (11) mostrados na Tabela 4 não apresentam diferenças signifi

cativas de um método para outro. Indicam, sim, que para qualquer dos dois

métodos utilizados, os. dados experimentais levam a excelentes concordâncias

lineares para a equação (11), conforme atestam seus valores muitíssimos pró

ximos a unidade.

4.4. Perfis de umidade

De acordo com o modelo de Weibull para ai(t), aqui proposto

na equação (19), foi tomado o perfil de umidade de cada coluna com valores

correspondentes de wet, bem como os de t , e foram utilizados na equação

(20) para se obter os parâmetros b^ e c.. 0 mesmo se diz com relação ao mo

delo de Weibull para w(A) proposto na equação (21), quando foram usados os

valores correspondentes de w e x/ta, bem como os de A , para cada perfil de

umidade, na obtenção dos parâmetros b 2 e c«.

Na Tabela 5 pode ser visto o mesmo perfil de umidade mostra-
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do na Tabela 1, tendo sido suprimido os valores de 9 e acrescido os de X,

obtidos experimentalmente, estando também computados os valores de tó(t) ob-

tidos a partir de b. e c. utilizando-se o modelo de Weilull da equação (19)

num processo inverso do que levou às determinações dos parâmetros b^ e c..

Na referida Tabela 5,nota-se, em primeiro lugar, que X • X^,ve_

rif icando-se uma variação bem lenta de X em função de u. Essa variação lenta é

tanto mais acentuada quanto mais se afasta do início da coluna o ponto escolhi^

do para se obter o perfil de umidade, no caso, x»18 cm. Assim, por exemplo, no

ponto xs27 cm, essa variação é mais lenta ainda, enquanto que no ponto x«6 cm '

e bem mais rápida, apresentando, inclusive, valores bem distintos para X e

X.. Esses valores experimentais de X(u) serão comparados mais tarde com os

valores previstos pela equação (21) de Weibull. Ainda na Tabela 5, verifi-

ca-se a boa aproximação entre os valores de w(t) obtidos experimentalmente e

os obtidos pelo modelo de Weibull a partir da equação (19). Apesar de ser nece£

sãrio se conhecer primeiro os valores experimentais de u(t) para poder se apli-

car a equação linearizada (20) e assim se obter os parâmetros b.ec., para de-

pois, por um processo inverso ja mencionado, se calcular u>(t) através da equa-

ção (19), a tentativa que se faz aqui é de se obter uma equação genérica para

u(t) através do modelo de Weibull, ainda que essa determinação seja, pelo menos

ei pr ncípio,empírica. A boa concordância entre essas duas colunas de valo-

res u(t) mostradas na Tabela 5 e uma evidência clara da validade do modelo de

Weibull. aplicado a essa função,isto é,esta última mostra ser muito bem repre-

sentada pela equação de Weibull. As Figuras de Ia 7 mostram mais claramente e£

sa boa concordância entre os valores de u(t) para cada um dos perfis de umidade

da coluna 10, agora tomada como exemplo, o que é comprovado pelo alto valor do

coeficiente de correlação da reta (20) anotado para cada perfil nas refe-

ridas figuras.
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TABELA 5 - Perfil de umidade obtido para a coluna 09 no ponto x = Itícm.e-
videnciando os valores experimentais de w(t) em comparação com os
obtidos pelo modelo de Weibuil. São mostrados também os valo-
res experimentais de X.

t
(min)

138

139

140

141 (-to)
142 ( -t f)
143

144

145

147.
148

149

150

151

152

153

155

156

157

158

160

•
I

(cpm)

92627

92181

92193

92316

91570

90522

90554

89652

88488

87771

.86826

86324

85552

85617

85246

84125

83913

83907

84271

83218

W(t)
(adimensional)

(experimental)

0,044
0,106

0,106
0,160
0,229
0,273
0,332

0,363
0,412
0,407
0,430
0,503
0,515
0,518
0,492
0,562

ü>(t)
(adimensional)

(Weibuil)

0,05*1
0,094

0,134
0,171
0,238
0,269
0,299

0,327
0,353
0,379
0,403
0,448
0,469
0,489
0,508
0,545

X»x/ta

(cm.min"a)

(experimental)

2,61 (-Xo)
2,61 (=Xf)
2,60

2,59
2,58
2,57
2,56
2,56
2,55
2,54

2,54
2,53
2,52
2,51
2,51
2,50
2,49
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X* 6,0 cm

r* 0*972
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— MODELO PROPOSTO
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t(min.)

FIGURA 1 - Perfil de umidade obtido para a coluna 10 no ponto x» 6,0 cm, onde a concordância entre

os pontos experimentais e os obtidos pelo modelo de Weibull proposto é medida pelo coe-

ficiente de correlação (r) da reta (20).
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FIGURA 2 - Perfil de umidade obtido para a coluna 10 no ponto x-9,0 cm, onde a concordância entre

os pontos experimentais e os obtidos pelo modelo de Weibull proposto é medida pelo coe-

ficiente de correlação (r) da reta (20).
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FIGURA 3 - Perfil de umidade obtido para a coluna 10 no ponto x»12 cm, onde a concordância entre

os pontos experimentais e os obtidos pelo modelo de Weibull proposto é medida pelo coe

ficiente de correlação (r) da reta (20).
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0,90-1

0,60-

0,30-

ogoo-

X* 15 cm

r* 0,990

• PONTOS EXPERIMENTAIS

— MODELO PROPOSTO

130 MO t(min.)

FIGURA 4 - Perfil de umidade obtido para a coluna 10 no ponto x «15 cm, onde a concordância

entre os pontos experimentais e os obtidos pelo modelo de Weibull proposto e medi-

da pelo coeficiente de correlação (r) da reta (20).
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— MODELO PROPOSTO
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FIGURA 5 - Perfil de umidade obtido para a coluna 10 no ponto x»17 cm, onde a concordância en-

tre os pontos experimentais e os obtidos pelo modelo de Weibull proposto e medida pe-

lo coeficiente de correlação (r) da reta (20). i
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FIGURA 6 - Perfil de umidade obtido para a coluna 10 no ponto x * 22 cm, onde a concordância en-

tre os pontos experimentais e os obtidos pelo modelo de Weíbull proposto 2 medida pelo

coeficiente de correlação (r) da reta (20). o
i
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r «0,992
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— MODELO PROPOSTO
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FIGURA 7 - Perfil de umidade obtido para a coluna 10 no ponto x - 24 cm, onde a concordância entre

os pontos experimentais e os obtidos pelo modelo de Weibull proposto e medida pelo coefi

ciente de correlação (r) da reta (20).
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Nas Tabelas 6 e 7 são vistos os valores de b., c. e r. e de

b,, c. e r. para as colunas 09 e 10, escolhidas como exemplo, referentes a

cada ponto onde foram tomados os perfis, sendo que r. e r. são os coefici-

entes de correlação das retas (20) e (22), respectivamente. As unidades

dos parâmetros b., c-, b_ e c_ que aparecem nessas tabelas podem ser con-

firmadas nas equações (19) e (21). Algumas tendências podem ser observa-

das nesses dados, apesar dos erros experimentais neles contidos:

' a) o parâmetro bj cresce de maneira marcante com o aumento

de x, o que pode ser visto nas duas tabelas. Pode-se até inferir um valor

de b. próximo a zero para x tendendo a zero, o que, se levado ã equação

(19), mostra que para um tempo finito qualquer maior que t , quando o pon

to em que e medido o perfil se aproxima do início da coluna, a umidade se

aproxima da saturação, de acordo, portanto, com as condições iniciais des-

te experimento de infiltração;

b) o parâmetro c., por sua vez, parece variar aleatoriamen-

te em torno de um valor médio próximo ã unidade para as colunas apresenta-

das. Isso é coerente com a equação genérica (18) de

Weibull, onde c é o parâmetro de forma dessa função, pois tendo w(t) uma

forma constante, c^ deve ter um valor constante. Para uma confirmação ple_

na dessa hipótese aqui levantada, seriam necessários vários outros experi-

mentos com diferentes solos e diferentes condições experimentais. 0 caso

do parâmetro bj é diferente, pois sendo o mesmo definido como parâmetro de

escala na equação original, compreende-se perfeitamente a variação apresen

tada, estando de acordo com PINDER III et alii (1978);

e) o parâmetro b. mostra uma tendência de aumentar seu va-



TABELA 6 - Valores das estimativas dos parâmetros bj, c-j, t>2 e c2 para os vários perfis da coluna 09, obtidos

a partir das retas (20) e (22) cornos respectivos coeficientes de correlação linear, r1 e r,.

Perfil °1 cl r.
(min) (adimensional)

2 -a 2 N(cm.min ) («dimensional) *

x-6,0 CM

K - 9 , 0 CM

X - 1 2 CM

X " 1 5 CM

X - 1 8 CM

X«2A CM

x-27 CM

3,22

8,73

7,95

15,0

24,7

50,3

58,7

0,92

0,97

1,03

0,81

0,92

1.12

0,80

0,91

0,96

0,98

0,98

0,99

0,98

0,99

0,29

0,27

0,13

0,14

0,16

0,14

0,13

1.34

1.17

1.11

0,85

0,89

1.27

0,77

0,94

0,97

0,99

0,98

0,98

0,98

0,97



TABELA 7 - Valores das estimativas dos parâmetros b,, c., b~ e c2» para os vários perfis da coluna 10, obtidos

a partirdas retas (20)e(22) com os respectivos coeficientes de correlação linear, r, e r_.

Perfil
Dl cl

(min) (adimensional) .-o(cm.min u) (adimensional)

X "

X -

nm

X "

X -

X "

X1*

6,0 cm

9,0 cm

12 cm

15 cm

17 cm

22 cm

24 cm

5,20

7,26

10,9

22,0

22,9

24,7

25,5

1,29

1,00

1,30

0,91

0,89

0,90

1,02

0,97

0,95

0,99

0,99

0,97

0,97

0,99

0,32

0,17

0,14

0,15

0,11

0,07

0,06

1,60

1,14

1,23

1,04

1,14

0,96

1,04

0,98

0,95

0,99

0,99

0,98

0,94

0,98
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lor ã medida que x tende a zero. Apesar de não ser essa uma tendência a-

centuada, principalmente tendo-se em conta os erros experimentais, ela

torna a situação difícil de ser analisada quando se toma a equação

(21). Percebe-se, além disso, que o parâmetro de forma c« apresen-

ta-se com comportamento diferente daquele mostrado por Cj, pois já

não e possível, somente pelos dados apresentados, sugerir uma tendência

bem definida para c». Entretanto, como no caso de c., c. também é pa_

râmetro de forma da equação de Weibull, dada pela equação (21) e, assim seii

do, deveria ter um valor constante, o que nao deixa de ser uma real possi_

bilidade pelos resultados aqui expostos e que será retomado em discussões

posteriores neste trabalho.

Essas dificuldades de analise experimental da função o)(À),

bem como de seus respectivos parâmetros, diminuiriam caso se tomassem

perfis de umidade em pontos cada vez mais próximos da origem, o que, entre-

tanto, esbarra em problemas experimentais devido ã metodologia utilizada,

uma vez que nesses pontos a frente de molhamento caminha muito ra

pidamente.

Em resumo, pode-se dizer que a função u(t) é* bem representa-

da pela equação (19) de Weibull, sendo os valores dos parâmetros b., ec,, ob-

tidos experimentalmente, coerentes com as condições de contorno do experi_

mento e passíveis de terem, cada um, um significado físico relativo ao

parâmetro, bastando para isso um estudo mais aprofundado da referida fun-

ção. Ja a função «(X), ainda que bem representada pela equação (21) de

Weibull, juntamente com seus parâmetros b 2 e c,, são mais difíceis de serem

interpretados. Um dos motivos que, ã primeira vista, desponta aqui como



-46-

plausivel para essa dificuldade é que, ao contrario do que acontece na fun-

ção w(t), em cú(A) apenas a variável dependente (w) é medida diretamente, en̂

quanto que a variável independente (X) o é indiretamente através da equação

(10). E acrescente-se ainda o fato da equação (7), que dá origem ã (10) ser

fruto de uma hipótese científica utilizada de maneira generalizada dentro do

campo da Física de Solos, segundo a qual a dependência da variável de posi^

ção (x) em relação à umidade (0) e ao tempo (t) pode ser escrita, para fac^

lidade de cálculos, através da técnica de separação de variáveis. Portanto,

as equações (7) e (10) são conseqüências dessa hipótese, influindo direta-

mente na determinação de u(A). Contudo, também neste caso, um estudo mais

aprofundado da função u(À) de Weibull, bem como outros experimentos em con-

dições diferentes, podem levar a uma conclusão sobre o significado físico .

dos parâmetros b. e c_, como é de se intuir que realmente eles o tenham.

Finalmente, deve-se salientar que uma análise matemática da

função u(t) dada na equação (19), mostra que quando t=t , isto é, um minuto

antes da frente de molhamento atingir o ponto escolhido para a medida, a u-

midade (u) do referido ponto é zero, enquanto que, quando t tende a infini-

to, significando isso um intervalo de tempo muito grande após a passagem da

frente de molhamento pelo ponto escolhido, a umidade (to) tende ao valor má-

ximo de saturação, igual a 1,00. 0 intervalo de t onde está definida essa

função é, portanto,(t,»). Essas tendências podem ser acompanhadas nas já

citadas Figuras de 1 a 7 referentes aos perfis de umidade da coluna 10. Uma

.análise semelhante da função w(A) será feita no próximo item.
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4.5. Difusividade da água no solo

Tomando-se, inicialmente, o inverso da função w(X), a par-

tir da equação (21) chega-se ã:

1
(25)

onde se nota que X(zero) - X , conforme o esperado, o que já não aconte-

ce no limite quando u tende ã unidad» e X tende ao infinito negativo, que

é* um resultado não esperado. Entretanto, devido aos valores encontrados

para X , b. e c., e também ao termo logarítmico da equação (25), essa dis-
o * 2

crepância do valor esperado teoricamente em relação àquele obtido por essa

equação só acontece para valores de ID maiores que 0,99, o que não resulta

em problema prático nenhum. Assim sendo, como poderá ser visto nas próxi-

mas figuras, essa falha de modelo é graficamente imperceptível e o erro c£

metido irrelevante.

Nas Figuras 8 e 9 são vistos os gráficos da função X(u>) pa-

ra as colunas 09 e 10, onde estão especificados os pontos experimentais ol>

tidos para cada perfil e o modelo de Weibull tomado a partir dos valores

médios dos parâmetros X , b 2 e c» dos vários perfis. Verifica-se que a cor

va do modelo proposto representa muito bem os pontos experimentais, sali-

entando-se que, nesse caso, ao contrário da metodologia convencional, tem-

se uma equação para X(ui), o que facilita sobremaneira a obtenção da difusi^

vidade da água no solo, como se verá a seguir. Nota-se ainda nessas figu-

ras que o modelo proposto, apresenta praticamente X(1,00) * 0,00, conforme

o que já foi discutido, enquanto que é visível a dificuldade de obtenção

de pontos experimentais para valores muito baixos de X. Isso se deve ao
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FIGURA 8 - Função X(a>) para a coluna 09, onde são vistos os pontos experimentais comparados

com o modelo de Weibull proposto dado pela equação (25).
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FIGURA 9 - Função A(Ü)) para a coluna 10, onde são vistos os pontos experimentais comparados

com o modelo de Weibull proposto dado pela equação (25).
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fato de X ser obtido a partir da equação (10) e ser difícil se tomar per-

fis de umidade em pontos próximos ao inicio da coluna, conforme já" sali-

entado.

Para se determinar, então, a difusividade da ãgua no solo _a

través da equação (14), estaria faltando a determinação de Dj(tii) que é a

parte dependente da umidade, pois a parte dependente do tempo, D.(t), é fã

cil de ser obtida a partir de a, cujos valores jã foram apresentadose dis_

cutidos.

A função D.(a>) é a mesma dada na segunda parte do membro dî

reito da equação (14):

1 dX
(-—

2 du>
X dw (26)

A partir da equação (25) determina-se, então, a derivada

que aparece em (26), assim:

dX b , 1 r l - l (l/c,-l)
( ) . _£ ( ) tn ( > ••• <27>

da c- 1 - u *• l - w - *

Nota-se que (-dX/du>) é função analítica e somente dependen

te de (o, o que facilita sua determinação, sendo essa uma grande vantagem

em relação ao que se faz na metodologia convencional,quando se usa traçar ma

nualmente retas tangentes â curva X(w) para se obter os valores de (-dX/du) ,

Com relação ã integral que aparece na segunda parte da e-

quação (26), também devendo ser obtida a partir de (25), não apresenta so
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luçio analítica devido ao fato de aparecer um expoente fracionário para o

logarxtao. COB efeito, se o parâmetro c, puder ser considerado constante

para cada coluna, hipótese já discutida e plausível quando se analisa as

Tabelas 6 e 7, seus valores nédios para as colunas 07, 08, 09 e 10 serão:

Coluna C2
(adimensional)

07 1»1 ± 0,1

08 0,95 ± 0,1

09 1,1 ± 0,1

10 1,2 ± 0,1

Em primeiro lugar, nota-se que as variações dos valores de _

c, para cada coluna são pequenas, o que pode ser comprovado pelos valores

baixos do erro médio da média. Depois, parece claro haver uma pequena

flutuação dos valores de c. em torno de um valor médio comum, sugerindo um

único valor de c, para todas as colunas. No caso dessas quatro colunas,

tomadas como exemplo, o valor constante de c~ seria 1,1 ± 0,1. Tendo, pois,

c. um valor fracionário, a integração de X(u>) só pode ser feita por um mé-

todo numérico. Para esse objetivo, aqui foi usada a Regra de Simpson de

integração numérica utilizando-se uma calculadora HP-25.

Na Tabela 8, pode-se ver os resultados obtidos para V. (u)

referentes ã coluna 09, utilizando-se a equação (26), onde a derivadaé cal.

culada através de (27) e a integral através da Regra de Simpson. Nos pon-

tos <irt),00 e w-1,00 a função (-dA/dw) não é definida porque A(u>) tem limi-

tes apenas unilaterais nesses pontos. Percebe-se também que o» valores
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TABELA 8 - Valores de D^w) para a coluna 09. obtidos pela equação (26). on

de (-dX/doj) i calculada pela equação (27) e j X dw através da

Regra de Sinpson.

(adimensionai)

0,00

0.10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70 .

0,80

0,90

1,00

(-dX/dü>)

(cn.min'01)

_

0,21

0,23

0,26

0,29

0,35

0,43

0,56

0,83

1,62

(d

•

X du
0

(cm.min" a)

0,00

0,26

0,51 .

0,76

1,01

1,25

1,49

1.73

1,96

2,18

2,36

D^w)
(a»2.rain"20)

_

0,027

0,059

0,099

0,15

0,22

0,32

0,48

0,81

1,8
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de D.ftü) foram tonados com apenas dois algarismos significativos, tendo em

vista que os fatores utilizados em seu cálculo apresentam sempre dois ou

três algarismos significativos.

Uma outra possibilidade para o cálculo de D. seria a de se

considerar o valor de c. igual a 1,0, o que faria com que a integral X(u)

tivesse solução analítica. Nesse caso, ter-se-ia da equação (27):

dX

du I

e a partir da equação (25):

u

X dh>

r(ú

X du -o

rü)

(28)

) du (29)-

a qual, se resolvida por partes,dá:

X du - X u
o o

(30)

Levando-se (30) e (31) l (29):

b» in ( ) du « b, I u* (1-w) tn (1-u) [
l-in L I J

(31)

X du - Xou - b2 íu+ (1-u) -tn(l-u)] (32)
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Em resumo, considerando-se c2 - 1,0 e utilizando-se (28) e (32), a equação

(26) fica:

.(«)- £- <A w-b, f w+(l-«) ín(l-w)l l
1 2 (i-w) l ° 2 l J J

... (33)

Os dados de D1(u) para a coluna 09, obtidos pela equação

(33) estão mostrados na Tabela 9.

Comparando-se as Tabelas 8 e 9, nota-se, então, que os vata

res da integral \àm são exatamente os mesmos quando calculados pela Re_r
ia

gra de Simpson e pela equação (32), mostrando ser perfeitamente válida a

aproximação feita. Já no caso de (-dA/dcd), a comparação dessas tabelas mos_

tra que os valores calculados pela equação simplificada (28), começam a se

diferenciar levemente dos calculados pela equação completa (27), diferença

essa que vai se tornando maior ã medida que u> se aproxima do valor 1,00.

Isso faz com que os valores de D.(u) da Tabela 9 comecem a ser ligeira-

mente superiores aos mostrados na Tabela 8 ã medida que u> vai crescendo.-

Apesar disso, a concordância dos valores de D.(u) nas duas tabelas é muito

boa e a aproximação dada pela equação (33) mostra ser válida, o que pode

ser bem visualizado na Figura 10.

De outro ângulo, uma outra simplificação possível na obteii

ção de D^((d), que é útil em termos de comparação, ê dar uma aproximação

exponencial simples para a função A(to), ao invés da aplicação do modelo de

Weibull dado pela equação (25). Assim, pelas Figuras 8 e 9, nota-se que

uma aproximação possível seria a de considerar:

A(w) - Ap - A exp (Bio) (34)
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TABELA 9 - Valores de Dj(u) para a coluna 09» obtidos pela equação (33),
onde (-dX/du) i calculada pela equação (28) e | Xdw através
da equação (32). '°

(adiaensional)
(-dX/dw) X du

Jo
(a.

(c«2.«in"20)

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0,18

0,20

0,23

0,26

0,30

0,36

0,45

0,60

0,90

1,80

0,00

0,26

0,51

0,76

1,01

1,25

1,49

1,73

1,96

2,18

0,000

0,026

0,059

0,099

0,15

0,23

0,34

0,52

0,88

2,0
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FICUKA 10 - Comparação dos valores de D.(u) referentes às Tabelas 8 e 9.
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ondc A e B si» parâmetros determinados experimentalmente através da apli-

cação de lotaritao nessa equação:

(35)

Aqui, então, tu A é o coeficiente linear e • é o coeficiente angular da re-

ta experimental (35).

Utilizando-se os valores experimentais de À(u) para cada per

fil da coluna 09, aqui também tosada como exemplo, e aplicando-se em (35),

obtimrse os seguintes valores médios para a referida coltma:

A • 0,027 B - 3,5 r - 0,97

onde r é o coeficiente de correlação linear da reta (35).

Para uma melhor visualização do significado dessa aproxima-

ção exponencial da função A(w), os valores de A e B obtidos acima foram le-

vados de volta ã equação (34) para se obter os pontos de X(u) segundo essa'

aproximação, referentes ã coluna 09. Esses pontos permitem traçar a fun

ção X(u) obtida por essa aproximação exponencial e compará-la com a obtida

através do modelo de Weibull e também com os pontos experimentais. Essa

comparação é feita na Figura 11 que nada mais e que a Figura 8 acrescida da

aproximação exponencial. Nota-se aí que para valores baixos de u, essa a-

pxoximação representa bem os pontos experimentais e concorda com o modelo

de Weibull proposto, sendo que, ã medida que u> cresce, começam a aparecer

as discrepancies. Percebe-se, ainda na Figura 11 que essa aproximação c

•ai* adequada aos perfis referentes a x • 6,0 cm e x • 9,0 cm, pontos mais

próximos da origem da coluna, fator esse de razão desconhecida e passível



§

0,0

COLUNA O»

0,00

e x * 6,0 cm
t *« 9,0 cm
+ *• 12,0 cm
a x • 13,0 em
6 x» 18,0 em
* x« 24/>cm
a •» 27,0cm

MOOSLD PROPOSTO
APROXIMAÇÃO EXPONENCIAL

0Í29 0,50 O',79 1,00
U)

FIGURA 11 - Comparação dos valores de X(u) para a coluna 09 obtidos experimentalmente, marca-

dos pelos pontos, com o modelo proposto de Weibull dado pela equação (25) e a a-

proximação exponencial dada por (34).
T
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de ser mais intensamente estudado. De uma maneira geral, a validade dessa

aproximação dependerá da precisão que se desejar obter no resultado final,

o que poderá ser constatado tDelhor a seguir.

Se, então, for utilizada essa aproximação exponencial para

X(Ü)), dada pela equação (34), a obtenção de D. (ca) pela equação (26) fica,

por partes:

dX
( ) - (A.B) exp (Bu) (36)

dü)

"* A
X dw • XoO) - ( ) exp (Bw) (37)

B

o que leva I;

1 r A
D (w) m (A . B) exp (B w) X w - ( ) exp (B w)
1 2 L ° B

ou

1 1 2

»,(«) (A.B)X u exp (Bw) A exp (2Bw) .. (38)
1 2 ° 2

Na Tabela 10 estão os dados de D.(u) referentes i coluna 09,

obtidos a partir da equação (38), utilizando-se os valores de A e B jã di-

vulgados e o valor médio de X referente ã essa coluna. Nessa tabela, pa-

ra maior facilidade de analise, mostra-se o membro direito da equação (38)
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dividido em duas partes, chamadas de I(u) e II (u>), assim:

1
I(u>) B (A B) X u exp (B <o) (39)

2 °

II(ü>) = (A2) exp (2Bu) (40)
2

de ta l maneira que a equação (38) f ica:

D1(w) - I(w) - II(ü>) (41)

Na referida Tabela 10 nota-se, antes de mais nada, que os

valores de D.(io) diferem significativamente dos apresentados na Tabela 8,*

mostrando a inadequação da aproximação utilizada, o que pode também ser vis_

to na Figura 12. Por outro lado, nota-se também que a função II(u>) prati-

camente não interfere no calculo final de D. (a>), a não ser para valores bem

altos de w. Isso poderia ser previsto a partir da equação (40), onde apa--

2' ' -
rece o termo A , uma vez que o valor de A em questão é 0,027 e, assim,
2

A « 1,0, fazendo com que II(w) seja praticamente desprezível face a l(w)

na equação (41). Fazendo essa aproximação, ter-se-ia, a partir da equação

(38):

1
D. (u>) * (AB) A w exp (B u) (42)
I 2 °

Definindo-se, então:

1
K S (AB) A (43)

2 °
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TABELA 10 - Valores de I(o>), II(w) e D-^w) para a coluna 09, obtidos atra-

vés das equações (39), (40) e (38).

(adimensional)

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

(cm .min )

0,000

0,017

0,049

0,10

0,20

0,35

0,60

0,99

1,6

2,6

4,1

(cm2.min"2a)

0,00036

0,00074

0,0015

0,0030
*

. 0,0060

0,012

0,025

0,050

0,10

0,20

0,41

(cM2.min-2a)

0,000

0,016

0,047

0,097

0,19

0,34

0,58

0,94

1,5

2,4

3,7
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0,10 0*0 O^CO 040 , , 1,00

FIGURA 12 - Comparação dos valores de D.(u) referentes ãs Tabelas Be 10.
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tem-se:

D1(id) - Küi exp (Bu) (44)

Está claro, portanto, que somente uma aproximação bem gros-

seira poderia dar ã função D. (ÜÍ) a forma de uma exponencial simples defini^

da como se segue:

onde D =K.u> passaria a ser considerada constante. Sabe-se, como já ci-

tado na parte de Introdução e Revisão de Literatura deste trabalho, que a

aproximação de D.(u) dada em (45) é muito utilizada na literatura em ge-

ral, mas aqui está se vendo que a validade da referida aproximação é* bas-

tante limitada. Ao lado disso é interessante se notar que uma comparação

entre a equação (44) e a equação (5) freqüentemente sugerida na literatura,

explica alguns pontos importantes e até agora obscuros já mencionados na

parte de Introdução e Revisão de Literatura:

a) no parâmetro a da equação (5) fica implícito o valor de

X que S obtido, a grosso modo, através de (10), o que dá suporte teórico

ao método de estimativa da difusividade apresentado por REICHARDT et álii

(1972) e REICHARDT e LIBARDI (1974), desde que se considere válida a apro-

ximação exponencial dada por (5)j

b) fica explicado o motivo de se encontrar na literatura va

lores aproximadamente iguais para o parâmetro 8 da equação (5) e valores

bem distintos para o parâmetro a dessa equação, o que é discutido por

MILLER e BRESLER (1977) sem se chegar numa conclusão. Nota-se que somente
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8 poderia vir a ser uma constante universal e nlo a e ã como sugere BRUT-

SAERT (1979);

c) fica explicado também o motivo de se obter variações na

difusividade com a densidade global do solo quando se utiliza o modelo ex-

ponencial dado por (5) (LIBARDI et alii, 1982), pois o parâmetro a dessa e

quaçao contendo X , deve variar com a densidade.

Além disso, o que comumente se faz na literatura é se supor

esse modelo exponencial simples para D.(to) e, a partir dos resultados ex-

perimentais obtidos através de BRUCE e KLUTE (1956), se determinar os para

metros D e B empiricamente. Na verdade, supõe-se geralmente esse modelo

para a função completa D(u>) sem levar em conta a dependência de D com o

tempo. No exemplo da coluna 09, considerando-se apenas a função D.(u), to

mando-se os valores da Tabela 8 como experimentais e a linearização da e-

quação (45) dada por:

-ínD.(w) - tn D1 • B'w (46)
1 o

chega-8e a:

D^ - 0,020 B' - 4,8 r • 0,99

r, sendo o coeficiente de correlação linear correspondente, enquanto que

D* e B' foram assim chamados para significar a maneira diferente pela qual

foram determinados em relação a D e B. Tomando-se esses valores de D' e
* o o

B1 e levando-os i equação (45) no lugar de D e B, respectivamente, cons-

trói-se a Tabela 11 e também a Figura 13, onde se comparam os valores de
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D.(u) obtidos segundo esse modelo con os da Tabela 8, considerados comop£

drio. Apesar da razoável concordância observada na cooperação citada, de_

ve-se lenbrar que a ordenada do gráfico dessa Figura 13 está em escala lo_

garitmica, o que mascara as divergências nos valores de D.(bi). Percebe-

se, além disso, a tendência de se acentuar essas divergências para valo-

res de u menores que 0,10 e maiores que 0,90.

Por outro lado, como se pode notar, o valor de B* aqui ob-

tido é"maior que o de B obtido a partir da equação (35), sendo o coefici-

ente r aqui mais próximo da unidade. A razão dessas diferenças deve es-

tar, em primeiro lugar, nas aproximações feitas durante a passagem do mo-

delo exponencial de X(u), dado na equação (34), para o modelo exponencial

de D.(u) dado em (45). Porém, a razão principal deve estar no fato de '

que, ao contrário do que acontece para D e B, na obtenção dos valores de

D' e B* não são considerados os valores de u menores que 0,10 e nem aque-

les maiores que 0,90, os quais são os jã mencionados intervalos críticos

de u. Se fossem considerados os pontos experimentais de D.(u) nesses in- •

tervalos, seria de se esperar que o coeficiente de correlação linear (r)

da reta (46) teria um valor menor que aquele mostrado acima, por aquilo

que se percebe na Figura 13, apresentando, consequentemente, valores tam-

bém diferentes para D* e B*. Isso tudo faz sentido, porque na literatu-

ra, em geral, considera-se o modelo exponencial simples para a difusivida.

de da água no solo, sabendo-se que isso vale apenas numa faixa intermediá_

ria da umidade, não podendo ser levado em conta os valores extremos. Vê-

se aqui, pois, que para o intervalo completo de w, uma aproximação melhor

para D-(u) é dada pela equação (44), enquanto que melhor ainda seria

utilizar (33).
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TABELA 11 - Valores de D ^ w ) , obtidos a partir da equação (45), utilizan-

do-se D' e B1 no lugar de D Q e B, respectivamente.

u> D , (üi)

(adimensional) (cm2.min'2a)

0,00 0,020

0,10 0,032

0,20 0,052

0,30 0,084

0,40 0,14

0,50 0,22

0,60 0,36

0,70 0,58

0,80 0,93

0,90 1,5

1,00 2,4
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FIGURA 13 - Comparação dos valores de D^u) referentes às Tabelas 8 e l l .
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Uaa outra aproximação possível para Dj(o>) pode ser intuída

quando se fax o grafico linear dos dados da Tabela 8, o que está mostrado

na Figura 14. Essa outra aproximação consiste em se considerar a função

inversa u>(D.) variando também segundo o modelo de Weibull para essa fun-

ção, pois pode-se notar na Figura 14 que a mesna tem forma semelhante a

dos perfis u(t) ji apresentados, bem como a dos gráficos já citados de

PINDER III et alii (1978). Dessa maneira, a equação seria:

w- 1 - íexp - [(D^)°31 (47)

cujo inverso leva ã:

( 1 T l / c ,
(48))x - b3 (in ( ) 1 °3

onde b, e c_ são os parâmetros de escala e forma, respectivamente.

Linearízando a equação (47), tem-se:

in í-£n(l-u)J - c3 £n Dx - c3/n b 3 (49)

Aplicando-se, então, os valores da Tabela 8 na equação (49),

obtém-se o seguinte., por regressão linear:

b 3 - 0,42 c 3 - 0,74 r - 0,99

r sendo o coeficiente de correlação linear. Levando-se esses valores de

b. e c- de volta ã equação (48), constrói-se a Tabela 12, que mostra os

valorei de D. obtidos segundo a referida equação. Comparando-se essa ta-

bela com a Tabela 8, nota-se uma aproximação razoavelmente boa entre os
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FIGURA 14 - Gráfico linear da função

da Tabela 8.

para a coluna 09, construído com os dados
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TABELA 12 - Valores de D^u) para a coluna 09» obtidos a partir do aodeio

de Weibull da equação (48).

» 0,0»)
(adi»ensiona1) («2

0,00 0,000

0,10 0,020

0,20 0,055

0,30 0,10

0,40 0,17

0,50 0,26

0,60 0,37

0,70 0,54

0,80 0,80

0,90 1,3

1,00 -
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valorts de D,(«), com exceção do ponto D,(0,90), cujo valor ptla Tabela 12

í de cerca de 33X mais baixo do que pela Tabela 8, sendo essa a maior dife_

rença encontrada. Observa-se também que a condição inicial teórica -D.

(0,00) * 0,00 c confimada nuito bem pelo modelo de Heibull da equação

(48). uma seUtor visualização da comparação dos valores de D.(«) obtidos

por essa aproximação con os da Tabela 8, pode ser vista na Figura 15, onde

se nota que as maiores diferenças ocorrem, novamente, para valores extre_

de u.

Paralelamente is várias aproximações aqui apresentadas para

cálculo de D..(u), e visando uma análise mais detalhada do modelo de Hei-

bull, mostra-se na Tabela 13 e na Figura 16 uma comparação dos valores de

D.(u) para as colunas 08, 09 e 10, as quais foram escolhidas como exemplo.

Esses valores foram obtidos pela equação (26), onde a derivada foi calcula

da pela equação (27) e a integral pela Regra de Simpson a partir da equa-

ção (25), ambos de acordo com o modelo de Weibull.

Antes de mais nada, fica claro mais uma vez, pela Figura 16,

que, num gráfico mono-log, a função DAw) apresenta-se linear apenas na re

gião intermediária de u, sendo que para o intervalo completo, mais se assç_

aelha, ã primeira vista, com uma função do tipo tangente.

Por outro lado, apesar de todo o cuidado tomado em se

ter as mesmas condições experimentais de coluna para coluna, a Tabela 13

mostra uma variação muito grande nos valores de D.(w) para as três colunas

apresentadas. Esse resultado mostra que mesmo usando equações analíticas

para X(u), dado em (25), e para (-dA/du), dado em (27), e ainda um cálculo

Jo
numérico preciso para X áia , os valores da D, calculados por (26) apre-

»0
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FIGURA 15 - Comparação dot valores de D1(ID) referentes Ss Tabelas 8e 12,
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TABELA 13 - Valores de Dj(w) para as colunas 08, 09 e 10 obtidos através

da equação (26), onde (-dA/dw) ê calculada pela equação (27)

e
»0C A du> através da Regra de Simpson, a par t i r da equação (25),
_

(1)

(adimensionai)

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Coluna 08

-

0,013

0,030

0,052

0,081

0,12

0,19

0,29

0,50

1.1

-

D ^ Ü ) )

(cm2. min"2a)

Coluna 09

-

0,027

0,059

0,099

0,15

0,22

0,32

0,48

0,81

1,8

-

Coluna 10

-

0,023

0,047

0,073

0,11

0,16

0,23

0,33

0,55

1,2

-
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FIGURA 16 - Comparação doa valorei de D.(ai) referente* 3s colunas 08, 09
« Io i mostrados na Tabela 13.
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sentam-se com diferenças de até 100Z entre uma coluna e outra para uma mes-

ma umidade. Entretanto, a falta de uma equação analítica para X(ut) e a con

sequente necessidade de se traçar manualmente essa função a partir dos da-

dos experimentais, juntando-se ainda o cálculo também manual de (-dA/dco) e

de I A du, procedimento esse não raro na literatura, pode conduzir a dife-
JQ

renças de 500Z ou ate mesmo 1000Z nos valores da difusividade para uma mes-

ma umidade, e o que é mais grave, para uma mesma coluna de solo, variando-

se apenas o ponto da coluna onde é tomado o perfil de umidade. Diferenças

dessa ordem foram encontradas por GUERRINI (1976), as quais podem ser cons-

tatadas nos gráficos dos perfis de umidade apresentados por esse autor. E-

vídentemente que variações dessa grandeza exigiriam um número infinito de

repetições das colunas de solo para se ter uma precisão razoável nos valo-

res da difusividade. Já neste trabalho, o modelo de Weibull para A(ÜJ), so-

mente numa análise preliminar sem outras considerações, fez cair consider

velmente a porcentagem da variação nos valores da difusividade.

No sentido, então, de melhorar ainda mais o quadro de resul-,

tados apresentado neste trabalho, cabem agora algumas considerações impor-

tantes e necessárias referentes a aplicação do modelo de Weibull para

Note-se, em primeiro lugar, que as variações que persistem

para D, mostradas na Tabela 13 devem ser conseqüência das variações nos va-

lores dos parâmetros b- e c» obtidos empírícamente e utilizados na constru-

ção da referida tabela. Se for utilizado, entretanto, o valor de c« cons-

tante e igual a 1,0 para todas as colunas, como já sugerido anteriormente,

• for atribuído também um valor constante ao parâmetro b,» apesar do mesmo

não ter apresentado uma tendência bem definida nos dados mostrados, a fun-

ção D.(u) assume valores mais concordantes entra si para as colunas 08, 09 e
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10. Assim, considerando-se c. "1.0 t b . "0,15, que é um valor médio para as

três colunas citadas, a determinação de D.(bt), fica, a partir da equação

(33):

1 0,15 f r -.I
D,(w) U oi - 0,15 u) + (1-w) In (1-w) f (50)1 2 (1-u) I o L • J J

Na Tabela 14 estão os valores de D. (to) para as colunas 08, 09

e 10 obtidos através da equação (50). Nota-se que os valores para cada imã

dade estão muito mais próximos entre si em comparação com a Tabela 13.

Da equação (50) vê-se que, apôs as considerações feitas so-

bre b. e c., o único parâmetro que resta é X , cuja variação de coluna para
•

coluna é que está determinando as variações em D.(w) mostradas na Tabela 14.

Ainda que seja esperada uma certa variação em X de uma coluna para outra,

pois, como pode ser visto na equação (10), é um parâmetro diretamente liga-

do à* velocidade de infiltração da ãgua, essa variação pode ser minimizada

se for assumido, por exemplo, o valor de a da mesma equação (10) como cons_

tante. E isso S bastante razoável pelos valores de a de cada coluna já a-

presentados e discutidos, cuja média para todas as colunas, medido pela te£

nica da radiação gama, £:

ã - 0,40 ± 0,01

Utilizando-se desse valor médio de a para as colunas 08, 09

• 10, que servem como exemplo, pode-se calcular os valores correspondentes

da A segundo a equação (7), fazendo-se uma regressão linear entre x e

t ' com dados referentes aos vários perfis de umidade tomados para cada
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TABELA 14 - Valores de D^w) para as colunas 08, 09 e 10, obtidas através

da equaçlo (50).

o)
(adinensional)

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Coluna 08

0,000

0,015

0,035

0,059

0,091

0,14

0,20

0,31

0,53

1,2

(cm2. BÍn~2ot)

Coluna 09

0,000

0,02?

0,048

0,081

0,13

0,19

0,28

0,44

0,74

1.7

Coluna 10

0,000

0,020

0,044

0,075

0,12

0,17

0,26

0,40

0,68

1,5
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uma das referidas colunas. Assim, os resultados são os seguintes:

X
COLUNA °

(cm.min )

08 2,4

09 2,4

10 2,2

onde foi mantido apenas dois algarismos significativos para X . Levando

esses valores para a equação (50), vê-se que os valores de D.(u) serão i-

guais para as colunas 08 e 09, c? quais são mostrados na Tabela 15 junta-

mente com os referentes a coluna 10. Fica claro, pois, que esse procedi-

mento leva a uma grande aproximação entre os valores de D.(u), o que e a-

testado pelas médias e respectivos erros apresentados na Tabela 15.

Apesar da equação (50) ser de fácil utilização, um exame cuî

dadoso permite simplificá-la através de uma aproximação:

0,15 X u
D (W) * ° ( ) (51)
1 2 1-u)

vex que

» 0,15 f tá + (l-u) In (1-w) ] (52)

Tomando-se a equação (51) pode-se, entãi, construir a Tabe-

la 16, onde se comparam os valores de D.(u>) para as colunas 08 e 09, obti-

dos através dessa equação, coto aquele* obtidos pela equação (50), mostrados
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TABELA 15 - Valores de D,(w) para as colunas 08, 09 e 10, obtidos através

da equação (50), com os valores de \Q r calculados consideran-

do-se a constante, igual a 0,40. São mostrados também os valo

res médios de D,(w) referentes às três colunas.

u
(adimensional) .

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

(cm2.min"2°)

Colunas OB e 09

0,000

0,020

0,045
*

0,076

0,12

0,18

0,26

0,41

0,69

1,5

Coluna 10

0,000

0,018

0,041

0,070

0,11

0,16

0,24

0,37

0,63

1.4

(cm2.min"2ct)

0,000 ±0,000

0,019 ±0,001

0,044 ±0,001

0,074 ±0,002

0,12 ±0,003

0,17 ±0,01

0,25 ±0,01

0,40 ±0,01

0,67 ±0,02

1,5 ±0,03

1,00
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TABELA 16 - Comparação dos valores de Dj(w) obtidos pelas equações (50) e

(51), referentes ãs colunas 08 e 09.

(adimensional)

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

equação (50)

0,000

0,020

0,045

0,076

0,12

0,18

0,26

0,41

0,69

1,5

(cm2.nrin"2a)

equação (51)

0,000

0,020

0,045

0,077

0,12

0,18

0,27

0,42

0,72

1,6
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na Tabela 15. Observa-se una excelente concordância entre os valores obti-

dos pelas duas equações, o que faz concluir sobre a validade da aproximação

dada por (51) e (52).

De uma maneira genérica pode-se escrever a equação (51) assim:

X b u
D.(w) - -?-=- ( ) (53)

una vez que o valor de b. igual a 0,15 ,assumido anteriormente, se refere

somente ãs colunas 08, 09 e 10. Parece-essencial, portanto, buscar-se um

valor mais representativo para b», que pode ser inclusive, o.mesmo valor a-

qui assumido, mas que, por enquanto, ainda necessita ser confirmado, uma vez

que os valores de b. apresentados anteriormente não mostraram tendência de-

finida como jã foi discutido. Ha a possibilidade, ati mesmo, de se chegar

a uma dependência de b_ com x, a coordenada de posição, possibilidade essa

que não pode ser descartada tendo em vista os dados mostrados nas Tabelas

6 e 7.

6 interessante se notar que a equação (53) se assemelha mui-

to a Função Potência sugerida como solução para a difusividade da água no

solo por AHUJA e SWARTZENDRUBER (1972), definida na equação (2) e aqui re-

etcritá:

.0°
D(0) . _ (2)

<0SAT " 0> B

onde, como jã foi salientado, n e m são parâmetros característicos do solo

ditenainadoi empiricamentc. Essa mesma solução é sugerida também por outros
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autores já citados na parte de Introdução e Revisão de Literatura, como se

adaptando bem melhor aos dados experimentais que a aproximação dada pela eic

ponencial simples, aqui apresentada na equação (45) e já discutida. Os re-

sultados apresentados por esses autores con ..dam com aqueles mostrados

principalmente nas Figuras 10, 15 e 16 c>.í/£e trabalho, onde nota-se clara-

mente que a solução para D.(u>)dada p*ia exponencial simples da equação (45)

i válida apenas quando se exclr? os valores limites de u. Deve-se ter em

conta, entretanto, que (2) , /Ma solução para D(6), enquanto que (53) o e

para D.(<i>), sendo que 0 P um valor absoluto para a umidade e u é um valor

normalizado e adimensional definido en> (12).

Um outro aspecto é que a equação (2) apresenta as potências

n e m que não aparecem em (53). Contudo, MURALI et alii (1979) mostram que,

para uma grande quantidade de amostras de solo, os parâmetros n e m detenni_

nados empiricamente se aproximam razoavelmente do valor 1,0 «fazendo com que

a equação (2) se aproxime ainda mais de (53). Portanto, a equação (2) sug£

.rida empiricamente na literatura como uma das melhores soluções para a difti

sividade da água no solo, pode ser agora melhor fundamentada pela análise £

presentada neste trabalho.

Ainda sobre a validade da equação (53) como solução para D.

(u), pode-se testá-la melhor ao reescrevi-la assim:

D.(w) - -2-M (54)
1 2

onde

u>
5 (55)

1 - co
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Nota-se assim, pela equação (54), que quanto melhor for a solução dada por

(53), mais o gráfico entre D.(UÍ) e $ se aproximara de uma itta, a qual de-

verá passar pela origem pois o coeficiente linear c nulo, e cujo coeficien-

te angular deverá ser dado por X b,/2.

Aplicando-se, pois, a equação (54) aos dados da Tabela 13,re

ferentes is colunas 08, 09 e 10, obtém-se os seguintes resultados por re-

gressão linear:

(Aob2/2)

COLUNA , -
(cm .min )

0,12

0,20

0,13

1,000

1,000

1,000

08

09

10

onde nota-se que r, o coeficiente de correlação linear, apresenta valores u_

nitários com três casas decimais, o que atesta ... favor da validade da equa-

ção (54) como reta. Com relação a X b./2, se forem tomados os valores deX

apresentados anteriormente referentes âs três colunas em questão, os dados

aqui obtidos permitem recalcular b«, cujos valores ficariam sendo: 0,10,

0,17 e 0,12, respectivamente para as colunas 08, 09 e 10. Nota-se que es-

ses valores recalculados de b 2 são próximos ao valor médio 0,15 , assumido

anteriormente.

Em resumo, a equação (53) pode ser assumida como uma ótima

solução analítica para D. (a>>, bastando para isso alguns outros resultados

para confirmar o valor do parâmetro c, igual a 1,0 e determinar corretamen-

te o parâmetro b«« Etta último podará acentuar suas tendências tanto no sei»
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tido de se mostrar variável com a posição como no sentido de se mostrar cons_

tante. Já o valor de X , para um dado experimento de infiltração, poderá

ser determinado através dos perfis de umidade, como I mostrado na Tabela 5.

Uma tentativa de se determinar A sem o uso da radiação gama, seria a de se

correlacionar os valores de eu » e a# » como os mostrados, neste caso, na

Tabela 4, e assim, a partir das determinações visuais de X. e a, se estimar

aqueles que seriam obtidos pela radiação gama, mais exatos, como já foi dis_

cutido. Em seguida, poder-se-ia utilizar, com segurança, a aproximação

X - A,, como pode ser visto na Tabela 5, aindi mais quando se considera a-

penas dois algarismos significativos. Se o parâmetro b. for comprovadamen-

te constante, será o valor de X que comandará a variação de D. com u para

diferentes experimentos. Isto é, desde que X está relacionado com a velo-
o

cidade de infiltração, como pode ser visto na equação (10), a equação (S3)

mostra porque D.(CÜ) pode variar de experimento para experimento, mesmo sen-

do o mesmo solo utilizado. Apesar de, num experimento qualquer, se manter,

por exemplo, o valor de p aproximadamente constante para todas as colunas,

uma variação local de p nos primeiros centímetros de qualquer coluna deve

ser suficiente para causar uma variação na velocidade de infiltração da á-

gua e, por conseguinte, em X , o qual, por sua vez, comanda a variação de

D.(w), o que certamente ocorreu também neste trabalho. Se, por outro lado,

houver variação de p de uma coluna para outra, com mais razão ainda varia-

rá X e, consequentemente, D.(Ü>). ISSO complementa a discussão sobre a va-

riação da difusividade com a densidade global do solo iniciada com a análi-

se das equações (44) e (45).

Finalmente, deve-se voltar i equação (14} para st calcular a

difusividade total, incluindo a dependência com o tempo, de acordo com
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GUERRINI et alii (1982). Admitindo que D. (tu) possa ser dado por (S3), a e-

quação (14) fica:

que fica sendo pelos resultados mostrados neste trabalho, a equação mais ge_

ral e adequada para cálculo da função difusividade da água no solo.

Tomando como exemplo os valores de D., (w) para as colunas 08

e 09, obtidos pela equação (51) e mostrados na Tabela 16, onde se considera

b« «0,15, pode-se construir a Tabela 17 que mostra os dados da função com-

pleta D(b),t) calculados através da equação (56), tendo sido tomado o valor

médio de a =0,40.

Na referida Tabela 17, nota-se, em primeiro lugar, que fo-

ram tomados intervalos de tempo variando desde 0,33 minutos até 480 minutos.

0 primeiro diz respeito ao tempo para o qual D2(t) "1,0, sendo que nesse ca_

so D(u>,t) • D.(ti>), como pode ser visto na tabela citada. Quanto ao úl-

timo intervalo de tempo, corresponde, aproximadamente, ã duração dos experi_

mentos de infiltração realizados neste trabalho.

Posteriormente, observa-se, na mesma Tabela 17, que o va

lor da função difusividade calculada tradicionalmente, quando se considera

a -0,50, corresponde aqui ao valor da mesma função obtido cerca de 20 se-

gundos após o início do experimento, isto 5, quando D.(t) • 1,0. Quando

•e considera o curto tempo de 1 minuto, D(u,t) já cai para 80% de seu v£

lor a 20 segundos, caindo para 23% desse valor no tempo de 8 horas. P£



TABELA 17 - Valores de D^ut), D2(t) e D(u>,t), obtidos da equação (56) e referentes as colunas 08 e 09.

(adimensional)

0,00

0.10

0,20

0,30

0.40

0,50

0.60

0,70

0,80

0.90

1.00

D2(t) (min20"1)

(cm .min"201)

0,000

0,020

0,045

0,077

0,12

0.18

0,27

0,42

0,72

1.6

-

t=0,33 min

0,000

0,020

0,045

0,077

0,12

0,18

0,27

0,42

0,72

1.6

-

1,0

t--l ,0 min

0,000

0,016

0,036

0,062

0,096

0,14

0,22

0,34

0,58

1.3

-

0,80

(cm

t=60 min

0,0000

0,0070

0,016

0,027

0,042

0.063

0,095

0,15*

0,25

0,56

-

0,35

D(ü),t)
2.min" 1)

t=120 min.

0,0000

0,0062

0,014

0,024

0,037

0,056

0,084

0,13

0,22

0,50

-

0,31

t*240 min

0,0000

0,0054

0,012

0,021

0,032

0,049

0,073

0,11

0,19

0,43

-

0,27

t=480 min

0,0000

0,0046

0,010

0,018

0,028

0,041

0,062

0,097

0,17

0,37

-

0,23
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ra ui « 0,90 , por exemplo, a difusividade que valia 1,6 cm .nin no tempo

2 — 1 *•

de 20 segundos cai para 0,37 en .min depois de 8 horas do início da iri

filtraçio. Considerações detalhadas sobre variações semelhantes podem ser

vistas no trabalho original de GUERRINI et alii (1982).
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5. CONCLUSÕES

1. A técnica aqui utilizada de se manter a posição da colu-

na constante durante a obtenção dos perfis de umidade, permitiu se ccnhe_

cer melhor o avanço da frente de molhamento em função do tempo e mostrou

que a, expoente do tempo na equação (7), tem na verdade um valor menor que

aquele obtido visualmente, o que reforça a necessidade de se admitir uma de_

pendência da difusividade com o tempo, como sugere GUERR1NI et alii (1982).

Além disso, surge a possibilidade de se definir em 0,4 o valor genérico de

a, ao invés do tradicional 0,5.

2. 0 modelo da equação de Weibull mostrou-se igualmente efici-

ente quando aplicado ãs funções u(t) e u>(A). Assim, a função inversa des-

ta última, X(w), dada pela equação (25) numa forma analítica, é o ponto

fundamental deste trabalho, trazendo grandes vantagens na determinação da

difusividade em relação ã metodologia tradicional.

3. Somente una aproximação bem grosseira pode dar ã função

difusividade a forma de uma exponencial simples definida na equação (45) e

usada freqüentemente na literatura,
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4. A equação (53) mostrou-se a solução «ais eficiente e ade-

quada dentre todas as apresentadas para representar a parte da difusividade

dependente da umidade. Essa solução é muito próxima ã sugerida na literati»

ra por AHUJA e SWARTZENDRUBER (1972) definida na equação (2), sendo, porém,

mais simples que esta última, por não conter expoentes para a umidade e ser,

assim, facilmente linearizada.

5. Uma vez conhecido com segurança o parâmetro b., a solução

geral (56) mostra que é possível se obter a completa função difusividade da

água no solo somente através da analise do avanço da frente de molhamento

em função do tempo.

6. Este trabalho apresenta a equação (56) como uma solução

simples e analítica para a função difusividade, facilitando sobremaneira o

estudo do movimento da água no solo.
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