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RESUMO – O presente estudo visou apresentar uma alternativa metodológica, tecnicamente e 

financeiramente mais viável que o método do papel filtro, por meio da avaliação do desempenho do 

programa Roseta Lite em estimar os parâmetros da curva de água. Para tal, introduziu-se no programa 

Rosetta Lite os valores da classe textural obtidos na literatura e da densidade do solo obtido 

experimentalmente. Para o método do papel filtro, mediu-se a sucção em amostras de solo 

indeformado cujas umidades foram previamente estabelecidas, utilizando-se a curva de calibração 

adequada. Os pares de umidade e sucção foram inseridos no programa RETC e, então, os parâmetros 

foram ajustados pelo modelo de van Genuchten. A eficiência na predição e acurácia dos resultados 

fornecidos pelo Rosetta Lite foi medida pelo Erro Relativo (%). Assim, os parâmetros 𝑛 e θs 

obtiveram um erro relativo de 2 e 11% e, então, foram classificados como bom e muito bom. Com 

relação aos parâmetros 𝜃𝑟 e 𝛼, foram classificados como insatisfatórios, pois obtiveram um erro 

relativo de 51 e 46%.  Portanto, conclui-se que o programa não teve um bom desempenho nas 

condições, as quais foi submetido o estudo. 

 

ABSTRACT– The present study aims to present a methodological alternative, technically and 

financially more feasible than the file filter method, through the evaluation of the performance of the 

Roseta Lite program in relation to the parameters of the water curve. To do this, introduce the Rosetta 

Lite program the values of the textural class obtained in the literature and the soil density obtained 

experimentally. For the paper filter method, suctioning is measured on samples of indeformed soil 

samples, using a suitable calibration curve. The moisture and suction pairs were inserted in the RETC 

program and, therefore, the parameters were updated by the van Genuchten model. The efficacy in 

the prediction and accuracy of the results was the relative error (%). Thus, the n and parameters 

obtained a relative error of 2 and 11%, therefore, were classified as good and very good. Regarding 

the parameters θ, r and α, they were classified as unsatisfactory, since they obtained a relative error 

of 51 and 46%. Therefore, it is concluded that the program did not perform well under the conditions, 

as it was submitted to the study. 
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Palavras-Chave – Curva de retenção de água, Rosetta Lite, papel filtro. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A curva de retenção de água no solo, também conhecida como curva característica, tem sido 

utilizada para descrever o comportamento físico-hídrico dos solos não saturados, pois relaciona o teor 

ou o conteúdo de água no solo com a sucção matricial com que ela se encontra retida. Assim, a curva 

propicia as condições necessárias para a caracterização das propriedades hidráulicas do solo, 

principalmente em estudos de balanço e disponibilidade de água às plantas, de dinâmica da água e 

solutos no solo, de infiltração, de rede de drenagem de sistemas agrícolas, de geotecnia e no manejo 

da irrigação (TORMENA; SILVA, 2002; FERNANDES, 2011).  

As técnicas para medição de sucção em solos são diversas, as quais subdividem-se em duas 

categorias: métodos de medição indireta e direta. Dentre o rol de métodos de medição indireta 

existentes, destaca-se o método do papel filtro, devido a sua eficiência e por cobrir uma faixa de 

sucção relativamente ampla (MARINHO, 1994; SOTO et al., 2008).  

O método baseia-se no princípio de que, quando solo úmido é colocado em contato com um 

material poroso que possua capacidade de adsorver água, esta será transferida do solo para esse 

material até que o equilíbrio seja alcançado. No estado de equilíbrio, os potenciais matriciais da água 

no solo e no material poroso igualam-se (MARINHO; OLIVEIRA, 2006) e então, torna-se possível 

determinar a sucção do solo usando-se uma curva de calibração prévia do papel. 

As desvantagens deste método, consiste no requerimento de um rigoroso protocolo de 

laboratório e por apresentar longo período de execução, podendo chegar a mais de 30 dias (BESSO 

et al., 2018). Portanto, a determinação da curva de retenção da água no solo pode ser onerosa e 

demorada, a qual inviabiliza análises de numerosos conjuntos de amostras, requeridos pelos estudos 

de manejo do solo. 

Os métodos de estimativa da capacidade de retenção de água, baseados em parâmetros de fácil 

determinação e/ou disponíveis em levantamentos de solos, têm despertado interesse da comunidade 

científica. Diante disso, van Genuchten et al. (1991) desenvolveram o programa Rosetta Lite, de livre 

acesso, que implementa funções de pedotranferência hierárquicas para estimar os parâmetros da curva 

de retenção do modelo van Genuchten (1980)  e a condutividade hidráulica do solo saturado, a partir 

de dados substitutos do solo, como dados de textura, densidade aparente e um ou dois pontos de 

sucção. 

O presente estudo visou apresentar uma alternativa metodológica, tecnicamente e 

financeiramente mais viável que o método do papel filtro, por meio da avaliação do desempenho do 

programa Roseta Lite em estimar os parâmetros da curva de água. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
   

Dados e Coleta de solo 

O estudo foi conduzido em amostras preparadas a partir de solo coletado no Distrito do 

Campeche, localizado na Avenida Pequeno Príncipe, na cidade de Florianópolis, com coordenadas 

geográficas de 27º40’54,6’’ latitude sul, 48º29’29,6’’W longitude oeste.  

De acordo com Pacheco (2015), o solo utilizado no trabalho é classificado como Neossolo 

Quartzarênico. Os atributos físicos determinados para esse solo foram: densidade do solo pelo método 

do anel volumétrico e análise granulométrica completa (peneiramento e sedimentação), segundo a 

Embrapa (2005). Na Tabela 1 são apresentadas as frações texturais do solo da área investigada, as 

quais são detalhadas em Pacheco (2015). 

 

Classe textural Profundidade (cm) % Areia % Silte % Argila 

Areia franca 0 - 40 84,66 9,49 5,85 

Tabela 1 - Frações texturais do solo da área de estudo. 

 

Para a determinação da curva de retenção de água, realizou-se a extração do bloco de solo com 

estrutura indeformada (Figura 1) de acordo com as recomendações da NBR 9604/86 (ABNT, 1986), 

o qual foi acondicionado imediatamente após a retirada, mantendo assim as condições de campo. 

 

 

Figura 1 – Coleta de solo. 
 

O bloco foi envolvido com gesso e acondicionado numa bandeja com o fundo coberto de solo 

para evitar perturbação durante o transporte. As amostras foram guardadas numa câmara úmida do 

laboratório de Mecânica dos Solos, localizado no Departamento de Engenharia Civil da Universidade 

Federal de Santa Catarina até a sua utilização.   
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Para a determinação da densidade do solo necessária para simular a curva de retenção no 

programa Rosetta, foram coletadas amostras de solo indeformado com o uso de quatro anéis biselados 

ou kopeck, após 1 metro de profundidade e levadas para o laboratório. Para a determinação da 

densidade do solo utilizou-se o método do anel volumétrico (MAV), segundo Embrapa (1997). A 

densidade do solo da vala então, foi determinada por meio da Equação (1). 

 

𝐷𝑠 =
𝑀𝑆𝑆

𝑉
                                                                                                                                (1) 

 

Sendo, 𝐷𝑠 a Densidade do solo (g/cm³); 𝑀𝑠𝑠 a massa de solo seca (g) e 𝑉 o volume do recipiente 

(cm³). 

 

Ensaio com o Papel filtro 

 

Para a determinação da curva característica do solo ensaiado, utilizou-se o Método do Papel 

Filtro, seguindo a norma D5298-03 (ASTM, 2003). Portanto, foram moldados 15 corpos de prova no 

interior de tubos cilíndricos de PVC em diferentes profundidades do bloco de solo indeformado 

(Figura 2). Posteriormente, os tubos foram identificados e envolvidos em plástico filme, até o início 

do ensaio. Devido a possibilidade de ruptura do solo arenoso durante a trajetória de secagem, utilizou-

se todas as amostras para a construção de uma única CRA, isto é, foi considerado que o bloco de solo 

fosse homogêneo. 

 

 
 

Figura 2 – Preparo das amostras e materiais utilizados. 

 

Adicionou-se o excesso de solo da primeira moldagem em duas cápsulas de metal (duplicata) 

com dimensões conhecidas, as quais foram levadas à estufa para medição de umidade. A partir da 

média da umidade do solo, calculou-se as umidades correspondentes a diferentes graus de saturação 
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para cada tubo e então foram encontrados os pesos de água a serem adicionados nas amostras. Para 

tal, os tubos foram colocados numa balança com precisão de três casas decimais e, assim, com um 

algodão úmido, realizou-se o gotejamento da água nas amostras de solo até atingir o peso pré-

definido. 

Com as umidades pretendidas, o papel filtro da marca Whatman 42 foi colocado em ambas as 

extremidades dos tubos (duplicata). O conjunto, papel filtro-solo-papel filtro foi embalado em papel 

filme, papel alumínio e colocado numa caixa de isopor e, assim, foi mantido durante o período de 

equilíbrio de 7 dias.  

Passados os sete dias, os corpos-de-prova foram retirados da caixa, seguindo as etapas: retirava-

se a proteção de papel alumínio e do filme plástico de PVC, e, depois, o papel filtro do contato com 

o solo. Na sequência, os papéis eram acondicionados em embalagens plásticas do tipo “zip lock”, 

com pesos já determinados, para não perder umidade durante a pesagem. Em seguida os papéis foram 

colocados em cápsulas de metal, de pesos conhecidos. Após a pesagem, o solo contido nos anéis de 

PVC também foi colocado em capsulas metálicas, os quais ambos (cápsula com solo e com papel) 

foram levados a estufa com temperatura acima de 100o C, por 24 horas.  

Com o peso seco e peso úmido, obtidos com precisão de 4 casas decimais, a umidade 

gravimétrica do papel foi determinada e, através da curva de calibração, obteve-se a sucção 

correspondente, considerada a mesma da amostra de solo. Com um par de sucção e umidade 

correspondente do solo, obteve-se um ponto na curva característica. 

Posteriormente, efetuou-se em duplicata, a medida do diâmetro e altura dos tubos, com 

paquímetro, para determinar o volume dos mesmos. Para cálculo da sucção matricial foram 

empregadas as equações 2 e 3 propostas por Chandler et al. (1997). 

 

log(teor de umidade %) = 4,84 − (0,0622 × sucção)  se  sucção ≤ 47                       (2) 

log(teor de umidade %) = 6,05 − (2,48 × log(sucção)) se  sucção > 47                    (3) 

 

Em todas as fases do ensaio, o manuseio do papel filtro foi feito com uma pinça metálica, para 

evitar a alteração das características do papel. 

O ajuste da curva de retenção de água pelo solo foi realizado por meio do software RETC - 

"Retention Curve", versão 6.0, do "Soil Salinity Laboratory" (van Genuchten; LEIJ; YATES, 1991). 

Neste programa computacional, introduzem-se os pares (ψ, θ) experimentalmente obtidos, e pelo 

processo dos mínimos quadrados encontra-se a curva que melhor se ajusta a estes pontos. A curva 

utilizada pelo programa foi a de van Genuchten, o qual foi fixado m = 1− 1/ n. 

A equação matemática desse modelo é caracterizada por apresentar duas assíntotas, 

relacionadas com os conteúdos de água no solo correspondentes à saturação (θs) e ao conteúdo 
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residual (𝜃𝑟), e um ponto de inflexão entre os platôs, o qual é dependente dos atributos do solo, sendo 

a sua forma e inclinação reguladas por parâmetros empíricos de ajuste do modelo (“𝛼” e “𝑛”).  

Rosetta Lite  

 

A curva de retenção de água pelo solo foi realizada por meio do programa Rosetta Lite 

(SCHAAP; et al., 2001), versão 1.1. Neste programa computacional, introduziu-se os valores da 

classe textural da Tabela 1 e da densidade do solo, experimentalmente obtidos.   

 

Avaliação do desempenho do programa Rosetta Lite 

 

A avaliação do desempenho do programa Rosetta Lite e o método realizado em laboratório 

(papel filtro) consistiu na comparação entre os dados referentes ao papel filtro e os obtidos pelo 

programa Rosetta. Para tal, utilizou-se o Erro Relativo (Equação (4). Para a classificação do 

desempenho, utilizou-se as faixas de classificação propostas por van Liew et al. (2007), disposta na 

Tabela 2. 

 

 

(4) 

𝐸𝑅 =
|𝑦𝑜𝑏 − 𝑦𝑒𝑠𝑡|

𝑦𝑜𝑏
 

 

Sendo que 𝑦𝑜𝑏 é o parâmetro observado e 𝑦𝑒𝑠𝑡 é o parâmetro simulado. 

 

Tabela 2 - Classificação da modelagem. 

CLASSIFICAÇÃO  ER 

Muito bom  𝐸𝑅 ≤10% 

Bom  10% < 𝐸𝑅 ≤15% 

Satisfatório  15% < 𝐸𝑅 < 25% 

Insatisfatório  𝐸𝑅 ≥ 25% 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A densidade média do solo da vala correspondeu a 1,543±0,097 g/cm³, a qual se encontra 

dentro da normalidade em relação à solos arenosos, conforme descrito por Reinert et al. (2006).   

 

Diante da necessidade de estimar os parâmetros de van Genuchten (𝜃𝑟,𝛼 𝑒 𝑛), fez-se necessário 

a obtenção da curva de retenção de água. Assim, o ajuste (Figura 3) foi realizado por meio do 

programa RETC, a partir dos dados dos pares de umidade, determinados em laboratório pelo método 
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do papel-filtro. O valor de R2 igual a 0,55 indica a heterogeneidade do bloco de solo indeformado 

coletado, uma vez que, as amostras foram coletadas em diferentes profundidades.  

 

  
Figura 3 - Curva de Retenção de Água do solo da vala de infiltração ajustada no software RETC. 
 

 

A Tabela 3 apresenta os valores dos parâmetros de Van Genuchten encontrados por meio da 

ferramenta Rosetta Lite V.1.1 com base em sub-rotinas neurais e funções de pedotransferência, a 

partir dos dados de textura e densidade, e por meio dos dados determinados em laboratório e ajustados 

pelo programa RETC. 

Tabela 3 - Parâmetros do modelo van Genuchten (1980) encontrados pelo método do papel filtro e 

do programa Rosetta Lite. 

MÉTODO 𝜽𝒔 𝜽𝒓 𝜶 𝒏 l 

Papel filtro 0,383 0,0956 0,069 1,844 0,5 

Rosetta Lite 0,377 0,0466 0,037 2,049 0,5 

Erro relativo (%) 2 51 46 11 - 

 

Os parâmetros 𝑛 e θs, os mesmos foram classificados como bom e muito bom. Com relação aos 

parâmetros  𝜃𝑟 e 𝛼 obtiveram um erro relativo de 51 e 46%, portanto foram classificados como 

insatisfatórios. O parâmetro  𝜃𝑟 equivale ao ponto de murcha permanente, sendo assim, valores 

subestimados desse parâmetro acarretaria numa maior disponibilidade de água para as plantas, uma 

vez que, a água disponível é calculada pela diferença entre a umidade de saturação θs e a umidade 

residual 𝜃𝑟. O parâmetro 𝛼 é proporcional ao inverso do valor de sucção, dessa forma, a perda de 

água do solo seria menor que em campo. A subestimação do programa também foi verificada no 

estudo de Kutlu e Ersahin (2008), Lozano et al. (2014) e Mota e Kobiyama (2011). 

R² = 0,550 
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. A subestimação dos parâmetros pelo Rosetta pode ter ocorrido devido que, a maioria das 

amostras inseridas no banco de dados do programa são principalmente de solos sedimentares da 

América do Norte e Europa (SCHAAP et al., 2001). Portanto, de acordo com Lozano et al. (2014) e 

SCHAPP et al. (2001), as estimativas de parâmetros são menos precisas quando se utilizam solos 

diferentes do grupo para os quais as equações ou modelos foram propostos. Dessa forma, não se 

recomenda o uso deste programa na região do Distrito do Campeche sem o estudo prévio de seu 

desempenho e destaca-se a necessidade do desenvolvimento de ferramentas similares para a região. 

 

CONCLUSÃO 

 

No presente estudo foi analisado o desempenho do programa Rosetta Lite de domínio público 

em estimar os parâmetros da curva de retenção, a partir dos dados de granulometria e densidade 

aparente do solo. A eficiência na predição e acurácia dos resultados simulados foi medida pelo erro 

relativo. Os parâmetros 𝑛 e θs obtiveram um erro relativo de 2 e 11% e, então, foram classificados 

como bom e muito bom. Com relação aos parâmetros 𝜃𝑟 e 𝛼, foram classificados como insatisfatórios, 

pois obtiveram um erro relativo de 51 e 46%.  Portanto, conclui-se que o programa não teve um bom 

desempenho nas condições em que foi submetido o estudo. 
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