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Este estudo analisou as propriedades hidráulicas não saturadas e de
transporte de solutos em dois solos tropicais do Brasil, bem como de uma areia. As
condições de equilíbrio e não-equilíbrio também foram investigadas através de
alterações no pH da solução de lixiviação. O estudo tem em foco os processos de
fluxo e transporte no que concerne ao arranjo dos poros dos solos, suas
microporosidades, bem como no que tange as suas condições físico-químicas e
mineralógicas. Uma série de experimentos foi realizada para estimar as propriedades
hidráulicas do solo não saturado, como retenção de água e condutividade hidráulica,
utilizando os métodos avançados de evaporação, escoamento em etapas, dentre
outros. Adicionalmente, experimentos de transporte de soluto em colunas foram
realizados em diferentes valores de pH para estudar o possível rearranjo físico das
partículas do solo em função do pH. As análises dos dados em termos dos modelos
computacionais HYPROP, HYDRUS e STANMOD forneceram uma visão quantitativa
muito útil de como a estrutura dos poros e a química de sua solução afetaram as
propriedades físicas e químicas dos três solos estudados. O método de evaporação
HYPROP mostrou-se eficiente para medições das propriedades hidráulicas dos dois
solos tropicais, mas não para a areia. Os solos tropicais apresentaram evidentes
propriedades hidráulicas de dupla porosidade. Os experimentos de transporte por
comparação puderam ser igualmente bem descritos pelos modelos de transporte de
equilíbrio e não-equilíbrio. O pH não afetou o comportamento do transporte em nãoequilíbrio dos solos envolvidos, no entanto, o Latossolo foi o solo mais suscetível a um
rearranjo físico das partículas sob condições de pH elevado.

viii

Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the
requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF WATER FLOW AND EQUILIBRIUM
AND NON-EQUILIBRIUM SOLUTE TRANSPORT IN TROPICAL SOILS

Camila Rosa Bezerra Coelho

November / 2016

Advisors: Maria Claudia Barbosa
Martinus Theodorus van Genuchten

Department: Civil Engineering
This study analyzed the unsaturated hydraulic and solute transport properties of
two tropical soils from Brazil, as well as of a sand. Equilibrium and nonequilibrium
conditions were also investigated by changing the pH of the leaching solution. The
study focused on flow and transport processes as related to soil pore arrangement,
micro-porosity, as well as the corresponding physicochemical and mineralogical soil
conditions. A series of experiments were carried out to estimate the unsaturated soil
hydraulic properties (such as water retention and hydraulic conductivity) by using
advanced evaporation, multistep outflow and other methods. Additionally, column
leaching experiments were performed at different pH values to study possible physical
rearrangement of soil particles as a function of pH. Analyses of the data in terms of the
HYPROP, HYDRUS and STANMOD computational models provided a very useful
quantitative view of how pore structure and solution chemistry affected the physical and
chemical properties of the three studied soils. The HYPROP evaporation method was
found to work well for measurements of the hydraulic properties of the two tropical
soils. The tropical soils showed clear dual-porosity hydraulic properties, but not the
sand. The transport experiments by comparison could be described equally well with
both equilibrium and nonequilibrium transport models. pH was not found to affect the
nonequilibrium transport behavior of the soils involved, however, Latosol was the soil
most susceptible to a physical rearrangement of the particles under high pH condition.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

Muitos estudos sobre o solo nas mais diversas áreas do conhecimento
fornecem elementos para a compreensão do comportamento desse sistema no
ambiente de origem e frente às intervenções de natureza humana. No estágio atual do
desenvolvimento humano, a preocupação crescente com a tríade uso da terra,
preservação da água e economia de energia, leva o ser humano a tomar medidas
preventivas que evitem acontecimentos trágicos, como estudos geotécnicos em
construção de barragens, por exemplo, até previsões em longo prazo do possível
alcance de uma frente de contaminação utilizando ferramentas de modelagem e
esforços na otimização do uso de água e energia em sistemas de irrigação agrícola.
Estudos para a compreensão de princípios físicos e químicos que regem o
transporte de água e soluto no solo, especialmente na chamada zona vadosa – entre a
superfície do solo e o lençol freático, têm avançado exponencialmente, desde a
década de 70 do século XX, em razão da conscientização ambiental. Uma vez que a
zona vadosa absorve e drena qualquer intervenção do homem na superfície da terra,
esses estudos contribuem para o manejo de problemas de impactos e poluição nessa
região. Estes problemas abrangem aqueles que possam impactar as águas
subterrâneas, bem como os ocasionados por chuvas excessivas que influenciem
geotecnicamente os deslizamentos de terra, estendendo-se a situações que
relacionam o uso da terra ao aumento do aquecimento global.
Dentro da área relacionada ao transporte de água, solutos e interação
solo/contaminante, uma enorme gama de trabalhos internacionais já foram
concretizados em termos de desenvolvimento teórico, validação experimental e
implementação numérica, acarretando em resoluções de equações analíticas e
numéricas em longo prazo. Avanços e melhorias de metodologias e ainda de sistemas
de aquisições de dados de solos para conhecimento das suas propriedades
hidráulicas, físicas e químicas têm sido vastamente relatados também. Cada vez mais,
há a necessidade de que os conhecimentos de diversas áreas atuem de forma
unificada e integrada para a avaliação da extensão dos efeitos de natureza antrópica
na busca de soluções que os minimizem. A grande maioria das contribuições desses
estudos é relatada para solos temperados.
No Brasil, as classes de solos denominadas Latossolos e Argissolos, segundo
o atual Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBcs), ocupam uma área
relativa de aproximadamente 58% do território nacional. Compreendem estados onde
há extensa demanda de atividades, sejam industriais, de construção civil, agrícolas, ou
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ainda nas quais essas atividades encontram-se em processo de expansão. Dentre
eles, pode-se destacar, por exemplo, os estados de São Paulo, Paraná, Santa
Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e
Goiás. Dessa maneira, estudos do comportamento mecânico dos solos que englobem
estas regiões são sempre necessários e imprescindíveis para a minimização ou
previsão de possíveis impactos da poluição de superfície que possam potencialmente
atingir, inclusive, águas subterrâneas de aquíferos utilizados para abastecimento de
cidades.
Solos brasileiros, de natureza tropical, diferem dos temperados em termos de
textura, estrutura e mineralogia, e além de apresentarem tendência para formação de
agregados, dividindo a matriz do solo em regiões de macroporos e microporos. A
distribuição do tamanho de poros em macroporos e microporos através de poros
interagregados, relacionados à textura do solo, e intragregados, relacionados à sua
estrutura, influencia a retenção de água e, consequentemente, o fluxo de água nesses
solos. De acordo com NIMMO (1997), a relevância desta escala microscópica se dá-se
em termos de variações no arranjo das partículas, uma vez que, apesar de não
evidentes diretamente aos sentidos e insuficientes para afetar a densidade do solo,
podem influenciar as propriedades de fluxo em função de serem as responsáveis por
diferenças significativas na retenção de água e na condutividade hidráulica nãosaturada. Na medida em que, os grãos são os mesmos e a porosidade é equivalente,
diferentes propriedades hidráulicas só poderiam ser resultado de um arranjo diferente
de partículas.
Este trabalho trata essencialmente de solos tropicais e do procedimento para
obtenção de parâmetros de comportamento desses solos de tal forma que possam ser
efetivamente

utilizados

para

alimentar

modelos

computacionais

amplamente

difundidos. Também se avalia a natureza desses solos em relação às interações de
sua textura, organização estrutural e composição química e mineralógica que
influenciem suas respostas às variações de conteúdos de água, fluxo de água e,
consequentemente, afetem a migração de soluto em condição de equilíbrio ou não.
Dessa forma, pode-se contribuir para o entendimento do comportamento hídrico e
químico integrados, de forma a proporcionar informações para avaliação de estudos
ou casos, por exemplo, de remediação de áreas impactadas, investigação de áreas
para atender às exigências de órgãos regulatórios na concessão de licenças
ambientais, utilização de parâmetros para previsões dos impactos de atividades
agrícolas pelo uso de compostos fertilizantes, dentre outros.
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1.1.

MOTIVAÇÃO
Uma das motivações deste trabalho é verificar a influência que a alteração do

pH da solução do solo acarreta em solos tropicais de cargas variáveis frente a um
experimento controlado de transporte de soluto em diferentes condições de pH,
considerando a variação a partir do ponto de carga zero dos solos, onde é admitido o
valor de pH em que as cargas positivas e negativas deveriam se encontrar em
equilíbrio.
Uma vez que todo sistema tende a buscar um equilíbrio, após uma eventual
entrada de um agente externo tal como uma contaminação, o solo poderá sofrer
modificações que o levem a uma nova condição de equilíbrio.
Sendo os solos tropicais de cargas variáveis, um sistema formado por
partículas minerais que apresentam cargas de superfície variáveis, uma variação
química da sua fase aquosa pode acarretar em alterações dessas cargas de superfície
levando, em determinados casos a um rearranjo físico destas partículas.
Uma forma de alterar o equilíbrio de uma solução aquosa é tornar seu
potencial hidrogeniônico (pH) mais ácido ou básico em relação ao estado em que se
encontra. Nos estudos dos modelos teóricos de fluxo de água e de transporte de
soluto para condições de equilíbrio e não-equilíbrio já existentes, SKAGGS e LEIJ
(2002) afirmam que é possível que o fenômeno de não-equilíbrio químico seja
dominado por processos de difusão “física” (associados à estrutura do solo), em vez de
de processos puramente “químicos”. Partindo-se desse pressuposto, pode-se testar a
hipótese de que, então, a partir de uma condição de não-equilíbrio químico, mediante
uma intervenção, obtenha-se um fenômeno de alteração física na estrutura dos solos
que possa ser refletida pela alteração dos parâmetros nestes modelos.
1.2.

OBJETIVO
Diante da existência dos modelos teóricos de fluxo de água e de transporte

de soluto nas condições de equilíbrio e não-equilíbrio já existentes e dos poucos
trabalhos encontrados para solos tropicais aplicando esses modelos, o presente
estudo tem como objetivos gerais:
(1)

analisar e comparar o comportamento hidráulico de dois solos
tipicamente tropicais do Brasil (Latossolo e Nitossolo) com um solo
de comportamento conhecido (Areia), mediante a quantificação das
propriedades físicas e químicas atreladas à estrutura, à textura e à
mineralogia dos solos escolhidos para o estudo;
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(2)

avaliar o efeito na estrutura dos solos tropicais de uma alteração
química induzida pela variação de pH;

(3)

realizar um teste independente para validação do método de
evaporação HYPROP (UMS AG, 2015), utilizando o programa
HYDRUS-1D (SIMUNEK et al., 2013).

Os objetivos específicos incluem: 1) determinar as propriedades hidráulicas
dos solos deste estudo empregando diferentes métodos; 2) determinar a natureza da
porosidade dos solos; 3) testar e aplicar os modelos de não-equilíbrio físico (modelos
de dupla-porosidade e água móvel-imóvel) nos solos tropicais; 3) avaliar o
comportamento estrutural dos solos tropicais em uma condição de não-equilíbrio
químico induzido pela variação do pH de solução traçadora em ensaios de coluna; 4)
avaliar os efeitos da sorção de soluto nos solos tropicais do estudo na condição de
não-equilíbrio químico induzido.
1.3.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
Esta pesquisa envolveu estudos experimentais e teóricos de dois (2) solos

tropicais e um (1) solo do tipo areia por meio da utilização de programas
computacionais e procedimentos para avaliação dos resultados, além de uma parte
onde são realizadas simulações de solos de várias texturas para validação de um
sistema de medidas de propriedades hidráulicas de solos com suporte de um sistema
de medidas que emprega o método simplificado de evaporação.
A revisão bibliográfica do trabalho é apresentada no Capítulo 2, abrangendo,
de forma geral, as principais características dos solos tropicais, os fatores que
influenciam o equilíbrio desse sistema e uma breve caracterização das cargas de
superfície das partículas desses solos e as definições estabelecidas. A seguir, as
classes de solos especificamente utilizadas para este estudo são retratadas, relatando
os trabalhos de estudos da influência da mineralogia na sua microestrutura. Os
fundamentos das formulações de fluxo de água e transporte de soluto nos solos, em
condições de equilíbrio e não-equilíbrio, utilizados pelos modelos computacionais, são
descritos. As metodologias mais utilizadas e as mais recentemente desenvolvidas para
obtenção de dados de retenção de água no solo para previsão de propriedades
hidráulicas são apresentadas ao final do capítulo.
O Capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada para caracterização química,
física e mineralógica dos solos: para os ensaios de retenção de água no solo, através
de diferentes métodos; e para os experimentos de transporte de soluto. Além disso,
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também apresenta como foi realizada a análise dos dados desses ensaios através do
uso de ferramentas computacionais. Ainda neste capítulo, no último item, é descrita a
modelagem para validação do método de evaporação HYPROP utilizando o programa
Hydrus-1D.
O Capítulo 4 apresenta os resultados e discussões da caracterização do solo;
da curva de retenção de água nos solos e os ajustes dessas curvas através dos
modelos hidráulicos.
O Capítulo 5 apresenta os resultados e as discussões do experimento de
transporte de soluto (ensaios de coluna).
O Capítulo 6 apresenta os resultados e discussões dos resultados de
modelagem para validação do método de evaporação HYPROP utilizando o programa
Hydrus-1D.
O Capítulo 7 apresenta as principais conclusões e recomendações dessa
pesquisa.
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CAPÍTULO 2
2.1.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

SOLOS TROPICAIS
A formação dos solos é afetada por alguns fatores que contribuem para a sua

diferenciação. Os fatores mais relevantes são o material de origem (precursores
geológicos), o clima, a biota, a topografia e o tempo. A natureza dos materiais trazidos
à superfície da Terra a partir dos processos geológicos influencia as características
mineralógicas dos solos (TEIXEIRA et al., 2003).
O clima de determinada região geográfica é o mais influente fator para
formação dos solos, uma vez que a precipitação efetiva e a temperatura afetam a
natureza e a intensidade do intemperismo. Sendo a água essencial para as reações
químicas do intemperismo, o excesso ou a escassez de acordo com a distribuição
sazonal das chuvas e demanda evaporativa da região, em associação com o relevo
local (declividade), transporta os materiais do solo através do perfil influenciando sua
diferenciação em horizontes. Além disso, a temperatura influencia no aumento das
taxas das reações bioquímicas pois, para cada aumento de 100C, as taxas dessas
reações tendem a dobrar (KALPAGÉ, 1974; TEIXEIRA et al., 2003; BRADY e WEIL,
2013).
Solos de regiões tropicais e de clima úmido, que reúnem as condições de
abundância de água e altas temperaturas ao longo do ano, apresentam perfis de solo
mais desenvolvidos em termos de diferenciação em horizontes, sendo mais
intemperizados e lixiviados quando comparados aos solos de regiões de clima frio e
temperado.
Vastas áreas do mundo são cobertas por solos desenvolvidos sob condições
de intenso intemperismo e lixiviação dando origem a solos de cargas variáveis, ou
seja, solos ricos em constituintes com grupos anfóteros de superfícies reativas como,
por exemplo, alguns óxidos de ferro. Os solos de cargas variáveis são sistemas
heterogêneos. A coexistência e interação de partículas de solo e coloides com uma
rede de cargas de superfície opostas conferem um sistema muito mais complexo, no
que diz respeito ao comportamento físico e químico do solo, quando comparado ao
sistema homogêneo de cargas dos solos de regiões temperadas. As cargas variáveis
são geradas em razão da adsorção e dessorção de íons que são constituintes da fase
sólida (ex.: H+) e íons que não são constituintes da fase sólida (QAFOKU et al., 2004).
De forma geral, a mineralogia da fração argila dos solos de cargas variáveis
é, em grande parte, dominada pelo quinteto caulinita, gibbsita, goethita e hematita e
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minerais amorfos. Entretanto, existe uma diversidade significativa em suas
propriedades em razão da proporção e conteúdo dos constituintes mineralógicos,
distribuição granulométrica e área de superfície específica (UEHARA e GILLMAN,
1981; QAFOKU et al., 2004).
Em solos altamente intemperizados de regiões tropicais úmidas, o mineral
dominante costuma ser a caulinita. Porém, os óxidos de ferro, como a goethita e a
hematita são os minerais da fração argila mais importantes, pois estão relacionados
com a evolução desses solos. Nesses solos, os cristais de caulinita assumem
características diferentes quando comparados ao clássico cristal de caulinita. Quando
formados e desenvolvidos em regiões de clima tropical e úmido, eles podem ser muito
pequenos, ter uma área de superfície reativa muito maior, além de apresentarem um
maior conteúdo de ferro em suas estruturas (QAFOKU et al. 2004). Já nos óxidos de
ferro, a substituição de alumínio por ferro é comum, podendo aumentar
significativamente a área de superfície reativa desses materiais (SCHWERTMANN e
TAYLOR, 1989).
Dentre as ordens de solo do sistema de classificação taxonômica dos
Estados Unidos (USDA, 1975) que são considerados solos de carga variáveis
destacam-se os Oxisolos, Ultisolos, Alfisolos, Spodosolos e Andisolos. Para os solos
correspondentes ao sistema de classificação brasileiro, destacam-se dentro da ordem
do Oxisolos, os Latossolos e, dentro da ordem do Alfisolos, os Nitossolos. Apesar das
diferentes características de cada uma das ordens, elas possuem, em comum, a
propriedade de que a magnitude e o sinal de suas cargas de superfície anfotéricas
dependem da química da solução em contato, como por exemplo, do pH e da
composição e concentração iônica (SUMNER, 1995).
2.1.1. Fatores que influenciam o equilíbrio do sistema solo
O equilíbrio do sistema de solos está sujeito às variações da solução do solo
que influenciam as cargas de superfície das partículas sólidas dos minerais que os
constituem. Mudanças no pH da solução do solo e da força iônica, que inclui o efeito
tanto da composição quanto da concentração iônica, são responsáveis pela alteração
das cargas de superfície dos argilominerais. Com relação à variação das cargas de
superfície, as partículas podem ser caracterizadas em dois tipos: partículas de cargadupla, como os filossilicatos (ex.: caulinita) ou partículas de cargas variáveis (como os
óxidos de metais) (SEGALEN, 1971; SUMNER, 1995).
Partículas de carga-dupla de filossilicatos como a caulinita desenvolvem
cargas permanentes e variáveis na superfície de uma mesma partícula. Assim, as
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cargas permanentes ou constantes dessas partículas são sempre negativas, pois não
dependem do pH ou da força iônica da solução de contato, enquanto que as bordas
dessas partículas, sendo de cargas variáveis, dependem das propriedades da solução
em contato (BRADY e WEIL, 2013; SPOSITO, 1984).
Em solos tropicais, as fontes de cargas variáveis mais importantes são os
óxidos de ferro (Fe) e de alumínio (Al), os quais são encontrados em grande
quantidade nesses solos por serem produtos finais do processo de intemperismo. As
superfícies anfóteras dessas partículas são capazes de adsorver e dessorver prótons
dependendo do pH e força iônica da solução, resultando em cargas de superfície
positiva ou negativamente carregadas, ou ainda de carga neutra. Os óxidos de Fe e Al
podem possuir dimensões nanométricas e altas superfícies específicas. Mesmo os
óxidos cristalizados, como a goethita, podem ter superfície específica de várias
dezenas (m2/g). Quando há substituição de Al por Fe, muito comum em solos tropicais,
o baixo grau de cristalinidade destes óxidos gera um aumento na superfície específica
e, consequentemente, na capacidade de sorção. Goethita e hematita são os óxidos de
ferro dominantes em solos bastante intemperizados e, relacionados a evolução dos
solos. Em condições ácidas, típicas de solos tropicais, esses óxidos tendem a
apresentar cargas de superfície positivas. A matéria orgânica, presente em solos
superficiais, também pode ser uma fonte de carga variável (SEGALEN, 1971;
SCHWERTMANN e TAYLOR, 1989; QAFOKU et al., 2004).
No balanço final desse sistema, as cargas de superfície positivas geradas nos
óxidos de Fe e Al podem ser atraídas eletrostaticamente pelas cargas negativas
permanentes das camadas dos argilominerais de filossilicatos (QAFOKU e SUMNER,
2002). A formação de pontes eletrostáticas entre os óxidos e os filossilicatos promove
a agregação desses solos, especialmente em solos de cargas variáveis bastante
intemperizados (MILLER et al., 1990; QAFOKU e SUMNER, 2002). Dessa forma, a
relação entre as forças eletroestáticas das partículas dos minerais e a influência do pH
da solução do solo podem interferir na estabilidade dos agregados desses solos.
2.1.2. Caracterização das cargas de superfície das partículas
Em um sistema tão complexo como são os solos tropicais de cargas
variáveis, definir o ponto de equilíbrio desse sistema e caracterizar as cargas de
superfície de forma a avaliar o comportamento desse sistema frente a contaminações,
por exemplo, torna-se muito complicado.
O usual conceito de ponto de carga zero (PCZ) foi introduzido para avaliar o
ponto de equilíbrio das cargas de superfície dos constituintes minerais desses solos
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heterogêneos. A definição de PARKS e BRUYN (1962), muito difundida, que foi
utilizada por VAN RAIJ e PEECH (1972), diz que PCZ é o valor de pH da solução em
equilíbrio com o solo no qual a carga elétrica líquida das partículas de um sistema
reversível de dupla camada é zero.
Entretanto, um enfoque diferenciado, consistente e muito útil para as
definições de PCZ foi estabelecido por SPOSITO (1981) e por ZELAZNY et al. (1996).
Os autores estabelecem uma lei geral da conservação para o estudo do balanço de
cargas que não exige modelo químico de superfície, como a teoria da dupla camada
de cargas. A equação geral do balanço de cargas pode ser expressa como a soma de
diversas densidades de carga (SPOSITO, 1981 e 1992), e a carga total da partícula
pode ser representada matematicamente pela equação:
𝜎𝑝 = 𝜎0 + 𝜎𝐻 + 𝜎𝐸𝐼 + 𝜎𝐸𝐸
onde σp é a densidade de carga da partícula, σ0 é a densidade de carga líquida
estrutural permanente, σH é a densidade de carga protônica líquida, σEI é a densidade
de carga líquida devida a íons que formam complexos de esfera interna e σEE é a
densidade de carga líquida devida a íons que formam complexos de esfera externa
(FONTES et al., 2001; ZELAZNY et al., 1996).
Esse balanço de cargas aplica-se a qualquer tipo de solo, tanto os que
apresentam predominância de minerais de carga permanente quanto aqueles com
maioria dos minerais apresentando carga variável, desde que apresentem uma
interface com cargas elétricas. As definições incluem condições de valor de pH ou
propriedades nas quais um ou mais componentes do balanço de cargas de superfície
se anulam em temperatura fixa, pressão ou composição da solução aquosa (SPOSITO
1981, 1992; ZELAZNY et al., 1996). Assim, algumas definições são utilizadas para
definir o PCZ como: ponto de carga protônica líquida zero (PCPLZ) (SPOSITO, 1981),
ponto de carga líquida zero (PCLZ) (PARKER et al., 1979), ponto zero de efeito salino
(PZES) (PARKER et al., 1979) ou ponto de efeito salino nulo (PESN) e ponto
isoelétrico (PIE) (EVERETT, 1992).
O PCPLZ (SPOSITO, 1981) é definido como o pH no qual a densidade de
carga protônica líquida é zero. O PCLZ (SPOSITO, 1981) é definido como a condição
em que a carga iônica líquida adsorvida é zero. Para a adsorção de um eletrólito
indiferente (adsorvidos não-especificamente, ex.: Cl-, Na+), é igual ao valor de pH no
qual a capacidade de troca catiônica (CTC) se iguala à capacidade de troca aniônica
(CTA).
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O PESN (PARKER et al., 1979) é o valor de pH onde a densidade de carga
de superfície de próton líquida (diferença entre o número de moles de H+ e OHadsorvidos) não é afetada por mudanças na força iônica. Segundo SPOSITO (1989), é
estritamente um valor de pH no qual a carga líquida do próton é invariável com a
concentração do sal, e não um ponto no qual a carga superficial é nula, como
preconizaram PARKS e BRUYN (1962).
O PIE, segundo a definição de EVERETT (1992), é o valor de pH onde a
mobilidade eletroforética (movimento de partículas carregadas em um campo de
tensão) é zero (ZELAZNY et al., 1996). A mobilidade eletrocinética, em um sistema
coloidal, pode ser medida através do potencial zeta que, em CASAGRANDE (1952), é
definido como o potencial existente entre as partes rígidas (camada de Stern) e
móveis da dupla camada, estando localizado a uma distância pequena e
desconhecida da partícula (Fig. 2.1). Os valores desse potencial têm influência na
floculação e dispersão das argilas no solo.

Figura 2.1 – Representação do potencial zeta (FABRIS, 2016; adaptado de KAYA e
FANG, 1996).
De todas essas definições, as que são frequentemente mencionadas em
trabalhos relacionados a fenômenos eletroquímicos em solos são: o ponto de carga
zero (PCZ), o ponto de efeito salino nulo (PESN) e o ponto isoelétrico (PIE).
Em termos práticos, os mais acessíveis experimentalmente são o PCLZ,
através da retenção de íons, o PESN, através dos métodos de curvas de titulação em
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diferentes concentrações de sais, e o PIE, através da medição do potencial zeta.
Entretanto, o PCLZ e PIE são obtidos, com mais sucesso, para minerais puros
(ZELAZNY et al., 1996). O PESN, após o trabalho de VAN RAIJ e PEECH (1972), tem
sido o método mais utilizado para solos tropicais de cargas variáveis e é descrito no
manual de métodos da EMBRAPA (2011) como o método para determinar o PCZ.
Nos solos, um sistema que mistura componentes minerais e orgânicos, o
mais correto seria utilizar o termo PCZ “aparente”. Porém, como o PCZ é determinado
por vários métodos, acaba apresentando valores diferentes dependendo do método
utilizado para obtenção. Dessa forma, seria mais coerente se fossem considerados
nomes específicos referentes aos métodos utilizados em laboratório para obtenção
(ALLEONI et al., 2009).
2.2.

SOLOS AVALIADOS NO ESTUDO
Segundo o sistema de classificação brasileiro, a ordem Latossolos do Brasil

corresponde aproximadamente aos Oxisols do Sistema Americano (USDA, 1975), aos
Ferralsols do Sistema Internacional (FAO/WRB1, 2015) e aos Sols Ferralitiques do
sistema Francês (KER, 1997). Além disso, nota-se uma semelhança qualitativa entre o
conceito geral de Latossolo e dos Oxisols (CLINE, 1975). O Nitossolo, por sua vez,
corresponde a ordem dos Alfisolos da classificação taxonômica de solos dos Estados
Unidos e aos Nitisols do Sistema Internacional.
No sistema de classificação da taxonomia de solos Americano, por exemplo,
como categoria hierárquica mais ampla e elevada, encontram-se a “ordem” dos solos
chamados Oxisols. A Figura 2.2 apresenta um diagrama das ordens de solos,
relacionando-as com o grau de intemperismo e desenvolvimento dos solos. No
diagrama, observa-se que os Oxisols são os solos mais intemperizados desse sistema
de classificação. O intemperismo dos Oxisols deve-se ao fato de terem se formado em
regiões de clima quente com condição úmida quase o ano todo. Enquanto que os
Alfisolos, menos intensamente intemperizados que os Oxisols, são encontrados em
regiões de climas úmidos, na transição de temperado para quente, e em trópicos
semiáridos (BRADY e WEIL, 2013).

1

Desde 1998, a FAO endossou a World Reference Base for Soil Resources como o sistema universal,
reconhecido pela IUSS (International Union of Soil Science).
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Figura 2.2 – Diagrama da ordem de solos em termos de grau de intemperismo e
desenvolvimento. Fonte: BRADY e WEIL, 2013.
No Brasil, os Nitossolos ocorrem em extensas áreas encontradas nos
planaltos basálticos que se estendem desde São Paulo até o Rio Grande do Sul. Além
dessas ocorrências principais, podem ser identificados, com certa amplitude espacial,
nos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e
em pequenas áreas na cidade de Altamira, no Pará (AGÊNCIA EMBRAPA, online). Na
Tabela 2.1 de distribuição de área dos solos do Brasil, eles ocupam cerca de 1,13% da
área relativa do território brasileiro (EMBRAPA, 2013). São solos de grande
importância agronômica, sendo os eutróficos de elevado potencial nutricional. Mesmo
os distróficos respondem bem à aplicação de fertilizantes e corretivos. Em vista das
suas qualidades, tais solos, abstraindo-se o risco de erosão associado à acentuação
do declive do terreno, são aptos a todos os usos agropastoril-florestais adaptados às
condições climáticas (EMBRAPA, 2013; AGÊNCIA EMBRAPA, online; UGA, 2006).
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Tabela 2.1 – Distribuição por área dos solos no Brasil.
área absoluta (km2)

área relativa (%)

Argissolos

2.28589

26,84

Cambissolos

448.268

5,26

Chermossolos

37.206

0,44

Espodossolos

160.893

1,89

Gleissolos

397.644

4,67

Latossolos

2.681.589

31,49

Luvissolos

241.911

2,84

Neossolos

1.122.604

13,18

Nitossolos

96.533

1,13

Organossolos

2.231

0,03

Planossolos

226.562

2,66

Plintossolos

594.600

6,98

Vertissolos

17.631

0,21

201.816

2,37

8.514.877

100,0

Classes

Afloramentos

de

rochas,

dunas, águas e outros
Brasil

Fonte: Embrapa 2013 (AGÊNCIA EMBRAPA, online)
Os Latossolos encontram-se amplamente distribuídos pelo Brasil, ocupando em
torno de 31,5% da área relativa do Brasil (AGÊNCIA EMBRAPA, online) (Tab. 2.1).
Como unidade dominante, ocupa cerca de um terço da superfície do território nacional
(Fig. 2.3), ocorrendo praticamente em todas as regiões do país sob diferentes condições
climáticas, relevo e material de origem (KER, 1997; SCHAEFER et al., 2008).
A maior parte dos Latossolos é pobre em nutrientes vegetais por causa do
intemperismo intenso a que são submetidos. Durante muito tempo, foram
considerados como “solos problemáticos” para a agricultura, devido à sua baixa
fertilidade natural. Contudo, atualmente, estão sendo muito procurados para atividades
agrícolas devido aos avanços tecnológicos relacionados ao emprego adequado de
corretivos da acidez do solo, adição de adequada quantidade e tipos de fertilizantes.
Dessa forma, requerem um manejo adequado, sobretudo nos solos de textura média,
que são os mais pobres e susceptíveis à erosão. No bioma Cerrado, os Latossolos
são representativos e apresentam a tendência de formar crostas superficiais
(AGÊNCIA EMBRAPA, online).
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Figura 2.3 – Mapa de distribuição das áreas de ocorrência de Latossolos no Brasil.
Fonte: EMBRAPA SOLOS (2013).
Dentro da classe dos Latossolos, especificamente os Latossolos vermelhoamarelos apresentam teores medianos de óxidos de ferro e teor de alumínio trocável
frequentemente alto. São profundos ou muito profundos, bem drenados, de ácidos a muito
ácidos com textura argilosa, muito argilosa ou média (AGÊNCIA EMBRAPA, online).
Por abranger grande parte do território nacional e situar-se em regiões onde
há intenso desenvolvimento de atividades sejam agrícolas ou ligadas às atividades
industriais, como extração de minério, dentre outras, os Latossolos têm sido objeto de
vários estudos no Brasil. Como o desenvolvimento de sua estrutura está
intrinsecamente ligado à composição mineralógica e às condições relacionadas à sua
formação, muitos estudiosos se ativeram em estudar esse atributo dos Latossolos, em
especial a relação da estrutura com a composição dos sesquióxidos da fração argilosa
dos solos (ex.: FERREIRA et al., 1999a e 1999b; PAZ-FERREIRO e VÁZQUEZ,
2014).
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2.2.1. Microestrutura x mineralogia
Segundo diversos estudos, a questão da estrutura dos solos encontra-se
relacionada à formação e estabilidade de agregados. Inclusive, a definição
convencional da estrutura do solo como "o arranjo de partículas primárias em
agregados”, poderia ser substituída por outra mais abrangente envolvendo todos os
atributos que afetam os processos do solo, como "as propriedades do solo que
regulam

e refletem

um

conjunto contínuo

de

vários tamanhos de poros

interconectados, sua estabilidade,.... capacidade para reter e transmitir fluidos...”
(CASSEL e LAL, 1992). A rede de poros que existe entre e dentro dos agregados
afeta o movimento de fluidos nos solos, incluindo a infiltração e aeração, bem como o
crescimento das raízes e as atividades biológicas, além do acúmulo e decomposição
da matéria orgânica (HILLEL, 2003). Nos horizontes mais superficiais do solo,
normalmente encontra-se a formação de agregados subdivididos em macroagregados
(com diâmetros de 0,25 a 5 mm) e microagregados (2 a 250 m) (HILLEL, 2003;
BRADY e WEIL, 2013). Os sesquióxidos, grupo de hidróxidos de ferro e alumínio
constituintes da fração argila, são os responsáveis pela coloração predominantemente
avermelhada ou amarelada dos solos de regiões tropicais e subtropicais. A quantidade
desses óxidos, associada às propriedades de carga de superfície, está relacionada à
formação de microagregados estáveis, servindo como agentes cimentantes. Em
especial, a microagregação prevalece em Nitossolos (Alfisols) e Latossolos (Oxisols).
Devido às cargas das partículas de óxido de Fe serem dependentes do pH, o
seu efeito de agregação também deve ser dependente do pH. Embora geralmente
aceito, o efeito da agregação de óxidos de Fe permanece controverso e parece variar
de acordo com diferentes tipos de solos. Este fato, provavelmente, deve-se a
variações na quantidade e à natureza dos seus óxidos de Fe mas, também, à natureza
e ao ambiente pedogenético de sua formação (SCHWERTMANN e TAYLOR, 1989).
No Brasil, pode-se destacar o estudo de FERREIRA et al. (1999a e 1999b),
os quais estudaram a influência da mineralogia da fração argila na estrutura e,
consequentemente, nas propriedades físicas dos Latossolos. O estudo analisou solos
representativos das regiões de Minas Gerais e Espírito Santo. Apesar dos principais
minerais da fração argila dos Latossolos brasileiros corresponderem a caulinita,
gibbsita, goethita e hematita, em diferentes proporções, os autores concluem que
Latossolos cauliníticos desenvolvem macroestrutura do tipo em blocos, consequência
do ajuste face a face das placas de caulinita; e que Latossolos gibbsíticos revelam
macroestrutura do tipo granular, consequência da ausência do ajuste anterior. Em
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FERREIRA et al. (1999b), apresentam-se as análises dos resultados das
caracterizações físicas, químicas e mineralógicas através de correlações simples. Os
autores levantam a discussão do comportamento antagônico da estabilidade de
agregados dos solos de clima tropical em relação aos de clima temperado. Os
resultados revelaram diferentes graus de estabilidade de agregados dentro do
grupamento de Latossolos estudados, apresentando decréscimo da estabilidade de
acordo com o aumento do teor de caulinita. Além disso, observaram que a maior
estabilidade dos agregados foi devida aos óxidos de Al (gibbsita).
Mais recentemente, PAZ-FERREIRO e VÁZQUEZ (2014), estudando a
distribuição dos tamanhos de poros (ou pore size distribution – PSD), analisaram 19
perfis de solos do estado de Minas Gerais, dentre os quais 10 foram Latossolos.
Utilizando a técnica de porosimetria por intrusão de mercúrio, os autores observaram
diferentes padrões de PSD dependendo do tipo de solo, textura e intensidade do
intemperismo. Observaram, ainda, uma correlação positiva e significativa entre a
porosidade textural (0,005 m – 0,2 m) e os conteúdos de argila e de óxido de
alumínio (Al2O3) e a área de superfície específica do solo.
Por fim, em se tratando de fluxo de água e solutos, segundo HILLEL (2003),
onde os agregados são relativamente distintos, às vezes, é possível dividir a
distribuição de tamanho de poros em duas escalas, macroporos e microporos. Os
macroporos são, em sua maioria, os espaços interagregados, os quais servem como
principais vias para infiltração e drenagem de água e para aeração. Já os microporos
são os capilares intraagregados responsáveis pela retenção de água e de solutos. No
entanto,

como

essa

demarcação

raramente

é

verdadeiramente

distinta,

a

diferenciação entre macroporos e microporos é, muitas vezes, arbitrária. Para NIMMO
(2004), a distribuição do tamanho de poros de diferentes partes do solo é a base
fundamental para o conceito de agregados, pois se relaciona com outras propriedades
do solo de forma complexa e útil e, ainda, indica a complexidade da estrutura do solo
em muito mais detalhe do que apenas a porosidade.
2.3. FLUXO DE ÁGUA E FORMULAÇÕES DE TRANSPORTE DE SOLUTOS EM
EQUILÍBRIO
2.3.1. Equações de fluxo em equilíbrio
A zona vadosa (não saturada) é definida como sendo a camada entre a
superfície da Terra e o lençol freático permanente (sazonal). Enquanto os poros entre
os grãos de sólidos estão totalmente preenchidos com água na zona saturada (águas
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subterrâneas), os poros na zona não saturada são apenas parcialmente preenchidos
com água, com a parte restante do espaço dos poros ocupado pela fase gasosa. A
zona vadosa, normalmente, só é parcialmente saturada, embora possa haver regiões
saturadas, por exemplo, quando ocorre uma acumulação de água acima de uma
camada de textura-fina (argila) de baixa permeabilidade ou uma zona saturada por
trás de uma frente de infiltração durante ou após um evento de precipitação de alta
intensidade (SIMUNEK e VAN GENUCHTEN, 2006).
O fluxo de água em um meio poroso rígido variavelmente saturado (solo) é,
geralmente, formulado em termos de uma equação de balanço de massa ou equação
(2.1) de continuidade, na forma:


J
 w S
t
z

2.1

onde  é o conteúdo volumétrico de água [L3L-3], ], t é o tempo [T], z é a coordenada
espacial [L], Jw é o fluxo volumétrico [LT-1], e S é o termo fonte/sumidouro [L3L-3T-1], por
exemplo, para explicar a absorção de água pela raiz das plantas (transpiração).
Para a formulação das equações governantes para diferentes tipos de fluxo
de água (uniforme ou preferencial), combina-se a equação de continuidade com uma
ou várias equações que descrevem a densidade do fluxo volumétrico (Jw).
Tradicionalmente, a equação de Richards (1931) descreve o fluxo variavelmente
saturado em solos combinando a equação de Darcy-Buckingham para o fluxo de fluido
com a equação de balanço de massa (MALLANTS et al., 2011). A equação de DarcyBuckingham (Eq. 2.2) que descreve o fluxo de água para um solo que pode estar
saturado ou não-saturado é dada por:

 h 
J w   K ( h )   1
 z


2.2

onde K é a condutividade hidráulica não-saturada [LT-1], e h é a carga de pressão
hidráulica.
Dessa forma, a equação de Richards (Eq. 2.3) que descreve o fluxo de água
na zona vadosa variavelmente saturada é dada por:

 (h)
 
 h 
   K ( h )   1   S ( h )
t
z 
 z
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2.3

O fluxo de água e de contaminantes pode ser afetado por uma série de
fatores como a presença de macroporos, fraturas ou outros vazios estruturais ou ainda
por canais de origem biológica, que fazem com que haja um caminho preferencial para
o movimento dos fluidos, ao mesmo tempo evitando grande parte do espaço de poros
da matriz de solo. Quando a água não se move de acordo com o padrão de fluxo
uniforme tipicamente previsto pela equação de Richards, o fluxo é tido como
preferencial. Assim, a água e os contaminantes podem se mover rapidamente para
profundidades maiores, e muito mais rápido (ex.: SILVEIRA et al., 2005) do que seria
previsto utilizando a equação de Richards para fluxo uniforme (SIMUNEK e VAN
GENUCHTEN, 2006).
2.3.2. Propriedades hidraúlicas do solo
A solução da equação de Richards requer o conhecimento das funções
hidráulicas de solo não-saturado constituídas através da curva de retenção de água no
solo, θ(h), que descreve a relação entre o conteúdo volumétrico de água θ e a carga
de pressão hidráulica h, e da função de condutividade hidráulica não-saturada, K(h),
que define a condutividade hidráulica K como função de h ou θ. Diversas expressões
analíticas simplificadas, que expressam as propriedades hidráulicas dos solos de
forma a permitirem o uso em modelos analíticos e numéricos para fluxo não-saturado,
têm sido propostas ao longo dos anos para descrever as funções da curva de retenção
de umidade e da condutividade hidráulica. As funções variam desde equações
completamente empíricas a modelos baseados na imagem conceitual simplificada de
que os solos são constituídos por um feixe de tubos capilares equivalentes que
contêm e transmitem água. Os modelos conceituais que veem o solo como um feixe
de capilares de diferentes raios ainda são úteis para explicar a forma da curva de
retenção de água para diferentes texturas, bem como proporcionam um meio para
prever a função de condutividade hidráulica a partir das informações de retenção de
água no solo. Teorias deste tipo, muitas vezes referidas também como modelos
estatísticos de distribuição de tamanho de poro, foram propostas no passado,
incluindo CHILDS e COLLIS-GEORGE (1950), BURDINE (1953), MILLINGTON e
QUIRK (1961), e MUALEM (1976) (LEIJ et al.,1997; VAN GENUCHTEN e
PACHEPSKY, 2011).
As expressões matemáticas comumente usadas para a curva de retenção
são as equações de van Genuchten (VAN GENUCHTEN, 1980) e a de Brooks e Corey
(1964), uma vez que permitem um bom ajuste da curva para muitos solos utilizando
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um número de parâmetros limitado (MALLANTS et al., 2011). A equação característica
de retenção de umidade do solo de van Genuchten é dada como (Eq. 2.4):

 (h)   r 

s  r





1  h

n m




2.4

onde θr é o conteúdo volumétrico residual de água [L3L-3], θs é o conteúdo de água
saturado [L3L-3], e α [L-1], n [-] e m (= 1 – 1/n) [-] são parâmetros de forma.
A equação para a curva de retenção de água no solo de Brooks e Corey
(1964) é dada por:


h
 r  ( s   r ) e
 ( h)  
h

 s



h  he

2.5

h  he

onde he é o valor de entrada de ar [L], e λ é o índice de distribuição de tamanho de
poros, que expressa a amplitude da distribuição do tamanho dos poros ou a inclinação
da função de retenção.
O modelo de retenção de BROOKS e COREY (1964) é comumente
associado com o modelo de distribuição de tamanho de poros de BURDINE (1953),
permitindo a função de condutividade hidráulica não-saturada (Eq. 2.6):

K  Ks Se2/  l  1

2.6

onde Ks é a condutividade hidráulica saturada [LT-1], Se = (θ-θr)/(θs-θr) é a saturação
efetiva, e l o parâmetro de conectividade dos poros.
A função de retenção de VAN GENUCHTEN (1980) é similarmente acoplada
ao modelo de MUALEM (1976), resultando na função de condutividade hidráulica (Eq.
2.7):
2

K (h)  K s Sel [1- (1- Se1/ m ) m]

2.7

onde

m= 1 - 1/n , n > 1
A retenção de água em solos é governada por gravidade e capilaridade em
conteúdos de água relativamente altos, e adsorção em conteúdos de água baixos
(JURY e HORTON, 2004). Essas duas regiões de retenção são mais frequentemente
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relatadas para solos de textura relativamente grossa (arenosos). De forma
semelhante, para a condutividade hidráulica não-saturada, pode-se distinguir regiões
distintas de áreas de fluxo capilar e fluxo filme em conteúdos de água relativamente
altos e baixos, respectivamente (SCHELLE et al., 2013; PETERS, 2013; RUDIYANTO
et al., 2015). Além disso, na faixa mais seca da curva, a água pode se mover em
forma de vapor, enquanto que o fluxo líquido pode cessar (SAITO et al., 2006).
Modelos abrangentes para simulação de fluxo de água em solos de campo podem
exigir funções hidráulicas que considerem todas estas diferentes propriedades de
retenção de água e condutividade hidráulica e processos da saturação por toda a
faixa, até a dessecação completa (RUDIYANTO et al., 2015).
Posteriormente às descrições clássicas das propriedades hidráulicas, muitas
tentativas em descrever as regiões para a curva de retenção da saturação à
dessecação completa foram realizadas (exemplos em: CAMPBELL e SHIOZAWA,
1992; FAYER e SIMMONS, 1995; FREDLUND e XING, 1994; GROENEVELT e
GRANT, 2004; KHLOSI et al., 2006; LU et al., 2014; ROSSI e NIMMO, 1994). Porém,
com exceção de FAYER e SIMMONS (1995), a maior parte desses estudos enfocou a
curva de retenção, negligenciando a contribuição da condutividade filme para a função
de condutividade global (RUDIYANTO et al., 2015). Suas abordagens assumem que o
modelo baseado na capilaridade pode ser usado também para baixas cargas de
pressões hidráulicas, onde a maior parte da água é mantida no lugar mais por forças
adsortivas do que capilares (RUDIYANTO et al., 2015).
As principais contribuições posteriores para melhorar a descrição da condutividade
hidráulica não-saturada usando o modelo de condutividade capilar de MUALEM (1976), em
combinação com um componente de fluxo filme (RUDIYANTO et al., 2015), foram dadas
por PETERS e DURNER (2008), LEBEAU e KONRAD (2010), e ZHANG (2011).
Mais recentemente, PETERS (2013) introduziu uma série de modelos
hidráulicos empíricos da saturação total até a completa secura. Seu modelo assume
uma clara partição entre a curva de retenção de água capilar e adsortiva, mas ainda
leva em consideração as condutividades capilares e filme. Logo após, IDEN e
DURNER (2014) modificaram o modelo de PETERS (2013), incluindo uma função
empírica para a curva de retenção adsortiva de forma a obter uma função
continuadamente diferenciável para a curva de retenção de água no solo. A partir
disto, este modelo tem sido chamado modelo PETERS-DURNER-IDEN (PDI) e pode
ser descrito como (IDEN e DURNER, 2014):

𝜃(ℎ) = 𝜃 𝑐𝑎𝑝 (ℎ) + 𝜃 𝑎𝑑 (ℎ)
= (𝜃𝑠 − 𝜃𝑟 )𝑆 𝑐𝑎𝑝 (ℎ) + 𝜃𝑟 𝑆 𝑎𝑑 (ℎ)
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2.8

onde 𝜃 é o conteúdo volumétrico de água, h é a pressão de carga hidráulica, 𝑆 𝑐𝑎𝑝 (ℎ) é
a saturação relativa de água capilar (𝜃 𝑐𝑎𝑝 ), 𝑆 𝑎𝑑 (ℎ) é a saturação relativa de água
adsortiva (𝜃 𝑎𝑑 ). O conteúdo residual de água, 𝜃𝑟 , atua como adsorção máxima.
Conforme demostrado por PETERS (2013), o termo 𝑆 𝑐𝑎𝑝 (ℎ) pode ser parametrizado
por uma função de distribuição de tamanho de poros unimodal como as equações de
VAN GENUCHTEN (1980), KOSUGI (1996), ou ainda pela função bimodal de
DURNER (1994). Para assegurar que o conteúdo de água torne-se zero em alto valor
de carga de pressão, ℎ0 (geralmente próximo de -107), IDEN e DURNER (2014)
definem 𝑆 𝑐𝑎𝑝 (ℎ) por reescalonamento da função capilar efetiva 𝛤 (ℎ), conforme segue:

𝑆 𝑐𝑎𝑝 (ℎ) =

𝛤 (ℎ)− 𝛤 (ℎ0 )

2.9

1− 𝛤 (ℎ0 )

onde 𝛤 (ℎ) pode ser qualquer uma das funções padrões (ex.: BROOKS e COREY,
1964; VAN GENUCHTEN, 1980; KOSUGI, 1996).
IDEN e DURNER (2014) introduziram uma “suave” função linear por partes
para descrever a saturação relativa de água adsorvida 𝑆 𝑎𝑑 (ℎ):
𝑆 𝑎𝑑 (ℎ) = 1 +
onde 𝑥 = log10 (|ℎ|),

1
{𝑥
𝑥𝑎 − 𝑥0

𝑥0 = log10 (|ℎ0 |),

𝑥𝑎 −𝑥
) ]}
𝑏

− 𝑥𝑎 + 𝑏 ln [1 + exp (

2.10

𝑥𝑎 = log10 (|ℎ𝑎 |), e b é um parâmetro de

suavização dado por (IDEN e DURNER, 2014):
𝑏 = 0,1 +

0,2
{1 −
𝑛2

2

𝜃

𝑒𝑥𝑝 [− (𝜃 −𝑟𝜃 ) ]}
𝑠

𝑟

2.11

A função de condutividade hidráulica para o fluxo líquido é dada pela soma
das condutividades capilar e filme (PETERS, 2013):
𝐾𝑙𝑖𝑞 = 𝐾 𝑐𝑎𝑝 + 𝐾𝑓𝑖𝑙𝑚
= 𝐾𝑠 𝑐𝑎𝑝 𝐾𝑟 𝑐𝑎𝑝 (𝑆 𝑐𝑎𝑝 ) + 𝐾𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝐾𝑟 𝑓𝑖𝑙𝑚 (𝑆 𝑎𝑑 )

2.12

onde os subscritos liq, cap, film se referem às contribuições líquidas, capilar e filme,
respectivamente, 𝐾𝑠 𝑐𝑎𝑝 e 𝐾𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑚 são condutividades capilar e filme na saturação, 𝐾𝑟
refere-se à condutividade hidráulica relativa ou dimensionada como uma função da
saturação efetiva do capilar (𝑆 𝑐𝑎𝑝 ) e o fluxo filme, ou regiões adsortivas (𝑆 𝑎𝑑 ). Para
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uma abordagem mais detalhada das funções de condutividades, expressas na
Equação 2.12, recomenda-se os trabalhos de PETERS (2013, 2014).
Segundo VAN GENUCHTEN e PACHEPSKY (2011), desafios consideráveis
permanecem na descrição e medição das propriedades hidráulicas de meios
estruturados. As propriedades hidráulicas de meios desse tipo podem requerer
previsões especiais para contabilizar os efeitos da textura e da estrutura do solo na
forma das funções hidráulicas próximas à saturação, levando assim, tal como indicado
por JARVIS (2008), entre outros, as formulações de dupla ou multi-porosidade,
descritas detalhadamente no item 2.4.2.
2.3.3. Equações de transporte de contaminante em equilíbrio
Da mesma forma que para o fluxo de água, a formulação matemática para o
transporte de soluto é baseada na Equação (2.13) de balanço de massa, na forma:

CT
J
 T S
t
z

2.13

onde CT é a concentração total de contaminante [ML-3], JT é a densidade total do fluxo
de massa de contaminante (fluxo de massa por unidade de área por unidade de
tempo) [ML-2T-1], e S é a taxa de transformação de massa por unidade de volume por
reações ou outras fontes (positivas) ou sumidouros (negativas) [ML-3T-1].
No transporte advectivo de contaminantes, a densidade total do fluxo de
contaminantes (Eq. 2.14) na fase líquida é:

JT  qc   D

c
z

2.14

onde D é o coeficiente de dispersão hidrodinâmico [L2T-1] (considerando a difusão
molecular e a dispersão mecânica) e q é a densidade do fluxo de água vertical [LT-1]
(MALLANTS et al., 2011).
A equação governante de transporte de contaminantes dissolvidos na zona
vadosa é obtida através da combinação da equação de balanço de massa (Eq. 2.13)
com a equação da densidade de fluxo de contaminantes (Eq. 2.14), como segue, e é
geralmente referida como equação de advecção-dispersão (ADE):
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2.15

onde c [ML-3] é a concentração na solução do solo, s [-] é a concentração adsorvida
(fase sólida), e ρb [ML-3] é a massa específica aparente seca do solo.
Nas situações de equilíbrio de transporte, os processos de sorção de soluto,
troca e difusão ocorrem instantaneamente e podem ser visualizadas através de uma
curva de avanço (breakthrough curve) que apresenta uma forma sigmoidal ou
simétrica para a distribuição do soluto. Por outro lado, em situações de transporte em
não-equilíbrio, os processos de transporte tornam-se dependentes em relação ao
tempo e, dessa forma, a curva apresenta-se no formato não-sigmoide ou assimétrico e
com uma cauda que não são consistentes com a equação de advecção-dispersão.
Assim, modelos de transporte em não-equilíbrio são uma tentativa de modificação
dessa equação (SKAGGS e LEIJ, 2002).
2.4. FLUXO DE ÁGUA E FORMULAÇÕES DE TRANSPORTE DE SOLUTO EM
NÃO-EQUILÍBRIO
Como solução alternativa, os modelos de não-equilíbrio têm utilizado os
pressupostos de transporte do tipo duas-regiões (dupla-porosidade) que assume troca
de contaminantes entre as regiões de transporte da fase líquida móvel e imóvel, e/ou
formulações de um-, dois- ou multi-sítios de sorção (NIELSEN et al., 1986; MALLANTS
et al., 2011).
De forma geral, o modelo apresentado na Figura 2.4 ilustra conceitualmente
as formulações alternativas para o fluxo de água e transporte. A formulação mais
simples ilustrada aplica-se ao modelo de porosidade simples (Fig.2.4a) para fluxo
uniforme em solos. Nesse modelo, o meio poroso é visto como uma coleção de
partículas de solo impermeável (ou de agregados de solo ou fragmentos de rocha
impermeáveis), separados por poros ou fraturas através dos quais o fluxo de água e
soluto passa.
Os outros modelos aplicam-se de uma forma ou de outra ao fluxo
preferencial. Por exemplo, o modelo de dupla-porosidade (Fig. 2.4c) assume a
presença de duas regiões de poros, uma região com água imóvel e outra com água
móvel, além de permitir a troca de água e soluto entre as duas regiões (GERKE e VAN
GENUCHTEN 1993a, 1993b; SIMUNEK, 2003; SIMUNEK e VAN GENUCHTEN,
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2006). Conceitualmente, a formulação estabelece a divisão da matriz do solo em dois
domínios: um contendo grãos/agregados com certa microporosidade interna
(porosidade intra-agregado) e outro de macroporos ou fraturas contendo poros
maiores (porosidade inter-agregados). O modelo considera que a água pode se mover
do sistema de poro principal para dentro dos agregados e vice-versa, mas não
diretamente entre os agregados (SIMUNEK e VAN GENUCHTEN, 2008). Os poros
intra-agregados representam bolsões imóveis que podem trocar, reter e estocar água
e solutos, porém não contribuem para o fluxo advectivo (ou convectivo).

Figura 2.4 – Modelo conceitual do fluxo de água e transporte de soluto:  é o conteúdo
volumétrico de água (a), θmo e θim, em (b) e (c) são os conteúdos de água em regiões
de fluxo móvel e imóvel, respectivamente, e θm e θf em (d) são os conteúdos de água
nas regiões de matriz e macroporo (fratura), respectivamente. Fonte: SIMUNEK e VAN
GENUCHTEN (2006).
Os modelos que assumem regiões de fluxo móvel-imóvel encontram-se
conceitualmente entre os modelos de porosidade simples e porosidade dupla. No caso
do modelo de água móvel-imóvel (Mobile-immobile water), Figura 2.4b, assume-se
que a água presente nos intra-agregados é imóvel, que o conteúdo de água neste
domínio é constante no tempo, e os solutos dissolvidos podem se mover para dentro e
para fora do domínio imóvel por meio de difusão molecular (ex.: VAN GENUCHTEN e
WIERENGA, 1976). Assim, essa modificação permite um transporte de soluto em nãoequilíbrio físico movendo-se por advecção ou dispersão somente na fração móvel e
entre as regiões de poros, enquanto que o fluxo de água uniforme ainda é mantido
(SIMUNEK e VAN GENUCHTEN, 2008).
No modelo de água móvel-imóvel, o conteúdo de água dentro das partículas
de solo ou agregados é assumido como constante. Pode variar no modelo de duplaporosidade, uma vez que, nesse modelo, o domínio imóvel permite secar ou umedecer
durante processos de secagem e de molhagem.
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Os modelos de dupla-permeabilidade (Fig. 2.4d) são aqueles em que a água
pode se mover em ambas as regiões de poros, intraagregados e interagregados, com
água e soluto podendo se mover diretamente entre agregados do solo. O conceito
desse modelo supõe que o meio poroso consiste de dois domínios de poros que se
sobrepõem, um domínio com água que flui relativamente rápido (frequentemente
chamado de macroporo, fratura, ou domínio interporoso) quando próximo da saturação
completa, e outro domínio com água fluindo lentamente (referido como microporo,
matriz ou domínio intraporoso) (SIMUNEK e VAN GENUCHTEN, 2008).
Na literatura internacional, e principalmente para solos temperados, muitos
estudos já foram publicados desde os que utilizaram as funções hidráulicas bi- ou
multi-modais no sentido de caracterizar os aspectos estruturais do solo (OTHMER et
al., 1991; DURNER, 1994; MALLANTS et al., 1997; COPPOLA, 2000; SPOHRER et
al., 2005), passando por aqueles que aplicaram o modelo de dupla-porosidade e
dupla-permeabilidade no estudo do movimento de água e solutos (GERKE e VAN
GENUCHEN, 1996; KÖHNE et al. 2004; HAWS et al. 2005; KODEŠOVÁ et al. 2005;
LEIJ et al., 2012), até aqueles que utilizaram a condição de não-equilíbrio químico
proporcionada pela condição física de dupla-porosidade (controlada pela difusão), que
permite a divisão da fase líquida em água móvel e imóvel, limitando, assim, a cinética
das reações dos solutos (SIMUNEK e VAN GENUCHTEN, 2008).
Porém, a complexidade do modelo de dupla-permeabilidade implica um
número grande de parâmetros utilizados para estimar a condutividade hidráulica nãosaturada, como avalia o trabalho de LEIJ et al. (2012), que investigaram a
aplicabilidade do modelo de Durner-Mualem e sua sensibilidade em estimar as
propriedades hidráulicas de solos (Andisolos do Japão) usando um método de
evapotranspiração.
As tentativas em descrever o transporte em não-equilíbrio têm sido
desenvolvidas tradicionalmente em duas linhas: modelos em não equilíbrio físico e em
não-equilíbrio químico. Enquanto os modelos em não-equilíbrio físico assumem que o
fluxo ou transporte em não-equilíbrio é causado por fatores físicos (ex.: VAN
GENUCHTEN e WIERENGA, 1976), quando existe heterogeneidade macroscópica no
fluxo em campo ocasionada pela estrutura do solo, os modelos em não equilíbrio
químico assumem que fatores químicos são a causa do transporte em não equilíbrio,
ocorrendo quando a sorção dependente do tempo ou reações de troca estão
presentes (VAN GENUCHTEN e CLEARY, 1979; VAN GENUCHTEN e WAGENET,
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1989; SKAGGS e LEIJ, 2002; SIMUNEK e VAN GENUCHTEN, 2008; MALLANTS,
2011).
Segundo SKAGGS e LEIJ (2002), dois dos modelos mais populares de nãoequilíbrio são: o modelo de não equilíbrio-físico de duas-regiões, referido de forma
alternativa como modelo móvel-imóvel ou modelo de dupla-porosidade, de VAN
GENCHTEN e WIERENGA (1976); e o modelo em não-equilíbrio químico de doissítios de sorção (SELIM et al., 1976; VAN GENUCHTEN e WAGENET, 1989). O
presente trabalho prioriza os modelos em não equilíbrio físico, em especial o modelo
de dupla porosidade.
2.4.1. Modelo de dupla-porosidade e modelo de água móvel-imóvel (MIM)
O modelo de transporte de duas regiões assume que a fase líquida pode ser
particionada em duas regiões distintas de líquido nos poros como sendo móvel
(fluindo) e imóvel (estagnada), e que a troca de contaminantes entre as duas regiões
líquidas pode ser modelada como um processo de troca de primeira ordem. A
formulação do fluxo de água do modelo de dupla porosidade pode ser baseada na
formulação mista da equação de Richards, que descreve o fluxo de água nos
macroporos ou poros interagregados (via de fluxo preferencial) e na equação de balanço
de massa para descrever a dinâmica de umidade na matriz dos poros intragregados
(VAN GENUCHTEN e WAGENET, 1989; TORIDE et al., 1993; SIMUNEK et al., 2003;
SIMUNEK e VAN GENUCHTEN, 2008).
Na conceitualização do modelo de fluxo de água de duas regiões, considerase a partição da fase líquida em região móvel (fluindo), mo, e região imóvel
(estagnada), im [L3L-3]:
𝜃 = 𝜃𝑚𝑜 + 𝜃𝑖𝑚
e a formulação é baseada na forma mista da equação de Richards para descrever o
fluxo de água nos macroporos (via de fluxo preferencial) (Eq. 2.16a) e na equação de
balanço de massa (Eq. 2.16b) para descrever a dinâmica de umidade da matriz, como
a seguir (SIMUNEK et al., 2003; 2008):

mo (hmo )  
 h

=  K (hmo )  mo  1 - Smo (hmo )   w
t
z 
 z

im (him )
=  Sim (him )   w
t
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2.16(a)

2.16(b)

onde Sim e Smo são os termos sumidouros para as duas regiões [T −1], e w é a taxa de
transferência de água entre os domínios de poros intra- e inter-agregados [LT-1].
Assim, o modelo de transporte de contaminante de duas regiões é dado a
seguir (TORIDE et al. 1993; VAN GENUCHTEN e WAGENET 1989), onde a Equação
2.17(a) descreve o transporte de soluto na zona móvel (macroporos) e a Equação
2.17(b) é o balanço de massa para o domínio imóvel (microporos):

 mo cmo f  smo  
c  qcmo
+
=   mo Dmo mo  - mo   s
t
t
z 
z  z
im cim (1  f )  sim
+
=
- im   s
t
t

2.17(a)

2.17(b)

para os domínios móvel (macroporos, mo) e imóvel (matriz, im), respectivamente,
onde f é fração adimensional de sítios de sorção em contato com a água móvel [-], mo
e im são reações nos domínios móveis e imóveis [ML-3T-1], respectivamente, e s é a
taxa de transferência de contaminantes entre as duas regiões móvel e imóvel [ML-3T-1].
2.4.2. Funções hidráulicas multi-porosidade
A heterogeneidade da zona vadosa pode levar a um processo de fluxo
preferencial (ou desvio) que, macroscopicamente, é muito difícil de capturar com a
equação Richards padrão. Enquanto o fluxo uniforme em solos granulares é
tradicionalmente descrito pelo modelo único de porosidade-simples, tal como a
equação de Richards, o fluxo em meios estruturados pode ser descrito utilizando a
variedade de modelos de dupla-porosidade, dupla-permeabilidade, multi-porosidade,
e/ou modelos de multi-permeabilidade (SIMUNEK e VAN GENUCHTEN, 2008).
Porém, para evitar o excesso de parametrização das equações governantes, uma
abordagem simplificada e útil é assumir equilíbrio hidráulico instantâneo entre as
regiões de fratura e matriz assumidas nos modelos de mais de uma porosidade.
Nesse caso, a equação de Richards pode ainda ser usada, mas com propriedades
hidráulicas compostas na forma (Eq. 2.18a,b), como por exemplo, em PETERS e
KLAVETTER (1988):

 (h)  w f  f (h)  wmm (h)

2.18(a)

K (h)  w f K f (h)  wm Km (h)

2.18(b)
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onde os subscritos f e m se referem às regiões de fratura (macroporo) e matriz
(microporo), respectivamente, e onde wi são fatores de ponderação volumétricos para
as duas regiões que se sobrepõem, de forma que wf + wm = 1. DURNER (1994)
propôs um conjunto de equações (Eq. 2.19a,b) ligeiramente diferente para as funções
compostas, como a seguir:

S e ( h) =

w S
f

K ( Se ) = K s

ef

wf
wm
 ( h)   r


n m
s  r
[1+ | m h|n ]m
[1+ | f h| ]

 wm Sem
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l

f

f
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f
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m

) ]  wm m [1 - (1 - S
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2.19(a)
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2

1 /mm mm
em

) ]

2.19(b)

onde i, ni, e mi (=1-1/ni) são parâmetros empíricos das funções hidráulicas
separadas (i =f, m).
Um exemplo das funções compostas de retenção e condutividade hidráulica
da equação de DURNER (1994) é mostrado na Figura 2.5. No caso, o domínio de
fratura representa apenas 2,5% de todo o espaço poroso, porém é responsável por
quase 90% da condutividade hidráulica próxima à saturação. As duas partes das
curvas de condutividade podem ser associadas com a estrutura do solo (perto da
saturação) e textura do solo (em cargas de pressão hidráulica negativa inferiores)
(VAN GENUCHTEN e PACHEPSKY, 2011).

Figura 2.5 - Funções de retenção de água (esquerda) e condutividade hidráulica
(direita) bimodais descritas com o modelo composto de DURNER (1994). Fonte: VAN
GENUCHTEN e PACHEPSKY (2011).
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2.4.3. Transferência de massa entre regiões móvel-imóvel
A taxa de troca de água entre as regiões macroporo e matriz, w, é um termo
crítico tanto no modelo de dupla-porosidade quando no modelo de duplapermeabilidade. No trabalho de GERKE e VAN GENUCHTEN (1993a), assume-se que
a taxa de troca (Eq. 2.20) é proporcional à diferença de carga de pressão hidráulica
entre as duas regiões de poros:

 w = w (h f - hm)
em que

2.20

w é o coeficiente de transferência de massa de primeira ordem [T-1]. Já para

um meio poroso com geometria bem-definida, o coeficiente de transferência de massa
de primeira ordem (Eq. 2.21),

w,

pode ser definido como (GERKE e VAN

GENUCHTEN, 1993b):

w 



2 Ka w
d

2.21

onde d é um comprimento percorrido da difusão efetiva [L] (ex.: metade da largura do
agregado ou metade do espaço da fratura, é um fator de forma que depende da
geometria [-], e w (= 0,4) é um fator de escala [-] obtido segundo GERKE e VAN
GENUCHTEN (1993b).
A taxa de transferência para contaminantes, s, entre os domínios móvel e
imóvel na Equação 2.17(a,b) do modelo de dupla-porosidade pode ser dada pela
soma dos fluxos difusivo e advectivo como (Eq. 2.22):

 s = s (cmo - c im)   wc *

2.22

onde c* é igual à cmo para w>0 e cim para w<0, e s é o coeficiente de transferência
de massa de primeira ordem do contaminante [T-1]. Porém, no modelo móvel-imóvel, o
termo advectivo da Equação 2.4.11 é igual a zero, uma vez que o conteúdo de água
imóvel no modelo é assumido como constante por não considerar fluxo de água entre
as duas regiões (SIMUNEK e VAN GENUCHTEN, 2008; MALLANTS et al., 2011).
Nas equações do modelo de dupla-permeabilidade, o coeficiente de
transferência para contaminantes, s, entre as regiões de fratura e matriz é também
usualmente dado pela soma dos fluxos difusivo e advectivo, como na Equação 2.23:

 s = s(1  wm ) (c f - c m)   wc *
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2.23

em que o coeficiente de transferência s [T-1] possui a seguinte fórmula dada pela
Equação 2.24:

s 

g
d

2

2.24

Da

onde Da é o coeficiente de difusão efetivo [L2T-1], que representa as propriedades
difusivas da interface fratura-matriz, βg é o coeficiente geométrico-dependente
adimensional, e d é uma medida de comprimento característica da estrutura da matriz
[L] (GERKE e VAN GENUCHTEN, 2006; MALLANTS et al., 2011).
2.5. AVALIANDO A DINÂMICA DO SOLO
Os estudos da dinâmica dos solutos não apenas proporcionam um meio de
determinação dos parâmetros de fluxo no solo, como também devem dar uma
explicação física do fenômeno que ocorre no processo de percolação, na troca e
adsorção de íons durante o transporte de solutos no solo (NIELSEN, 1961).
Um estudo que merece destaque neste trabalho foi realizado por NKEDIKIZZA et al. (1982, 1983), nos quais foram realizados experimentos de transporte de
soluto para avaliar a troca de íons em meios porosos agregados de um oxisol. O solo
do estudo apresentava pH natural e pH medido para o ponto de carga zero (método de
VAN RAIJ e PEECH, 1972) de valores próximos em torno de 3,7 e 3,6,
respectivamente. Os autores trabalharam com frações separadas de agregados nas
faixas de 0,5 mm – 1 mm, 1 mm – 2 mm e 2 mm – 4,75 mm, utilizando pequenas
colunas saturadas de 5 cm de altura por 7,6 cm de diâmetro. Os testes incluíram
condições de pH 4 e 7 (em diferentes concentrações de soluto), e ainda diferentes
velocidades de água nos poros. As curvas de avanço foram avaliadas diante da
aplicação simultânea de 3 traçadores (36Cl-, 3H2O e
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Ca2+). Os autores detiveram-se

mais em analisar os parâmetros físicos através de dois modelos, dentre eles o de
água móvel-imóvel de VAN GENUCHTEN e WIERENGA (1976), com foco direcionado
para a diferença dos parâmetros relatada para os meios porosos de diferentes
agregados. Entretanto, na análise química, verificaram adsorção de cloreto em pH 4,
próximo ao ponto de carga zero medido para o solo.
Alguns trabalhos nacionais que utilizaram Latossolo e Nitossolo provenientes
de Piracicaba-SP avaliaram o transporte de soluto em experimentos de coluna para:
avaliação do deslocamento do íon nitrato (NO3-) no Nitossolo e Latossolo em
condições saturadas (SILVA et al., 2015) utilizando o programa CXTFIT (STANMOD);
comparação dos parâmetros de transporte do nitrato em amostras de solo de

30

Latossolos deformadas e indeformadas (ROSSI et al., 2007) em condições saturadas;
e também do transporte de nitrato em condições não-saturadas (MIRANDA e
DUARTE, 2002). O trabalho de ROSSI et al. (2007) indicou que as amostras de
Latossolo indeformadas representaram mais fielmente as condições de campo. O
estudo de SILVA et al. (2015) verificou que houve influência da textura do solo,
agregação das partículas do solo, velocidade da solução no solo e presença de
matéria orgânica, havendo maior mobilidade do nitrato no Nitossolo Vermelho utilizado
no estudo. Além disso, constatou-se que foram necessárias longas aplicações da
solução de nitrato no experimento para o Nitossolo para se atingir a concentração
inicial e, em alguns casos, não se atingiu. Tanto ROSSI et al. (2007) quanto SILVA et
al. (2015) observaram alta mobilidade para o ânion nitrato, expressando baixa taxa de
adsorção, nos solos de textura argilosa. Esses fatos foram atribuídos a grande
quantidade de cargas negativas nesses solos.
Na previsão de fluxo de água em meio variavelmente saturado, para
simulações na zona vadosa através da equação de Richards, o conhecimento da
curva de retenção de água no solo é importante. Uma vez que a condutividade
hidráulica é frequentemente derivada dessa curva através dos modelos de feixe
capilar (BURDINE 1953; MUALEM, 1976), pequenas mudanças na curva podem levar
a grandes alterações na função de condutividade hidráulica, gerando um grande
impacto na previsão do fluxo de água (DURNER, 1994).
2.6. CURVA DE RETENÇÃO DE ÁGUA NO SOLO
A curva de retenção de água é muito dependente da distribuição do tamanho
das partículas, que determina a textura do solo, e do arranjo das partículas de solo,
referido como estrutura do solo. Dessa forma, sua contribuição é importante para a
caracterização do tipo de solo pois, em parte, permite que a distribuição do tamanho
de poros dela seja derivada (SHARMA e UEHARA, 1968; DANE e HOPMANS, 2002).
O formato da curva de retenção pode ser influenciado pelo conteúdo de matéria
orgânica de forma direta, devido à capacidade de absorver água, e de forma indireta,
pelo seu efeito na estrutura do solo (DANE e KLUTE, 1977; RAWLS et al., 2003).
Um grande número de metodologias experimentais foram desenvolvidas e
testadas ao longo dos anos, para estimar a retenção de água no solo e também a
condutividade hidráulica do solo saturado (KLUTE, 1986; DANE e HOPMANS, 2002).
Uma abordagem direta para a função de retenção de água no solo é medir uma série
de pares de teor de água (θ) e de pressão (h) e, em seguida, ajustar os dados a uma
função específica. As técnicas diretas de medição incluem métodos utilizando Funil de
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Buchner, células de pressão, extratores de placa de pressão, mesas de sucção, e
muitas outras abordagens como revisto por DANE e HOPMANS (2002), e BITTELLI e
FLURY (2009), entre outros. Uma vez que os pares de θ e h são obtidos, os resultados
podem ser analisados em termos de funções analíticas como as de Brooks e Corey
(1964), VAN GENUCHTEN (1980), FREDLUND e XING (1994), KOSUGI (1996), ou
ASSOULINE et al. (1998).
Para que haja precisão nos dados de retenção de água, diferentes
equipamentos possibilitam a determinação a baixas, intermediárias e altas pressões
englobando extensa amplitude de (h) (SCANLON et al., 2002; SCHELLE et al., 2013).
Apesar do uso de aparelhos de placa porosa ser considerado método padrão
para obtenção de resultados analíticos de retenção de água no solo, esses aparelhos
foram desenvolvidos para quantificar a retenção de água na faixa disponível para as
plantas. Tanto o extrator de placa porosa de Richards, como o aparato Funil de
Buchner, apresentam limitações para medições a baixas pressões, pois requerem que
a água do solo esteja em equilíbrio hidrostático, e essa condição, muitas vezes, não é
alcançada. Para o uso do aparelho de Richards, o mesmo pode ocorrer quando se
aplica altas pressões buscando analisar valores muito negativos de h (KLUTE, 1986;
SCALON et al., 2002; DANE e HOPMANS, 2002). Alguns psicrômetros, como o
psicrômetro de termopar do modelo WP4-C (Dewpoint Potential Meter), fabricado pela
Decagon Device e UMS AG, permitem determinar a relação (h) em uma ampla faixa
de pressão (> 1500 kPa) (SCALON et al., 2002). Entretanto apresentam limitação para
determinação de baixos potenciais de água (100 - 1000 kPa) (SCALON et al. 2002;
SCHELLE et al., 2013).
SCHELLE et al. (2013) compararam quatro métodos de laboratório (Funil de
Buchner, Evaporação, placas de pressão e psicrômetro de termopar) para
caracterização da retenção de água de solos. Os autores concluíram que os métodos
de Funil de Buchner e Evaporação fornecem resultados de retenção compatíveis com
a faixa de umidade de saturado a moderadamente úmido. O método do psicrômetro de
termopar forneceu dados compatíveis com a faixa seca, enquanto que os métodos
utilizando

placa

de

pressão,

algumas

vezes,

demonstraram

tendência

em

superestimar os conteúdos de água. No Brasil, CARDUCCI et al. (2011) utilizaram
com sucesso os métodos de Funil de Buncher, placas porosas, e psicrômetro de
termopar através do aparelho WP4-T (Decagon Devices, 2000 - modelo mais antigo)
para realização da curva de retenção de água em Latossolos da região do cerrado
brasileiro. A Tabela 2.2 compara os diferentes métodos relatados neste item através
das suas faixas de medições, vantagens e desvantagens.
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Tabela 2.2 – Comparação dos métodos utilizados para caracterização da curva de
retenção de água no solo.
Faixa ótima de
medição (cm)

Vantagem

até 60

Simples, pressão do ar no
solo sempre à pressão
atmosférica. Sem
presença de ar retido.

Evaporação

até 1000

Boa precisão para faixa
próxima à saturação

Placas de
pressão

1000 – 15000

Várias amostras ao
mesmo tempo

Psicrômetro
de termopar

> 5000

Rápido, sucções até 3x
106 cm

Método
Funil de
Buchner

Desvantagem
Apenas uma amostra
por vez
A faixa de medição
limitada à faixa de
medição dos
tensiômetros
Sucção do aparato
limitado ao valor mínimo
de – 100 cm
E limitação para altas
pressões
Menor precisão para
potencial de água
< 10000 cm

A principal importância de se ter uma larga faixa de carga hidráulica é evitar
uma extrapolação propensa a erros da função de retenção e, consequentemente, na
previsão de modelagens para fluxo de água em meio variavelmente saturado,
utilizando a equação de Richards. Essa é uma justificativa razoável para haver uma
combinação de métodos na geração das curvas de retenção de água no solo
(SCHELLE et al., 2013).
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CAPÍTULO 3

METODOLOGIA

O plano metodológico consistiu-se, de forma geral, em três (3) etapas:
caracterização das amostras de solos; ensaios laboratoriais e análise dos dados,
esquematizado no fluxograma da Figura 3.1.
Os experimentos foram realizados no Laboratório Jacques Medina do
Programa de Engenharia Civil Coppe/UFRJ, na Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - EMBRAPA SOLOS/RJ, e no Laboratório de Física do solo do
Departamento de Engenharia de Biossistemas da ESALQ/USP.
Na etapa de caracterização das amostras de solo, a partir do conhecimento
da parte física, distribuição granulométrica do solo e condutividade hidráulica,
associada à físico-química e mineralogia dos solos, foi possível:
- decidir o pH das soluções utilizadas nos experimentos de transporte;
- definir os componentes da solução traçadora;
- definir as soluções tamponantes utilizadas na variação e fixação do pH das
diferentes soluções impostas em cada teste;
- definir o fluxo a ser imposto em cada experimento de coluna de acordo com o solo;
- determinar a densidade aparente seca de moldagem dos corpos de provas
para os diferentes solos.

Caracterização das amostras de solos
Física

Mineralógica

Química

Ensaios Laboratoriais
Análise das condições do fluxo de água
(parâmetros hidráulicos)

Avaliação da sorção de soluto nos solos
tropicais

Análise dos Dados

3.1.

Softwares:
RETC, HYPROP-FIT,
STANMOD (BTCs) e HYDRUS-1D
COLETA
E PREPARO
DAS AMOSTRAS

Figura 3.1 – Fluxograma geral das etapas do plano metodológico.
A etapa dos ensaios laboratoriais esteve sempre conectada à análise dos
dados através de programas computacionais de solução analítica, como o STANMOD
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(SIMUNEK et al., 1999), para avaliação das curvas de concentração relativa (C/C0) versus
volume de poros (T) ou tempo (t). Programas como RETC (VAN GENUCHTEN et al.,
1991) e HYPROP-FIT (UMS AG, 2015) foram utilizados para ajuste das curvas de
retenção de água no solo por diferentes modelos hidráulicos. O programa numérico
HYDRUS-1D foi utilizado neste estudo para validação do software HYPROP-FIT. Todos
os códigos computacionais referidos encontram-se gratuitamente disponíveis na internet.
3.1.

COLETA E PREPARO DAS AMOSTRAS
Para o presente estudo, foram escolhidos dois solos de uma mesma região

do estado de São Paulo, ou seja, de mesma formação geológica, porém em diferentes
graus de intemperismo. Os solos utilizados são provenientes da cidade de Piracicaba
do Estado de São Paulo, mais precisamente do Campus da Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ/USP. Os solos são classificados como
Nitossolo Vermelho Eutroférrico (NVef1) de textura média, e Latossolo VermelhoAmarelo Distrófico Típico (LVAd) de textura média, este último também chamado de
série “sertãozinho”. Também foi utilizado, neste estudo, areia proveniente da praia de
São Francisco, Niterói-RJ, utilizada no estudo como em controle. De acordo com o
levantamento dos solos do Campus ESALQ/USP/Piracicaba (UGA, 2006), os
Nitossolos

corresponderam

classificados,

enquanto

a

aproximadamente

que

os

Latossolos

58,89%

do

total

de

solos

(LVad)

corresponderam

a

aproximadamente 7,63% do total de solos classificados no Campus.
O Nitossolo Vermelho (N) foi coletado entre a profundidade de 20 cm a 30 cm
da superfície, apresentando umidade em torno de 28%. Para esse solo, amostras
deformadas e também indeformada, para verificação da densidade aparente seca
(1,47 g/cm3), puderam ser coletadas. No caso do Latossolo Vermelho-Amarelo (L),
apenas amostra deformada pode ser coletada, apresentando umidade de 10%. Este
solo foi retirado de um mesmo horizonte (B) para fins de estudo de crescimento de
cana-de-açúcar por parte de alunos do Programa de pós-graduação em Engenharia
de Sistemas Agrícolas da ESALQ/USP. A região de coleta original está localizada à
cabeceira do aeroporto do Campus da ESALQ/USP. Aproximadamente 80 kg de
amostra deformada de cada solo foram acondicionadas em sacos plásticos
hermeticamente fechados e armazenados em bombonas plásticas de 30 L com
sistemas de fechamento hermético.
A areia proveniente da Praia de São Francisco, do município de Niterói,
Estado do Rio de Janeiro, encontrava-se alocada no Laboratório Jacques Medina,
Programa de Engenharia Civil Coppe/UFRJ. A areia foi utilizada neste estudo como
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um controle. Essa areia tem sido objeto de vários estudos realizados dentro do
Programa de Engenharia Civil COPPE/UFRJ por apresentar granulometria bem
distribuída entre textura média e fina. Para estudos de fluxo de água e transporte de
soluto, essa característica proporciona um meio poroso considerado uniforme.
No laboratório, para os ensaios geotécnicos e de moldagem dos corpos de
provas, as amostras foram primeiramente secas ao ar e passadas em peneiras de
4,75 mm ou 2,00 mm. Não houve qualquer processo de destorroamento dos solos, a
fim de preservar a microestrutura destes.
O planejamento inicial comportava trabalhar com agregados passantes na
peneira No 8 (ABNT) de abertura de malha de 4,75 mm. Alguns primeiros ensaios de
caracterização foram realizados para esta condição (curva de retenção no Extrator de
Richards, Mesa de Tensão e Ensaios de permeabilidade saturada). Entretanto,
durante os testes de saturação das colunas de solo, a constatação de que muito ar
permanecia retido entre os agregados fez com que o plano inicial fosse alterado.
Desta forma, optou-se por trabalhar com solo passante na peneira No 10 (ABNT) de
abertura de malha de 2,00 mm. Assim, os testes de permeabilidade foram refeitos. Por
outro lado, os ensaios da curva de retenção no Extrator de Richards e Mesa de
Tensão não puderam ser refeitos, porém os dados já obtidos foram aproveitados para
enriquecer a discussão do trabalho.
3.2.

CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS
Os solos foram submetidos às análises para caracterização física, química e

mineralógica, listadas na Tabela 3.1, com a referência do método seguido conforme
descrito em manual de método ou normas.
Tabela 3.1 – Análises e respectivos métodos para caracterização dos solos.
CARACTERIZAÇÃO
FÍSICA

QUÍMICA

MINERALÓGICA

ANÁLISE
Granulometria por sedimentação

MÉTODO
NBR – 7181 (1984)

Densidade da partícula

NBR – 6508 (1984)

Potencial Hidrogeniônico (pH)
Potencial zeta

EMBRAPA (2011)
-

Ponto de efeito salino nulo

EMBRAPA (2011)

CTC

EMBRAPA (2011)

Matéria Orgânica

EMBRAPA (2011)

Ataque Sulfúrico

EMBRAPA (2011)

Difratometria de raios X

-

Espectrometria de fluorescência de
raios X

-
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3.2.1. Ensaios geotécnicos
Uma vez que as amostras de solos foram coletadas deformadas na umidade
de campo, de forma a reduzir o efeito da alteração da microestrutura por achatamento
dos canais de poros e/ou geração de caminhos preferenciais ocasionados por
métodos de compactação, optou-se por trabalhar com moldagem das amostras
previamente secas ao ar por vários dias. Os corpos de prova para cada solo foram
moldados seguindo o mesmo procedimento estabelecido para todos os testes
realizados, a saber, por compactação estática. No procedimento adotado, metade da
massa de solo correspondente ao volume final era acondicionada ao corpo de prova
com o auxílio de um funil de larga abertura, seguido do mesmo número de batidas em
uma superfície plana. Depois, repetia-se o processo para a metade superior do corpo
de prova.


Granulometria e Densidade Real dos Grãos
As análises e o preparo das amostras foram realizados no Laboratório de

Geotecnia da COPPE/UFRJ, setor de Caracterização de Solos. A análise
granulométrica e de densidade real dos grãos (ρs) foram determinadas de acordo com
os procedimentos prescritos pela ABNT, conforme as normas, NBR 7181 (1984) e
NBR 6508 (1984).


Condutividade Hidráulica Saturada

Os testes de permeabilidade para determinação da condutividade hidráulica
saturada foram realizados no Laboratório de Geotecnia Jaques Medina COPPE/UFRJ,
seguindo a norma NBR 13292 (1995). Para os testes do Nitossolo e Latossolo foram
utilizados cilindros de 7,3 cm de diâmetro por 7,0 cm de altura, sendo a densidade
aparente seca de cada corpo de prova de 1,10 ± 0,01 g/cm3 e 1,25 ± 0,01 g/cm3,
respectivamente. Os ensaios foram realizados à carga constante, em duplicata.
Para a areia, foi realizado apenas um teste à carga constante, em cilindro de
7,68 cm de diâmetro por 18,52 cm de altura, com densidade aparente seca de 1,571
g/cm3. O procedimento de moldagem da areia foi o mesmo utilizado para as colunas e
encontra-se descrito no item (3.5.1).


Condutividade Hidráulica Não-Saturada

Este trabalho envolveu o uso do equipamento HYPROP (UMS AG) para
medida de curva de retenção de água no solo pelo método de evaporação de WIND
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(1968) modificado por SCHINDLER (1980), ou método de evaporação simplificado de
SCHINDLER (1980) (ARYA, 2002; SCHELLE et al., 2013). Os dados são trabalhados
pelo software HYPROP-FIT que, além de estimar os parâmetros da curva de retenção
de água no solo, permite o cálculo e previsão das curvas de condutividade hidráulica
não-saturada.
As amostras de solo foram acondicionadas em anel de 250 mL, com
dimensões de 8 cm de diâmetro por 5 cm de altura, levadas à saturação em água
deionizada e degaseificada por ascensão capilar até a altura 4,95 cm do anel. Todo o
procedimento seguiu as instruções do fabricante contempladas no manual do
aparelho.
Após a saturação, dois tensiômetros acoplados à base de uma unidade
sensora provida de transdutores de pressão, são cravados ao anel contendo o solo.
Estes tensiômetros permanecem na amostra de solo em alturas de 1,25 cm e 3,75 cm,
tendo como ponto de referência a base do anel. A saturação, tanto dos tensiômetros
quanto da unidade sensora, é feita com água deionizada e degaseificada envolvendo
o uso de bomba a vácuo por 24 horas.
3.2.2. Caracterização química, fisico-química e mineralógica
Os ensaios de Ataque Sulfúrico, Cátions trocáveis (CTC), Matéria orgânica
(ou Carbono orgânico) e pH dos solos em água e KCl, foram realizados segundo o
Manual de Métodos de Análise de Solo (EMBRAPA, 2011) pelo Setor de Química do
Laboratório de Geotecnia/UFRJ/COPPE e também pela Embrapa Solos/RJ, no caso
da CTC e Matéria orgânica.


Determinação do Ponto de Carga Zero

A determinação do ponto de carga zero (PCZ) neste estudo seguiu dois
métodos: através do ponto isoelétrico, e do ponto de efeito salino nulo. Este último,
segundo a literatura, é o mais indicado para o sistema solo.
O ponto isoelétrico foi determinado utilizando o equipamento Zetasizer Zs da
MALVERN através da medição do potencial zeta (mV) em decorrência da variação do
pH da solução do solo. As análises foram realizadas no Laboratório Multiusuário de
Caracterização de Materiais (LMCM) da PEMM/COPPE/UFRJ.
O preparo das amostras de solo, de forma a refiná-lo para leitura no aparelho
em grãos abaixo de 20 m, contemplou o procedimento seguido pelo CETEM (Centro
de Tecnologia Mineral), como segue:
- Destorroamento da amostra
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- 80 mL da parcela fina do solo foram levados ao moinho de Agar com 8 bolas
por cerca de 30 minutos, com alteração do sentido em 15 minutos;
- o volume de solo foi acondicionado em Bécher imerso em água destilada e
levado ao ultrasom por cerca de 10 minutos;
- o volume foi acondicionado em proveta de 1000 mL, e completado com água
destilada até 1000 ml para sedimentação;
- após agitação, e tempo de decantação, a fração inferior a 20 m foi extraída
por sifonação, retirando-se o volume correspondente aos primeiros 20 cm da coluna
d’água;
- o volume coletado foi reservado para secagem ao ar, e o solo restante
destorroado.
O manual do aparelho Zetasizer recomenda um estudo prévio da melhor razão
solo/solução da amostra, uma vez que a dispersão e a concentração das partículas e
do meio podem interferir nas camadas de elétrons. Como não foi possível a realização
desse estudo especialmente para os solos da presente pesquisa, a relação
solo/solução utilizada seguiu a orientação dos ensaios realizados no Centro de
Tecnologia Mineral (CETEM). Assim, foi utilizado entre 0,01 – 0,1 grama de solo para
15 a 20 mL de solução. O procedimento adotado no preparo das amostras
solo/solução para leitura no aparelho da Malvern, neste estudo, também seguiu o
procedimento adotado pelo CETEM, como segue:
- para cada pH de leitura, utilizou-se um Bécher com 0,05 g de solo para 20 mL
de solução de cloreto de potássio (KCl) 0,001 M;
- o primeiro ponto de leitura é feito apenas com solução de KCl de 0,001 M
para ativar as cargas;
- os demais pontos foram realizados acidificando o meio com HCl em
concentrações de 0,1; 0,01 e 0,001 M; e alcalinizando o meio com KOH em
concentrações de 0,1; 0,01 e 0,001 M.
- o ponto isoelétrico foi determinado no pH em que o aparelho indicou potencial
zeta nulo.
O Ponto de Efeito Salino Nulo (PESN) foi realizado através do método de VAN
RAIJ e PEECH (1972) descrito no manual de métodos da EMBRAPA (2011) Solos e
referido como Ponto de Carga Zero. Por esse método, o ponto é determinado pelo
cruzamento entre três ou quatro curvas de titulação potenciométricas em soluções
eletrolíticas de sais formados por íons indiferentes. Como muitas vezes pode-se
observar mais de um ponto de cruzamento entre as curvas traçadas, especialmente
em amostras de solos menos intemperizados, a determinação do manual do PESN
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torna-se subjetiva (ALVES et al. 2002). Para tornar a determinação do PESN nãosubjetiva, foi utilizado um programa chamado PESN para Windows desenvolvido pelo
Departamento de Ciências Exatas da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"
da Universidade de São Paulo, ESALQ/USP. Esse programa considera a equação
polinomial de quarto grau para o ajuste da curva de cada série eletrolítica, segundo o
método dos mínimos quadrados, e consiste em um sistema de determinação analítica
do ponto de efeito salino nulo (PESN) de amostras de solo. O programa é
disponibilizado gratuitamente na internet.
•

Fluorescência de Raios-X
A fluorescência de raios X foi realizada no Núcleo de Catálise da COPPE

(NUCAT), a fim de investigar o percentual de óxidos nas amostras de solo através de
uma varredura semi-quantitativa. O aparelho da Rigaku utilizado foi o modelo
RIX3100, equipado com tubo de ródio (Rh). Para ambos os solos, as amostras foram
destorroadas e passada em peneira de malha 100 (abertura de 0,15 mm).
•

Difratometria de Raios-X

No CETEM (Centro de Tecnologia Mineral), os difratogramas de raios-X das
amostras foram realizados através do método da lâmina orientada em um
equipamento Bruker-D4 Endeavor com tubo de Cobalto, nas seguintes condições de
operação: radiação Co Kα (40 kV/40 mA); velocidade do goniômetro de 0,02° 2 por
passo, com tempo de contagem de 0,5 segundo por passo e coletados de 4 a 80º 2,
com detector sensível à posição LynxEye. As interpretações qualitativas de espectro
foram efetuadas por comparação com padrões contidos no banco de dados PDF02
(ICDD, 2006), em software Bruker DiffracPlus. O resultado final foi realizado no software
Origin, onde as análises puderam ser reinterpretadas.
Análise de amostra de solo bruto e da fração de argilominerais, preparadas
conforme descrito no ANEXO I, foram realizadas para cada solo. O procedimento de
análise da fração dos argilominerais incluiu a preparação de lâminas orientadas do
solo natural, do solo saturado em solução de etilenoglicol e do solo calcinado a 500 0C,
podendo-se, dessa forma, diferenciar e identificar os argilominerais, conforme método
descrito em ALBER et al. (2002).
3.3.

ENSAIOS DE CURVA DE RETENÇÃO DE ÁGUA NO SOLO
Os ensaios para a curva de retenção foram realizados através de vários

equipamentos englobando diferentes métodos. Para o Nitossolo e Latossolo, como já
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relatado no início deste capítulo, os ensaios no Extrator de Richards e Mesa de
Tensão foram realizados com as amostras em granulometria inferior a 4,75 mm
apenas, e o método de funil de Buchner realizado apenas para a Areia de São
Francisco. Para a Areia, o Nitossolo e Latossolo em granulometria inferior a 2,00 mm,
a curva de retenção também foi realizada no equipamento HYPROP. Já o WP4-C,
utilizado para determinação dos pontos a altas tensões, foi utilizado para completar a
curva das amostras de Nitossolo e Latossolo (<4,75 mm e < 2,00 mm). A Tabela 3.2
resume os ensaios realizados para cada tipo de solo.
Tabela 3.2 – Ensaios de curva de retenção realizados para as amostras de Nitossolo,
Latossolo e Areia em cada aparato utilizado no estudo.
GRÃOS

SOLOS

APARATO

(mm)

< 4,75

Mesa de
Tensão

Extrator de
Richards

X(3)

X(3)

Funil de
Buchner

HYPROP WP4
X

Nitossolo
< 2,00
< 4,75

X(2)
X(3)

X(3)

X
X

Latossolo
< 2,00
Areia

X(2)

-

X

X

X

( ) – números entre parênteses referem-se ao número de réplicas

A seguir, os ensaios são descritos para cada método e aparato utilizado:
•

Mesa de Tensão

Este ensaio foi realizado no Laboratório de Física do solo do Departamento
de Engenharia de Biossistemas, localizado no Campus da ESALQ/USP. As amostras
foram preparadas pela autora deste trabalho, e o andamento do processo ficou a
cargo do responsável pelo Laboratório. A Figura 3.2 traz a representação esquemática
do aparato, constituído por platôs contendo papel filtro quantitativo (papel “mataborrão”) em diferentes níveis de altura em relação ao nível de água do reservatório,
conferindo diferentes pressões negativas à fase aquosa do solo. A cada estágio, após
atingir o tempo de equilíbrio, a amostra foi pesada e colocada no platô seguinte. Os
pontos de 10, 20 e 40 cm foram realizados neste aparato e os pontos seguintes no
Extrator de Richards.
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h
Z=0

Figura 3.2 – Representação esquemática da Mesa de Tensão.
•

Método Funil de Buchner
Da mesma forma que o aparato descrito acima, no método do Funil de

Buchner uma pressão negativa é aplicada à fase aquosa da amostra de solo. A
sucção gerada pela diferença do nível de água da bureta em relação ao ponto inicial
(meio da amostra) faz com que a água da fase aquosa do solo flua para fora até que o
equilíbrio hidráulico seja atingido (DANE e HOPMANS, 2002).
No Laboratório de Geotecnia da Coppe/UFRJ, uma coluna foi adaptada para
ficar suspensa sobre uma balança de duas casas decimais (Fig.3.3a). Exatamente na
base do cilindro foi colocada uma membrana de 60 mbar de pressão de
borbulhamento (da soil measurements). A amostra de areia foi acomodada dentro do
cilindro, de forma que toda a base da amostra encontrava-se em contato com a
membrana. A amostra foi completamente saturada em sentido ascendente, da mesma
forma que no HYPROP e, após atingido o equilíbrio, a água foi drenada até o meio da
amostra (Z=0). A sucção foi gerada através do desnível de uma bureta graduada a
partir de Z=0, conforme representação esquemática (Fig. 3.3b), e a água que fluía era
drenada. O equilíbrio hidráulico era atingido quando o peso da balança estabilizava.

Z=0
h

balança

(b)

(a)

Figura 3.3 – Foto (a) e representação esquemática (b) do aparato Funil de Buchner.
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•

HYPROP (UMS AG)
Neste equipamento, a sucção matricial é monitorada pelos tensiômetros

posicionados em 1,25 e 3,75 cm, tendo as medidas das sucções dadas a cada minuto
durante a primeira hora, seguidos de intervalos de 10 minutos até o final do ensaio; o
mesmo para o peso registrado pela balança de precisão. Foram utilizados anéis de
250 mL de 8 cm de diâmetro por 5 cm de altura; e as amostras saturadas da base
para o topo. A avaliação das campanhas de medição HYPROP segue o método de
evaporação simplificado (SCHINDLER, 1980). O método usa as mudanças de peso de
amostras e as medições de potencial matricial nas amostras durante um processo de
secagem, causada pela evaporação, para derivar as funções hidráulicas dos solos. A
Figura 3.4 traz uma representação esquemática desse equipamento, constituído por
uma unidade sensora onde se encontram os transdutores de pressões nos quais são
acoplados os dois tensiômetros.

cm acima da base

Evaporação
Tensiômetro
superior

Tensiômetro
inferior
Cerâmica
capilar
Transdutor
pressão

Conector
PC

Balança

Figura 3.4 – Representação esquemática do HYPROP (modificado de SCHINDLER et
al., 2010).
•

Extrator de Richards
Neste equipamento, também denominado câmara ou panela de pressão de

Richards, uma pressão positiva é aplicada à fase gasosa das amostras de solo e
determina-se a curva de retenção na faixa compreendida entre -100 e -20.000 cm. A
fase aquosa permanece em contato com a pressão atmosférica através de uma placa
porosa de poros finos, sobre a qual as amostras de solo são drenadas (DANE e
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HOPMANS, 2002; SCHELLE et al., 2013). As amostras, preparadas utilizando anéis
de 3 cm de altura por 4,89 cm de diâmetro, após as etapas realizadas na Mesa de
Tensão, foram drenadas em pressões de 100, 300, 500, 1000, 5000 e 15000 cm de
coluna d’água. Estas medidas foram realizadas no Laboratório de Física do solo da
Engenharia de Biossistemas da ESALQ/USP, Campus de Piracicaba-SP.
•

WP4C (Dewpoint Potential Meter) ou Psicrômetro de termopar
Este equipamento utiliza o método da pressão de vapor, ideal para mensurar

sucções na zona mais seca da curva de retenção. A sucção pode ser mensurada
quando a pressão de vapor acima da amostra atinge o equilíbrio, e o cálculo é
realizado através da equação de Kelvin (MAČEK et al., 2013). Como, nessa faixa da
curva de retenção, a influência é exclusivamente devido à textura do solo (DANE e
HOPMANS, 2002), poucas gramas de amostra indeformada são necessárias. A Figura
3.5 apresenta um desenho esquemático do equipamento comercializado pela
Decagon Devices e UMS AG. O conteúdo de água gravimétrico pode ser convertido
para conteúdo de água volumétrico usando a densidade aparente seca, nas quais as
amostras foram moldadas para os demais experimentos. Estas análises foram
realizadas na Embrapa Solos – CNPS, localizada na cidade do Rio de Janeiro-RJ.

Sensor óptico
Câmara
fechada

Display
Eletrônico
Ventoinha
Espelho

Sensor
Infravermelho

Bandeja deslizante
Solo

Figura 3.5 - Desenho esquemático transversal do equipamento WP4C (modificado
BULUT, et al. 2002).
3.4.

EXPERIMENTO DE TRANSPORTE DE SOLUTO – ENSAIO DE COLUNA
De forma a avaliar os efeitos da variação do pH na estrutura e na sorção de

soluto nos solos tropicais, este estudo propõe a realização de experimentos de coluna
em condição de fluxo saturado para obtenção de parâmetros de transporte de soluto e
parâmetros de transporte hidráulico. A Tabela 3.3 resume os tipos de ensaios que
foram realizados.
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Os valores de pH para cada solução foram medidos após a determinação do
ponto de carga zero (item 3.3.2), através do ponto de efeito salino nulo (PESN) e do
ponto isoelétrico (PIE), sendo um ensaio em solução de KCl, sem tamponamento de
pH, que abrange a faixa de pH (5,5 – 6,5) do valor do PESN; um em pH tamponado
próximo do valor do PIE, e o último em pH tamponado em um valor contrastante. A
preparação das soluções e o procedimento utilizado para alteração do pH das
soluções dos solos estão descritas nos itens 3.4.3 e 3.4.4.
Tabela 3.3 – Resumo da proposta de ensaios para os três tipos de solos.
SOLO

SATURADO

Tipo de solução (S)

Areia

1 ensaio

Solução traçadora
S1: KCl em pH próximo da solução do solo (ou PESN)

Nitossolo

3 ensaios

S2: KCl em pH próximo do PIE
S3: KCl em pH contrastante
S1: KCl em pH próximo da solução do solo (ou PESN)

Latossolo

3 ensaios

S2: KCl em pH próximo do PIE
S3: KCl em pH contrastante

3.4.1. Moldagem dos solos às colunas
Colunas de acrílico de 20 cm de altura por 5 cm de diâmetro foram utilizadas
e fabricadas para atender as necessidades deste estudo (fotos no ANEXO II).
Membranas de 30 mbar de pressão de borbulhamento e placas de inox
perfuradas, para melhor distribuição da solução injetada, foram posicionadas no topo e
na base da coluna.
Da mesma forma que para todos os demais corpos de provas dos
experimentos de caracterização, os solos foram acondicionados às colunas de 20 cm
de altura, por compactação estática. Os solos eram previamente secos ao ar,
passados na peneira de abertura de 2,00 mm, e transferidos para sacos plásticos e
homogeneizados. A partir da densidade ap. seca (𝜌𝑏 ) definida, metade da massa total
calculada era distribuída de maneira uniforme na coluna, com o auxílio de um funil
metálico com cano de 30 cm de comprimento e larga abertura. Em seguida, um
determinado número de batidas em uma superfície plana era realizado para que o
volume de solo fosse reduzido até a metade do comprimento da coluna. Por fim, o
processo era repetido para a metade superior da coluna.
A Tabela 3.4 resume as informações utilizadas na acomodação de cada solo
às colunas:
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Tabela 3.4 – Resumo das informações de moldagem dos solos às colunas.
𝜃𝑔 (%)
seco ar*

Solo

Volume (cm3)

Nitossolo

392,699

Latossolo

392,699

~1

Areia

392,699

<1

𝜌𝑏 (g/cm3)

~ 3 ± 0,3 1,100 ± 0,01

No de batidas Porosidade
30

0,603

1,250 ± 0,01

13

0,526

1,571

vibração

0,408

* conteúdo de água gravimétrico aproximado em que os solos encontravam-se após secagem ao ar

Para o Nitossolo e Latossolo, vários testes de compactação foram realizados,
inclusive com solo úmido, até que se atingissem valores de densidade ou porosidade
relativamente próximos, em virtude de se tratar de um estudo comparativo.
Para a areia, no cálculo da 𝜌𝑏 , buscou-se um índice de compactação no qual
a areia permanecesse estável, ou seja, segundo a classificação sugerida por Terzaghi,
com valor de densidade relativa entre 0,33 e 0,66. Tal índice foi obtido pela expressão
de densidade relativa (Dr), a seguir, expressa pelo índice de vazios (PINTO, 2006):
𝐷𝑟 =

𝑒𝑚𝑎𝑥 −𝑒
𝑒𝑚𝑎𝑥 − 𝑒𝑚𝑖𝑛

3.1

Assim, os valores de Dr para os graus de compacidade fofo (0,250) e compacto
(0,767) para a Areia de São Francisco foram retirados de Costa, R.S. (2005), bem
como os valores de índices de vazios mínimo (0,56) e máximo (0,82). A densidade
relativa para o estado estável dessa areia foi calculada somando-se 60% da diferença
entre os graus de compacidade fofo e compacto ao valor de Dr para compacidade
fofa, chegando-se no valor de 0,5606. O índice de vazios para esse valor de Dr foi
calculado seguindo a fórmula acima, e a densidade aparente seca através da
expressão:
𝑒=

𝜌𝑠
𝜌𝑏

−1

3.2

3.4.2. Saturação das colunas
As amostras de solo acondicionadas nas colunas foram saturadas,
lentamente, através de fluxo ascendente. Por um tubo de silicone acoplado à saída da
coluna, fornecia-se água destilada de um galão de 20 L. Inicialmente, nivelava-se os
primeiros 2 cm da coluna com o nível de água desse galão. Em seguida, para o
Nitossolo:
- a cada dia eram adicionados volumes de água ao galão suficiente para
corresponderem de 1 a 2 cm da coluna de solo. E assim, sucessivamente até a
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metade da coluna (10 cm). Depois, o nível de água do galão era nivelado ao
correspondente de 15 cm da coluna; aguardava-se mais um tempo, e nivelava-se um
pouco acima do topo da coluna, suficiente para que não restasse ar no sistema. A
saturação completa ocorria em aproximadamente 7-10 dias.
Para o Latossolo, o procedimento era o mesmo, porém, após os primeiros 2
cm da coluna, o mesmo processo era realizado em um intervalo de tempo de 2 a 3
dias.
Para a areia, o procedimento foi realizado em 1 dia, sendo o ensaio iniciado
no dia posterior.
Após atingirem a saturação, as colunas eram completamente vedadas.
3.4.3. Soluções utilizadas no experimento de transporte
As soluções utilizadas nos experimentos de coluna tiveram como objetivo
principal alterar o pH das soluções dos solos. Tomou-se o cuidado de fabricar as
soluções com sais de força iônicas similares. A partir dos resultados das
caracterizações químicas e mineralógicas, optou-se pelo elemento químico cloreto (Cl) para ser utilizado como elemento traçador, uma vez que os solos não apresentaram
esse elemento em sua composição, por se tratar de um ânion inerte (Kd = 0), e
também por ser de fácil leitura e baixo custo.
Os sais cloreto de potássio (KCl) e nitrato de potássio (KNO3), em
concentração 0,01 M, foram escolhidos para representar, respectivamente, a solução
traçadora e a solução de percolação para saturação das colunas quando na fase de
alteração do pH da solução do solo.
As composições das soluções conjugadas aos tampões são mencionadas, a
seguir, para fabricação de um volume de 2 litros, e o preparo encontra-se detalhado no
ANEXO III:
•

KCl 10-2 M em água destilada (pH aproximadamente 5,3);

•

KNO3 10-2 M em água destilada (pH aproximadamente 5,3);

•

tamponadas em pH = 3,4: 1.891 mL HAc 0,2 M + 109 mL NaAc 0,2 M;

•

tamponadas em pH = 8,5: Borato de Sódio + NaOH

3.4.4. Alterando o pH da solução do solo
Após saturação das colunas com água destilada, para que a solução do solo
alcançasse o pH proposto no experimento, foi percolado cerca de 2 L da solução de
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KNO3 no pH desejado, até que o efluente medido indicasse o valor de pH da solução
imposta.
Na etapa seguinte, as condições de contorno eram impostas à coluna, e
continuava-se a percolar a solução de KNO3 por mais um tempo com o objetivo de
garantir o equilíbrio hidráulico ao longo da coluna. A partir dessa condição, iniciava-se
o experimento propriamente dito através da injeção da solução de KCl em mesmo pH.
3.4.5. Condições de contorno do experimento
O fluxo definido para os ensaios foi determinado de acordo com a previsão da
curva de condutividade hidráulica versus conteúdo de água K(θ) do programa RETC,
utilizando os pontos de retenção de água das amostras de solo de granulometria
inferior a 4,75 mm, realizadas no Extrator de Richards e Mesa de Tensão na
ESALQ/USP. Isto porque, até essa etapa, eram os únicos dados disponíveis para os
solos na condição do estudo. Posteriormente, foram realizadas curvas de retenção
com granulometria inferior a 2,00 mm, e a mesma condição do experimento de coluna.
No gráfico da Figura 3.6, pode-se ter uma previsão de quanto a redução da
condutividade hidráulica afeta o conteúdo de água saturada.
Hydraulic Properties: K vs. Theta
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Figura 3.6 – Previsão da curva de condutividade hidráulica versus conteúdo de água
K(θ) do programa RETC para o Nitossolo (a) e para o Latossolo (b) (< 4,75 mm).
A taxa de fluxo inicial foi de 40 cm/dia para todos os solos, incluindo a areia. A
concentração inicial (Co) de cloreto na solução foi de 400 ± 50 mg/L. Pulsos de 1,54
mL de solução Co eram injetados por uma bomba de seringa em intervalos de 172
segundos. Os efluentes eram coletados por um coletor de fração automático para 12
mL a cada 22 minutos. Para cada solução eram percolados de 4 a 5 volume de poros
(T). A Figura 3.7 traz um desenho esquemático do aparato.
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Para o Nitossolo, os ensaios foram realizados com um tubo de silicone de 20
cm de comprimento acoplado à saída inferior da coluna. Essa medida foi tomada como
forma de corrigir um problema de aprisionamento de ar na base da coluna.

𝑞 = 40 𝑐𝑚/𝑑𝑖𝑎
𝐶0

Bomba de seringa

Coletor de fração

Figura 3.7 – Desenho esquemático do experimento de coluna e acessórios.
3.4.6. Análise do efluente
O cloreto foi analisado pelo método colorimétrico descrito em SKOUGSTAD
et al. (1979), através da formação de um complexo de tiocianato férrico de coloração
intensa proporcional a concentração do íon cloreto, tendo a máxima absorvância no
comprimento

de

onda

de

460

nm.

Para

tanto,

foi

utilizado

o

aparelho

espectrofotômetro UV-Visível da marca Shimadzu, modelo UV MINI-1240.
Para o caso isolado do efluente do ensaio de coluna do Latossolo em solução
de pH 8,5, uma coloração amarronzada impossibilitou a análise do cloreto pelo método
colorimétrico. Como alternativa, os efluentes foram analisados por cromatografia
líquida através do equipamento de cromatografia líquida por troca iônica no Instituto de
Engenharia Nuclear (IEN). Fez-se necessário a filtragem da amostra em célula de
microfiltração, utilizando membrana de ultrafiltração da GE Osmonics de abertura de
malha entre 10-2 µm – 10-1 µm. De forma a descobrir a composição do coloide que
gerou a coloração amarronzada, o material retido na membrana foi sendo acumulado
e levado à análise em fluorescência de raios-X no mesmo Instituto.
Após a filtragem, com as amostras límpidas, o efluente pode também ser lido
pelo método colorimétrico, como todos os demais. Como os resultados das análises
foram semelhantes, optou-se por apresentar o resultado medido pelo método
colorimétrico.

49

3.5.

ANÁLISE DOS DADOS
3.5.1. Análise dos dados da curva de retenção
Os dados de carga de pressão hidráulica, conteúdos volumétricos de água e

fluxos de evaporação gerados pelo equipamento HYPROP são subsequentemente
utilizados para derivar as funções de curva de retenção e condutividade hidráulica
não-saturada. Para tanto, o software HYPROP-FIT (UMS AG, PERTASSEK et al.,
2015, versão 3.5.1.13951) foi utilizado a fim de selecionar e ajustar os pontos de
dados para essas funções, como descrito por PETERS e DURNER (2008). Ao final do
ensaio, a amostra foi levada à estufa a 105ºC e, através do peso do solo seco, o
programa pôde calcular o conteúdo de água.
O HYPROP-FIT utiliza o SHYPFIT 2.0 (PETER E DURNER, 2015) para
selecionar e ajustar diferentes modelos de propriedades hidráulicas aos dados. A
estrutura do modelo no SHYPFIT 2.0 segue a sugestão do modelo PDI (PETERS,
2013; IDEN e DURNER, 2014; PETERS, 2014), conforme já descrito no item 2.3.2. O
método simplificado de WIND (1968) proposto por SCHINDLER (1980) foi
implementado nas medições do HYPROP. No HYPROP-FIT, avanços mais recentes
do método foram incluídos nesse programa, como, por exemplo, a extensão da faixa
de medição em direção a sucções mais altas através de uso de tensiômetros com
atraso na ebulição (SCHINDLER et al., 2010a) e uma nova extensão da faixa de
medição considerando o valor de entrada de ar na ponta porosa dos tensiômetros
(SCHINDLER et al., 2010b).
3.5.2. Análise dos dados de efluente dos ensaios de coluna
A análise dos dados, a partir do efluente dos ensaios de coluna, foi realizada
utilizando o software STANMOD (SIMUNEK et al., 1999) através dos códigos CXTFIT2
(TORIDE et al., 1995) e CFITIM, ambos inclusos nesse programa. O CXTFIT lida com
problema inverso, para resultados experimentais, cabendo uma variedade de soluções
analíticas para transporte unidimensional advectivo-dispersivo. O programa pode ser
usado para resolver tanto problemas inversos quanto diretos na determinação da
curva de concentração relativa C/Co versus volume de poros (T) ou tempo
(Breakthrough curve – BTC). Já o código CFITIM é usado para previsões e análises da
BTC dos dados de efluente observados no transporte em não-equilíbrio físico, e
envolve soluções analíticas para colunas de meio semi-infinito. As soluções de nãoequilíbrio consideram o modelo de fluxo de duas-regiões com dupla-porosidade (VAN
GENUCHTEN, 1981; VAN GENUCHTEN e PARKER, 1984; TORIDE et al.,1995). O
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artigo de van GENUCHTEN et al. (2012) traz uma visão do uso e calibração do
programa.
No CXTFIT2 e no CFTIM, as variáveis são expressas pelos termos t (tempo),
R (fator de retardamento), ν (velocidade de água nos poros), D (dispersividade
hidráulica); porém, para a análise dos dados do efluente, é mais conveniente introduzir
as variáveis adimensionais:
𝑇=

𝑣𝑡
𝐿

3.3

𝑃=

𝑣𝑚 𝐿
,𝑒
𝐷

3.4

𝐶=

𝑐 − 𝑐𝑖
𝑐0 − 𝑐𝑖

3.5

onde T é o número de volume de poros; P é o número de Peclet da coluna, L é o
comprimento da coluna, ν é velocidade de água nos poros (q/θv) (LT-1), e C é a
concentração adimensional.
A equação de transporte em condições de equilíbrio, ou seja, quando é
assumido equilíbrio entre as concentrações adsorvidas e em solução, é dada na sua
forma adimensional:

𝜕𝐶 1 𝜕2 𝐶 𝜕𝐶
𝑅
=
−
𝜕𝑇 𝑃 𝜕𝑍2 𝜕𝑍

3.6

No código CFITIM, o modelo adimensional de transporte em não-equilíbrio,
utiliza as variáveis adimensionais β, ω, que correspondem a:

𝛽=

𝜃𝑚 + 𝑓𝜌𝑏 𝐾𝑑

,

3.7

ω= αL/ θm vm ,

3.8

𝜃𝜌𝑏 𝐾

onde: β é o coeficiente de partição para água móvel e imóvel; θ é o conteúdo
volumétrico de água; θm é o conteúdo volumétrico de água móvel; 𝑓 é a fração
adimensional de sítios de sorção em contato com a água móvel; 𝜌𝑏 é a densidade
apararente seca dos solo; Kd é o coeficiente de partição do soluto (sorção) (L3T-1); ω é
o coeficiente de transferência de massa e α é o coeficiente de transferência de massa
dimensional (T-1). Neste trabalho, a condição de equilíbrio será analisada pela variável
adimensional β.
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O modelo de transporte de não-equilíbrio, representado pelo sistema adimensional, é assim
descrito (VAN GENUCHTEN e WIERENGA ,1976):
𝛽𝑅

𝜕𝑐𝑚
𝜕𝑐𝑖𝑚
1 𝜕 2 𝑐𝑖𝑚 𝜕𝑐𝑚
+ (1 − 𝛽)𝑅
=
−
𝜕𝑇
𝜕𝑇
𝑃 𝜕𝑍 2
𝜕𝑍
(1 − 𝛽)𝑅

𝜕𝑐𝑖𝑚
= 𝜔(𝑐𝑚 − 𝑐𝑖𝑚 )
𝜕𝑇

3.9

3.10

onde cm e cim são as concentrações adimensionais nas regiões dinâmica e estática. E
R representa o fator de retardamento adimensional (𝑅 = 1 + (𝜌𝑏 𝐾𝑑 )/𝜃).
Os resultados e discussões são apresentados no Capítulo 5.
3.6.

MODELAGEM DE VALIDAÇÃO DO MÉTODO DE EVAPORAÇÃO HYPROP
UTILIZANDO O PROGRAMA HYDRUS-1D
O sistema de medida HYPROP (SMH) constitui uma versão cada vez mais

popular do método da Evaporação, que permite medições diretas semi-automatizadas
de pares de retenção de água θ(h) e de condutividade K(h) ao longo de uma faixa
relativamente grande de valores de pressão (PETERS e DURNER, 2008; SCHINDLER
et al., 2010a,b; PETERS et al., 2015). A partir da obtenção desses pares de θ e h, os
resultados podem ser analisados através de funções analíticas específicas como as de
BROOKS e COREY (1964), VAN GENUCHTEN (1980), FREDLUND e XING (1994),
KOSUGI (1996), ou ASSOULINE et al. (1998). Existem vários softwares apropriados
para esse fim (VAN GENUCHTEN et al., 1991, WRAITH e OR, 1998).
PETERS e DURNER (2008) e PETERS et al. (2015) testaram a abordagem
de SMH assumindo dados sintéticos (virtuais) para dois pontos de pressão de carga
hidráulica (h) dentro de uma amostra, bem como para a taxa de evaporação (e
portanto, o peso das amostras) em função do tempo gerados através de soluções
numéricas da equação de Richards. Para essa proposta, PETERS e DURNER (2008)
utilizaram as funções hidráulicas de VAN GENUCHTEN-MUALEM (VG) (1980),
enquanto PETERS et al. (2015) utilizaram as equações de KOSUGI (1996), bem como
o modelo PDI de PETERS e colaboradores (PETERS, 2013, 2014; IDEN e DURNER,
2014).
No presente teste, uma abordagem similar usando o modelo padrão de VAN
GENUCHTEN-MUALEM fornece um teste independente do método de evaporação
HYPROP. O desempenho SMH é estudado, em particular, para 4 solos de diferentes
texturas (fina, média, grossa, e muito grossa), apresentando diferentes parâmetros de
van Genuchten para α e n, bem como para um solo de textura média com dupla-
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porosidade como descrito pela equação composta de DURNER (1994). A Tabela 3.5
apresenta os quatro (4) casos para a abordagem do modelo de van GenuchtenMualem. Para o teste de desempenho do solo de dupla-porosidade (DURNER, 1994),
os valores dos vários parâmetros para a função hidráulica composta, que são
utilizados nas Equações (2.4.4a) e (2.4.4a), descritas no item 2.4.2, foram: θr=0,10,

θs=0,50, L=0,50, Ks=50 cm d-1, α1=0,2 cm-1, n1=2,5, w1=w2=0,5, α1=0,002 cm-1, e
n2=2,0.
Tabela 3.5 – Valores dos parâmetros hidráulicos de solo assumidos neste estudo para
solos de textura-fina (F), textura-média (M), textura-grossa (G) e textura-muito grossa
(MG).
Caso

Textura
do solo

θr
3

θs
3

(cm /cm )

3

α
3

(cm /cm )

-1

(cm )

n

Ks

L

(-)

(cm/dia)

(-)

---------------Efeito geral da textura do solo (fina a muito grossa)--------------F

Fina

0,0

0,500

0,0080

1,30

10,0

0.50

M

Média

0,0

0,450

0,0160

1,80

50,0

0.50

G

Grossa

0,0

0,400

0,0320

2,50

250,0

0,50

VG

Muito
Grossa

0,1

0,400

0,0500

10,0

1000,0

0,50

Os valores de conteúdo de água residual θr foram fixados em zero pelo fato de que,
frequentemente, medidas adicionais independentes da retenção de água são
necessárias (especialmente para meios de textura fina) para definir a parte mais seca
das funções hidráulicas, como o convencional extrator de placa porosa e/ou WP4C –
potenciômetro de termopar. PETERS et al. (2015) concentraram esforços na
possibilidade de fluxo de vapor e outras complicações no lado mais seco das
propriedades hidráulicas. No presente estudo, optou-se por não abordar essas
questões dentro deste contexto de estudos do SMH, mas concentrar o foco apenas
nas propriedades hidráulicas na faixa de conteúdos de água relativamente úmidos e
intermediários.
Desse modo, os dados foram gerados pelas simulações no programa
HYDRUS-1D da forma que segue.
Para a discretização do perfil, foi utilizada uma caracterização espacial
envolvendo 61 nós, com refinamento da malha próximo da superfície superior da
amostra para acomodar gradientes maiores de pressão locais durante as simulações.
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Uma taxa relativamente alta de evaporação potencial de 1 cm/dia foi imposta,
assumindo que a evaporação pode ser aumentada por ventilação (ex.: WENDROTH et
al. 1993). Essa taxa de evaporação potencial foi implementada como um sistemadependente da condição de contorno até que a carga de pressão hidráulica crítica,
hcrit, fosse alcançada, após a qual uma carga de pressão de carga hidráulica é
imposta. O valor padrão do HYDRUS-1D de 105 cm para o hcrit, foi assumido, exceto
para a amostra de textura muito grossa, para a qual utilizaram-se valores menos
extremos como forma de limitar problemas numéricos. A condição de contorno inferior
foi de fluxo de fluido zero. Para a condição inicial, foi usado um perfil de equilíbrio com

h = 4cm na base inferior da amostra de 5 cm. Os conteúdos de água médios das
amostras necessários para a análise no SMH foram estimados a partir do conteúdo de
água inicial e das taxas de evaporação calculadas.
Uma vez que as pressões de carga hidráulica (cm) e as taxas de evaporação
reais (e, portanto, os pesos da amostra) foram geradas utilizando o HYDRUS-1D, a
análise do HYPROP-Fit foi aplicada aos dados numéricos sintéticos, levando as
estimativas dos parâmetros hidráulicos originais do solo. O HYPROP-Fit utiliza o erro
quadrático médio (root mean square error - RMSE) para quantificar diferenças entre a
retenção de água sintética (yi), ou dado de condutividade hidráulica não-saturada, e os
valores calculados (yic), baseados nas curvas de ajuste VG. Os valores de RMSE foram
calculados utilizando:
𝑛

1

𝑝
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √∑𝑖=1
(𝑦𝑖𝑐 − 𝑦𝑖 )2
𝑛
𝑝

3.11

onde np é o número de pontos de dados, yi significa ambos o conteúdo de água, θi, ou
os logaritmos das condutividades não-saturadas, log(Ki).
Os resultados e discussões das simulações são apresentados no Capítulo 6.
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CAPÍTULO 4

RESULTADOS E DISCUSSÃO - CARACTERIZAÇÃO DOS
SOLOS

Neste capítulo, são apresentados os resultados dos ensaios geotécnicos (item
4.1); da caracterização química, físico-química e mineralógica (item 4.2); dos dados de
θ(h) gerados pelos experimentos para curva de retenção de água no solo (item 4.3), e
do ajuste dos dados das curvas através dos modelos hidráulicos (item 4.4).
4.1.

RESULTADOS DOS ENSAIOS GEOTÉCNICOS
Neste item, são apresentados os resultados dos ensaios de granulometria e

densidade real dos grãos para o Nitossolo, o Latossolo e a Areia de São Francisco. A
densidade real da partícula de areia foi retirada de estudos realizados na Geotecnia,
junto ao Programa de Engenharia Civil Coppe/UFRJ (ex.: COSTA, R.S., 2005).
•

Granulometria
A Tabela 4.1 apresenta os dados de distribuição granulométrica (%) e

densidade real das partículas (𝜌𝑠 ) para o Nitossolo, Latossolo e Areia. Os gráficos das
curvas de granulometria encontram-se no ANEXO IV. O alto valor de 𝜌𝑠 para o
Nitossolo é atribuído a maior presença de óxidos de ferro neste solo.
Tabela 4.1 – Resultados das análises granulométricas do Nitossolo e do Latossolo, e
da Areia.
SOLO

GRANULOMETRIA (%)
Areia

𝜌𝑠

Argila

Silte

Nitossolo

56,5

21,6

21,4

0,5

2,766

Latossolo

15

10

75

0

2,637

0

2,632*

Areia

fina

média

grossa

45

55

0

Pedregulho

* Costa, R.S. (2005)

•

Condutividade Saturada
Nos testes de permeabilidade à carga constante realizados para o Nitossolo e

Latossolo (Tab. 4.2), foi constatado que os valores de condutividade hidráulica
saturada Ks (cm/dia) permaneceram na mesma ordem de grandeza quando realizados
para amostras de granulometria inferior a 4,75 mm e amostras < 2,00 mm. Para o
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Nitossolo com granulometria < 4,75 mm, o valor de Ks médio foi de 419 cm/dia; e em
granulometria < 2,00 mm foi de 165 cm/dia. Já para as amostras de Latossolo, para as
amostras de granulometria inferior a 4,75 mm o valor de Ks médio foi de 872 cm/dia,
enquanto que, para as amostras de granulometria < 2,00 mm, o valor de Ks foi 733
cm/dia. Para a areia, o valor de Ks foi de 2.250 cm/dia.
Tabela 4.2 – Resultados dos testes de permeabilidade para o Nitossolo e Latossolo
em amostras de granulometria < 4,75 mm e < 2,00 mm e para a Areia.
SOLO

Ks

Grãos
(mm)

(cm/dia)

< 4,75

283 - 555

< 2,00

165

< 4,75

854 - 890

< 2,00

733

-

2.250

Nitossolo

Latossolo

Areia
•

Condutividade Não-Saturada
Os resultados para a função da condutividade não-saturada serão

apresentados juntamente com os resultados da curva de retenção dos ensaios
realizados no HYPROP para o ajuste dos parâmetros pelo HYPROP-FIT no item 4.4.
4.2.

RESULTADO DA CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA, FISICO-QUÍMICA E
MINERALÓGICA
A análise química realizada para o Nitossolo e Latossolo comtemplou os

testes de pH em água destilada e em KCl, o percentual de matéria orgânica, a
capacidade de troca catiônica (CTC) e o ataque sulfúrico.
Os valores de pH em água destilada e em KCl para ambos os solos foram
muito próximos entre si. Os valores de pH do Nitossolo e Latossolo apresentaram
valores próximos de 6,0. Apesar do baixo percentual de matéria orgânica medida para
cada solo, o Latossolo (1,43%) apresentou um pouco mais que o dobro do percentual
encontrado no Nitossolo (0,68%). A Tabela 4.3 apresenta os valores de pH em água e
em KCl e percentual de matéria orgânica (M.O.) para o Nitossolo e Latossolo.

56

Tabela 4.3 – Resultado do pH medido em água e KCl e percentual de matéria orgânica
(M.O.) para o Nitossolo e Latossolo.
SOLO

pH

M.O.

H2O

KCl

%

Nitossolo

5,67

5,56

0,68

Latossolo

5,96

5,92

1,43

A diferença entre os valores de pH medido em KCl e em água, sendo de -0,11
para o Nitossolo e de -0,04 para o Latossolo, indica que os solos apresentam suas
cargas superficiais praticamente em equilíbrio neste pH, considerado como natural do
solo.
A Tabela 4.4 apresenta o resultado da CTC para o Nitossolo e Latossolo.
Conforme relatado na literatura, esses solos apresentam baixos valores de CTC,
característico de solos lixiviados. Nesta análise de CTC realizada pela Embrapa Solos,
verificou-se pouca quantidade de sódio e, neste caso, é de praxe não realizar análise
de sais solúveis, uma vez que os elementos analisados adquirem valores
extremamente baixos.
Tabela 4.4 – Resultado da análise de capacidade de troca catiônica (cmolc/kg) para as
amostras de Nitossolo e Latossolo.
SOLO

Cátions trocáveis (cmolc/kg)
Ca2+

Mg2+

Na+

K+

Valor S

Al3+

H+

Valor T – CTC

Nitossolo

3,7

1,1

0,01

0,22

5,0

0,07

2,1

7,2

Latossolo

2,2

0,80

0,01

0,39

3,4

0,00

2,0

5,4

No resultado do ataque sulfúrico para os solos, a Tabela 4.5 apresenta os
valores de Ki e Kr. A relação Ki é um bom indicador da dessilicatização do material de
solo, expressando o índice de intemperização dos solos. Segundo o SiBCS (2006),
índices Ki mais altos, em torno de 2,0, são característicos de solos cauliníticos,
admitindo o máximo valor de 2,2 para os Latossolos; já os solos oxídicos possuem
valor de Ki extremamente baixo.
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Tabela 4.5 – Resultados da análise de ataque sulfúrico do Nitossolo e Latossolo.
SOLO

Ataque sulfúrico
DP

SiO2

Al2O3

Fe2O3

(%)

(%)

(%)

(%)

Nitossolo

7,96

20,1

17,1

15,7

1,99

1,25

44,0

Latossolo

3,31

5,6

3,4

3,8

2,76

1,62

82,3

Ki = (%SiO2x1,7) /%Al2O3

Ki

Kr

Res.
(%)

Kr = (%SiO2/0,60)/[(%Al2O3/1,02)+ (%Fe2O3/1,60)]

A relação Ki tanto para o Nitossolo (1,99) quanto para o Latossolo (2,76)
indicaram solos cauliníticos, estando em concordância com a análise mineralógica por
DRX, que apresentou picos maiores para a caulinita na fração argila. Os resultados da
análise mineralógica através da difratometria de raio-X (DRX) encontram-se
sintetizados na Tabela 4.6, e os gráficos das análises podem ser visualizados no
ANEXO V.
Tabela 4.6 – Resultado das análises de difratometria de raios-X do Nitossolo e Latossolo.
DRX
Amostra

Fração argila

Amostra bruta

Nitossolo

Caulinita predominante,
traços de vermiculita
hematita, Gibbsita e Goethita

Quartzo, caulinita e hematita

Latossolo

Caulinita predominante,
traços de vermiculita,
hematita e Gibbsita

Quartzo predominante,
caulinita e traços de hematita

Ambos os solos apresentaram, na mineralogia da fração argila, o quinteto
relatado por UEHARA E GILLMAN (1981) para solos de cargas variáveis, sendo a
maior parte dominada por caulinita, gibbsita, goethita, hematita e minerais amorfos
(não analisados neste trabalho). Os autores enfatizam, no entanto, que o conteúdo e
proporção dos constituintes mineralógicos, distribuição granulométrica e área de
superfície específica são diferentes em diferentes solos. Como resultado, os solos
manifestam uma diversidade significativa em suas propriedades.
Em relação aos óxidos, basicamente o que diferenciou o Nitossolo do
Latossolo foi a presença de goethita no resultado do Nitossolo. Na análise de
fluorescência de raios-X (FRX) (Tabela 4.7) para o percentual total de óxidos, na
amostra de Nitossolo, os óxidos de alumínio (Al2O3) e ferro (Fe2O3) representaram
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46,5% do total, sendo a contribuição de ambos praticamente iguais, enquanto que os
óxidos de sílica (SiO2) corresponderam a 48% do total. Já para o Latossolo, a maior
contribuição é do SiO2 com 71% do percentual total, enquanto que os óxidos de
alumínio e ferro corresponderam a 23,3%, com o óxido de alumínio representando o
percentual de 17% e de ferro 6,3%. No trabalho de WEBER et al. (2005), que
estudaram cargas elétricas de Latossolo e Nitossolo do estado de São Paulo, os
autores encontraram maior percentual de caulinita e em outros gibbsita relacionados
ao estado de intemperismo dos Latossolos. Os autores concluíram, baseados na
literatura, que essa variação depende do estado de intemperização dos solos, e que
quanto maior o grau de intemperização maiores os teores de gibbsita (hidróxido de
alumínio). Esse fato talvez justifique o valor de Ki acima de 2,2 encontrado para o
Latossolo, uma vez que, na análise FRX, o solo apresentou maior percentual de óxido
de alumínio (Al2O3) em relação ao de ferro (Fe2O3), enquanto que, no ataque sulfúrico,
os percentuais desses dois óxidos praticamente se igualam. Em solos altamente
intemperizados, a frequente substituição de Al por óxidos de ferro reduzem o grau de
cristalinidade desses sesquióxidos (QAFOKU et al., 2004, SCHWERTMANN e
TAYLOR, 1989). Entretanto, não foi realizada análise de óxidos amorfos neste
trabalho.
Tabela 4.7 – Resultado da análise semi-quantitativa do percentual de óxidos totais por
fluorescência de raios-X (FRX) para o Nitossolo e Latossolo.
Óxidos
Na2O
MgO
Al2O3
SiO2
P2O5
SO3
Cl
K2O
CaO
TiO2
U2O5
MnO2
Fe2O3
CuO
ZnO
ZrO2

Porcentagem de óxidos totais
Nitossolo
(%)
0,142
0,262
24,427
48,258
0,338
0,084
0,303
0,243
3,367
0,170
0,114
22,121
0,031
0,300
0,109
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Latossolo
(%)
0,193
17,447
71,072
0,490
0,171
0,019
0,232
0,444
3,340
0,154
6,301
0,136

•

CARGAS DE SUPERFÍCIE

O ponto de carga zero calculado através da fórmula indicada por KENG e
UEHARA (1974) para solos tropicais, na forma:
PCZ = [(2x pH em KCl) – (pH em H2O)]
seria de 5,45 para o Nitossolo e de 5,88 para o Latossolo. O PCZ realizado pelo
método do manual EMBRAPA e que prevê, em verdade, o ponto de efeito salino nulo,
foi calculado pelo programa PESN para o Nitossolo e para o Latossolo. Os resultados
foram muito próximos aos valores calculados pela relação de KENG e UEHARA
(1974). Para o Nitossolo, o valor foi exatamente de 5,45. Entretanto, para o Latossolo,
foi de 4,89, em comparação ao valor de 5,88 calculado pela relação acima. Uma
possibilidade para explicar essa diferença é a presença de matéria orgânica no
Latossolo, em maior quantidade que no Nitossolo, contribuindo para a redução do
valor do PCZ. Os resultados gerados pelo programa PESN encontram-se no ANEXO
VI.
A realização da análise do ponto de carga zero através do potencial
isoelétrico (PIE) contemplou a variação do pH da solução do solo e leitura do potencial
zeta através do aparelho Zetasizer. Apesar do presente trabalho seguir o
procedimento realizado pelo CETEM (Centro Mineral de Tecnologia), descrito no item
3.2.2, o manual do aparelho recomenda que, para cada material, seja realizada uma
curva de concentração solo/solução, a fim de se definir a melhor razão solo/solução.
Entretanto, por questões de ordem prática, optou-se por seguir a razão solo/solução
utilizada pelo CETEM. Porém, para o caso do Nitossolo, ao se encontrar o PIE, foi
realizada uma variação da razão solo/solução para verificar esta possível interferência.
Os valores de pH para cada solo/solução e seus respectivos valores de potencial zeta
(mV) estão descritos na Tabela 4.8.
Em ambos os solos, quando colocados em equilíbrio apenas com a solução
de KCl 0,001M, constatou-se que o valor de pH foi o mesmo do teste de pH em KCl
correspondente para cada solo. Entretanto, pelo resultado do potencial em mV,
observou-se carga líquida negativa, destacados em vermelho na Tabela 4.9. Segundo
YEUNG et al. (1997), na maior parte dos solos, devido às substituições isomórficas e à
presença de ligações quebradas nas arestas dos argilominerais, o potencial zeta é
negativo (YEUNG et al., 1997).
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Tabela 4.8 – Resultados das medições do potencial zeta (mV) na análise do potencial
isoelétrico (PIE), através do aparelho Zetasizer.
pH
Nitossolo

3,0

3,4

4,0

5,5**

6,0

7,0

8,0

mV

0,56

-2,68

-12,50

-18,53

-20,40

-26,83

-24,90

mV*

3,33*

Latossolo

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

5,9**

6,0

mV

5,01

2,37

-4,88

-16,53

-22,73

-24,90

-25,10

-2,96*

* valores para razão de 0,1g de solo/ 20 mL de solução de KCl
** valores medidos em equilíbrio com KCl 0,001 M

Para o Nitossolo, este estudo usou a concentração de 0,05 g de solo para 20
mL de solução de KCl (10-3M), e, quando encontrado o ponto isoelétrico entre pH 3,0 e
3,4, foi realizado um novo teste com 0,1 g de solo/ 20 mL de KCl (10-3M) nos valores
de pH 3,0 e 4,0, por se tratar de um solo com maior quantidade de óxidos de ferro e
alumínio. Como pode ser visualizado no gráfico da Figura 4.1, com a nova razão
solo/solução, o ponto isoelétrico permaneceu entre pH 3,0 e 4,0. Observou-se, durante
os testes, que a amostra de solo floculou dentro do tubo do equipamento no valor de
pH do ponto isoelétrico. Segundo ALLEONI et al. (2009), a floculação dos coloides do
solo pode ocorrer em condições de pH diferentes do PCZ, pois o equilíbrio das cargas
também depende dos íons adsorvidos. Assim, quando o potencial elétrico superficial
tende a zero, as partículas coloidais tendem à floculação.
É importante ressaltar que, durante o ensaio para o Nitossolo, quando a
solução encontrava-se em pH 7, o potencial zeta apresentou picos variando entre -18
e +21 mV na mesma análise. Em análises de “minerais puros”, isso seria atribuído à
“impurezas” na amostra. Possivelmente, essa ocorrência demonstra a interferência
dos óxidos de ferro presentes em maior quantidade neste solo. O ponto de carga zero
(na verdade para minerais puros, PZNPC) para os óxidos de ferro, goethita e hematita,
são relatados na literatura valores na faixa de 7,5 - 9,4 para a goethita, e de 7 – 9,2
para a hematita (ex.: KOSMULSKI, 2002). Esses sesquióxidos foram constatados
neste solo através da análise de DRX, sendo a goethita basicamente o que diferenciou
o DRX da fração argila do Nitossolo da análise do Latossolo.
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0,05 g solo/ 20 mL KCl 0,001M
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9
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-5
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-10
-12,50
-15
-18,53 em KCl 10-2M
-20
-20,40

-24,90

-25
-26,83

-30
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Figura 4.1 – Análise do ponto isoelétrico (PIE) do Nitossolo através do potencial zeta
(mV) versus pH.
Para o Latossolo, a análise do ponto isoelétrico através do potencial zeta
determinou valor de pH entre 2,5 e 3,0 (Fig. 4.2).
0,05g solo/ 20 mL KCl0,001M
10
5,01

5

2,37

Potencial Zeta (mV)

0
0

0,5

-5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

-4,88

-10

-15

-16,53

-20
-22,73

-25

-24,90

em KCl 10-2M

-25,10
-30

pH

Figura 4.2 - Análise do ponto isoelétrico (PIE) do Latossolo através do potencial zeta
(mV) versus pH.
Uma vez que o potencial zeta, que define o ponto isoelétrico, segundo
ZELAZNY et al. (1996), é mais indicado para minerais puros, este estudo realizou a
análise também pelo método de VAN RAIJ e PEECH (1972), através do ponto de
efeito salino nulo (PESN), conforme descrito no manual de métodos da Embrapa Solos
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(2011). Além disso, os resultados foram comparados com a relação de KENG e
UEHARA (1974) para solos tropicais.
O resultado do ponto de carga zero através das curvas de titulação (PESN)
pelo método da Embrapa confirmou que a relação de KENG e UEHARA (1974) se
aplica para ter uma estimativa do ponto de carga zero nos solos deste estudo. Uma
vez que o pH natural dos solos, medido tanto em água quanto em KCl, já se
encontrava em faixa próxima ao PCZ determinado pelo método da Embrapa, optou-se,
então, por fazer uma das soluções do experimento de transporte de coluna em pH 3,4
– 3,5, ou seja, próximo ao valor do ponto isoelétrico.
No estudo de WEBER et al. (2005), de solos do norte de São Paulo, os
autores encontraram PESN inferiores aos valores de pH medidos em água para o
Latossolo e o Nitossolo da mesma região, indicando que esses solos estariam
apresentando um balanço de cargas negativas. No caso dos solos Nitossolo e
Latossolo do presente estudo, o PESN do Nitossolo foi muito próximo do valor de pH
medido em água, e neste caso, não indica predominância de cargas negativas ou
positivas, mas sim um balanço dessas cargas. Para o Latossolo, o valor de pH do
PESN foi inferior ao medido em água, o que indica que em pH natural, esse solo
estaria mais carregado negativamente.
4.3.

RESULTADO DOS DADOS DA CURVA DE RETENÇÃO DE ÁGUA NO
SOLO
As curvas de retenção de água no solo realizadas em diferentes aparatos,

seguindo o método mais apropriado para cada faixa de tensão, conforme descreveu
SCHELLE et al. (2013), foram analisadas para cada solo tropical e para a Areia.
Primeiramente, para o Nitossolo, em seguida para o Latossolo; e por último para a
Areia.
Pela Figura 4.3 podem ser conferidos os resultados para o Nitossolo para as
amostras de granulometria <4,75 mm (Mesa de Tensão e Extrator de Richards) e <
2,00 mm (HYPROP e WP4-C). As duas curvas realizadas pelo método de evaporação
(HYPROP-E1/E2) mantiveram-se muito próximas e praticamente iguais na saturação.
Na parte mais saturada da curva até 40 cm (MT < 4,75 mm), a macroporosidade das
amostras tratadas em malha de 4,75 mm promoveu maior drenagem em relação à
curva do HYPROP (< 2,00 mm). Os pontos de 100 cm a 1000 cm da câmara de
Richards (< 4,75 mm) e do HYPROP coincidiram, mesmo com as amostras estando
peneiradas em abertura de malha diferentes. Em outras palavras, nessa faixa, as
curvas das amostras de Nitossolo em diferentes tamanhos de agregados interpõem- se.
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Já os pontos realizados no WP4C, que utilizou amostras deformadas, para
granulometria < 2,0 mm e < 4,75 mm, ficaram relativamente muito próximos,
entretanto seriam necessárias mais medidas para o caso da amostra < 4,75 mm.
Destaca-se que, para o conteúdo de água residual, foi realizada uma leitura no WP4
com a amostra seca a 105ºC, contudo, como a leitura foi acima da capacidade do
aparelho (< -710 Mpa), adotou-se pF de 6,8 (631 x 104 cm) para o último ponto do
WP4-(Ensaios1 e 2).
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Figura 4.3 – Resultados dos dados da curva de retenção de água do Nitossolo θ(h)
para amostras em granulometria inferior a 4,75 mm na Mesa de Tensão, no Extrator
de Richards e WP4 (MT e RC); e em granulometria inferior a 2,00 mm no HYPROP
(E1/E2) e WP4 (E1/E2).
Uma vez que não foi possível a realização dos pontos de baixa e média
tensão utilizando, respectivamente, a Mesa de Tensão e o Extrator de Richards, para
o Nitossolo e para o Latossolo em granulometria inferior a 2,0 mm, dados na literatura
foram buscados para comparação dos resultados. Os gráficos das Figuras 4.4 e 4.6
comparam os resultados deste estudo com os da curva de retenção realizada por
GRIGOLON (2013). No trabalho, o autor trabalhou com os mesmos solos deste
trabalho (NVef1 e LVAd) oriundos do campus de Piracicaba da ESALQ/USP,
coletados à mesma profundidade, secos ao ar e passados em peneira de abertura de
2,0 mm (< 2,0 mm). Entretanto, diferente do presente trabalho, GRIGOLON (2013)
optou por destorroar suas amostras de solos. As densidades (𝜌𝑏 ) dos corpos de prova
de GRIGOLON (2013) foram de 1,12 g/cm3 para o Nitossolo e 1,26 g/cm3 para o
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Latossolo, muito próximas das densidades utilizadas neste estudo para os mesmos
solos (1,100 ± 0,01 e 1,250 ± 0,01, respectivamente). Para cada ponto de tensão
medidos através da Mesa de Tensão e do Extrator de Richards, o estudo contemplou
9 repetições para cada solo.
Foi possível notar que, até 1000 cm, a curva de GRIGOLON (2013) e do
HYPROP estiveram muito próximas, com exceção do ponto relativo à saturação total.
A inflexão mais suave da curva de GRIGOLON (2013), em comparação a do HYPROP
deste trabalho, relacionada aos pontos realizados no Extrator de Richards pode ser
devido ao não alcance da condição de equilíbrio das amostras. Já os pontos de baixa
tensão (MT Grigolon) até 40 cm ficaram bastante próximos à curva do HYPROP. Os
pontos obtidos pelo Extrator de Richards para o solo com granulometria inferior a 4,75
mm até a pressão (h) de 1000 cm também ficaram muito próximos dos obtidos por
GRIGOLON (2013). Porém, a partir da tensão de 1000 cm, a grande diferença entre
os pontos mensurados no Extrator de Richards para granulometria inferior a 4,75 mm
e as amostras do trabalho de GRIGOLON (2013) pode ser explicada pelo tratamento
que o autor realizou nos solos, destorroando e, consequentemente desfazendo
qualquer tipo de agregado.
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Figura 4.4 – Resultados comparados dos dados da curva de retenção de água do Nitossolo

θ(h) deste trabalho; para amostras em granulometria inferior a 4,75 na Mesa de Tensão, no
Extrator de Richards e WP4 (MT e RC) e em granulometria inferior a 2,00 mm no HYPROP
(E1/E2) e WP4 (E1/E2); com os dados de GRIGOLON (2013) realizados na MT e RC.
Pela Figura 4.5 podem ser verificados os resultados da curva de retenção
para o Latossolo. As curvas realizadas pelo método de evaporação (HYPROP)
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demonstraram valores extremamente próximos na saturação (0,48 cm3/cm3 e 0,49
cm3/cm3). Para o restante da curva, com exceção do efeito causado pela entrada de ar
na amostra de solo que gerou uma deformidade, os pontos continuaram sobrepostos.
Em experiências de evaporação, que começam na saturação total, o ar não substitui
de forma suave a água que evapora, mas sim entra no solo em pequenas rajadas.
Então, ocorrem saltos na pressão de água, o que porém não influencia o restante dos
dados segundo DIAMANTOPOULOS e DURNER (2012) e SCHELLE et al. (2013).
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Figura 4.5 - Resultados dos dados da curva de retenção de água do Latossolo θ(h)
para amostras em granulometria inferior a 4,75 mm na Mesa de Tensão, no Extrator
de Richards (MT e RC); e em granulometria inferior a 2,00 mm no HYPROP (E1/E2) e
WP4.
Da

mesma

forma

que

ocorreu

com

o

Nitossolo,

em

virtude

da

macroporosidade relacionada ao preparo das amostras, os pontos realizados na Mesa
de Tensão (para amostras < 4,75 mm) diferiram bastante dos pontos da curva do
HYPROP para amostra < 2 mm. As curvas cruzam-se entre as pressões de 40 cm e
100 cm apenas.
Entre as pressões de 100 a 1000 cm, os pontos realizados na câmara de
Richards (< 4,75 mm) parecem não atingir o equilíbrio, em especial as réplicas dos
pontos em 300 cm de pressão (circulados em vermelho), bem acima da tendência dos
demais pontos (RT < 4,75 mm). Como as amostras estão com tamanho de agregados
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diferentes, não é possível fazer qualquer afirmativa neste sentido aqui, mas somente
quando os dados são comparados com os de GRIGOLON (2013).
Comparando os resultados deste trabalho com os pontos da curva de
retenção realizados por GRIGOLON (2013) para o Latossolo (Fig. 4.6), pode-se
verificar que, da mesma forma que ocorre no Nitossolo, os pontos até 40 cm da Mesa
de Tensão medidos por GRIGOLON (2013) estiveram sobrepostos à curva de
retenção do HYPROP, com exceção do ponto relativo à saturação. Os pontos na faixa
entre 100 cm e 1000 cm de GRIGOLON (2013) apresentaram uma inflexão mais
suave que a curva do HYPROP, sendo caracterizados por maiores conteúdos de
água. Uma das explicações para esse fato é que o equilíbrio das amostras medidas no
Extrator de Richards não é atingido por falta de contato da amostra com a placa
porosa (SCHELLE et al., 2013).
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Figura 4.6 – Resultados comparados dos dados da curva de retenção de água do
Latossolo θ(h); para amostras em granulometria inferior a 4,75 mm na Mesa de
Tensão, no Extrator de Richards (MT e RC) e em granulometria inferior a 2,00 mm no
HYPROP (E1/E2) e WP4; com os dados de GRIGOLON (2013) realizados na MT e RC.
Já os pontos da câmara de Richards para pressão de 1000 cm até 15000 cm
entre as amostras de 2,0 mm e 4,75 mm apresentaram distâncias reduzidas em
relação aos mesmos pontos da curva do Nitossolo.
É importante destacar que os agregados do Nitossolo possuíam uma estabilidade
muito maior que dos agregados do Latossolo, que se desfaziam com certa facilidade. Como
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o Nitossolo, além de maior quantidade de argila, possui maior quantidade de óxidos de ferro
e alumínio em relação ao Latossolo, esse comportamento é esperado, com base em
informações da literatura. A microagregação em solos bastante intemperizados prevalece e
é mais estável naqueles com argilas cauliníticas, hidróxidos de Fe e AI, e Al trocável
(CASSEL e LAL, 1992; FERREIRA et al., 1999a,b; PAZ e VÁZQUEZ, 2014).
Assim, pode-se afirmar que a microagregação mostrou-se mais relevante na
retenção de água do Nitossolo para pressões acima de 1000 cm, uma vez que, na
faixa de 100 a 1000 cm, os pontos para as amostras com tamanho de agregados de
2,00 mm e 4,75 mm, mesmo em diferentes métodos, mantiveram-se muito próximos.
Já para o Latossolo, arenoso, a drenagem em função dos agregados para o Latossolo,
parece ser mais relevante na parte mais saturada da curva, estendendo sua influência
até a parte moderadamente saturada da curva (200 a 300 cm). Acima de 200 cm de
pressão, os pontos realizados com o solo < 4,75 mm e < 2,00 mm (destorroado)
apresentaram discrepância suave, e acima de 1000 cm ficaram ainda mais próximos
comparados aos mesmos pontos do Nitossolo.
Para o caso da Areia de São Francisco foi realizado apenas um ensaio pelo
método de evaporação através do HYPROP e um ensaio utilizando o método do Funil
de Buchner. Entretanto, conforme pode ser visualizado na Figura 4.7, a curva gerada
pelo HYPROP e os pontos pelo método do Funil foram muito próximos. No HYPROP,
após 58 cm de tensão, as tensões rapidamente atingem 211 cm de tensão, com
conteúdo volumétrico de água final de 0,0411.

Figura 4.7 – Resultados dos dados da curva de retenção de água da Areia θ(h) no
Funil de Buchner e no HYPROP.
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Destaca-se, porém, que os pontos muito próximos à saturação, antes da
entrada de ar, para o ensaio do Funil de Buchner, apresentaram valores de conteúdo
de água menores que os da curva gerada pelo HYPROP, enquanto que, para o
restante da curva, os pontos foram próximos e mantiveram a mesma tendência. Para a
areia, a variação do conteúdo de água foi crescente e constante logo no início do
ensaio no HYPROP. No ensaio do Funil de Buchner, mesmo entre os pontos com
intervalo de 5 cm, foi possível observar que a água flui para fora da amostra, não só
pela alteração do peso da balança mas também pelo aumento do nível de água da
bureta (graduada em mL). Este parece ser um caso em que os tensiômetros do
dispositivo HYPROP não foram capazes de detectar variações rápidas do conteúdo de
água em solos muito grossos, como a areia, culminando na quebra de continuidade
com o efeito da entrada de ar na amostra, onde o ar substitui a água que evapora em
pequenas rajadas, ocasionando saltos na pressão de água.
No trabalho de SCHELLE et al. (2013), os autores realizaram a mesma
comparação desses métodos para duas areias. Os resultados evidenciaram medidas
de conteúdo de água sistematicamente menores para o método de placa de sucção
(similar ao Funil de Buchner) que o método de evaporação. Dentre as hipóteses
levantadas pelos autores para explicar tal efeito estavam: contato entre a placa e a
amostra do método das placas; influência da temperatura no método de evaporação; e
diferença da saturação entre as amostras do método das placas (84-87%) em
comparação com o método da evaporação (91-92%). Entretanto nenhuma destas
hipóteses aplica-se à experiência deste trabalho, uma vez que, neste trabalho, para o
teste pelo método do Funil de Buchner, foi utilizada uma membrana fina ao final da
coluna desmontável, e a areia pôde ser acomodada dentro do cilindro, garantindo o
total contato entre membrana e amostra; a temperatura foi mantida controlada durante
a realização dos ensaios (Funil de Buchner e HYPROP); e a utilização de coluna
transparente, na adaptação do método do Funil (Fig. 3.3), permitiu a saturação total da
amostra de areia assim como pelo método HYPROP. Os menores valores de
conteúdo de água observados na curva pelo método do Funil Buchner para a areia
deste trabalho foram mais explícitos apenas até o valor de entrada de ar da curva do
HYPROP (Fig. 4.7).
Os resultados deste trabalho demonstram a eficiência do método de
evaporação para elaboração da curva de retenção na parte mais saturada até
moderadamente saturada da curva para solos de textura média (arenoso) e média a
grossa (areia), conforme SCHELLE et al. (2013) afirmaram. Além disso, os resultados
indicaram que o método foi eficaz também para solo de textura fina (argiloso);
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SCHELLE et al. (2103) não testaram diferentes métodos para solos argilosos, apenas
realizando medições com o HYPROP e WP4C.
Na discussão de SCHELLE et al. (2013), os autores observaram a
concordância das réplicas dos testes realizados com o HYPROP para a saturação,
nos solos de textura média e grossa, principalmente em se tratando de amostras
indeformadas onde existe a heterogeneidade local. Como este trabalho utilizou
amostras deformadas e por isto padronizou o método de moldagem dos solos ao anel
do HYPROP, as réplicas demonstraram resultados extremamente próximos na
saturação tanto para os solos de textura média (Latossolo) e grossa (areia), quando
para o solo de textura fina (Nitossolo). Observou-se, ainda que, os métodos do Funil
de Buchner e de evaporação apresentam resultados muito próximos quando as
condições de saturação, de contato entre amostra e placa (ou membrana) de sucção,
e temperatura são garantidas e controladas.
4.4.

AJUSTE DA CURVA DE RETENÇÃO DE ÁGUA (MODELO HIDRÁULICO)
Os parâmetros dos modelos hidráulicos da curva de retenção para previsão

das propriedades hidráulicas dos solos das amostras < 2,0 mm (Nitossolo e Latossolo)
e areia, cujos dados foram gerados pelo método de evaporação (HYPROP), foram
ajustados através do software HYPROP-Fit que acompanha o pacote HYPROP da
UMS AG. Os gráficos de tensão (cm) e variação do peso (g) em função do tempo dos
ensaios encontram-se no ANEXO VII. As curvas dos dados dos dois ensaios, com os
pontos adicionais do WP4 para a faixa mais seca da curva, bem como os gráficos dos
ajustes pelo HYPROP-FIT são apresentados no decorrer deste item. Durante o ajuste,
alguns modelos hidráulicos foram testados para o melhor ajuste estatístico RMSE(θ) e
RMSE(logK)) dos dados pelo programa, dentre eles: VAN GENUCHTEN-MUALEM
(1980); VAN GENUCHTEN-DUNNER (1994), e o mais recente modelo de IDEN e
DURNER (2014), na restrição dos modelos de VAN GENUCHTEN-MUALEM (1980) e
VAN GENUCHTEN-DUNNER (1994). A partir desse ponto, esses modelos serão
designados, neste trabalho, por VGM (VAN GENUCHTEN-MUALEM, 1980); VGM-P
(VAN GENUCHTEN-MUALEM, 1980 restringido por PETERS et al., 2015), VGD (VAN
GENUCHTEN-DUNNER, 1994) e VGD-P (VAN GENUCHTEN-DUNNER, 1994
restringido por PETERS et al., 2015).
Primeiramente, são apresentados os resultados para o Nitossolo, para o qual
foram realizados dois ensaios no HYPROP. Nos gráficos da Figura 4.8 (a-c), os pontos
da curva de retenção 𝜃(pF) e das propriedades hidráulicas para K(𝜃) e K(pF) são
plotados juntos pelo HYPROP-FIT, sem os dados adicionais do WP4C.
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(a)

(b)

Ensaio 1

Ensaio 2

272,4

273,7

Densidade (g/cm )

1,09

1,10

θv inicial

0,587

0,585

Porosidade

0,59

0,59

Peso solo seco (g)
3

(c)

(d)

Figura 4.8 - Resultados dos dados de K(pF) (a), K(θ) (b), θ(pF) (c), para as amostras
de Nitossolo realizadas no HYPROP.
As curvas para os dois ensaios foram muito semelhantes, os dados da curva
de K (pF) foram coincidentes, e os dados para a curva de K (𝜃) divergiram ligeiramente
em razão da curva 𝜃 (pF) para o Ensaio 1 (N1), em azul, ter apresentado inclinação
mais pronunciada em relação à curva do Ensaio 2 (N2) em vermelho. Destaca-se que,
nos dias em que o Ensaio 1 (N1) foi realizado, as temperaturas encontravam-se mais
elevadas e o ar mais seco, consequentemente aumentando a taxa de evaporação.
Para todo ajuste da curva, é inserido, no programa, o peso seco do solo após
os ensaios, conforme estipulado no manual do HYPROP (UMS AG). Então, o
HYPROP-FIT calcula o conteúdo de água inicial (%), a porosidade e a densidade
aparente seca (g/cm3), que estão resumidos na Figura 4.8d. Para os ajustes, foi
escolhida a opção do programa que trabalha com o cálculo dos conteúdos de água
médios a partir do conteúdo de água inicial estimado pelo programa. A condutividade
hidráulica saturada do Nitossolo foi fixada em 165 cm/dia, conforme medido pelo
ensaio de permeabilidade.
O programa realiza uma análise estatística através do Erro médio quadrático
(root mean square error – RMSE) entre os dados previstos e observados para o
conteúdo volumétrico de água (RMSE(θ)) e para a condutividade hidráulica (RMSE(logK)).
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Primeiramente são apresentados os gráficos para os ajustes das curvas de
retenção θ(pF), e condutividades K(pF) e K(θ) para o ensaio N1 (azul). Os gráficos da
Figura 4.9 representam os ajustes através dos modelos de VGD (Fig.4.8 a-c) e VGD-P
(Fig.4.8 d-f).

VGD (a)

VGD-P (d)

N1

N1

VGD (b)

VGD-P (e)

N1

N1

VGD (c)

VGD-P (f)

N1

N1

Figura 4.9 – Gráficos dos ajustes das curvas de retenção θ(pF), e condutividades
K(pF) e K(θ) para ensaio N1 do Nitossolo através dos modelos VGD (a-c) e VGD-P (d-f).

As curvas apresentaram um bom ajuste através de ambos os modelos pelo HYPROPFIT. Como o programa preza pelo melhor ajuste através do cálculo do erro estatístico
buscado o menor erro possível entre RMSE(θ) e RMSE(logK), os conteúdos
volumétricos de água foram estimados em 0,590 para o modelo VGD e 0,604 para o
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modelo VGD-P. Destaca-se que no ajuste das curvas aos dados compreendidos até a
entrada de ar, o ajuste pelo modelo de VGD parece mais realístico, uma vez que já se
sabe que pelo método da evaporação existe o efeito de substituição do ar pela água
que evapora em pequenas rajadas que ocasionam saltos na pressão de água.
Durante a execução do ensaio N2 (vermelho Fig. 4.8) houve um problema na
porta USB para a captação de dados de peso pela balança. Alguns pontos da curva
foram perdidos por aproximadamente 12 horas, quando o conteúdo de água era
próximo de 0,50 cm3/cm3. Após correção do problema, o ensaio pode ser continuado,
gerando dois arquivos que puderam ser unidos. A comparação dos arquivos
separados e unidos pode ser visualizada no ANEXO VIII. Porém, isso gerou
problemas para o ajuste da curva pelo HYPROP-FIT. No ajuste da curva do ensaio
N2, apesar da condutividade hidráulica estar fixada em 165 cm/dia, os pontos gerados
quando a amostra ainda estava saturada dificultaram o ajuste. Para o modelo VGD-P,
o melhor ajuste estatístico para os dados medidos não ficou bom para as curvas de
condutividade, conforme demonstrado na Figura 4.10 (a-c).

VGD-P (a)

N2

VGD-P (b)

VGD-P (c)

N2

N2

Figura 4.10 – Gráficos dos ajustes das curvas de retenção θ(pF), e condutividades
K(pF) e K(θ) para ensaio N2 do Nitossolo através dos modelo VGD-P (a-c).
Já para o modelo VGD (Fig. 4.11 a-c), o ajuste foi feito manualmente e as curvas do
ensaio N2 puderam ser bem ajustadas para as funções de condutividade também. Como o
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modelo VGD-P apresenta mais parâmetros para o ajuste das curvas de condutividade
hidráulica, a tentativa de ajuste manual não foi bem sucedida. Assim, para tentar ajustar a curva
do ensaio N2 pelo modelo VGD-P, uma vez que as réplicas apresentaram resultados muito
próximos, os parâmetros do ensaio N1 foram inseridos e fixados para o ajuste. A Figura 4.11
apresenta o resultado do ajuste manual realizado para o modelo VGD (Fig. 4.11 a-c) e do ajuste
através do modelo VGD-P (Fig. 4.11 d-f) utilizando-se os parâmetros de ajuste do ensaio N1.

VGD (a)

VGD-P (d)

N2

N2**

VGD-P (e)

VGD (b)

N2

N2**

VGD (c)

VGD-P (f)

N2

N2**

Figura 4.11 – Gráficos dos ajustes das curvas de retenção θ(pF), e condutividades
K(pF) e K(θ) para amostra N2 do Nitossolo através dos modelos VGD (a-c) e VGD-P (d-f)**.
A Tabela 4.9 resume os parâmetros ajustados pelo HYPROP-FIT, bem como
o erro calculado (RMSE), para modelo VG-Durner e VG-Durner-PDI (Tab 4.10).
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Tabela 4.9. – Resumo dos parâmetros das funções de curva de retenção e condutividade para os ensaios do Nitossolo, através dos modelos
de VG-DURNER (1994) e VG-DURNER-PDI (PETERS et al., 2015).
Parâmetros função de Retenção
Parâmetros função de K
MODELO

α1

Nitossolo

-1

(cm )

VGD

VGD-P

n1

θr

(-)

(cm /cm )

(cm /cm )

3

θs
3

3

pF_dry*
3

α2

n2

-1

(cm )

w2

(-)

Ks*

L

(cm/dia)

(-)

Ω

a

N1

0,00028* 1,278*

0,00*

0,590*

-

0,0500* 2,168* 0,511*

165

-1*

-

-

N2

0,00028* 1,278*

0,00*

0,599*

-

0,0400* 2,500* 0,520*

165

-0,940*

-

-

N1

1,0E-5

2,613

0,172

0,604*

6,80

0,0563

2,495

0,616

165

-1*

1,81E-2

-2,165*

N2

0,0991

1,010

0,00*

0,604*

6,80

0,0419

3,077

0,059

165

-1*

3,07E-3

-0,927*

N2**

1,0E-5*

2,613*

0,172*

0,604*

6,80

0,0563* 2,495* 0,615*

165

-1*

1,81E-2*

-2,314-

* parâmetros fixados na otimização dos ajustes
Tabela 4.10. – Análise estatística RMSE(θ) e RMSE(logK) dos modelos de ajuste VGD e VGD-P para os ensaios do Nitossolo.
Análise Estatística HYPROP-FIT
Modelo
VGD

VGD-P

Ensaios

RMSE(θ)

RMSE(logK)

N1

0,012

1,593

N2

0,012

1,967

N1

0,005

1,631

N2

0,008

0,349

N2**

0,009

1,798
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Para o Latossolo, o HYPROP-FIT fez um bom ajuste das curvas tanto pelo
modelo de VGD, quanto pelo VGM-P, uma vez que a dupla-porosidade não foi
expressiva para este solo. Porém, os pontos adicionais do WP4 foram incluídos. Nos
gráficos da Figura 4.12 (a-c), os pontos da curva de retenção 𝜃(pF) e das
propriedades hidráulicas para K(𝜃) e K(pF) são plotados juntos pelo HYPROP-FIT.

(a)

(b)
)

Ensaio 1

Ensaio 2

311,0

312,1

Densidade (g/cm )

1,25

1,25

θv inicial

49,4

48,1

Porosidade

0,53

0,53

Peso solo seco (g)
3

(c)

(d)

Figura 4.12 - Resultados dos dados de K(pF) (a), K(θ) (b) e θ(pF) (c), para as amostras
de Latossolo realizadas no HYPROP.

Os pesos das amostras secas ao final dos testes foram inseridos no
programa, e o cálculo realizado para densidade (g/cm3), conteúdo volumétrico inicial
de água (%) e porosidade estão representados na Figura 4.12-d para o ensaio L1
(azul) e o ensaio L2 (vermelho). As curvas de retenção θ(pF), e condutividades K(pF)
e K(θ) estiveram totalmente sobrepostas, apenas divergindo pelo conteúdo de água
inicial e pela deformidade gerada pelo efeito da entrada de ar do método no ensaio L2
(vermelho).
Para os ajustes das curvas, foi escolhida a opção do programa que trabalha
com o cálculo dos conteúdos de água volumétricos a partir do peso seco do solo

76

inserido no programa. A condutividade hidráulica saturada do Latossolo foi fixada em
733 cm/dia, conforme medido pelo ensaio de permeabilidade.
Primeiramente serão apresentados os ajustes dos parâmetros das curvas de
retenção θ(pF) e condutividades K(pF) e K(θ) para o ensaio L2 ( vermelho) (Fig.
4.12). Os ajustes dos parâmetros para esse ensaio foram muito semelhantes tanto
pelo modelo de VGM-P quanto através dos modelos de VGD e VGD-P. Os gráficos da
Figura 4.13 apresentam o ajuste das curvas através dos modelos VGM-P (Fig.4.13 ac) e VGD (Fig. 4.13 d-f).

VGM-P (a)

VGD (d)

L2

L2

VGM-P (b)

VGD (e)

L2

L2

VGM-P (c)

VGD (f)

L2

L2

Figura 4.13 - Gráficos dos ajustes das curvas de retenção θ(pF), e condutividades
K(pF) e K(θ) para amostra L2 do Latossolo através dos modelos VGM-P (a-c) e VGD (d-f).
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Para o ajuste dos parâmetros das curvas do ensaio L1 (azul Fig. 4.12), a
Figura 4.14 apresenta os resultados utilizando os modelos hidráulicos de VGM-P (Fig.
4.14 a-c) e VGD (Fig.4.14 d-f).

VGM-P (a)

VGD (d)

L1

L1

VGM-P (b)

VGD (e)

L1

L1

VGD (f)
VGM-P (c)

L1

L1

Figura 4.14 - Gráficos dos ajustes das curvas de retenção θ(pF), e condutividades
K(pF) e K(θ) para amostra L1 do Latossolo através dos modelos VGM-P (a-c) e VGD
(d-f).

A Tabela 4.11 resume os parâmetros das funções de retenção e de
condutividade hidráulica ajustados para os respectivos modelos para os ensaios 1 e 2
do Latossolo, bem como o erro estatístico (Tab. 4.12) calculado entre os valores
observados e previstos para RMSE(θ) e RMSE(logK) calculados pelo HYPROP-FIT.
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Tabela 4.11 - Resumo dos parâmetros das funções de curva de retenção e condutividade para os ensaios do Latossolo, através dos modelos
de VG-MUALEM-PDI (PETERS et al., 2015), VG-DURNER (1994), VG-DURNER-PDI (PETERS et al., 2015).
Parâmetros função de Retenção
MODELO

α1

n1

θr

(cm )

(-)

3

(cm /cm )

(cm /cm )

L1

0,0313

2,600

0,137

0,490*

L2

0,0265

3,164

0,152

L1

0,0249

3,408

L2

0,0252

3,637

Latossolo

-1

VGM-P

θs

Parâmetros função de K

α2

a

0,500*

2,81E-5

-1,5*

733

0,518

5,21E-5

-1,5*

0,422

733

-1,91

-

-

0,449

733

1,44

-

-

L

(cm/dia)

(-)

6,52

733

0,474

6,52

0,00*

0,500

-

0,500**

1,107

0,00*

0,481*

-

0,0445

1,205

3

pF_dry*
3

n2

Ω

Ks*

3

-1

(cm )

w2

(-)

VGD
* parâmetros fixados na otimização dos ajustes
Tabela 4.12 - Análise estatística RMSE(θ) e RMSE(logK) dos modelos de ajuste VGD e VGD-P para os ensaios do Latossolo.
Modelo
VGM-P

VGD

Análise Estatística HYPROP-FIT
RMSE(θ)
0,008

Ensaios
L1

RMSE(logK)
2,724

L2

0,006

0,099

L1

0,010

1,434

L2

0,006

0,137
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Para a Areia de São Francisco, foi realizado apenas um ensaio no HYPROP.
O ajuste que apresentou menor erro, para as curvas de retenção e condutividade K(θ)
e K(pF), foi realizado pelo modelo VGD. O peso seco do solo, a densidade (g/cm3), o
conteúdo volumétrico de água inicial (%) e a porosidade encontram-se resumidos na
Figura 4.15d. O cálculo do conteúdo volumétrico médio de água no HYPROP-FIT foi a
partir do peso seco. A condutividade hidráulica foi fixada no programa em 2.246
cm/dia, conforme mensurado através do teste de permeabilidade. Os resultados dos
ajustes das curvas são apresentados nos gráficos da Figura 4.15 (a-c); e os parâmetros
de ajuste para as curvas e o erro estatístico (RMSE) resumidos na Tabela 4.13.

VGD (a)

VGD (b)

Areia

Areia

Ensaio

VGD (c)
Peso solo seco (g)

Areia

3

395

Densidade (g/cm )

1,59

θv inicial

40,6

Porosidade

0,40

Figura 4.15 - Resultados dos dados de θ(pF) (a), K(pF) (b) e K(θ) (c) para as amostras
de Areia realizadas no HYPROP.
Tabela 4.13 - Análise estatística RMSE(θ) e RMSE(logK) do modelo de ajuste VGD para
o ensaio de Areia.
Função K

Parâmetros função de Retenção
Areia

α1

n1

θr

θs

α2

n2

w2

L

VGD

0,0110

2,299

0,046

0,406*

0,0280

15,0

0,995

0,034*

Análise Estatística HYPROP-FIT
RMSE(θ)

RMSE(logK)

0,0437

0,1497
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O manual do HYPROP-FIT relata a importância das medidas iniciais durante
a execução das campanhas e, também, que o modelo estrutural do programa é
baseado no modelo de PDI (PETERS et al., 2015). Através dos testes de ajustes das
curvas de retenção e condutividade hidráulica realizados utilizando os vários modelos
disponíveis no software, incluindo o mais recente PDI, pode-se dizer que este último é
o que mais sofre influência das medições próximas à saturação. No ensaio N2 do
Nitossolo, apesar de ter sido interrompido e ter os arquivos unidos, não houve
qualquer tipo de incidente nas primeiras medidas. Em testes realizados em que houve
problemas nas primeiras medições, como variação do peso nos primeiros 10 minutos
do teste, houve dificuldade em realizar o ajuste pelo modelo bimodal de VGD
restringido por PDI. Apenas após a remoção dos pontos iniciais, foi possível realizar o
ajuste. No ensaio N1 do Nitossolo, logo no início das leituras, ocorreram alguns picos
de pressão de água ocasionados pela entrada de ar na amostra de solo. Porém, a
remoção desses pontos não foi possível, pois removeria toda a parte próxima à
saturação. Assim, pelo modelo de VGD original, o ajuste pode ser realizado
manualmente, mas pelo restringido por PDI não foi possível.
Para a Areia de São Francisco, que apresentou variação da pressão de água
acentuada e crescente até próximo de 30 cm de tensão, e depois permaneceu nessa
faixa até o pico de tensão final do ensaio, o melhor ajuste foi pelo modelo de VGD e
não pelo VGD restringido por PDI.
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CAPÍTULO

5

RESULTADO

E

DISCUSSÃO

-

EXPERIMENTO

DE

TRANSPORTE DE SOLUTO – ENSAIO DE COLUNA
Os resultados dos experimentos de transporte de soluto são descritos neste
item para o Nitossolo, Latossolo e Areia de São Francisco. A moldagem dos solos nas
colunas por compactação estática encontra-se descrita no item 3.4.1. Para todos os
ensaios, as colunas foram saturadas em sentido ascendente e de forma gradual,
detalhada no item 3.4.2. O fluxo de 40 cm/dia, imposto no sentido descendente, para o
experimento de transporte, foi mantido para todos os ensaios, e a escolha encontra-se
relatada no item 3.4.5. Esse fluxo foi mantido também para o caso da Areia de São
Francisco, uma vez que, sendo a areia um material inerte, seu resultado é tido como
um controle neste estudo que visa comparar o comportamento de dois solos tropicais.
Para o Nitossolo e Latossolo, primeiramente foi realizado um ensaio com
saturação em água destilada e, então, percolação da solução de KCl 10-2M, pois que,
pelo teste do ponto de efeito salino nulo (PESN) realizado de acordo com o manual de
métodos da Embrapa (2011), o valor de pH para o PCZ já estaria em uma faixa
próxima ao pH natural dos solos (tanto em água quanto em KCl). Em seguida, outros
dois ensaios, para cada solo, foram realizados com variação do pH da solução do solo
para: um valor próximo ao ponto isoelétrico (PIE) dos solos (item 3.2.2), e para um
valor contrastante ao PESN.
Como os valores de pH do PIE medido para cada solo estiveram próximos, os
valores de pH das soluções de nitrato de potássio (KNO3), para a saturação das
colunas, e cloreto de potássio (KCl), utilizado como solução traçadora, foram fixados
em 3,4 e 8,5 para cada ensaio. As soluções tamponantes utilizadas para a variação e
permanência do pH da solução do solo nesses valores encontram-se citadas no item
3.4.3, e descritas em detalhes no ANEXO III. Os ensaios tiveram a duração de 33-35
horas, correspondendo a um total de 4,6 volumes de poros em média. Os gráficos de
controle de pH e condutividade elétrica dos ensaios encontram-se no ANEXO IX.
Os resultados das curvas de avanço (BTCs) são apresentados através do
CXTFIT2 e, em seguida, utilizando a versão CFITIM do software STANMOD, para
avaliação da condição de não-equilíbrio físico pelo modelo de duas regiões, ou seja, de
dupla-porosidade (item 2.4.1). Os resultados das curvas de concentração (C/Co)
relativa versus volume de poros (T) para o caso dos solos tropicais encontram-se
representados graficamente nas Figuras 5.1 e 5.2, para as 3 condições de transporte
de soluto. Primeiramente, são apresentados os resultados para os ensaios do Nitossolo,
na seguinte ordem (Fig. 5.1): com solução de KCl 10-2M sem tampão (pH~6,3), com
solução de KCl 10-2M tamponado em pH 3,5 e, por último, em pH 8,5.
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Resultados dos ensaios para o Nitossolo
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Figura 5.1 - Curvas de concentração relativa (C/Co) versus volume de poros (T) do
transporte de cloreto (Cl-) no Nitossolo em pH natural (a,b), pH 3,5 (c,d) e pH 8,5 (e,f),
para modelo em equilíbrio (a,c,e) e em não-equilíbrio MIM (b,d,f).
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Os parâmetros de transporte (v, R, D, β e ω) estimados para o transporte do
cloreto pelos modelos em equilíbrio (ADE) e não-equilíbrio físico, com os parâmetros
adimensionais β e ω para a condição de não-equilíbrio, estão sintetizados na Tabela
5.1 e 5.2. Nessas tabelas, encontram-se também as análises estatísticas realizadas
pelo programa STANMOD através do índice de regressão (r2) entre a concentração
observada e a calculada pelo modelo de ajuste; e o menor valor de SSQ para a melhor
solução do problema inverso que é obtida minimizando a função objetivo. O SSQ (sum
of squares) é a soma dos quadrados das diferenças entre a concentração observada e
a concentração ajustada pelo modelo (MARQUARDT, 1963).
Para o Nitossolo, no qual os agregados foram mais estáveis, apesar da curva
de retenção de água no solo ter apresentado dupla-porosidade ainda que na faixa
mais seca da curva, não foi observada uma condição de não-equilíbrio físico efetiva.
Na análise dos coeficientes de regressão linear (r2), ficou evidente que todas as curvas
foram bem representadas por ambos os modelos (ADE e MIM).
Tabela 5.1 – Resultado da estimativa de parâmetros de transporte do cloreto (Cl-) através
dos modelos em equilíbrio (ADE) e em não-equilíbrio (MIM) para o experimento no Nitossolo.
Condição de
Transporte
Sol. KCl

Modelo

Parâmetros de transporte do cloreto (Cl-) para os modelos em
equilíbrio (ADE) e em não-equilíbrio (MIM)
SSQ

r2

ν

R

D

(cm h )

(-)

2

(cm h )

-1

β

ω

-1

ADE

0,365E-01

0,989

3,00

1,407

11,00

-

-

MIM

0,107E-01

0,997

3,00

1,445

1,27

0,559

1,036

ADE

3,201E-02

0,991

3,00

1,368

1,33

-

-

MIM

0,622E-02

0,998

3,00

1,427

0,34

0,832

0,857

ADE

0,655E-02

0,999

3,00

0,867

1,91

-

-

MIM

0,154E-02

0,999

3,00

0,880

0,95

0,868

0,730

pH ~6,3

pH 3,5

pH 8,5

O coeficiente de partição entre água móvel-imóvel β (0 -1), onde β = 1
significa total equilíbrio físico, indicou que 56% do conteúdo de água total é
representado pela parte móvel e 44% pela parte imóvel no caso do transporte de
soluto em pH (6,3) próximo da condição natural do solo e do valor de PESN (5,45)
encontrado para este solo. O PESN é utilizado em muitos estudos para determinar o
ponto de carga zero em solos tropicais. Nesse valor de pH, considerando o conceito
usual de PCZ, teoricamente as quantidades totais de cargas de superfície negativas e
positivas se igualam. No experimento de transporte de cloreto, para essa condição de
pH, verificou-se efeito de retardamento do elemento traçador cloreto (R = 1,445).

84

Como neste teste o pH não foi mantido fixo por tampão, durante a realização do
ensaio, foi observada variação crescente do pH até próximo de 6,4, e que depois
tornou a reduzir (ANEXO IX). A maior parte do experimento ocorreu em pH médio de
6,3. Na coleta de efluente, pequenas partículas de coloração avermelhada foram
detectadas apenas nos primeiros tubos coletados sem, contudo, influenciar a análise
de cloreto mediante o método colorimétrico.
No teste realizado em condição de pH 3,5 - próximo ao valor de PIE medido
(3,5), pelo fato da solução do solo se encontrar abaixo do PESN (considerado o PCZ),
o solo deveria apresentar maior quantidade de cargas de superfície positivas em
relação às negativas. Entretanto, o fator de retardamento do ânion Cloreto foi
praticamente igual ao da condição de pH próxima do PCZ (ou PESN); considerando a
previsão dos parâmetros pelo MIM. Nesse caso, os efluentes coletados apresentaramse extremamente límpidos e transparentes, indicando maior grau de floculação das
partículas coloidais (óxidos de ferro) para essa condição de pH da solução do solo.
Para o ensaio em condição de pH 8,5, o fator de retardamento foi de 0,867,
ou seja R<1, indicando que as partículas do solo permaneceram com suas superfície
mais negativamente carregadas, promovendo exclusão aniônica do íon cloreto que
(WIERENGA e VAN GENUCHTEN, 1989), assim, foi transportado mais rápido do que
deveria.
No caso desse solo menos intemperizado, o comportamento do sistema mostrouse dominado pelas cargas dos óxidos de ferro e alumínio. Na condição de pH mais alcalina,
boa parte dos óxidos constituintes do Nitossolo permanecem com cargas líquidas de
superfície negativas, uma vez que o pH da solução do meio encontra-se acima do PCZ
desses óxidos (PZNPC, no caso de minerais puros). Ainda assim, apesar dos efluentes
terem apresentado coloração coloidal avermelhada, a coloração não interferiu na análise do
cloreto através do método colorimétrico, não havendo necessidade de filtragem. Ou seja,
essa condição de alto pH não foi suficiente para promover uma drástica dispersão dos
agregados deste solo, ou ainda uma alteração na sua estrutura física.
Em solos de cargas variáveis, mesmo em valores de pH superiores ao PCZ
desses solos, sítios de carga positiva podem existir na superfície dos óxidos, se o pH
da solução for menor que o PZNPC (PCZ) desses óxidos (ALLEONI et al., 2009). Para
os óxidos de ferro encontrados no Nitossolo pela análise de DRX, a literatura relata
valores de PZNPC na faixa de 7,5 - 9,4 para a goethita, e de 7 – 9,2 para a hematita
(ex.: KOSMULSKI, 2002). Durante o ensaio da análise do pontencial zeta, verificou-se
interferência de cargas positivas em valor de pH entre 7 e 8, com o potencial
adquirindo valores muito positivos e muito negativos. Basicamente, na difratometria da
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fração argila, o que diferenciou o Nitossolo da análise do Latossolo foi a presença de
goethita no Nitossolo.
Relacionando o ponto isoelétrico (PIE) ao grau de floculação, a floculação ou
dispersão de coloides pode ser de natureza eletrolítica e caracterizada pelo potencial
zeta. No Nitossolo, o grande percentual de óxidos de ferro e alumínio (partículas
coloidais) influenciou o grau de floculação das partículas de solo em pH ácido. Embora
o maior grau de floculação dos coloides tenha sido em pH próximo do PIE,
representado pela limpidez dos efluentes, os resultados indicaram que o ponto de
inversão das cargas deste sistema misto encontra-se acima do PESN. Uma vez que,
no ensaio em pH próximo do PESN, o solo já começa a dispersar argila, verificado
pela presença de partículas coloidais no início do experimento em pH 6,3.
A caulinita, caracterizada por ser um mineral de dupla-carga, apresenta
cargas negativas permanentes e cargas negativas variáveis nas bordas dos cristais, e
contribui para o balanço desse sistema misto. O PZNPC relatado para a caulinita na
literatura é de valor de pH 3,5, de forma que, acima desse valor, as cargas variáveis
das arestas desses cristais estariam com carga líquida negativa. Consequentemente,
neste sistema misto de caulinita e óxidos de ferro, muitas vezes o PESN resulta em
valor próximo do pH natural do solo, em razão do balanço de cargas de minerais
silicatados com PZNPC em valor de pH 3,5 (caulinita) e óxidos de ferro com PZNPC
na faixa entre 7 – 9,2 (hematita e goethita). Embora os valores do fator de
retardamento para o cloreto nos testes em pH do PIE e pH do PESN tenham sido
próximos, indicando predomínio de cargas positivas, o coeficiente de partição entre
água móvel-imóvel β esteve mais próximo de uma condição de não-equilíbrio físico (β
<0,5) no teste em pH próximo do PESN (β = 0,56), o que poderia representar um
maior grau de floculação entre os constituintes do solo. Para uma melhor avaliação do
que ocorre com a exposição das cargas líquidas de superfície desse sistema misto,
entre o pH do solo correspondente ao PIE e ao PESN, seriam necessárias análises do
transporte de cátion (K+) associado ao transporte do traçador aniônico (Cl-), o que não
foi contemplado neste estudo.
Para os ensaios do Latossolo, as curvas de avanço foram bem representadas por
ambos os modelos, em equilíbrio e em não-equilíbrio físico. O programa STANMOD indicou
a utilização do modelo ADE para o ajuste das curvas dos testes em pH 6,2 (PESN) e 3,5
(PIE). Os parâmetros de transporte (v, R, D, β e ω) estimados para o elemento cloreto nos
ajustes através do modelo de equilíbrio (ADE) e não-equilíbrio (MIM) estão resumidos na
Tabela 5.2. Os resultados das curvas de concentração (C/Co) relativa versus volume de
poros (T) para o Latossolo encontram-se representados graficamente na Figura 5.2 para as
três (3) condições de transporte de soluto.
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Tabela 5.2 - Resultado da estimativa de parâmetros de transporte do cloreto (Cl-)
através dos modelos em equilíbrio (ADE) e em não-equilíbrio (MIM) para o
experimento no Latossolo.
Condição de
Transporte
Sol. KCl

Modelo

Parâmetros de transporte do Cloreto (Cl-) para os modelos em
equilíbrio (ADE) e em não-equilíbrio (MIM)
SSQ

r2

ν

R

D

(cm h )

(-)

2

(cm h )

-1

β

ω

-1

pH ~6,2

ADE

0,118E-01

0,997

2,88

0,932

3,74

-

-

pH 3,5

ADE

0,163E-01

0,997

3,40

1,07

2,30

-

-

ADE

0,371E-01

0,992

3,40

1,021

0,43

-

-

MIM

0,183E-01

0,996

3,40

1,124

0,32

0,846

0,095

pH 8,5

O ponto de efeito salino nulo medido para o Latossolo foi de valor de pH 4,89,
enquanto que o ponto isoelétrico foi em valor entre 2,5 – 3,0. No primeiro ensaio, com
transporte da solução de KCl sem tampão, o pH médio do ensaio foi de 6,2. No
efluente do ensaio, foi observada suspensão coloidal nas primeiras coletas (até após 3
horas de ensaio ou 0,5 volume de poro). Diferente do Nitossolo, no teste do Latossolo,
houve necessidade de filtragem do efluente das primeiras coletas em razão da
interferência na análise do cloreto. Após filtragem em membrana milipore, essas
amostras foram analisadas pelo método colorimétrico. Como na condição de pH 6,2,
mais acima do valor definido para o PESN (4,89), o sistema estaria com maior
quantidade de cargas negativas, o que foi evidenciado pelo fator de retardamento de
0,932 encontrado, pouco abaixo do valor padrão para um elemento considerado
traçador (R=1) possivelmente por alguma exclusão aniônica. Em pH 3,4, valor pouco
abaixo do PESN (4,89) deste solo e próximo do PIE, o fator de retardamento do
traçador esteve mais próximo do esperado R=1; e os efluentes apresentaram-se muito
límpidos, sem suspensão coloidal. Assim com para o Nitossolo, o PESN medido para
o Latossolo pareceu representar bem o ponto de inversão de cargas deste sistema
misto.
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Resultados dos ensaios para o Latossolo
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Figura 5.2 - Curvas de concentração relativa (C/Co) versus volume de poros (T) do
transporte de cloreto (Cl-) no Latossolo em pH natural (a,b), pH 3,5 (c,d) e pH 8,5 (e,f),
para modelo em equilíbrio (a,c,e) e em não-equilíbrio MIM (b,d,f).
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Já para a condição de ensaio em pH alcalino (8,5), a curva de avanço
(Fig.5.2e,f) apresentou conformação muito próxima do resultado encontrado para o
experimento da Areia (controle) (Fig.5.3). Durante e após a passagem de KNO3 em pH
8,4 os efluentes apresentaram coloração amarronzada muito forte, que persistiu
durante todo o teste em percolação de KCl também. Só após a filtragem de todas das
amostras de efluente em ultramembrana (item 3.4.6), o cloreto pode ser analisado pelo
método colorimétrico. A análise do material retido e acumulado na membrana, através
de fluorescência de raios-X, constatou que a quase totalidade era matéria orgânica, e
muito pouco óxido de ferro. Após o ensaio, o peso total permaneceu praticamente
inalterado, entretanto logo após percolação de KNO3 o solo sofreu recalque, reduzindo
seu volume em cerca de 2 centímetros. Após desmontagem do ensaio e secagem a
105ºC, este foi o único solo que se apresentou extremamente rígido. E ao ser imerso
lentamente em água, apresentou características de solo colapsível, liberando muito ar
até desmanchar-se por completo em alguns instantes (ANEXO X). Em razão do
recalque sofrido, a curva deste teste foi ligeiramente melhor ajustada pelo modelo de
não-equilíbrio físico. Este foi o único caso para o Latossolo em que o programa
STANMOD não indicou taxativamente o modelo ADE (em equilíbrio-físico) para ajuste da
curva de avanço. De forma geral, em todos as condições de pH, o fator de retardamento
esteve próximo de valor 1, sendo o menor fator encontrado para o ensaio em pH 6,2.
Os resultados do experimento do transporte de soluto para a Areia de São
Francisco são apresentados na Figura 5.3, o gráfico da curva de avanço pode ser
visualizado à esquerda. Os parâmetros ajustados são condizentes com um solo inerte
e de meio poroso uniforme. As curvas (Fig. 5.2 e,f) e os parâmetros (Tab. 5.2) do
ensaio do Latossolo em pH 8,4 se aproximaram dos resultados da Areia (Fig. 5.3).
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Figura 5.3 - Curvas de concentração relativa (C/Co) versus Volume de poros (T) do
transporte de cloreto (Cl-) na Areia (esquerda), e parâmetros de transporte ajustados
pelo modelo em equilíbrio (ADE).
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No Latossolo, o aumento do pH da solução do solo e a presença de matéria
orgânica, apesar de representar um percentual baixo (1,43%), criaram condições para
que esta matéria orgânica fosse lixiviada junto com alguns óxidos de ferro, e isto foi
suficiente para alterar consideravelmente a estrutura do solo; mesmo este não tendo
apresentando uma condição de não-equilíbrio físico inicial. QAFOKU et al. (2004),
relatando algumas reações químicas que podem ocorrer nos solos altamente
intemperizados, esclarecem que na interface aquosa entre as partículas de minerais
(como a caulinita) e os coloides (óxidos de ferro), a presença de KNO3 , por exemplo,
entre outros sais na solução do solo podem colaborar para troca de íons entre as
camadas difusas destas partículas. Com a concentração de sais disponível na solução
do solo, as duplas camadas das partículas de minerais e coloides aumentam e se
interpõem, assim, reações que ocorrem nesta interface aquosa contribuem para a
formação de complexos que podem vir a carrear matéria orgânica e óxidos de ferro.
A alteração do equilíbrio químico promoveu um rearranjo estrutural físico
considerável no Latossolo durante o experimento em pH 8,5. E neste caso, em razão
do comprometimento da sua estrutura, o solo torna-se mais suscetível a alterações
das propriedades que regem as funções de retenção de água no solo e condutividade
hidráulica. Alguns trabalhos enfatizam a importância do efeito do pH na condutividade
hidráulica (ex.: ALMEIDA NETO, 2007), com a redução da condutividade em resposta
a relação de sódio trocável ou adsorvido (SUAREZ et al. 1984 apud NIELSEN, 1986).
O aumento do pH pode ter um efeito adverso na condutividade, possivelmente em
razão da reversão das cargas dos óxidos minerais de positivo para negativo nos solos,
e reversão das cargas das bordas dos minerais de dupla-carga (ex.: caulinita) com
avanço da união face-borda (SUAREZ et al., 1984 apud NIELSEN et al., 1986,
ALMEIDA NETO, 2007). Outros trabalhos, como de FARIAS et al. (2011), FARIAS
(2012) e CARDOSO (1995) podem explicar o efeito do colapso do Latossolo neste
experimento sob outro ponto de vista. As características dos solos altamente
intemperizados, aliada a condições favoráveis de pH, propicia a formação de
agregados nanoestruturados com presença de microporos em seu interior e
macroporos entre eles (FARIAS et al., 2011). Os nanoporos estão diretamente
associados à mineralogia da fase coloidal dos solos, reforçando a ideia de poros
nanoestruturados pela mineralogia (FARIAS, 2012). No estudo da micromorfologia de
solos tropicais colapsíveis, CARDOSO (1995), concluiu que a porosidade destes solos
está associada à agregação de partículas, conectadas por meio de pontes de argila; e
que o potencial de colapso dos solos está associado a uma inexpressiva ação
cimentante dos oxi-hidróxidos de ferro. Assim o recalque do Latossolo neste ensaio,
pode ser explicado pela desestruturação destes agregados nanoestruturados em
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virtude da quebra destas pontes de argila, cimentadas pelos óxidos de ferro, devido a
alteração química promovida no experimento em pH 8,5.
Diversos trabalhos realizados para solos nacionais têm investigado as cargas
elétricas, dispersão das argilas sob condições salinas, e os atributos mineralógicos e
eletroquímicos destes solos, na maior parte em solos do Estado de São Paulo, como
os trabalhos de WEBER et al. (2005), ALMEIDA NETO (2007), ALVES (2002),
ALLEONI e CAMARGO (1994), FONTES et al. (2001), dentre outros. Porém dentro do
contexto mais geotécnico, recentemente, CAMAPUM DE CARVALHO et al. (2015)
alertam que estes fatores relacionados às propriedades químico-mineralógicas do
solo, a qualidade da água utilizada em laboratório ou em campo e os efeito da possível
variação do pH destes solos não têm recebido a devida importância. No trabalho de
(REZENDE, 2003) verificou-se que a qualidade da água em contato com o solo no
campo, ou em laboratório, pode afetar diretamente o resultado da compactação e o
comportamento do solo. Os autores exemplificam que se um solo a ser usado no
núcleo de uma barragem for profundamente intemperizado, agregado, com pH inferior
ao de reversão de suas cargas, a incorporação de água com pH elevado ou mesmo de
um estabilizante químico, como a cal, a esse solo poderá acarretar em desagregação
ou alteração da estrutura deste solo, por conta da elevação do pH acima do seu ponto
de carga zero (CAMAPUM DE CARVALHO et al., 2015 e REZENDE, 2003).
Este trabalho buscou unir os estudos relatados na ciência do solo, que
determina a maior parte dos métodos para obtenção de parâmetros relacionados à
química, e físico-química e mineralogia dos solos, e aplicá-los em testes de transporte
de soluto em diferentes condições de pH para determinação de parâmetros de fluxo de
água e transporte de solutos, esclarecendo a diferença de conceitos de ponto de carga
zero a partir da comparação dos resultados dos testes de coluna através da utilização
de soluções analíticas em equilíbrio (ADE) e não-equilíbrio (MIM) físico.
Os resultados demonstraram que o método do PESN representou o possível ponto
de inversão das cargas de superfície de dois solos de mesma gênese, porém em diferentes
graus de intemperismo, constituídos por partículas de cargas variáveis e de dupla-carga.
Os modelos de equilíbrio e não-equilíbrio físico utilizados no ajuste dos parâmetros
das curvas de avanço puderam detectar a variação do fator de retardamento pelo efeito da
alteração das cargas de superfície do sistema para o caso do Nitossolo. Uma vez que não
foi constatada condição expressiva de transporte em não-equilíbrio, não foi possível detectar
variação significativa do coeficiente de partição entre regiões de água móvel e imóvel (β)
como função do efeito da alteração química do sistema.
O Latossolo do estudo foi mais suscetível a alteração drástica da estrutura
induzida pelo efeito da alteração química do pH, ocasionando um rearranjo estrutural.
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CAPÍTULO 6

RESULTADO DA MODELAGEM PARA VALIDAÇÃO DO
METODO DE EVAPORAÇÃO HYPROP UTILIZANDO O
PROGRAMA HYDRUS-1D

Os resultados do teste independente do método de evaporação e
desempenho do sistema de medida HYPROP (SMH) através do estudo de quatro (4)
solos de texturas diferentes (fina, média, grossa e muito grossa), além de um caso de
solo de textura média com dupla-porosidade, são apresentados neste capítulo. No
estudo, os dados de carga de pressão hidráulica (h), h1(t) e h2(t), em dois pontos do
perfil da amostra de solo simulando tensiômetros, e as taxas de evaporação real
acumulada (portanto, o peso das amostras) W(t) foram gerados através de simulações
utilizando o software HYDRUS-1D.
Durante as simulações, os dados foram calculados no Hydrus-1D em
intervalos regulares (ex.: a cada 1 minuto durante a primeira hora; 10 minutos durante
9 horas; e a cada duas horas após 10 horas). Esta configuração permitiu gerar valores
mais contínuos das cargas de pressão hidráulica e taxas de evaporação em função do
tempo, levando a resultados mais precisos do SMH.
Os valores calculados de carga de pressão hidráulica (sucções equivalentes)
e pesos de amostra foram, subsequentemente, inseridos no software HYPROP-FIT
(PERTASSEK et al., 2015) para gerar a retenção de água e os dados de
condutividade hidráulica, como mostrado nos gráficos de ajustes do HYPROP-FIT das
Figuras 6.1, 6.2 e 6.3. Nos gráficos das figuras estão incluídos os ajustes do SMH
através das funções hidráulicas de VAN GENUCHTEN (VG) (1980). Nestas Figuras
encontram-se, também, os gráficos de h1(t) e h2(t), e W(t) gerados no Hydrus-1D.
A Figura 6.1 apresenta os valores estimados das propriedades hidráulicas e o
ajuste das funções hidráulicas de VG para o solo de textura fina. Como esperado, os
valores estimados dos dados de retenção do SMH apresentaram faixa de cobertura
limitada em razão da capacidade de captura dos tensiômetros. Ainda assim, os
valores estimados para os parâmetros VG da função de retenção de água
apresentaram boa concordância com os valores originais (Tab. 6.1), com erro entre os
valores observados e ajustados (RMSE) inferior a 0,01. Os valores estimados para a
condutividade saturada (Ks) e para o parâmetro de conectividade dos poros (L) foram
próximos dos valores reais (84% e 54%, respectivamente). Contudo, ao fixar Ks, no
valor sintético assumido de 10 cm/dia, o valor de L foi aprimorado, alcançando 84% do
original (sintético).
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Figura 6.1 – Previsões do Hydrus-1D de cargas de pressão hidráulica h1(t) e h2(t) e
perda de peso W(t) (gráficos superiores) para solo de textura-fina (F) obtidos através
dos valores de parâmetros VG listados na Tabela 6.1; e gráficos dos valores de
retenção de água e condutividade hidráulica gerados pelo SMH, junto com o ajuste da
função hidráulica de VG do HYPROP-FIT usando os parâmetros para o caso FH-1.
Os resultados da curva de retenção do SMH para o solo de textura-média
(M), na Figura 6.2, apresentaram erro entre os valores sintéticos e os estimados
(RMSE) inferior a 0,01 para os conteúdos de água, enquanto os parâmetros de
retenção de água ajustados foram próximos aos valores originais assumidos (Tab.
6.1). Os valores de condutividade hidráulica do SMH e as curvas de funções ajustadas
tiveram boa concordância (RMSE logK < 0,05) com os valores originalmente
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assumidos. Neste caso, pouca razão havia em fixar Ks no valor real, uma vez que os
valores de Ks e L estimados alcançaram, ambos, 96% dos valores originais. Isto
demonstra que a aproximação do SMH funciona muito bem para solos de texturamédia, sem necessariamente ter de se obter medidas independentes de Ks.
Observation Nodes: Pressure Heads
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Figura 6.2 - Previsões do Hydrus-1D de cargas de pressão hidráulica h1(t) e h2(t) e
perda de peso W(t) (gráficos superiores) para solo de textura-média (M) obtidos
através dos valores de parâmetros VG listados na Tabela 6.1; e gráficos dos valores
de retenção de água e condutividade hidráulica gerados pelo SMH, junto com o ajuste
da função hidráulica de VG do HYPROP-Fit usando os parâmetros para o caso MH-1.
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Os valores dos parâmetros hidráulicos VG ajustados e os valores de RMSE(θ)
e RMSE(logK) da otimização dentro do HYPROP-Fit estão listados na Tabela 6.1. Esta
tabela inclui todos os resultados dos exemplos discutidos neste estudo, com exceção
do caso de dupla-porosidade que será reportado no decorrer do capítulo. Os valores
originais dos parâmetros hidráulicos estão destacados em negrito na tabela, e os
valores gerados pelo SMH com ou sem fixação de algum dos valores dos parâmetros
hidráulicos (na maioria deles fixando Ks) são também apresentados. O conteúdo de
água residual (não incluído na Tabela 6.1) para todos os casos foi fixado em 0,0;
exceto para o cenário de textura muito grossa, para o qual foi usado valor de 0,10.
Para o cenário de textura muito grossa, os parâmetros da função de retenção foram
iguais aos do ajuste do HYPROP-FIT para o ensaio do HYPROP da Areia de São
Francisco, quando o ajuste foi realizado pelo modelo de VAN GENUCHTEN (1980).
Tabela 6.1 – Valores dos parâmetros hidráulicos dos solos estimados pelo HYPROPFit para os casos de textura- fina (F), média (M), grossa (G) e muito grossa (MG), e os
valores de RMSE(θ) e RMSE(logK) da otimização dentro do HYPROP-FIT.

Solo

Textura
Solo

θs
3

α
3

(cm /cm )

-1

(cm )

n

Ks

L

RMSE

RMSE

(-)

(cm/d)

(-)

(θ)

(logK)

---------------Efeito geral da textura do solo (fina a muito grossa)--------------F

Fina

0,500

0,0080

1,30

10,0

0,50

-

FH-1

Fina

0,499

0,0074

1,32

8,37

0,27 0,0006

0,033

FH-2

Fina

0,500

0,0078

1,31

10,0*

0,42 0,0009

0,041

M

Média

0,450

0,0160

1,80

50,0

0,50

MH-1

Média

0,449

0,0154

1,83

47,8

0,48 0,0009

0,042

MH-2

Média

0,449

0,0154

1,80

50,0*

0,51 0,0009

0,043

G

Grossa

0,400

0,0320

2,50

250,0

0,50

GH-1

Grossa

0,399

0,0318

2,59

812

1,16 0,0015

0,079

GH-2

Grossa

0,398

0,0317

2,61

250*

0,56 0,0015

0,138

GH-3

Grossa

0,400*

0,0319

2,57

250*

0,58 0,0016

0,144

MG

Muito
Grossa

0,410

0,0219

10,0

1000

0,50

MGH-1

Muito
Grossa

0,410

0,0215

10,0

1000* 5,94 0,0001

-

-

-

-

-

-

-

* Valores fixados.
O solo de textura grossa (G) similarmente forneceu excelentes (RMSE < 0,002)
resultados para a curva de retenção, como apresentado pelo gráfico inferior (esquerda) da
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Figura 6.3. Os parâmetros de retenção do SMH encontram-se na Tabela 6.1. Entretanto, a
estimativa dos parâmetros hidráulicos Ks e L foi precária, pois os valores previstos foram
superestimados em mais de 100% para ambos. Quando o valor de Ks foi fixado em seu
correto valor, encontram-se valores próximos ao original assumido para L, superiores em
12-16% do original. Isto demonstra a importância de estimativas independentes de
condutividade hidráulica na, ou próximo da, saturação para meios de textura-grossa. Os
resultados para o meio poroso de textura-muito grossa (MG) sustentam esta conclusão,
para este caso, os gráficos dos resultados para a curva de retenção e condutividade
hidráulica
podem
serPressure
visualizados
na Figura 6.4.
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Nodes:
Heads

Cum. Evaporation

50

2

0

1.8
1.6

-50

1.4

-100

1.2

-150

0.8

-200

0.6

1

0.4

-250

0.2
0

-300
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0.0

4.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Time (days)

Time (days)

Figura 6.3 - Previsões do Hydrus-1D de cargas de pressão hidráulica h1(t) e h2(t) e
perda de peso W(t) (gráficos superiores) para solo de textura-grossa (G) obtidos
através dos valores de parâmetros VG listados na Tabela 6.1; e gráficos dos valores
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de retenção de água e condutividade hidráulica gerados pelo SMH, junto com o ajuste
da função hidráulica de VG do HYPROP-FIT usando os parâmetros para o caso GH-1

Figura 6.4 - Gráficos dos valores de retenção de água e condutividade hidráulica
gerados pelo SMH, junto com o ajuste da função hidráulica de VG do HYPROP-FIT
usando os parâmetros para o caso MGH-1.
Para o solo de textura muito grossa (MG), apesar do SMH denotar boa
concordância entre os valores observados (sintéticos) e os ajustados pelo HYPROPFIT (RMSE < 0,001) para a função de retenção de água, o sistema não conseguiu
prever os parâmetros da função de condutividade hidráulica.
No teste de desempenho do SMH para o caso de solo apresentando duplaporosidade, cujas propriedades hidráulicas foram descritas na equação 2.19a,b (item
2.4.2), os resultados tendem a seguir as conclusões obtidas para os outros solos. Os
resultados foram mais acurados quando uma ampla faixa de dados de retenção e
carga de pressão hidráulica foi coberta. Os resultados são apresentados na Figura 6.5
para os parâmetros de ajuste de dupla-porosidade (DPH) e listados na Tabela 6.2a-b,
com os valores originais assumidos em negrito (DP) na Tabela 6.2a. Para alguns dos
testes de ajuste, novamente foi fixado o final mais seco da curva de retenção
assumindo que outros métodos (por exemplo: dewpoint potential meter) foram
utilizados para definir esta parte da curva. Os parâmetros de retenção de água foram
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bem estimados (RMSE < 0,002), mesmo quando o valor do teor de água residual foi
estimado (e não fixado) usando a aproximação do SMH. O valor de Ks foi estimado em
valor próximo (87%) ao conhecido (Tab. 6.2a). No entanto, o parâmetro de tortuosidade

L foi subestimado em mais de 100%, sendo precariamente estimado mesmo quando o
valor de Ks foi fixado no valor original (sintético) de 50 cm/dia.
Observation Nodes: Pressure Heads
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Figura 6.5 - Previsões do Hydrus-1D de cargas de pressão hidráulica h1(t) e h2(t) e
perda de peso W(t) (gráficos superiores) para solo com dupla-porosidade (DP) obtidos
através dos valores de parâmetros hidráulicos listados na Tabela 6.2a; e gráficos dos
valores de retenção de água e condutividade hidráulica gerados pelo SMH, junto com
o ajuste da função hidráulica de dupla-porosidade do HYPROP-FIT usando os
parâmetros para o caso DPH-1.
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No geral, os exemplos de dupla porosidade indicaram que estimativas
confiáveis podem ser obtidas quando uma faixa completa de dados de retenção é
coberta pelos tensiômetros e medidas adicionais de dados de retenção realizadas por
outros equipamentos (possivelmente WP4). Medições adicionais de condutividade
saturada tornam as estimativas dos parâmetros mais acuradas, especialmente, para
previsão e ajuste do parâmetro de conectividade dos poros L. Ainda assim, em
atendimento aos muitos parâmetros que a dupla-porosidade envolve e suas possíveis
correlações, os resultados podem ser considerados satisfatórios.
Tabela 6.2a – Valores dos parâmetros hidráulicos estimados pelo HYPROP-FIT
(DPH-) para solo de textura fina, com curva de retenção em Dupla-porosidade (DP).
Solo

θr
(cm /cm3)
3

θs
(cm /cm3)

α1
(cm-1)

n1
(-)

α2
(cm-1)

n2
(-)

w2

3

()

Ks
(cm/d)

L
(-)

DP

0,100

0,500

0,200

2,50

0,002

2,0

0,500

50

0,500

DPH-1

0,119

0,504

0,214

2,15

0,002

2,15

0,447

43,6

-0,083

DPH-2

0,111

0,504

0,216

2,15

0,002

2,09

0,552

50*

0,071

DPH-3

0,094

0,500*

0,203

2,25

0,002

1,95

0,516

50*

0,370

DPH-4

0,081

0,500*

0,202

2,28

0,002

1,88

0,497

50*

0,500*

* Valores fixados.
Tabela 6.2b – Valores de RMSE(θ) e RMSE(logK) da otimização dentro do HYPROPFIT (DPH-) para solo de textura fina, com curva de retenção em Dupla-porosidade (DP).
Soil

RMSE

RMSE

(θ)

(logK)

DP

-

-

DPH-1

0,0015

0,033

DPH-2

0,0015

0,036

DPH-3

0,0015

0,039

DPH-4

0,0015

0,042

A abordagem do sistema de medição HYPROP (SMH) é uma opção atraente
do atual conjunto de métodos de medição para as propriedades de retenção de água e
condutividade hidráulica não saturada do solo, por sua eficiência e otimização de
tempo. A exatidão e integridade das medições de retenção de água dos solos foram
satisfatórias. As medidas de condutividade hidráulica foram próximas aos valores

99

assumidos, na maioria dos casos, especialmente para solos que apresentam textura
relativamente fina a média, com valores alcançando 84-96% do original. Entretanto,
apesar do resultado da curva de retenção do solo com textura muito grossa ter sido
muito satisfatório, o SMH parece não conseguir prever as medidas de condutividade
hidráulica para este meio poroso.
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CAPÍTULO 7

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Os resultados deste trabalho mostram a eficiência do método de evaporação
para elaboração da curva de retenção na parte próxima da saturação até
moderadamente saturada para solos tropicais argilosos, de textura média (arenosos) e
de solos de textura média a grossa (areia). Os ajustes das curvas dos dados pelo
programa HYPROP-FIT denotaram boa concordância com os dados observados.
Adicionalmente, demonstram ser efetivos para previsão dos parâmetros hidráulicos
para toda a faixa de pressão de carga hidráulica, quando associado a medições de
pontos na parte mais seca da curva. Tanto os modelos hidráulicos unimodais quanto
bimodais de VAN GENUCHTEN, VAN GENUCHTEN-DURNER quanto, esses
mesmos modelos restringidos por PETERS, IDEN e DURNER (PDI) foram eficientes
na previsão dos parâmetros de retenção de água no solo e de condutividade hidráulica
não saturada.
A validação do sistema de medição HYPROP, realizado neste estudo,
denotou que esse sistema é uma opção atraente do atual conjunto de métodos de
medição para as propriedades de retenção de água e condutividade hidráulica não
saturada do solo pela sua eficiência e otimização de tempo. Os resultados dos testes
de modelagens, para medições de retenção de água nos solos, apresentaram boa
concordância entre os parâmetros estimados e os originalmente assumidos. As
medidas de condutividade hidráulica constatadas através dos testes de modelagem,
com dados gerados no HYDRUS-1D e introduzidos no sistema de medição HYPROP,
foram, especialmente para solos que apresentam textura relativamente fina a média,
próximas (84-96%) aos valores originais assumidos. Entretanto, no caso da previsão
dos parâmetros pelo sistema de medição HYPROP através de dados conhecidos para
textura muito grossa, apesar do resultado da curva de retenção do solo ter sido
concordante com os parâmetros assumidos, o sistema de medição HYPROP parece
não conseguir prever as medidas de condutividade hidráulica para este meio poroso.
No experimento de transporte de soluto, uma vez que não foi constatada a
condição de transporte em não-equilíbrio, os modelos de equilíbrio e não-equilíbrio
físico utilizados no ajuste dos parâmetros das curvas de avanço não puderam detectar
uma variação significativa dos parâmetros como função do efeito da alteração química
do sistema. As diferentes condições de pH incluíram o transporte de soluto em valor
de pH do ponto isoelétrico medido e próximo do ponto de efeito salino nulo. Os
resultados evidenciaram, através do fator de retardamento, que o método do ponto de
efeito salino nulo representou o possível ponto de inversão das cargas de superfície de
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dois solos (Latossolo e Nitossolo), de mesma formação geológica, porém em diferentes
graus de intemperismo, constituídos por partículas de cargas variáveis e de dupla-carga.
No Latossolo, a alteração do equilíbrio químico promoveu um rearranjo
estrutural físico considerável no solo, em razão das reações que ocorrem na interface
aquosa do solo promovidas pela concentração de sais disponíveis em solução. Este
solo foi o mais suscetível a alteração drástica de sua estrutura induzida pelo efeito da
alteração química do pH (= 8,5). E em razão do comprometimento da estrutura, o solo
torna-se mais suscetível a alterações das propriedades que regem as funções de
retenção de água no solo e condutividade hidráulica. Nesses solos de textura média,
possivelmente, esse carreamento de matéria orgânica e óxidos de ferro propiciou a
degradação de agregados nanoestruturados, cujas partículas são conectadas por
pontes de argilas e ações cimentantes de óxidos de ferro complexados à matéria
orgânica.
No Nitossolo, apesar de mais argiloso e de possuir maior quantidade de
óxidos de ferro, a maior ação cimentante desses óxidos impossibilitou alterações
drásticas em sua estrutura. Apesar dos solos possuírem a mesma gênese, a goethita
foi o óxido de ferro que diferenciou os dois solos, sendo identificada apenas na fração
argila do Nitossolo.
Como recomendações para trabalhos futuros sugere-se o estudo:
- do transporte de soluto com as respectivas soluções traçadoras em amostras de
solos indeformadas;
- da avaliação das curvas de retenção de água no solo e das previsões de
condutividade hidráulicas não saturadas através do sistema de medição HYPROP de
amostras de solo indeformadas, bem como em amostras de solos tratadas com as
soluções químicas em diferentes valores de pH.
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ANEXO I
PROCEDIMENTO DE SEPARAÇÃO DA FRAÇÃO ARGILA PARA DIFRATOMETRIA
DE RAIOS-X


Destorroar e pesar 30 g de solo peneirado em malha de 0,075 mm;



Adicionar 10 mL de defloculante NaOH 0,5 M e 100 mL de água destilada ao

solo, e misturar com bastão de vidro durante 2 minutos;


Após repouso de 24 horas, colocar a mistura em um bécher no dispersor por 15

minutos;


Transferir a mistura para proveta de 1000 mL e completar o volume com água

destilada;


Agitar com bastão agitador durante 2 minutos e deixar em repouso por 24 horas;



Após o repouso, extrair por sifonação os primeiros 20 cm de coluna d’água;



Em um bécher, adicionar 10 mL de HCl à mistura (neutralização do NaOH), e

agitar com bastão de vidro;


Após alguns instantes, o solo flocula e assenta no fundo do bécher;



Remover e descartar a camada de água límpida por sifonação;



A solução restante é levada à centrifuga, para lavagem e remoção do NaCl do

solo, adicionando-se água destilada ao solo, centrifugando e removendo o excedente de
água. O procedimento de lavagem é repetido até que a água separada por
centrifugação não indique presença de cloreto, o que pode ser checado através da
adição de AgNO3 ao líquido de descarte.


Por fim, o solo é acondicionado úmido em um frasco e conservado em

refrigerador.

.
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ANEXO II
FOTOS DAS COLUNAS FABRICADAS PARA O ESTUDO
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ANEXO III
PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES UTLIZADAS NO EXPERIMENTO DE
TRANSPORTE DE SOLUTO
As soluções conjugadas (KCl ou KNO3 + tampão) utilizadas são descritas a
seguir, para fabricação de um volume de 2 litros:
•

Tamponadas em pH = 3,4: 1.891 mL HAc 0,2 M + 109 mL NaAc 0,2M
Para solução de KNO3 10-2M tamponada em pH=3,4:
 Fazer 2 L de HAc 0,2 M;
 Fazer 200 mL de NaAc 0,2 M;
 Em Erlenmeyer de 3000 mL fazer uma solução colocando 109mL de
NaAc 0,2 M + 1000 mL de HAc 0,2 M. Reservar.
 Medir numa proveta 891 mL do HAc 0,2M;
 Dissolver 2,022g de KNO3 com um pouco deste ácido da proveta e
passá-lo para o Erlenmeyer, lavando o bécher onde foi dissolvido
com o mesmo ácido.
 Transferir o restante do ácido para o Erlenmeyer.
Para solução de KCl 10-2M tamponada em pH = 3,4, em proveta de 2L:
 Colocar 21,5 mL de HAc glacial na proveta;
 Adicionar H2O deionizada até 1.800mL;
 Colocar 10 mL de KCl 1M e 109 mL de NaAc 0,2 M;
 Completar com H2O deionizada para 2 L.

•

Tamponadas em pH = 8,5: Borato de Sódio + NaOH
Para solução de KNO3 10-2M tamponada em pH = 8,5
 Pesar 24,734g de H3BO3 (ácido bórico) em bécher de 400 mL;
 Colocar 200 mL de NaOH 1M para dissolver o Ácido Bórico;
 Passar para balão de 2 L com auxílio de H2O deionizada, lavando
bem o bécher (Solução de Borato de Sódio);
 Com pipeta, retirar do balão 14,4 mL dessa solução de Borato de
Sódio e descartar;
 Colocar 2,022g de KNO3 dentro do balão acima;
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 Colocar 14,4 mL de NaOH 0,1M no lugar da solução retirada, com
auxílio de uma pipeta, escorrendo-a por toda a volta do gargalo para
não haver perda do sal que ficou nele;
 Agitar bastante até dissolver todo o KNO3.
Para solução de KCl 10-2M tamponada em pH = 8,5
 Pesar 24,56g de Ácido Bórico em bécher de 400 mL;
 Colocar 198,6mL de NaOH 1M para dissolver todo ácido;
 Passar para o balão de 2 L, lavando bem o bécher com H2O;
 Colocar 20 mL de KCl 1M e 14,4 mL de NaOH 0,1M no balão;
 Completar o volume com H2O deionizada.
•

Solução de KNO3 10-2M
 Em um balão de 2 L, dissolver 2,022g de KNO3 em H2O deionizada;
 Completar o volume com H2O deionizada.

•

Solução de KCl 10-2M
 Em balão de 2 L, adicionar 20 mL de KCl 1M;
 Completar o volume com H2O deionizada.
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ANEXO IV
GRÁFICOS DA DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTICULAS
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ANEXO V
RESULTADOS DAS DIFRATOMETRIAS DE RAIOS-X DO NITOSSOLO

NATURAL

CALCINADA E GLICOLADA
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SOLO BRUTO
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RESULTADOS DAS DIFRATOMETRIAS DE RAIOS-X DO LATOSSOLO

NATURAL

CALCINADA E GLICOLADA
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SOLO BRUTO
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ANEXO VI
RESULTADO DA DETERMINAÇÃO DO PONTO DE EFEITO SALINO NULO A
PARTIR DO PROGRAMA PESN PARA WINDOWS
NITOSSOLO
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RESULTADO DA DETERMINAÇÃO DO PONTO DE EFEITO SALINO NULO A
PARTIR DO PROGRAMA PESN PARA WINDOWS
LATOSSOLO
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ANEXO VII
GRÁFICOS DOS ENSAIOS NO HYPROP
NITOSSOLO – ENSAIO 1

Figura a – Gráfico de tensão (cm) x tempo (dias) do ensaio 1 do Nitossolo

Figura b – Gráfico de peso (g) x tempo (dias) do ensaio 1 do Nitossolo

NITOSSOLO – ENSAIO 2

Figura c – Gráfico de tensão (cm) x tempo (dias) do ensaio 2 do Nitossolo
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Figura d – Gráfico de peso (g) x tempo (dias) do ensaio 2 do Nitossolo

LATOSSOLO – ENSAIO 1

Figura e – Gráfico de tensão (cm) x tempo (dias) do ensaio 1 do Latossolo

Figura f – Gráfico de peso (g) x tempo (dias) do ensaio 1 do Latossolo
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LATOSSOLO – ENSAIO 2

Figura g – Gráfico de tensão (cm) x tempo (dias) do ensaio 2 do Latossolo

Figura h – Gráfico de peso (g) x tempo (dias) do ensaio 2 do Latossolo
AREIA

Figura i – Gráfico de tensão (cm) x tempo (dias) do ensaio da Areia

Figura j – Gráfico de peso (g) x tempo (dias) do ensaio da Areia
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ANEXO VIII
JUNÇÃO E COMPARAÇÃO DOS ARQUIVOS DO HYPROP PARA O ENSAIO 1 DO
NITOSSOLO

Comparação dos arquivos unidos do Ensaio 1 do Nitossolo. À
esquerda estão os dois arquivos originais unidos (vermelho e azul), com
calculo do conteúdo volumétrico estimado a partir da massa de solo seca. E a
direita acrescentando o arquivo gerado pela união dos dados dos originais
(verde), para tanto foi necessário estimar o cálculo dos conteúdos de água para
58,5 %, que foi o calculado pelo programa após inserir a peso do solo seco.
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ANEXO IX
GRAFICOS DE PH E DE CONDUTIVIDADE DE EFLUENTE
EXPERIMENTO DE TRANSPORTE DE SOLUTO NO NITOSSOLO
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EXPERIMENTO DE TRANSPORTE DE SOLUTO NO LATOSSOLO
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EXPERIMENTO DE TRANSPORTE DE SOLUTO NA AREIA
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ANEXO X
FOTOS LATOSSOLO APÓS EXPERIMENTO DE TRANSPORTE DE SOLUTO EM
PH 8,5
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