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RESUMO --- Problemas como a degradação de solos provocada pela erosão e a redução da 
disponibilidade hídrica agravada pelo processo de assoreamento nos reservatórios são observados 
com freqüência no Brasil. Particularmente para a região Nordeste, a ocupação excessiva do 
território é um dos fatores responsáveis pela destruição dos recursos naturais. Assim sendo, o estudo 
das propriedades físicas (e.g., porosidade, granulometria e massa específica) e variáveis hidráulicas 
do solo (condutividade hidráulica e capacidade de retenção de água) são de fundamental 
importância para a caracterização dos processos hidrossedimentológicos em bacias hidrográficas da 
região. Neste trabalho, foram estudadas as características hidrodinâmicas do solo utilizando o 
método Beerkan numa bacia experimental denominada Guaraíra, localizada no Estado da Paraíba. 
O estudo mostrou que o método Beerkan é uma ferramenta promissora e robusta para a 
caracterização hidrodinâmica dos solos da referida bacia.  

ABSTRACT --- Problems like the soil degradation due to erosion and reduction of the water 
availability aggravated by the reservoir sedimentation process are frequently observed in Brazil. 
Particularly for the northeastern Brazil, the extreme land occupation is one of the responsible 
factors for the destruction of the natural resources. Thus, the study of the soil physical properties 
(e.g., porosity, grain size and specific weight) and hydraulic variables (hydraulic conductivity and 
water retention capacity) are of great importance for the characterization of the basin runoff-erosion 
processes of the region. In this work, the soil hydrodynamic characteristics had been studied using 
the Beerkan method in an experimental basin called Guaraíra, located in Paraíba state. The study 
showed that the Beerkan method is a promising and robust tool for the soil hydrodynamic 
characterization of the studied basin. 

Palavras-chave: parâmetros hidrodinâmicos, infiltração de água no solo. 

 

 

_______________________ 
1) Mestrando CNPq. Pós Graduação em Engenharia Urbana e Ambiental - PPGEUA. 58051-900 João Pessoa - PB. E-mail: jfgeo2@yahoo.com.br.  
2) Doutora, Pesquisadora PPGEUA/UFPB. 58051-900 João Pessoa- PB. Email: acarlalima@yahoo.com.br 
3) Doutor, Professor adjunto do Depto de Engenharia Civil e Ambiental, CT/UFPB, 58051-900 João Pessoa- PB. E-mail: celso@ct.ufpb.br 
4) Doutorando em Engenharia Civil e Bolsista da FACEPE - Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. E-mail: 
richarde.silva@ufpe.br 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 2

1 - INTRODUÇÃO 

Os processos de erosão e sedimentação em bacias hidrográficas são problemas observados 

com freqüência nas áreas urbanas das grandes regiões metropolitanas brasileiras. A gestão e a 

disponibilidade hídrica de uma bacia periurbana devem ser tratadas também no âmbito da 

engenharia urbana, uma vez que a mesma se preocupa com os problemas relacionados com o 

gerenciamento da água no setor urbano. 

Particularmente para a região Nordeste do Brasil, onde se encontra a área de estudo, grandes 

problemas são enfrentados com relação à degradação do solo provocada pela erosão e a redução da 

disponibilidade hídrica agravada pelo processo de assoreamento nos reservatórios. Nesta região, a 

ocupação do território se deu de forma excessiva, exaurindo parte dos recursos naturais.  

No entanto, o desenvolvimento de estudos sobre os recursos naturais no Nordeste do Brasil 

esbarra em um grave problema: a pouca quantidade de dados hidrológicos. Em determinadas áreas, 

este problema pode ser atenuado pela regionalização das informações disponíveis, sendo esta, uma 

ferramenta muito utilizada para suprir a carência de informações. 

Desta forma, informações sobre propriedades físicas (porosidade, granulometria e massa 

específica) e variáveis hidráulicas do solo (condutividade hidráulica e capacidade de retenção de 

água) são de fundamental importância para a caracterização dos processos hidrossedimentológicos 

em bacias hidrográficas da região. 

Além disso, manejo racional dos recursos hídricos tem levado pesquisadores a prever as 

relações meteorológicas e hidrológicas a partir da utilização de modelos de simulação e previsão. 

Estes modelos vêm sendo utilizados cada vez mais na investigação das mudanças climáticas e nos 

impactos do uso e ocupação do solo sobre a produção de sedimentos e o escoamento superficial em 

bacias urbanas. 

Todini (1988) aponta o desenvolvimento contínuo da modelagem matemática como uma 

chave para solucionar os requisitos necessários em estudos hidrológicos, uma vez que a previsão de 

vazão é um dos principais desafios relacionados com o conhecimento integrado das características 

físicas e hidrológicas da bacia e da climatologia regional. 

 Neste contexto, o presente trabalho tem o objetivo de estudar as características 

hidrodinâmicas do solo utilizando o método Beerkan numa bacia experimental localizada no Estado 

da Paraíba. A utilização de uma bacia hidrográfica experimental se dá devido ao seu tamanho 

reduzido e homogeneidade no que se refere a solo e vegetação, possibilitando assim estudos 

detalhados das suas características hídricas e físicas. 
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2 – CARACTERÍSTICAS HIDRODINÂMICAS DO SOLO 

O desenvolvimento de uma região, seja ela urbana ou rural, ocasiona impactos ao meio 

ambiente. Os usos inadequados da água e do solo podem gerar problemas indesejáveis como a 

erosão, o assoreamento de reservatórios, a redução da qualidade da água, a poluição dos solos, a 

contaminação de lençóis freáticos, entre outros. Bertoni e Lombardi Neto (1990) já alertavam que a 

degradação dos recursos naturais, principalmente do solo e da água, vem crescendo de forma 

alarmante, atingindo níveis críticos que se refletem na deterioração do meio ambiente. 

O interesse pelo estudo e conhecimento dos impactos ao meio ambiente causados pelas 

atividades humanas, tem levado um considerável número de pesquisadores a estudar novas 

ferramentas, que buscam simular as transformações ocorridas através das mudanças no uso 

indiscriminado do solo e da água (Silva et al., 2007).  

Segundo Hillel (1998), a descrição ou predição dos processos da dinâmica da água e de sais 

no solo necessita do conhecimento de suas características hidrodinâmicas. As características 

hidrodinâmicas dos solos são descritas pela curva de retenção da água no solo (relação entre a 

umidade volumétrica e o potencial matricial de água no solo) e pela curva da condutividade 

hidráulica (relação entre a condutividade hidráulica e a umidade volumétrica). 

As determinações das curvas de retenção da água e condutividade hidráulica, em laboratório, 

a partir de amostras de solos não condizem necessariamente com a realidade no campo. Geralmente, 

tais amostras são secas, fragmentadas e acondicionadas em recipientes de forma que a estrutura 

original do solo é destruída (Hillel, 1998; Souza et al., 2008). Além disso, a presença de agregados, 

pedras, fissuras, fraturas e orifícios de raízes comumente encontrados em perfis de solos não 

saturados são difíceis de representar em amostras de laboratório de pequena escala. 

Conseqüentemente, é necessário utilizar métodos práticos para estimar as propriedades 

hidrodinâmicas do solo em uma escala realista no campo. Em geral, as técnicas de campo, fornecem 

estimativas das propriedades hidráulicas mais representativas (Haverkamp et al., 1998). A 

determinação dessas propriedades é onerosa e consome bastante tempo. 

O custo efetivo dessas determinações levou alguns pesquisadores a utilizarem métodos 

indiretos que se baseiam em dados do solo prontamente disponíveis, usuais e de baixo custo (Souza 

et al., 2008); além disso, teorias e modelos matemáticos têm sido desenvolvidos para descrever com 

propriedade o movimento da água no solo (Haverkamp et al., 1998; Santos et al., 1998). 

Um exemplo nessa linha é o método semifísico, denominado "Beerkan" desenvolvido a 

partir do trabalho de Haverkamp et al. (1998) e baseado em ensaios simplificados de infiltração e na 

análise da distribuição do tamanho das partículas no solo. Esse método vem sendo aplicado em 

bacias hidrográficas (Galle et al., 2001; Braud et al., 2003; Lassabatère et al. (2006), Souza et al., 
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2008), melhorado e avaliado com dados simulados. No método Beerkan, as curvas de retenção de 

água no solo, θ(h), e da condutividade hidráulica, K(θ), podem ser descritas analiticamente por 

cinco parâmetros: dois de forma e três de normalização. Em comparação a outros métodos 

experimentais, o método Beerkan é eficiente, de baixo custo e de aplicação simples e rápida.  

Souza et al. (2008) utilizaram o método Beerkan em solos com diferentes classes texturais 

no Estado da Paraíba para determinação e análise dos parâmetros de forma e de normalização das 

curvas θ(h) e K(θ). Os autores concluíram que o método se manteve apropriado, robusto e 

inteiramente adaptado para modelar a infiltração tridimensional no campo, além de permitir a 

caracterização hidrodinâmica de diferentes solos e em vários pontos, tornando mais fácil o estudo 

da variabilidade espacial das propriedades hidráulicas dos solos. 

Furtunato et al. (2008) aplicaram diversas funções de pedotransferência disponíveis na 

literatura (métodos indiretos que se baseiam em dados de solos prontamente disponíveis) para 

estimar o valor da condutividade hidráulica saturada do solo e compararam os resultados destas 

funções com os resultados do método Beerkan para a bacia experimental do riacho Gameleira. As 

estimativas da condutividade hidráulica saturada através das funções de pedotransferência 

mostraram um desempenho satisfatório para a área de estudo e a comparação dos resultados das 

funções com os resultados do método Beerkan indicou que as duas metodologias podem trazer 

resultados satisfatórios para a avaliação da condutividade hidráulica saturada, com uma vantagem 

para o método Beerkan, que considera o efeito estrutural do solo, tornando-o mais adequado em 

estudos de análise temporal das propriedades hidráulicas do solo.  

3 –ESTUDO DA REGIÃO  

3.1 – Caracterização da bacia hidrográfica 

A pesquisa foi realizada na bacia experimental do Riacho Guaraíra localizada na bacia 

hidrográfica do rio Gramame no litoral Sul do Estado da Paraíba, importante fonte de abastecimento 

da cidade de João Pessoa, capital do Estado. O clima na bacia é do tipo tropical chuvoso com verão 

seco. Encontra-se com elevado grau de antropização e é ocupada principalmente com plantações de 

cana-de-açúcar e abacaxi com vegetações remanescentes de Capoeira e Mata atlântica.  

A bacia experimental do riacho Guaraíra possui uma área de 5,84 m2 e está inserida na 

propriedade da agroindústria GIASA (Gramame Agroindústria S.A.), no município de Pedras de 

Fogo entre as latitudes 9.190,8 km e 9.195,25 km e entre as longitudes 274,5 km e 277,0 km 

(coordenadas UTM). A Figura 1 mostra a delimitação da bacia hidrográfica do Rio Gramame e a 

localização da bacia experimental do riacho Guaraíra. 

 

 



 

 

 

                                                                               

Figura 1 – Delimitação da Bacia do Rio Gramame e localização da sub-bacia do riacho Guaraíra 

4 – METODOLOGIA APLICADA 

 A metodologia aplicada consiste na obtenção da curva granulométrica e da curva de 

infiltração em pontos distintos da bacia a fim de utilizá-los para determinação da condutividade 

hidráulica dos solos. Foram escolhidos três pontos localizados nas partes alta, média e baixa da 

bacia. Os solos referentes ao ponto localizado na parte alta é do tipo Podzólico Vermelho-Amarelo 

(PV3) e os demais pontos (partes média e baixa da bacia) possuem solo Podzol Hidromórfico (HP) 

de acordo com o levantamento exploratório de solos dos municípios de Alhandra e Pedras de Fogo, 

disponibilizados pela Embrapa Solos, na escala de 1:500.000 (SUDENE, 1972). 

4.1 – Ensaios de granulometria 

Para realização dos ensaios de granulometria, utilizou-se o método de análise descrito pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (1984). De acordo com a norma, os diâmetros 

das partículas mais finas (argila e silte) são determinados por sedimentação e as mais grosseiras 

(areia) por peneiramento. A classe textural dos solos nos pontos escolhidos ao longo da bacia foi: 

Areia Franca devido ao elevado percentual de areia, superior a 80% nos três pontos (Figura 2).  

4.2 – Ensaios de infiltração 

No ensaio de infiltração, é adicionada água em volumes constantes no solo (70–250 ml), 

utilizando-se um anel cilíndrico de 90 mm de diâmetro, e anotado o tempo que o volume de água 

leva para ser infiltrado. Esse teste fornece a infiltração tridimensional axissimétrica como uma 

função do tempo I3(t). Amostras indeformadas para determinação da massa específica do solo e das 

umidades inicial θ0 e final θs também são coletadas durante o ensaio. 
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Figura 2 - Diagrama para determinação da classe textural do solo, segundo a classificação USDA e 
adotado pela Sociedade Brasileira de Ciências do Solo (SBCS) 

4.3 – O Método Beerkan 

Neste estudo, θ(h) e K(θ) são descritas, respectivamente, pelos modelos de Van Genuchten 
(1980) e de Brooks & Corey (1964): 

�θ � θ���θ� � θ�� � �1 
 � ���
���� com     � � 1 � 2�     �Burdine, 1953�       (1) 

 

%�θ� � %� & θθ�'
(
 

(2) 

 

sendo θ a umidade volumétrica [L3 L-3], θr ,θs as umidades volumétricas residual e saturada [L3 L-3] 

respectivamente, h o potencial matricial [L], hg [L] um valor crítico de h a partir do qual ocorre a 

dessaturação, conhecido como potencial de entrada de ar, m e n são parâmetros de forma, Ks a 

condutividade hidráulica saturada do solo [L T-1] e η o parâmetro de forma para a curva de 

condutividade hidráulica. 

Essas funções contêm seis parâmetros desconhecidos: três parâmetros de forma (m, n e η) e 

três parâmetros de normalização (θs, Ks e hg). Os parâmetros de forma são ligados à textura 

(Haverkamp et al., 1998), enquanto os parâmetros de normalização dependem da estrutura dos 

solos. Obtiveram-se os parâmetros de forma e normalização usando-se o programa BEST (Beerkan 

Estimation of Soil Transfer Parameters through Infiltration Experiments) desenvolvido por 

Lassabatére et al. (2006). 
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4.3.1 – Determinação dos parâmetros de forma 

Assumindo a similaridade de forma entre a curva de distribuição do tamanho das partículas 

F(D) e da curva de retenção da água no solo θ(h), Haverkamp e Parlange (1986) apresentaram a 

seguinte equação para expressar F(D): 

)�*� � �1 
 &** '+��, com - � 1 � 2. 
(3) 

sendo D o diâmetro da partícula [L], Dg o parâmetro de escala do tamanho das partículas [L] e M e 

N os parâmetros de forma da curva de distribuição do tamanho das partículas. 

O índice de forma do meio (pm) pode ser estimado a partir de M e N usando (Zataráin et al., 

2003): 

/� � -.1 
- �1
 κ��1 
(4) 

 

sendo κ um coeficiente definido por Fuentes et al. (1998): 

κ � 22 � 122�1 � 2� (5) 

e s a dimensão fractal relativa.  

 Uma das propostas de Fuentes (1992) para obter os parâmetros de forma n e m para a curva 

de retenção θ(h) de van Genuchten (1980) leva em consideração que: 

� � -1
 �1 
 -�κ 
(6) 

e 

� � 21 � � 
(7) 

A dependência de s (s = Df/E, na qual Df é a dimensão fractal do solo e E = 3 a dimensão de 

Euclides) com respeito à porosidade total do solo (φ) é definida implicitamente por: 

�1 � φ�� 
 φ
3� � 1                    com  12 4 2 4 1 

(8) 

No caso da equação da curva de condutividade hidráulica de Brooks e Corey (1964), o seu 

parâmetro de forma, η, pode ser expresso como função do produto dos parâmetros de forma da 

curva de retenção e do fator de tortuosidade (p): 

5 � 2�� 
 2
 / 
(9) 

sendo p = 1 para o modelo de Burdine (1953). 
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4.3.2 - Determinação dos parâmetros de normalização 

Os parâmetros de normalização (hg e Ks) são obtidos através da minimização de I(S, Ks) ou 

seja, da soma dos quadrados da diferença entre as lâminas de água infiltradas observadas e 

calculadas. A lâmina de água infiltrada é calculada pela equação proposta por Haverkamp et al. 

(1994) válida para tempos curtos e médios: 

6�7, %�� � 896: � 7;<: 
 =73<: 
 >3%�<:?3+@AB

:C1  (10) 

com, 

= � DE∆G  e  >3 � &GHG�'
I 
 2 � J3 �1 � &GHG�'

I�  (11) 

 

O algoritmo usado na minimização de I(S, Ks) é o de Marquardt (1963) e o desempenho dos 

ajustes é analisado pelos valores correspondentes ao erro quadrático médio (EQM): 

Após a determinação de θs e Ks, o parâmetro hg é obtido pela seguinte equação (Lassabatère 

et al., 2006): 

� � � 73
KL�G� � GH� M1 � NGG�OIP%�

 
(12) 

na qual cp é um parâmetro que depende apenas dos parâmetros de formas n, m e η dos modelos 

(Havercamp et al., 1998; De Condappa, 2002; Soria, 2003): 

KL � Γ &1 
 1�' RΓ N�η � 1�OΓ��η� 
 Γ N�η 
� � 1�OΓ��η 
 �� T (13) 

sendo Γ a função Gama clássica. 

5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As características dos pontos escolhidos são mostradas na Tabela 1. A Tabela 2 traz o 

percentual de areia e a classe do solo para os pontos A, B e C, e as curvas granulométricas 

referentes aos três pontos escolhidos são apresentadas na Figura 3. 

 

Tabela 1 – Caracterização dos pontos A, B e C localizados respectivamente nas partes alta, média e 
baixa da bacia. 

Pontos 
Coordenadas UTM 

Densidade Porosidade 
Longitude Latitude 

A (Alto) 275500 9191700 1,616782 0,39 
B (Médio) 275098 9192902 1.540667 0,42 
C (Baixo) 275899 9194300 1,561729 0,41 
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Tabela 2 – Teor de areia e classe textural dos solos 

Pontos A 
(Alto) 

B 
(Médio) 

C 
(Baixo) 

Pedregulho (d > 2,00 mm) 0,60 0,18 0,95 
Areia Grossa (0,42mm < d ≤ 2 mm) 51,88 38,43 26,71 
Areia Fina (0,074 mm < d ≤ 0,42 mm) 24,68 47,37 58,22 
Silte + Argila (d ≤ 0,074 mm) 22,84 14,01 14,11 

Total 100,00 100,00 100,00 
Areia Total (entre as peneiras nº 10 e 200) 76,56 85,81 84,94 

Classe do solo 
Areia 
Franca 

Areia 
Franca 

Areia 
Franca 

 

 

 

 

Figura 3 - Curvas granulométricas dos pontos 

5.1 – Resultados dos parâmetros de forma 

A Tabela 3 mostra os parâmetros de forma das curvas de distribuição das partículas. De 

acordo com a tabela, os parâmetros de forma M e N e o produto MN apresentam valores próximos, 

resultado esperado devido à semelhança textural do solo (Tabela 2 e Figura 3), no entanto, 

mostram-se pouco maiores nos pontos B e C (médio e baixo da bacia) onde o percentual de areia é 

maior que em relação ao solo do ponto A (parte alta da bacia). Com relação ao parâmetro de escala 

do diâmetro das partículas (Dg), o ponto A apresenta valor maior que os pontos B e C devido ao 

percentual das partículas de área grossa em A ser superior aos dois outros pontos .  

 

Tabela 3 – Parâmetros de forma das curvas de distribuição das partículas 

Pontos M N MN Dg (µm) 

A (Alto) 0,276 2,764 0,764 812,17 
B (Médio) 0,361 3,129 1,129 577,18 
C (Baixo) 0,352 3,086 1,087 486,48 
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Souza et al. (2008), também seguindo o mesmo procedimento, obtiveram resultados para 

seis amostras referentes a diferentes tipos de solos: areia, areia franca, franco argilo arenoso, franco 

argiloso, franco arenoso. Os autores obtiveram os valores de 2,64 e 3,09 para N e 556,7 e 576,7 mm 

para Dg na amostra de solo com classe textural areia franca e areia, respectivamente.  

Lassabatère et al. (2006) utilizaram procedimento semelhante para obtenção de N e Dg em 

três solos diferentes: um solo siltoso, um solo com fração de areia grossa e um terceiro solo 

intermediário aos dois primeiros. Obtiveram para os solos com frações arenosas os valores 3,48 

para N e 779 mm para Dg. 

Observa-se, portanto que, os resultados obtidos para os parâmetros de forma, neste estudo, 

estão de acordo com analisados por Souza et al. (2008) e Lassabatère et al. (2006) para solos com 

texturas semelhantes. 

Os parâmetros m e n mostraram comportamento semelhante aos parâmetros M e N pois 

dependem da textura do solo (Tabela 4). De modo, m e n foram maiores para os pontos B e C, onde 

a fração de areia é maior. Já os parâmetros η e Cp foram menores. 

 

Tabela 4 – Parâmetros de forma funcionais de h(θ) e K(θ) 

Pontos m N η Cp 

A (Alto) 0,16 2,39 8,09 2.01 
B (Médio) 0,24 2,62 6,23  1.87 
C (Baixo) 0,21 2,54  6,69 1.88 

 

Souza et al. (2008) obtiveram valores de 2,31 e 2,54 para as classes texturais areia franca e 

areia, respectivamente, e Lassabatère et al. (2006) encontraram valor de 2,65 para o solo arenoso.  

5.2 – Resultados dos parâmetros de normalização  

 A Figura 4 traz o teste de infiltração separadamente para cada ponto estudado. De acordo 

com a figura, o ponto A (alto) apresentou uma duração de infiltração de aproximadamente 300 s 

para 90 mm do total da lâmina acumulada, o solo referente a esse ponto é do tipo Podzólico 

Vermelho-Amarelo (PV3) e os demais pontos (partes média (B) e baixa (C) da bacia) que possuem 

solo Podzol Hidromórfico (HP) apresentaram para a mesma lâmina acumulada (90 mm) tempos de 

infiltração de 810 e 2650 s, respectivamente. Desse modo, observa-se uma variabilidade maior do 

fluxo de infiltração para o solo do tipo Podzol Hidromórfico, principalmente com relação ao ponto 

C (baixo). 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 11

 

Figura 4 – Curva da infiltração acumulada (mm) versos o tempo (s) 

 

Os parâmetros de normalização referentes aos pontos estudados estão apresentados na 

Tabela 5. A tabela mostra para o parâmetro de sorvidade (S) um valor mais elevado no solo PV3 

cujo percentual de areia grossa é maior que os demais pertencentes ao solo HP. O mesmo 

comportamento ocorre para a condutividade hidráulica (Ks). Portanto, os valores indicam uma 

maior permeabilidade do solo PV3 em relação ao solo HP.  

 

Tabela 5 – Resultado dos parâmetros de normalização 

Pontos 
S 

(mm s-1/2) 
Ks  

(mm s-1) 
θ0  

(cm3 cm-3) 
θS  

(cm3 cm-3) 
hg  

(mm) 

A (Alto) 2,10 0,17 0,007294 0,389893 32,71 
B (Médio) 0,79 0,01 0,134089 0,376008 153,36 
C (Baixo) 0,57 0,02  0,112457 0,409134 25,77 

 

Os resultados obtidos por Souza et al. (2008) mostraram, para a sorvidade, valores iguais a 

2,48 e 0,79 e, para a condutividade hidráulica, valores iguais a 0,19 e 0,03 respectivamente para as 

classes texturais areia e areia franca. Observa-se que os valores obtidos neste estudo para os 

parâmetros de normalização estão em consonância com os observados por Souza et al. (2008). 

Ainda com relação aos valores de S e Ks, os pontos B e C possuem valores pouco diferentes 

para esses parâmetros, pois são solos do mesmo tipo (PV3) e mesma classe textural (Areia Franca), 

e a pequena variação existente pode ser atribuída à distribuição do tamanho das partículas de areia 

fina (maior para o ponto C), proporcionando poros com classes e quantidades diferentes e 

modificando a estrutura do solo, fazendo com que solos com a mesma textura possam apresentar 

comportamentos distintos. 
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5.3 – Curvas de retenção e condutividade hidráulica da água no solo  

 Após a obtenção dos parâmetros de forma e normalização e de posse dos seus respectivos 

valores, foram construídas as curvas de retenção de água e de condutividade hidráulica referentes 

aos três pontos estudados a partir das equações 1 e 2. Estas curvas estão apresentadas nas Figuras 5 

e 6, respectivamente. 

 

Figura 5 – Curva da retenção de água no solo 

 

Analisando a Figura 5, observa-se que ambos os solos PV3 e HP possuem uma elevada 

variação no teor de umidade, porém eles possuem uma capacidade de retenção pequena, isto se dá 

devido ao elevado percentual de areia das amostras. Os efeitos de adsorção e capilaridade são 

menores nos solos com maior teor de areia e conseqüentemente retém menor quantidade de água. 

Portanto, as curvas de retenção para os três pontos estudados mostram comportamento semelhante 

por possuírem mesma classe textural.  

 

 

Figura 6 – Condutividade Hidráulica dos solos 
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Comportamento semelhante também foi obtido por Souza et al. (2008) para solos compostos 

por Areia Franca. Segundo os autores, a Areia Franca e a Areia, via de regra, apresentam menor 

capacidade de retenção de água sempre que se aproximam da saturação, além de baixa capacidade 

de retenção devido ao espaço poroso formado por grande quantidade de poros hidraulicamente 

funcionais diretamente relacionado com a distribuição do tamanho das partículas dessas classes 

texturais. 

 As curvas de condutividade hidráulica (Figura 6) dos solos representados pelos três pontos 

mostram comportamentos parecidos devido também à semelhança textural dos solos. Pela figura, a 

taxa de condutividade hidráulica é alta para um baixo teor de umidade e tendem a um valor 

constante à medida que o solo torna-se saturado. O comportamento desse gráfico também está de 

acordo com o observado por Souza et al. (2008). 

6 – CONCLUSÕES 

  Observou-se, neste estudo, que a utilização do método Beerkan foi satisfatória para o estudo 

tanto da condutividade hidráulica quanto da infiltração tridimensional dos solos da bacia 

experimental do Guaraíra. Os resultados obtidos mostraram-se coerentes com outros trabalhos da 

literatura utilizando a mesma metodologia. Portanto, pode-se concluir que o método Beerkan é uma 

ferramenta promissora e robusta para a caracterização hidrodinâmica dos solos da referida bacia, o 

que poderá ajudar em muito a parametrização de modelos hidrológicos do tipo físicos e distribuídos 

para a modelagem hidrossedimentológica da Bacia Experimental do Guaraíra.  
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