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RESUMO

O present» trabalho estuda a difusividade e a

condutividade hidráulica da água no solo tipo L. R. d CLato-

solo Roxo distrófico) no processo d» infiltração e redistri-

buiçao de água. Os experimentos foram realizados em labora-

tório Cinfiltração e redistribuie&oD e em campo Credistri-

buiçãcO.

O experimento em laboratório simulou as con-

dições de campo. Utilizou-se perfis de umidade e dados da

frente de molhamento em função do tempo, obtidos durante os

processos de infiltração horizontal e posterior redistri-

bui cão de água em colunas de solo homogêneas.

Equações varacionais de escoamento de água

CBRUCE ft KLUTE, 1990; LIB ARDI et alíi, 198O; HILLEL et alii,

1072?. foram utilizadas nos cálculos. Os dados da posição da

frente de molhamento e dos perfis de umidade foram obtidos
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pela atenuação d» raios gama d» una font* d» AM com

atividade lOOMCi, detectada através de equipamento

eletrônico padrão de espect,rometria gama, com detetor de

cintilacão Na I CT£>.

A partir dos dados de umidade em função do

espaço e do tempo e de modelos analíticos foram determinadas

as propriedades de difusividade e condutividade hidráulica

do solo em laboratório para as duas camadas CO-1O e 1O-25

cnO.

Para o experimento de campo foram utilizados

tensiômetros em duas profundidades CIO e 25 cnO no L. R. d. A

partir dos dados de umidade em função do tempo, estimados

pelo uso de curvas de retenção de água pelo solo, foi

determinada a condutividade hidráulica para as duas

profundidades, durante o processo de redistribuicao da água,

utilizando-se dos métodos de LIBARDI e£ alii C1S8C0 e HILLEL

•I alii Cl9725.

Os resultados obtidos para a condutividade

hidráulica em experimentos de campo e laboratório foram dis-

cutidos e comparados bem como os métodos para sua deter-

mi nacSo.
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DETERMINATION OF SOIL PARAMETERS DURING THE WATER

HORIZONTAL INFILTRATION AND REDISTRIBUTION BY GAMMA RAY
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Author! JULIO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA
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SUMMARY

• The present work studies the water diffusivity

and hydraulic conductivity in a "Latossolo Roxo distrófico"

soil, during the water infiltration and redistribution

processes. ! The experiments were carried out in the

laboratory Cinfiltration and redistribution and in the

field Credistribution}.

The laboratory experiment simulated field

conditions. Soil water content profiles and wetting front

data as a function of time, obtained during the horizontal

infiltration processes and after water redistribution in

homogeneus soil columns, were utilized.

fvariational water flow equations - CBRUCE 9c

LI BARE* •«- *lii( 1000; HILfcEt.+t ali í-,--l&?S>

were u t i l i z e d for the ca lcu la t ions . The data of wett ing

front p o s i t i o n s and of s o i l water content p r o f i l e s were
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obtained through the gana ray attenuation fro» a 241-Am

source, with 1OO ad activity detected by a standard

electronic equipment of ganna spectrometry, with Nal CT£>

scintillation detector.
r

[Fron the soil water content data in function

of space and tine and from analytic nodels, the properties

of soil water diffusivity and soil hydraulic conductivity

were determined in the laboratory for the 0—10 en and 10-25

soil layersTJ

For the field experiment, tensioneters at the

depths of 1O en and 25 en were utilized. From the data of

soil water content as a function of tine, estimated through

the soil water retention curves, hydraulic conductivity was

determined for the two depths, during the water

redistribution process, utilizing the LIB ARDI et alii CIOSO!)

and HILLEL »C alii C197ED nethods.

For the hydraulic conductivity, the results

obtained in the laboratory and in the field were discussed

and compared, as well as its determination.
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1. INTRODUÇÃO

A água é a substancia mais reciclável da natu-

reza. Esta faz part» essencial de todas as formas d» vida

dos reinos vegetal e animal e encontra-se por toda parte na

crosta terrestre e na atmosfera CREICHARDT, 19903.

Um dos reservatórios da natureza no qual a

água pode se encontrar é o solo. Uma definição do solo

CMARCOS, 19823 com duas condições necessárias e suficientes

para identificá-lo dentre os objetos da natureza é: "O solo

é a parte superior do regolito. que cria condições que

permitem que as plantas nele cresçam". Onde o regolito é a

parte superficial que recobre a rocha consolidada e que

resulta da ação e combinação dos processos químicos, físicos

e biológicos do intemperismo.

Aqui assume-se solo como o arranjo da matriz

sólida, composta pelas partículas, agentes cimentantes Cma-

téria orgânica e óxidosD e os poros Cespaços vazios entre as

partículas e entre os agregados?, com estrutura rígida.

Assim a água e o ar sio fatores externos ao solo, que

competem pelo preenchimento do espaço poroso.

A água atinge a superfície do solo quer seja

através de chuvas, quer seja por mecanismos nao naturais

como a irrigação. Ao atingir a superfície do solo é por ei*
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armazenada em seus poros ficando parte disponível para o uso

pelas plantas. Se a capacidade de armazenamento for

ultrapassada, e excesso de • água infiltrada se redistribui

para horizontes mais profundos, contribuindo para a recarga

de aqiiiferos subterrâneos.

A infiltração da água na superfíce do solo e a

posterior redistribuição para horizontes mais profundos é um

fenômeno que ocupa cada vez mais importância na manutenção

da vida na terra, em decorrência da expanção tecnológica e

do aumento demográfico, que gera uma demanda crescente de

quantidade de água e de um maior controle de sua dinâmica no

sol o.

Para o bom crescimento das plantas e conse-

quentemente de altos níveis de produtividade, um dos princi-

pais fatores envolvidos é a disponibilidade de água, portan-

to, o estudo e a compreensão do papel que a infiltração e

redistribuição desempenham nesta disponibilidade é de grande

e real interesse.

Assim são de suma importância ensaios de labo-

ratório e campo envolvendo processos como infiltração e re-

distribui ção de água no solo, bem como a obtenção das pro-

priedades que envolvem estes processos, como a difusividade

e condutividade hidráulica, para que tenhamos soluções para

vários problemas tratados pela Física do Solo, tais como:

perda de água e erosão de solo, escoamento superficial de

água, planejamento de projetos de irrigação e manejo de

água.
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O present» trabalho tea coso objetivo estudar

modelos para o ajuste dos perfis de infiltração e redistri-

buiçSo coa o intuinto de diainuir os erros nat aplicação do

aétodo de Bruce & Klute e Hillel et alii. Ooaparar os aéto-

dos de Libardi mt alii e Hillel et alii para deterainaçao da

condutividade hidráulica e» experinentos de caapo e labora-

tório bm coa os resultados da condutividade obtidos a nível

de caapo e laboratório.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

Tendo em v is ta a importância dos processos de

inf i l tração e redistribuiçao da água no so lo e s te trabalho

trás uma revisão de l i teratura destes processos e das pro-

priedades hídricas do so lo que estão presentes durante a i n -

filtração e redistribuiçao.

O trabalho pioneiro sobre o movimento da água

no solo nao saturado foi fe i to por DARCY Cl8SOD. BUCKINGHAM

Cl907} aplicou a equação de Darcy e demonstrou a importância

da umidade do solo no estudo do movimento da água. A partir

dai verificou a interdependência entre a umidade e a condu-

tividade hidráulica.

RICHARDS Cl9313 combinou a equação de Darcy

para fluxo não saturado com a equação da continuidade e

obteve a equação geral para o movimento nâo-saturado da água

em solos. Este mesmo autor foi um dos primeiros a apresentar

um método para determinação da condutividade hidráulica.

A água ao atingir a superfície do solo pode se

infi ltrar, e pode por ele ser armazenada em seus poros.

Muitos autores trabalharam na determinação das propriedades

hídricas do sole durante o processo de infiltração.
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BRUCE ft KLUTE C19563 desenvolveram una metodo-

logia para a obtenção da difusividade do solo a partir da

umidade em função do tempo de infiltração da água em colunas

de solo homogeneamente acondicionado. Assim conhecendo-se a

difusividade da água no solo e curva de retenção da água no

solo calcula-se a condutividade hidráulica.

REICHARDT et alii Cl 973) em experimento de in -

filtração horizontal em laboratório confirmaram que a d is -

tância da fonte a frente de molhamento é uma função linear

da raiz quadrada do tempo- Utilizando o conceito de meio s i -

milar sugerido por MILLER ft MILLER Cl 956), LIB ARDI ft

REICHARDT Cl973) em experimentos de infiltração horizontal

em cinco solos do Estado de São Paulo, comprovaram a impor-

tância do meio similar sugerindo uma constante de generali-

zação C LIB ARDI, 19737. Em seguida REICHARDT ft LIBARDI Cl 9743

e REICHARDT »t alii Cl979), estudando a infiltração hori-

zontal da água no solo, apresentam equações exponenciais que

estimam a condutividade hidráulica e a difusividade da água

utilizando a constante de generalização.

LIBARDI et alii Cl9823 em experimento de labo-

ratório com sete solos, quatro dos Estados Unidos CCalifór-

nia) e três do Brasil CSão Paulo), aplicaram método proposto

por REICHARDT ft LIBARDI Cl©73) para a determinação da difu-

sividade da água para os solos com diferentes densidades,

comprovando que a densidade afeta diretamente a dinâmica da

água no solo.
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KLUTE C1972), M experimento de laboratório,

utilizou o método do perfil instantâneo e comprovou sua

eficiência para o calculo das propriedades hídricas do solo.

GUERRINI Cl 976} determinou a difusividade

usando dados de umidade e da posição da frente de molhamen—

to. apresentando uma solução para o caso da inflltraclo da

água em solos expansivos, como também uma nova solução

matemática para problemas de infiltração da água no solo.

Em estudos de infiltração de água em solo ho-

mogêneo. MANIAKAS 09791) comparou a infiltração vertical as-

cendente, descendente e infiltração horizontal, caracteri-

zando as situações nas quais é possível obter uma generali-

zação de comportamento físico envolvendo os três processos

de infiltração.

Para determinação de umidade e densidade de

solos, várias técnicas convencionais são usadas. Entre as

não convencionais pode-se citar a determinação simultânea da

densidade e unidade do solo pela atenuação de um feixe duplo

de raios gama como descrito por FERRAZ Cl9743. Utilizou para

isso de duas fontes emissoras, **Am e Cs, sendo esses

detectados por um cristal de Na I CTO de 2 x 2" acoplado a

uma válvula foto multiplicador a e da aparelhagem padrão de

espectrometrla gama.

Através da interação de um feixe de ralos gama

com amostras de solo seco, FERRAZ ft MANSELL Cl9795 determi-

naram a densidade, fornecendo uma descrição completa da téc-

nica com Inúmeras medidas para vir1os solos do Brasil, nas
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energias de OO e 66O JCev e aplicações M problemas agronomi-

cos práticos.

Recentemente, *VAZ Cl9695, utilizando um mini-

tom6grafo com fonte de raios gama, estudou alguns problemas

d» compactação de solos encontrados em diversas situações

naturais e artificiais, confirmando a sensibilidade da ra-

diação gana para estudos de compactação e umidades de solos.

Uma das técnicas convencionais utilizadas para

determinação da umidade é a tensiometria. FARIA C19673 apre-

sentou de uma maneira suscinta e simples de como construir,

instalar e utilizar tensiõmetros.

Após a infiltração da água no solo e seu arma-

zenamento no solo, a água começa a se redistribuir para ca-

madas mais profundas. BISWAS CISCO). YOUNGS C1968a3 e STAR-

PLE Cl9005 realizaram pesquisas sobre a redistribuicão de

água em um perfil de solo e afirmaram que os principais fa-

tores que afetam o armazenamento de água e a disponibilidade

desta para as plantas sSo a textura, estrutura, profundidade

• homogeneidade do solo. Ainda com relação às característi-

cas do solo, JORGE et alii Cl9683 compararam as caracterís-

ticas porosidade e densidade do solo com propriedades hídri-

cas de alguns solos com o intuito de fornecer dados para

pesquisas de irrigação e conservação do solo.

OGATA ft RICHARDS Cl0875, introduziram uma sim-

plificação para o método do perfil instantâneo que consiste

em saturar um perfil de solo, em seguida evitar-se a perda

de água por evaporação. Seguindo as condições iniciais e de
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contorno que sSo verificadas durante o processo de redistri—

buicSo da água con medidas simultâneas de umidade do solo e

do potencial total da água no solo ea uma determinada pro-

fundidade desejada, determina-se a condutividade hidráulica

do solo.

Ea estudos da dinâmica da água M solo nSo

saturado GARDNER a MAIHUTG Cl9680 comprovara* que a conduti-

vidade hidráulica de um solo diminui exponencl ai mente com

aumento do potencial matricial da água no solo.

HILLEL et alii Cl 972) «a um experimento «a

condições de campo, usando a técnica de moderado de neu-

trons e tensioaetria. deterainaraa a propriedade de

condutividade hidráulica, onde uma das condições de contorno

é considerar o lençol f r e i tico bem profunào.

Segundo KIRDA et ai t i Cl974) os processos de

infi l tração e redistribuicâo da água estão sujeitos ao fenô-

meno de histerese do solo.

CAVALCANTE Cl 978) ea experimento de laborató-

r io estudou os processos de infiltraçSo e redistribuiçao da

água no solo. Determinou a difusividade ea função da umidade

para infi l tração pelo método de BRUCE ft JCLUTE CIOSO), e a

conduti vi dade ea função da umidade, KLUIE Cl 872). A umidade

do solo e sua densidade foram obtidas pml* técnica de ate-

nuação da radiaçSo gama. O método usado para a determinação

da conduti vi dade hidráulica no processo de redistri but çao

foi de HILLEL et alii Cl©72) adaptado as condições de labo-

ratório.
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Um outro incentivo para a pesquisa sobre a di-

nâmica da água no solo foi de LIB ARDI Cl 9783, que apresentou

uma simplificação do procedimento de HILLEL et alii Cl972}

tornando-o analítico, apresentando um método de estimativa

da condutividade hidráulica saturada e não saturada a partir

de dados de umidade em função do tempo de redistribuicão em

experimento no qual se previne a evaporação na superfície do

solo.

PREVEDELO Cl9815 apresentou uma proposta de

simplificação de procedimento de HILLEL et ai ti Cl9723, com-

parando com o apresentado por LJBARDI et alii C198CO. Esta

proposta baseia-se na utilização da curva característica de

água no solo, e das curvas de umidade potencial hidráulico

em função do tempo. Para isto utilizou dados obtidos por IVO

et alii Cl9703 e NIELSEN et alii C19733.

VAUCLIM et alii C10823, estudaram comparativa-

mente alguns métodos de determinação da condutividade hi-

dráulica, em solos não saturados do Senegal. Em estudo

semelhante BACCHI Cl9883 analisou comparativamenete quatro

métodos de avaliação da condutividade e demonstrou o elevado

grau de variação dos dados quando se utilizam os diferentes

métodos, mesmo para um perfil de solo bastante homogêneo

como é o caso do Latossol Vermelho Amarelo fase Arenosa.
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3. ASPECTOS TEÓRICOS

3.1. Densidade e Umidade do Solo

Para a construção da curva característica de

Água no solo, em laboratório, a umidade foi determinada pelo

método gravimétrico, após o equilíbrio em dado potencial de

água.

© « ps . ü [U

onde:

© * Umidade do solo a base de volume Cem /cm 3;

ps • Densidade do solo Cg/cm D;

U * Umidade do solo a base de peso Cg. água/g, solo).

Na determinação da umidade do solo em experi-

mento de campo foi utilizada a técnica de tensiometria, uti-

lizando a curva característica.

Em experimentos de laboratório foi utilizada a

técnica de atenuação de radiação gama para a determinação

dos coeficientes de atenuação de massa do solo e da Água, da

densidade do solo após o empacotamento das amostras em

colunas de acrílico e da umidade durante os processos de

infiltração e redlstribuição da Água no solo.
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Partindo da lei d» Beer que estabelece a rela-

ção entre a intensidade da radiação atenuada através de um

absorvedor qualquer e outros parâmetros do sistema podemos

escrever a expressão:

I « Io oxpC-fj . p . xD I2J

onde:

I • intensidade do feixe de radiação emergente do absor-

vedor Ccps);

Io « intensidade do feixe de radiação incidente no absoi—

vedor Ccps3;

Ij » coeficiente de atenuação de massa do absorvedor

p • densidade do absorvedor Cg/cm 3;

x * espessura do absorvedor atravessada pelo feixe CcnO.

Nesse caso, conhecendo-se o absorvedor como

sendo o solo, e este com uma certa quantidade de água, eo

Cumidade do solo seco ao ar5 podemos escrever:

I • Io exp - Cusps + /vaeo2 . x Í3J

onde:

us • coeficiente de atenuação de massa do solo Cem '&>;

u* • coeficiente de atenuação de massa da água Ccuw'gD;

ps • densidade do solo Cg/cm*);

Da equação 131 podemos explicitar o coeficien-

te de atenuação de massa do solo Cps). ou seja:

In lo/l - u* • oo . x
M* " jzr—c



12.

Após o cálculo do coeficiente de atenuação

para um determinado solo podemos determinar a distribuição

de densidade de uma amostra deste solo pois o coeficiente de

atenuação C/JSD é uma constante, logo:

__ _ ín Io^I - ia . eo . x
ps

Quando o s o l o adquire umidades maiores que

, como e o caso após a i n f i l t r a ç ã o ou durante a r e d i s -

tr ibui cão a equação I3J terá mais um termo a d i r e i t a :

I « I o texp-CfiS. ps+fia. eoDxJ. texp-pa. 0. x3 fOJ

Considerando que o primeiro termo da d i r e i t a

possa ser i d e n t i f i c a d o por I ' CCAVALCANTE, 19785 a umidade

será determinada pela equação:
<n I7J
fj» . X

Este procedimento de feixe único somente se

aplica para solos não expansiveis onde ps não e função de e.

3*2* Infiltração Horizontal da Água no Solo

A descrição do movimento de água num meio

poroso saturado e isotrópico foi desenvolvido por Darcy em

1856 e pode ser escrita como:

qo » - Ko *%j Í8)

onde:

qo • é o vetor densidade de fluxo saturado de água

C cm/mi n);

Ko • é a condutividade hidráulica saturada do meio poroso

\ minD;
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yH " * o potencial total da água CcnD.

z = profundidade CcnD. •

Para fluxo saturado, a condutividade hidráuli-

ca na equação 181 é uma constante e representa una proprie-

dade do meio poroso em transmitir água. A equação de Darcy

foi modificada por BUCKINGHAM C19O7) de forma a tornar pos-

sível a descrição do movimento da água nun meio poroso i s o -

trópico não saturado, como o solo, obtendo a equação hoje

conhecida como de Darcy-Buckinghan

5 - - KC«O - 2 g - [91

onde:

q • é o vetor densidade de fluxo de água Ccm/mirO.

Assim a condutividade hidráulica kC«3 se torna

função da umidade. O sinal negativo indica que o fluxo ocor-

re no sentido oposto ao do gradiente do potencial.

O potencial total yH pode ser considerado como

tendo duas componentes: o potencial matricial yhCciiD e o po-

tencial gravitacional yzCcnD, sendo válida a relação

yH • yh + yz HO)

Além da equação de Darcy-Buckinghan, o fluxo

de água através de um meio deve obedecer também a lei de

conservação de massa Cequação da continuidade? a qual em uma

dimensão pode ser expressa como:

-Sr- - ~ - S - »«J

onde:

t • é a coordenada do tempo.
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Substituindo a equação I9J na equação [111

obtém-se a equação:

99

conhecida como equação de Richards.

Introduzindo 1101 em 1121 obtém-se:

Para solo homogêneo, e desde que KCeD e yh

sejam funções univocas de e, podemos introduzir uma nova

grandeza, a difusividade hidráulica DCeD definida por

DC ©5 » KC©D f y 1 U4J

onde:

DC©5 - difusividade hidráulica CcmVmin).

Logo da equação 1131 e 1141 obtém-se:

No caso em que o sistema em estudo é horizon-

tal podemos eliminar a componente gravitacionai do potencial

e a equação em uma dimensão se reduz:

onde:

xCcnO é a coordenada horizontal de posição.

A absorção de água por um sistema horizontal

semi-infinito homogêneo, isotérmico, uni dimensional está su-

jeito as condições iniciais e de contorno

© • © o , x > 0 , t - O I17J

© • © , x •» CP , t 2: O 118)

« - A s . x - O , t S O flQ]
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onde:

es - umidade volumétrica*de saturação Ccm*H O/cm" solcO.

A solução da equação 1101 está sujeita às con-

dições in ic ia is e de contorno e, portanto:

xCe, t3 « XCe3 . t I20J

onde:

XCe3 = coeficiente de penetrabil idade em meio poroso

Ccm/s1</23.

Essa equação nos mostra que o avanço da frente

d» molhamento é uma função da raiz quadrada do tempo.

A difusividade da água no solo DCe3 também foi

estudada através de processos numéricos, dentre os quais o

mais tradicional é o de BRUCE & KLUTE C19563 e comprovado

experimentalmente entre nós por LIB ARDI & REICHARDT Cl 9733,

REICHARDT 0t alii Cl9733.

onde:

to * tempo de infiltração de água no solo Cdia3 no ins-

tante da determinação de DCe3.

Com dados de dlfusividade da água no solo,

obtidos durante o processo de infiltração horizontal a con-

dutividade hidráulica pode também ser obtida pelo emprego da

equação de definição da dlfusividade:
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onde:

&ytosd& « gradient» de potencial matricial.

3.3. Redistribui cão da Água no Solo

3.3.1. Método do Perfil Instantâneo

Con este método procura-se uma solução para a

equação de Rei chards. Para tanto, após a saturação de un

perfil de solo » prevenção da evaporação através de sua su-

perfície, as seguintes condições inicial » de contorno podem

sm- utilizadas durante seu processo de redistribui cão:

e « eCZ> ; t • O ; 2 > O 183)

© - ei ; t > O ; Z « a> 124)

q « O ; t > O ; Z • O 125)

onde:

ei • umidade inicial do solo;

Assim integrando-se a equação 112) com relação

a profundidade Z, obtém-se

f , E-SH - • Lf, ESH L
ou

dz - KCeD ^tf I - KC03 *g? I 120)
fc jx ** |ZÍ

o qual pela condição 129) se torna
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c — dz ».KCei> ^ I 1271

explicitando KC60, temos:

dz

1281
KC«>

Esta equação é conhecida como d» HI LI .El. »i

ai ti C19723. Nestas condições através de medidas simultâneas

de umidade do solo e o potencial total da água no solo

durante um certo período, determina-se a integral da equação

1281, que corresponde ao fluxo de água na profundidade z, e

o gradiente de potencial hidráulico na mesma profundidade.

Um meio de simplificar a resolução da equação

1281 é assumir um gradiente de potencial total igual a 1.

Esta suposição tem sido verificada em vários solos princi-

palmente em maiores profundidades. Para o nosso caso encon-

tramos uma relaçSo entre a umidade e e o tempo de redistri-

buicSo CREICHARDT, 19653, ou seja

5 - A . t" Í291

Assim a integral da equaçZo Í281 fica como o

produto da profundidade do solo z pela taxa de variação da

umidade média ê do perfil, i s t o é,

z 1901|x

onde, A e B são constantes a determinar.
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Derivando a equação I3O1 em relação ao tempo

t, obtemos

^ « A . B t"~* 131J

Substituindo 131] em 1291 teremos

« A . B t*"1 . Z 1321
z

3*3*2* Relação entre a unidade média do perfil de

- solo até a profundidade Z e a unidade en Z

Após o processo de infiltração da água num

perfil de solo sem vegetação, onde se previne o fluxo de

água através da superfície, inicia-se o processo de redis-

tribui ção Cdrenagem interna) no sentido descendente.

Se considerarmos que os perfis de umidade com

o passar do tempo são paralelos C LIB ARDI et alií, 19803,

podemos escrever:

ecz, o - eoCZD + fKü 1331

onde:

eoCZ> • perfil inicial de umidade;

eCZ,O • perfil de umidade depois de determinado tempo;

/KO « fator que depende só do tempo.

Podemos calcular a umidade média do perfil da

seguinte maneira:

,tr> dZ 1341
o

esta define a umidade média de um perfil de solo até a pro-

fundidade desejada Z, assim podemos escrever:

êCZ.O - êoCZ) • /KO f35)
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Substituindo o valor d» /Kt) da equação I33J

na equação 1351 temos

êcz.o « ecz.o + iocz> - eocz> i3Si

podemos substituir êoCZ5 - eoCZ) por uma outra constante b,

logo

éCZ.O - eCZ.O • b I37J

Se encontrarmos situações onde os perfis de

umidade com o passar do tempo não forem paralelos devemos

introduzir um fator na equação 1371

ÕCZ.O - a . eCZ.O + b 138)

onde, a e b dependem só da profundidade Z.

3.3.3. Equação analítica para a variação da unidade

do solo coa o tempo

Integrando a equação 112) de O até uma profun-

didade Z obtém-se

í '-^- dz - KCe? "ZT 1391

o

Podemos resolver a integral da equação 1391

considerando novamente a umidade média até a profundidade Z.

-jE-CZ.O . Z - KC«> *%j 1401

Derivando a equação I3B1 obtemos a seguinte

relação

-42-CZ.O - a * t t ^'° 141)

Substituindo 1411 em 140) ten
a.Z. * * Z ' ° • KC#> - ^ 5 1421
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Considerando casos e» que a condutividad» hi-

dráulica é una função exponenciai da unidade do solo

KCe:> * Ko exp Ir Ce - ecO) 143)

onde:

Ko « condutividade hidráulica saturada;

eo « unidade de saturação.

Substituindo 1431 em 142), considerando o

unitário teremos:

a. Z. £' * Ko exp r Ce - «teO 144)

Integrando a equação 144) de eo a e e de O a

t, temos

e - eo — /nil + y'KS . tl 145)

Em ternos de umidade média até a profundidade Z

ê » êo — /hfl • y>
z° . t] 140)

onde:

• - -z-
F

Dessa forma, fazendo uma regressão linear de

eo - e versus tnt e de êo - ê versus /ht permite calcularmos

as constantes y • Ko, e fica estabelecida a expressão 143)

que relaciona a condutividade hidráulica com a umidade do

solo. Este método é comumente conhecido como método de

LIBARDI &t alii Cl©803.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4 . 1 . Em Condições d» Campo

Para a determinação da conduti vi dade h idráu l i -

ca em campo foram instalados tensi&metros em uma parcela do

s o l o de ta l forma que nio houvesse e f e i t o s de bordas. Dentro

desta parcela uma s é r i e de tensiômetros de manômetro de

mercúrio CFigura 13 foram ins ta lados nas profundidades de 10

e 25 cm. A super f í c i e do s o l o fo i então irrigada com abun-

dância, de ta l maneira que a i n f i l t r a ç ã o em todo perf i l

entrou em e q u i l í b r i o dinâmico Csteady s ta ted , o qual fo i

observado através de l e i t u r a s constantes nos tensiômetros.

O s o l o no qual foram insta lados os tensiôme-

tros fo i L. R. d. CLatossolo Roxo d i s t r ó f i c o ) de Londrina no

campo experimental do IAPAR CInst i tuto Agronômico do Paraná)

da cidade de Londrina - PR.

Logo depois do s o l o ter entrado em equ i l íbr io

dinâmico, cobriu-se o mesmo com p l á s t i c o para evitar a

evaporação. A água contida no per f i l r ed i s t r ibu iu - se pelo

processo de drenagem interna e a medida que e s s e processo

evoluiu, l e i t u r a s periódicas dos tensiômetros foram f e i t a s

durante 29 d ias de redistr ibuiçSo.
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En una área ao lado da parcela experimental

foi aberta una trincheira C l x l x l n O e coletada 6

amostras de solo con estrutura natural en cilindros de

Kopeck CSOcn"} para a determinação da densidade do selo ps.

Cĝ cm'̂  e da curva de retenção da água.

Para confecção da curva característica de

retenção da água yh = y&i CeO en condições de campo, pelo mé-

todo de secamento for an pré-estabeleeidas as tensões sob as

quais as amostras foram submetidas:

1» Em mesa de tensão CO,1 e i kPaD.

2. Câmara de pressão de Richards CIO kPaD, conforme mos-

tram as Figuras 2 e 3.

As amostras foram saturadas durante 48 horas e

submetidas aos respectivos potenciais. En seguida esperou-se

o equilíbrio que se deu aproximadamente após 48 horas. Para

cada amostra foram feitas três repetições e con a equação

II] foram determinadas as unidades CO, sendo seus valores

utilizados para a construção da curva característica de cada

profundidade Cy/h versus ©, como descrito no Item 3.15.

Con as leituras feitas nos tensiômetros e com

as curvas características da água no solo, obtlveram-se as

umidades do solo.

A partir da umidade do solo como uma função

dos tempos de redistribuição aplicou-se o método de HILLEL

• t alii Cl 072) e o de LIB ARDI mt alii C198CO para o cálculo

da condutividade hidráulica, como descrito no item C3. 3D.
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Figura 2 - Esquema experimental da Mesa de Tenslo utilizada

na construçSo da curva característica de retenção

de água.
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Para as mesmas amostras qu» s» confeccionou a

curva característica, s» determinou também a poros!dad» to -

tal , macroporosidad» e mi croporosidad» através da densidade

do solo, densidade d» partículas » dados da curva d» reten-

ção CKIEHL. 19795.

Nas mesmas profundidades foram retiradas amos-

tras d» estrutura deformada, qu» foram enviadas ao labora-

tório para analise granulométrica Cmétodo d» pip»ta3.

4.2 Em Condições de Laboratório

4*2*1* Acondicionamento das amostras de solo

O solo foi o mesmo utilizado no experimento d»

campo, tomando amostras d» duas profundidades CO-10 » 10-25

cm), qu» depois d» secas ao ar foram passadas em peneira d»

2 mm.

A partir dos dados d» densidade do solo no

campo foram determinadas as quantidades d» solo qu» deveriam

ser levadas aos cilindros metálicos d» 1OO cm , cuja f inal i -

dad» foi confeccionar a curva característica da Água no solo

com estrutura deformada Cpara cor.fvccão da curva caracterís-

tica utilizou-se o mesmo procedimento descrito no item 4.13.

As mesmas condições foram utilizadas no empacotamento do

solo nas colunas d» acrílico C90 cm d» comprimento » 9,0 cm

d» diâmetro? simulando as condições d» campo. Estas colunas

foram utilizadas nos testes de in f i l t rado • redistribuiçao.
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4.2.2. Si stem de Medidas

Para a determinação da umidade e densidade do

solo em laboratório CLaboratório de Física Nuclear Aplicada

da Universidade Estadual de Londrina, P. R. 2> foi construído

um sistema de atenuação de radiação gama, que contava com

dispositivo de movimentação de fonte de raios gama e detetor

e a amostra fixa Cpara o nosso caso coluna de soloD, sendo

que o movimento de fonte e detetor é feito por um motor como

mostra a Figura 4.

ocreron

COLUMOOft

COLUNA DC ACRÍLICO C / «OLO

ftESMVATÓltlO D'Â«IA

•UPOftTC

MOTO»

Figura 4 - Sistema de infiltração horizontal utilizados para

medidas em laboratório.
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A fonte de raios gana utilizada foi de Z4IAn

C1OO MCiD con a eletrônica padrão de espectronetria gana,

sendo que o detetor foi o de cintilacSo Na I CTO. A foto do

sistema é mostrada na Figura 5. Foi calculado com detalhes a

melhor colimacSo do sistema sendo que para a fonte a

colimação tem orifício de diâmetro 2 mm e para o detetor a

colimação tem orifício de diâmetro 5 mm. A confiabilidade do

sistema foi verificada fazendo medidas do coeficiente de

atenuação "/j". Cem S$> da água e do alumínio que tem seus

valores conhecidos na literatura CFERRAZ, 19743.

4.2.3 Determinação da densidade do solo

Inicialmente foi calculada a densidade do solo

pelo método convencional da massa/volume Cg/cn "> em pequenos

cubos de acrílico e logo em seguida determinou-se o coefi-

ciente de atenuação de massa para o solo em estudo Ĉ is2

através da equação 14J.

Depois de determinado o coeficiente de atenua-

ção do solo Cfjs é constante para uma determinada energia?

foi determinada a densidade do solo com o emprego da equação

[51. Esta técnica é descrita por DAVIDSON et alii Cl©035,

REICHARDT C1QO&> e FERRAZ 00743. A fim de verificar a homo-

geneidade da coluna de solo a densidade foi determinada para

cada dois centímetros da coluna.
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4.2.4. Processo de infiltração da água no solo

A partir dos dados de densidade do solo em ca-

da 2 centímetros da coluna de solo, esta foi considerada sa-

tisfatória quanto a homogeneidade e quanto ao valor médio de

densidade comparado com valores de campo e assim a coluna

foi submetida ao processo de infiltração de acordo com a

geometria indicada na Figura 5.

Figura 5 - Foto do sistema de infiltração Horizontal com a

eletrônica padrão utilizada.

Um recipiente com graduação volumétrica, cheio

de água foi conectado a cada coluna de solo, estando a água

sob uma tensão constante e praticamente nula. Na extremidade
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final da coluna foi colocada una placa de ai uni ni o perfurado

para nSo haver perda de solo e permitir o fluxo livre de ar.

Na outra extremidade foi colocado um disco de papel de

f i l tro cuja finalidade foi evitar perdas de solo durante o

preparo da amostra e melhor permitir a entrada de água no

solo durante a infiltração. CFigura K). Em seguida iniciou-

-se o processo de infiltração horizontal.

A distribuição da umidade foi medida em tempos

arbitrários Cti> com o emprego da equação 171, sendo que a

umidade inicial do solo CecO foi obtida pelo método gravi-

métrico.

Posteriormente foram confeccionados os perfis

de umidade versus o tempo de inf i l trado para cada ponto de

interesse e com base nestes perfis obteve-se as curvas de

umidade versus distancia CcnO para cada tempo determinado.

Para cada coluna de solo for an feitos vários perfis de

umidade. Foram também realizadas medidas do avanço da frente

de molhamento em função do tempo de infiltração.

Os valores da difusividade da água no solo

para cada perfil de umidade foram obtidos através do método

de BRUCE e JCLUTE C1OS6D, utilizando a equação 121J.

Uma vez determinados os valores de difusi-

vidade DCe), calculou-se a conduti vi dade hidráulica durante

a infiltração para os mesmos valores de umidade, usando-se a

equação 122), sendo que os valores de &v*>/ô& foram obtidos

da derivada da equação e versus yh CDOURADO NETO et alii,

10903.
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1 Cilindro Graduado

Papei ot f i l tro

Porofuso

Figura 6 - Esquema da coluna d» solo acoplada ao reservató-

rio d* água.
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4.2.5 Processo de Redistrlbuição

Cessado o processo de infiltração que atingiu

aproximadamente 40 cm da coluna de solo, iniciou-se o pro-

cesso de redistribuição com a coluna sendo levada da posição

horizontal para a posição vertical para que a água pudesse

drenar naturalmente como em condições de campo. Foram feitas

medidas de umidade nas posições de IO e 25 cm das colunas

para vários tempos de redistribuição até 25 dias. Posterior-

mente obteve-se os perfis de umidade em função do tempo de

redistribuição. Com estes dados aplicou-se o método de

HILLEL et alii C1972D e LIBARDI et alíi Cl9805 adaptados as

condições de laboratório para o cálculo da condutividade hi-

dráulica, como descrito no item C3. 3D. O gradiente do poten-

cial total C—gç—D foi considerado unitário devido a grande

dificuldade de sua medida em colunas de solo no laboratório.



33.

S. RESULTADO E DISCUSSÃO

Os dados do coeficiente de atenuação de massa

CpD da água e do alumínio determinados experimentalmente se

mostraram próximos aos valores conhecidos na literatura

CTabela 13 dando uma boa confiabilidade para o sistema de

medidas CFERRAZ, 19743.

Valores médios da densidade do solo no campo e

nas colunas de solo em laboratório e seus respectivos des-

vios padrões CcO sâo mostrados na Tabela 2. Os dados de

umidade inicial do solo antes da infiltração nas colunas de

solo também sSo mostrados. Podemos observar que o empacota-

mento do solo em colunas foi satisfatório comparado com os

valores de densidade do solo em condições de campo. A Figura

7 mostra a distribuição de densidade do solo nas colunas até

30 cm, abrangendo as duas profundidades de interesse: 10 e

25 cm.

Na Tabela 3 estão contidos os resultados da

granulometria do solo estudado nas duas profundidades. Os

valores de porosidade total, macr opor osi dade e mi cr operosi-

dade sao mostrados nas Tabelas 4 e 5. Podemos observar que a

porosidade total em campo e laboratório praticamente nSo se

alterou, mas a relação entre macroporosidade e microperosi-

dade foi diferente.
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Tabela 1 - Valores do coeficiente de atenuaçSo de massa Cfj>

da água e do alumínio Cexperimentais e os conhe-

cidos em literatura}.

MATERIAIS AJC EXPERIMENTAL) ôfj pC LITERATURA)
Cem: -"* ' — * —

Água 0 ,2O O.OO26 O.2O 0,0021

Alumínio 0.23 O.OO3O 0,27 0,0019

Tabela 2 - Valores médios da umidade do solo seco ao ar,

densidade do solo Cps) seu desvio padrão Có2 no

caispo e em colunas em laboratório.

SOLO

L. R. d.

PROFUNDIDADE
Cem)

IO

25

0,

0,

« 0

068

053

CAMPO

C g-^cm")

1 . 1 O

1 , 1 4

6

O.O7

o.oe

LABORATÓRIO

CgXcm"}

l , O 4

0,98

6

O.O4

O.O5

Tabela 3 - Análise granulometrica Cmétodo da Pipeta) para o

solo L. R. d. nas camadas CO-1O e 1O-2S cm>.

SOLO

L. R. d

PROFUNDIDADE
CcnO

0-10

10-25

ARGILA

74

76

SILTE

C%>

16

15

AREIA

10

9

CLASSE
TEXTURAL

Arg i la pesada

Arg i la pesada
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Tabela 4 - Valores d» caapo da densidade do solo, densidade

d» partículas, por osi dad» total, ncr opor osi dad»

» ai croporosi dad» para o solo L. R. d. nas duas

profundidades.

SOLO

L. R. d.

SOLO

L. R. d.

PROFUNDIDADE
Cca>

1O
25

PROFUNDIDADE
CcnO

10
25

DENSIDADE
DO SOLO

<:„•«•:

1.1O
1.14

DENSIDADE
PARTÍCULA

>

3,03
3,07

POROSIDADE MACROPO- MICROPO-
TOTAL ROSIDADE ROSIDADE

C5O

64
63

52 48
SO 50

Tabela 5 - Valores d» laboratório da densidade do solo, den-

sidade d» partículas, porosidad» total, aacropo-

r osi dad» • mi croporosi dad» para o solo L. R. d. CIO

» 25 cnO.

SOLO

L. R. d.

SOLO

L. R. d.

PROFUNDIDADE
Cem)

1O
25

PROFUNDIDADE
CcnO

10
25

DENSIDADE DENSIDADE
DO SOLO PARTÍCULA

Cg/cm*}

o.oe
0,87

POROSIDADE
TOTAL

CK

07
71

3,O3
3,07

MACROPO- MI CROPO-
ROSI DADE ROSIDADE

>

20 71
38 62



1.4-

1.3.

\
ft
V

- 1 . 1

K

C .9.
H

u
fi .1

f fc ltCM

canimmo u COURMUCIO

Figura 7 - Distribuição da densidade do solo Cg/cm':) mm fun-

çlo do coapriawnto das colunas d* solo para mm

duas profundidades.

EM condições d» laboratório a percentage» de

•acroporos dlainuiue consequent»ai>nte a «i cr opor osl dade au-

•entou comparando cos os dados de campo. Isto pode ser Jus-

tificado pois em laboratório as amostras foras peneiradas,

destruindo sua estrutura natural* com isso foi modificada a

agregado do solo diminuindo a sua macroperosidade.
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Os valores da umidade Cem /cm 5 para cada pro-

fundidade do solo submetida a diversas tensões, em condições

de campo e laboratório estSo representados nas Tabelas 6 e

7, sendo que as curvas caracte» isticas da água no solo e

suas respectivas regressões estão representados nas Figuras

8 e O.

Tabela O - Dados da Umidade volumetric* Ce « CB'/CB1) e do

potencial matricial Cyh * cm H CO para as duas

profundidades em condições de campo.

POTENCIAL MATRICIAL

PROFUNDIDADE

Cem H 0}

10
25

1

O,

0,

4743

4489

IO

O.414O
0,3629

QO

0,3045

0,3128

3OO

0,2541

0,2780

1000

O.2287

0,2571

3000

0,2218

O,2443

Tabela 7 - Dados da Umidade volumetric* Ce • cm*A;mS2 e do
potencial matricial Cyh • cm HO) para as duas
profundidades em condições de laboratório.

PROF.

10

25

1

0,

0,

0529
038©

1 0

O,

o,
,5944

,5952

POTENCIAL MATRICIAL
Cem ÍM»

3 0

O.5O4O

0,4917

B0

0,4708

0,4414

3OO

0,3709

0,3459

1O00

0,

0,

,3398

,3006

3O00

0,
0,

,3227

,2879
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l e t * <CM3/CM3)

1.3T

Sr-

Teta (c«3/cn3>

t .3 T

€urv<

B.0<—i i i i > i i i i fl.fll i 1 1 »—i 1 i > i
8 - 4 - 8 - 1 2 - 1 6 8 1 2 3 4

Pot.Hatr.(atN) *F

Teta <CH3/CN3> Teta <cn3/cn3>

8.5 r

Curva Z

Figura 8 - Curvas característica da água no solo para as

duas profundidades, 2*10 cm Ccurva 13 e 2-25 cm

Ccurva 23 e suas respectivas regressões para as

condições de campo.

2 - 10 cm * e - 0,222 +

Z • 25 cm * • • 0,244 +
0,205
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Teta <CM3/CH3)

1.7-,
Teta <CR3/CH3)

i .7r

Curva L

8.8 I > i i i i

-4 -8 -12 - 1 *
Pot.Matr.<atn)

i i—i 1 1

Teta (c«3/c«3)

0.0
-4

Teta (cn3/cn3)

8.7T

—> I
-8

4—^7—4 8.8

Curva 2

-12 -16
ftot.Matr.Utn)

-4 1-

Figura O - Curvas característica da água no solo para *s
duas profundidades, Z«10 cm Ccurva 13 • 2-25 cm

(curva 2) • suas respectivas regressões para as
condições de laboratório.

O,93O
Z - 1O cm +

Z • 25 cm *

• 0,323 +

-0,288 • 0,381
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O avanço da frente de molhamento em função da

raiz quadrada do tempo, durante o processo de infiltração

horizontal, está indicado na Figura IO. Podemos observar que

o avanço da frente de mol hamento é menor para Z * 10 cm,

isto é justificado pois a densidade do solo na primeira pro-

fundidade é maior CTabela 2 e Figura T> e consequentemente

o avanço em função do tempo é menor.

2*0

1 (HIMItt 1/2)

Figura 10 - Avanço da f r e n t e de mol hamento em f une 2o da r a i z
quadrada do tempo para a s duas profundidades.
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Os perfis de unidade no processo de infiltra-

ção são mostrados nas Figuras 11 e 12.

Perfis tt llmJafc: Infiltra:» lerismtal

.1.

.75.

.7.

.65.

a Ptos ExperiHt»tais:125 mn.
| Ptos Exp*rinMtais:175 n i .
f Ptos Cxvmimtais:3W mi.

- Cvm Teórica
- Cova Teórica
- Ctova Teórica

t t

t t

tf,

WT 39 à 3*4 £l'4 1. li Á À a'4 à

nan n WUMDRO : x<oo

Figura 11 - Perfis de umidade durante o procnsso de infil-

tração para a profundidade de IO cm.
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.S3

.*.

.75.

.7.

.69.

Perfis fe lmfefe:Infiltracae NarizMtal

A tios txrtrim»Uis:ui9mn.
| ftos ExftMM*tais:t=15lK».
• Pt»s

- ( K n Teórica
- Curva Iemca

- Curva Teórica

• t

m w i w HOLHAUHIO: X(CX>

Figura 12 - P«rfls d» umidade durante o processo d* infil

tração para a profundidad* d» 28 o .
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Os valores da difusividade da água e da condu-

tividade hidráulica do solo durante o período de infiltração

são mostrados nas Tabelas 8, 9, IO e 11, sendo que seus

valores médios apresentados nas Figuras 13 e 14.

Analisando os dados de difusividade mostrados

nas Tabelas 8 e 9 observa-se que existe uma grande variabi-

lidade mesmo para valores de uma mesma coluna de solo Cpro-

fundidade? mas obtidos em tempos CperfisD diferentes. Isto

já foi observado pelos próprios autores do método CBRUCE a

KLUTE, 195B:> e em nosso meio por LIB ARDI & REICHARDT Cl 9733

e CAVALCANTE Cl9785. Um dos principais fatores para está

variabi1idade, acha-se na determinação da tangente Cdx^de),

pois não há um critério definido para a sua determinação.

Para o cálculo da condutividade utilizou-se dos valores

de DC©3 e da derivada da equação de e em função de yh

CFigura 9?.

Os valores da difusividade e condutividade

hidráulica para o processo de infiltração na profundidade de

25 cm foram maiores em comparação com os valores da primeira

camada CFigura 13 e 143. Isto pode ser justificado pelo fato

de que a camada até 10 cm o solo de Londrina possui uma

maior compactação, uma maior quantidade de matéria orgânica

e uma menor macros!dade e com isto o solo interage mais com

a água infiltrada fazendo com que a água tenha uma menor

velocidade e consequentemente os valores de difusividade e

condutividade hidráulica serem menores.



Tabela 8 - Valores da difusivir .de da água no solo durante o

processo d» infiltração para três perfis de umi-

dade, na profundidade IO ca.

UMIDADE

cm", cm"3

0,38

0,54

0,57

0.58

UMIDADE

0,35

0,53

0.59

0,62

UMIDADE

0,33

0,54

0,60

0,02

rei x de
Jeo

1.14

2.90

4,60

6,74

r6d x de
Jeo

1.22

4.14

6.11

7,99

rei x de

2.24

5,92

10,01

14,44

1

d x
d e

12,50

61, OO

24O.O0

800.00

2

d x

IO. 44

72. OO

133,33

700,OO

3

dx

35,71

101,81

235,00

880,OO

Dçe>
Cc«Vdia3

137,02

170O.96

11076,92

51846,15

DC«O

61.23

1433.08

3916,57

26889,42

DÇ«O
Ccn /dia?

192,28

1448,83

5054,68

29911,53

x. de
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Tabela 9 - Valores da difusividade da água no solo durante o
processo de infiltração para três perfis de umi-
dade. na profundidade 25 ca».

UMIDADE

eV. c«~*

0.23
0.45
0.51
0.53

UMIDADE

C M ' , cnf*

O.4O

0.49
0,53
0,54

UMIDADE

cm . cm

O.32
0.46
O.5O
0.52

fei x de
Jeo

0.68
2.24
4.O4
5.92

fOi x de
Jeo

2,55
5,81
9,33

12,94

l̂ i x de
Jeo

1.06
2.66
4,44
6.28

1

d x
d e

12,31
4O.OO

111,11

80O.OO

2

d x
d e

49,23

128,00
333,33

ÍOOO.OO

3

d x
d e

7,27
64,61

144,00
580,OO .

DCeO
CcwVdiaD

246.2O
2635,29

13202.48
139294.11

DCe)
Ce» >dia5

909.69
5388,98

22536,OI
150028,98

DCe5
Ccn -^diaD

27,72
618,21

2299,85
13102,15

DCeD d x e i
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Tabela 10 - Dados da conduti vi dade hidráulica durante o pro-

cesso de infiltração para profundidade de IO cm.

UMIDADE

CcmVcm*D

0,35

0.4O

0,45

O.5O

0,55

DCea

CcmVdiaD

116,72

276.52

655.1O

1551,99

3676,79

DCe)

dyh/ae

Cem H 0)

-16O89.O

-1631.0

-565,0

-293.0

-86.0

KCe)

Ccm^diaD

O.OO73
0,1695
1,1595
5.2969

42,7534

Tabela 11 - Dados da conduti vi dade hidráulica durante a in-

filtração para a profundidade de 25 cm.

UMIDADE

Cem /cm 3

0,35

0.40

0,45

O.5O

O.55

ICC « 3 m J2

DCe>

CcmVdiaJ

227,66

784.35

2702,27

9310,05

32075,58

Cem H 05

-2178,0

-683.0

-345,0

-222,0

-173,0

KC«

Cem/dia?

0,1045

1.1484

7,8327

41,9372

185,4080
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<
s

u
A

V

HMMK <0B/OO>

Figura 13 - Valor»» da difusividad» hidráulica •» fundo da

umidade obtidas durant» o procvsso d* infi l tra-

ção • suas rvspvctlvas r*gr*ss6*s:

Z » IO ca: DC«5 - 7,04x10* *xp 17,24 C*-0,Q02B>

Z • 29 cn: 0C«> - 9,40x10* mxp 24,89 Ce-0,31785
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HMMK (OO/OO)

Figura 14 - Valores da condutividad» h id ráu l ica em funçio da

umidade obtidas durante o processo de i n f i l t r a -

d o e suas respectivas regressões:

Z - 10 cm: DC«> - 3,02x1 O* exp 41,00 €«-0,9089?

Z - 29 ca: DC6> • 1,18x10' exp 37,13 C*-O,917B3



49.

A unidade do solo e» função do tempo de redis-

tribui çao, con suas respectivas regressões para os experi-

mentos de campo e laboratório estão representados nas Figu-

ras 15, 16. 17 e 18.

Nas Tabelas 13 e 14 são representados os valo-

res dos tempos de redistribuicão. umidade, densidade de f lu-

xo de água para cada profundidade bem como os valores da

condutividade hidráulica CMétodo de HILLEL et a l iO para os

experimentos de campo e laboratório. Considerou-se o gra-

diente do potencial igual a i . sendo que os valores de de^dt

foram determinados derivando a equação de e em função de t

das Figuras 15. 18. 17 e 18.

As Figuras 19 t 20 mostram os valores da con-

dutividade hidráulica em função da umidade com suas respec-

tivas regressões para os experimentos de campo e laborató-

rio, onde se aplicou o método de HILLEL et alii.

Patr» a determinação da condutividade hidráu-

lica no processo de redistribuirão da água pelo método de

LIB ARDI *l alii Cl9903. foram feitos os gráficos C©o - tí>

versus /ht e Ce - S> versus Jht para as duas profundidades

CIO e 25 cm) em condições de campo e laboratório como

determina a teoria nos itens 3.3.3 equações 43 e 40. Estes

gráficos com suas respectivas regressões são mostradas nas

Figuras 21, 22, 23 e e 24.

Em posse destes dados foi possível determinar

as constantes K e y e assim determinar á condutividade hi-
o

dráulica em função da umidade, como mostra as Figuras 25 e 2S.
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HMS K UUMINIIfcnKMIMK , » • 01

txrmantus Tttric»

•as—^
TWKKHMJ

Figura i ^ ~ Ptrfij d> uaidad* m funcSo do tmpo dm r«dls-

tribulçlo m •xp»rl«»nto d* laboratório para

profundidade dv 10 c», • sua respectiva r«gr«s-

sle:

• - 0.48112 . t"0"0940
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.3
.2

SI .

MBOS K MMMIOKIO:nOFUND!M9E ,3=25 CM

Fontes ExyeriNentais -Curva leoriea

IBIPWlIiS)

Figura 1© - Pmrtil d» umidad» mm ftmçào do t*npo d» r e d i s -

t r i b u i ç2o mi mxpmrínmnto ú» l a b o r a t ó r i o para

profundidade de 29 ca» e sua respectiva regres-

são:

• - 0,4132 .
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.55
MSOS PE CftWO :n»FOND»E , 2=19 CM

.3.

.35

,25.

.2.

f Pontos Exptriiwntais -Curva Teórica

.2 ill 18.2 15.2

TDWMIIÉ8)

2S.2 3f

Figura 17 - P»rf 11 d* umldad* mm funçSo do trnnpo d» rvdis-

tribuicfto mn •xpvrlmnto d* campo para a profun-

didade d* 10 cm, • sua rvspvctiva r*gr»sslo:

- 0,3203 , "O.OP7O
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.5.

.45 .

I ,
8

.35.
m

a

.25

S3.

M90S IE CAMPO :FM>FUKDIMK . Z=2S CM

fontos CxperiMntais -Curva Teórica

Sã aí
TBffO(»I«)

Fiyura 18 - Pwfll d» umldad» mi funçio do tmnpo d» r•dis-

tribui, çio vn vxpvrinwnto d» cjunpo par* a profun-

didade d* 29 en, • sua respvctlva

• - O.3203 . i'
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Tabela 13 - Valores dos tempos de redistribuicao. unidade,

densidade de fluxo da água Cde^dt.AO e a condu-

tividade hidráulica durante o processo de redis-

tribui cão para o experimento de laboratório.

TEMPO Z © d © / d t . A7 ZdO/ 'dt . A7 KC©3
Cdias} CcnD C c i / c n ) Cem H ̂ O/dia} Cem H ̂ O/diaD Cem/dia)

0.2 O-IO O.525

10-25 O.432

0.7 O-1O 0.491

1O-25 ' 0.419

1.7 , O-1O 0.467

10-25 O.4O0

4.7 0-10 0.442

10-25 O.399

7.8 0-10 0.431

1O-25 0.394

17.8 O-1O 0.412

1O-25 0.386

-1.418

-0.547

-0,379

-0,151

-O,149

-O.O61

-0,051

-O.O21

-O.030

-O.O13

-O, OI 3

-O.OO5

-1.418

-1.965

-O. 379

-0.53

-0.149

-0,21

-O. 051

-O.OB7

-O. O3

-O.043

-0. OI 3

-0,018

1.418

1.965

0.379

O.53

0.149

O, 21

0.051

0,072

0.03

O.O43

O. 013

O.O18
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Tabela 14 - Valores dos tempos d» redistribuicio, unidade,

densidade de fluxo da água Cde/dt. AO e a condu-

tividade hidráulica durante o processo de redis-

tribui çâo para o experimento de campo.

TEMPO Z e d e ^ d t . AZ Ede/dt. AZ KC©3
Cdias? CcnO Ccm'/cn*) Cem H O/diaJ Cem H O/dia3 Ccrn^ia)

0.2 O-IO O.34O -0 ,632

-O.6O9

0.7 0-10 0.324 -0,172

-O,168

1.7 O-1O 0.314 -0.069

-0 ,067

4.7 0-10 0.302 -0,024

-O,024

7.8 O-1O 0.297 -O.O14

-O, OI 5

17.8 0-10 0.296 -O.014 -O. OI4 O. OI 4

1O-25 O.3O4 -0,015 -0,029 0,029

O-1O

1O-25

0-10

1O-25

O-1O

10-25

0-10

1O-25

O-1O

10-25

0,340

0,333

0.324

O,323

O. 314

0,316

O. 302

0,308

O. 297

O.3O4

-O. 632

-1.241

-0.172

-0,34

-O. 069

-O,1365

-O. 024

-O.O48

-O. OI 4

-O.029

O. 632

1.241

0.172

O, 34

O. 069

0.136

O. 024

0.048

0.014

O.O29
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Figura 19 - Valor» da condutl vi dad» hidráulica mm funcSo da

umidad* obtidos durant» o processo d» rvdistr l -

buiçlo Cmétodo d* Hi l lv l »t alif> «n wxprLt—nte

ám laboratório, • suas rvspsctlvas r«gr*ss6vs.

Z • IO cn: KCe> * O.49 wxp 30.24 Ce - 0,0089).

Z > 25 cm: KC«> - 488.63 *xp 101.38 Ce - 0,53205.
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Hetodo

25.
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-15
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20 - Valorws da condutlvidad* hidráulica «m funçlo da

umidad» obtidos durant» o procvsso dv r»distri-

buicfo Cmétodo d* Hillvl *t aUO »m «xpvrlnvnto

d» campo, • suas respectivas regressões:

2 - 1 0 cm: KC«O - 12,33 exp 86,41 Ce - O,4O82>.

Z - 29 cm: KC«3 • 482,IO exp 178,39 Ce - 0,38197.



Htto* Literal

Lnt(hons>

Figura 21 - Dados de eo - 0 Cc»Vc«ft en função do tvnpo d»

r v d i s t r i b u i ç S o para as duas profundidades * « mx-

pvrimvnio d» laboratório • suas respectivas re-

gressões:

Z • 10 ca: 6o - » • 0,0890 • 0,0248 Alt

2 - 28 em: «o - • - 0,0677 • 0,0116 «nt



Figura S2 - Dados d» eo - • C< mVc»'> m funçSo do t*»po d»

rvdistribuicXo para as duas profundidades *m *x-

pvrinwnto d» laboratório * suas rvspvctivas r» -

grsssoss:

Z • 1O c i : eo - • - O.OeOO * 0,0248 Alt

2 - 28 en: •© - • - O,O48S • O,O181 Ait
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fetodo litortí

Lnt(heras)

Figura S3 - Dados d» Oo - • CcmVcw'? »m f u n c l o do tmnpo d«

r v d i s t r i b u i e l o para a s duas profundidades mm wx-

ptriwnto d» canpo • suas r«sp«ctivas r»gr»ss5ss:

Z » 1O cm: «o - e - O.0916 + 0,0113 «it

Z - 29 cm: «o - a - 0,0387 + 0,0077 4ht
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Hetoâo Libarii

UMJwras)

Figura 24 - Dados d» «o - 5 CcmVc»*} em funcio do tempo de

redistribuiçSo para as duas profundidades em ex-

perimento de campo e suas respectivas regressões:

Z • 10 cm: eo - e - 0,0510 • 0,0113 Alt

2 - 25 cm: «o - e - 0,0441 -»- 0,0006 fet
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Figura 26 - Valores da condutividade hidrául ica «m função da
umidad» obtidos durant» o processo d» r e d i s t r i -
buiçZo Cmétodo dm Libardi »t a U O «n •xpsTluwn-
t o s d» laboratório • suas respect ivas regressões:
Z - 10 ca: KCe:> • 0.8101 exp 40.00O4 C0-O.S9295
Z - 25 cn: KCtó - 10,9963 exp 8©.O5OBCe-O,S178D



6 3 .

Figura 26 - Valor** da condut-iv±dad» hidráulica •» funcZo da

umidad» obtidos durant* o proc»»»o d» r»distri-

buiçlo C método d» Li bardi »t al HO mm «xp«-iB»n-

tos d* caapo • suas rsspvctlvas r«grsss6«s:

Z • 1O C»: KC*> - 10,8088 »xp 88.33O2 Ce-O,4O8K>

Z - 29 c»: KC*> - 28,0907 *xp 12O,O337C<»-0,38ia5
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A Figura 27 mostra dados da conduti vi dad» hi-

dráulica ea função da uaidade obtidos nos experimentos d»

caapo • laboratório utilizando o método d» HXLJLEL. mt alii.

Podemos observar que os valores d» KCeO em condições d» caa-

po foram Maiores para uaa — T > umidade nas duas profundida-

des estudadas. Isto aconteceu taabéa para o Método de Libar-

di COMO Mostra a Figura 28. Isto pode ser explicado devido a

modificação da estrutura e agregação do solo quando peneira-

do e eapacotados nas colunas de acrílico e* laboratório. COM

a aodificaçSo da estrutura e agregacZo a relaclo entre aa-

croporosldade e aicroporosidade taabea foi Modificado, coa

isto o solo ea condições naturais possui UM porcentagem de

aacroporos aaior do que quando peneirado e eapacotados nas

colunas ea laboratório CTabela 4 e 5>. Assia sendo a macro-

porosidade a caapo dará uaa aaior drenagem interna » conse-

quentemente UM aaior condutividade hidráulica. Observamos

taabea que a conduti vidade hidráulica foi aaior para a pro-

fundidade de 39 ca para ambos os experimentos Ccaapo e labo-

ratóricO e ambos os métodos CHILLEL mt alii » Libardi 0t

alii'). Isto se Justifica pela maior densidade do solo na

profundidade d» 10 ca CTabela Z> e assia uaa menor velocida-

de de redistribuído, refletindo no valor da conduti vidade

hidráulica.
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Conpanc'M IfctoJo lillellCaitpo/Laboratorio

25.

28.

IS.

18.

0 i=18cn:Canpo
1 >=25cn:CaHvo

C i=l(fc»:lakoratopio
w X=25CN; Laboratório

M

Flgur* 27 - Comparação da condutivldad* hidráulica *n funcío
da umidad», obtidos *in *xp*rin*nto mm condic5*s
dm campo • laboratório ut i l izando o método d*
Hill»! vt alii.
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Conparac'ao Httodo Litardi:CaMpo/Lahor»tDrio

Q s=
ft I=25CM:Laboratório

Figur* 2 8 - Comparaçío da conduUvidad» h i d r á u l i c a »m f u n ç l o

d* umidad», o b t i d o s »jn •jqpariiiwnto mm c o n d i c o v s

d» campo • labor a t a r i o u t i l i z a n d o o método d»

Ubardi »t alii.
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A Figura 29 trás a comparação dos métodos de

Libardi et alii e Hi l l » l oi alii para a determinação da con-

dutividad» hidrául ica em experimento de laboratório. Podemos

observar que a condutividade é maior para o método de HiLLEL

et ai t i para as duas profundidades para uma mesma umidade.

I s t o fo i observado também na comparação dos métodos em

experimentos em condições de campo como mostra a Figura 30.

Cowparac'ao 4o HetoJo Litardi r ViHer.Ukoratorie

25.

2ft

15.

It
n

V

V

-10

-25.

-39 I

0

r

2 .ÍS '3 .és

2=25n:Hilltl

.4 .45 .!

lNiJa*<CH3/CM3>

Figura 2O - Comparação do método de Libardi et alii e de

Hillel et alí< para determinação da condutivida-

de hidráulica em função da umidade em experimen-

to de laboratório.
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Cmrarac-ao Jo HttoJo likarti e >illtl:Cwr*

25.

2f
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Q 2=18w.likar

| 3=25en:likai

^y/
.2 .ÍS

0 fcltemlillel ,

k 7< .45

Figura 30 - Comparado do método tím Li bar di ml alii m dm
Hill»! mt alii para detwminaçSo da condutivida-
d* hidráulica mm funcio da umidad* »m mxpmrimmn-
to d» cam;». "
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D . CONCLUSÃO

Quanto a determinação da dlfusividaae da água

no solo pode-se dizer que o método de BRUCE & KLUTE Cl956) é

frágil no ponto que se refere à determinação da tangente

Cdx/de> devido a dificuldade de modelo para © versus x. No

caso utilizou-se a técnica gráfica envolvendo o uso de espe-

lho, que está sujeita a desvios operacionais.

Para determinação da conduti vidade hidráulica

no processo de infiltração utiliza-se dos valores de DC©),

que levam consigo os erros acima mencionados. Valores de

Cdyh/deD podem ser mais facilmente obtidos através de deri-

vadas das equações de yh versus e, pois existem modelos

amplamente testados.

No caso da redistribuicão, os métodos de

Hlllel et alii e Libardi et alii se adaptaram perfeitamente

as condições de laboratório.

O método de Hill ei et alii mostrou-se mis

simples comparado com o de Libardi et alii para a determina-

ção da condutividade hidráulica, quando se considera o gra-

diente do potencial unitário. Apesar dessa facilidade o

método de Hillel et alii difere do de Libardi et alii no que

se refere a determinação da condutividade hidráulica satura-
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da CKcO que é obtida por regressões dos resultados finais na

forma /hKC62 versus 6. o que não » fe i to para o método de

Li bar dl et alii, pois a constant» Ko é obtida diretamente

das regressões O — Oo versus /ht » ê - so versus Ait. Esta

diferença pod» ter influido nos diferentes valores obtidos

para condutividad» hidráulica quando se comparam os métodos

de Libardi et alii e Hillel et a l i i , nos experimentos em

campo e laboratório.

Quanto aos valores da condutividad» hidráulica

obtidas em condições de campo e laboratório, observou-se que

os valores a campo foram maiores para ambos os métodos de

determinação. Isto ocorreu pois as amostras de solo em labo-

ratório foram peneiradas, assim a estrutura do solo altera-

da, o que pode sei verificado quando s» compara a relação

entre macro • mi croperosidade em condições de campo e

laboratório. Est» fato indica a dificuldade de utilizar os

resultados d» laboratório em condições d» campo.

Fica como sugestão para futuros trabalhos fa-

zer determinações de KC©? e DCeO »m laboratório com amos-

tras d» estrutura natural para aumentar a viabilidade d» seu

uso em condições práticas.
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