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Resumo – Determinou-se a curva de retenção da umidade do solo e a curva de condutividade 

hidráulica da camada superficial (0-20 cm) de um solo aluvial, de textura franco siltosa, utilizando o 

método inverso. Os funcionais hidráulicos usados foram as expressões de van Genuchten para a 

curva de retenção h(θ) e a de Brooks & Corey para a condutividade hidráulica K(θ). Numa parcela, 

localizada na Estação Experimental do Grupo de Radioagronomia do Departamento de Energia 

Nuclear-UFPE, os dados de umidade e potencial matricial da água do solo foram obtidos de forma 

automatizada e armazenados em uma central de aquisição a cada 30 minutos durante 72 horas, nas 

profundidades de 5, 11 e 17 cm. A implementação do método inverso foi realizada combinando o 

modelo hidráulico, que resolve a equação de Richards, com a sub-rotina DBCONF que minimiza 

uma função objeto usando o método quase-Newton. Os parâmetros α e n de h(θ) e Ksat e c de K(θ) 

foram obtidos minimizando-se a soma dos quadrados dos desvios entre a umidade medida e a 

calculada, e 6 pares de pontos conhecidos da curva de retenção na profundidade de 11 cm. O 

método inverso mostrou-se eficaz na determinação dos parâmetros de h(θ) e K(θ) para o solo 

estudado. 

 

Abstract – The inverse method was used to determine the water retention curve and hydraulic 

conductivity curve of a loamy silty floodplain soil (0 to 20 cm of depth). The study was performed 

in a field plot, located at the Experimental Station of the Radioagronomy Group of the Department 

of Nuclear Energy-UFPE. The soil water content and matric potential data at the depths of 5, 11, 

and 17 cm were obtained using a data logger and stored every 30 minutes for a total of 72 hours. 

The application of the inverse method was performed combining the hydraulic model, which solves 
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the Richard’s Equation, with the sub-routine DBCONF, which minimizes an object-function using 

the quasi-Newton method. Van Genuchten and Brooks & Corey functional, h(θ) and K(θ), were 

used to calculate water content and matric potential versus time to solve this equation. The 

parameters α and n from h(θ) and Ksat and c from K(θ) were obtained minimizing the sum of 

squares of deviations between the measured and calculated values of water content and 6 pairs of 

known points of the water retention curve for the depth of 11 cm. The inverse method gave an 

accurate estimation of the parameters h(θ) and K(θ) for the soil studied. 
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INTRODUÇÃO 

 

A curva de condutividade hidráulica, K(θ), e a curva característica da água no solo, h(θ), são 

os principais dados de entrada de modelos numéricos de simulação do fluxo transitório de água e do 

transporte de contaminantes na zona não saturada. 

A determinação destes funcionais não é uma tarefa fácil, especialmente no caso do K(θ). 

Normalmente, eles são determinados em experimentos de campo e de laboratório, mas essas 

determinações são onerosas e demandam muito tempo. 

Como uma forma alternativa de determinação destes funcionais, tanto para dados de 

laboratório quanto de campo, vários pesquisadores vêm utilizando o método conhecido como 

método inverso (Zachman et al., 1981; Dane & Hruska, 1983; Russo & Jury, 1987; Carrera & 

Newman, 1986; Kool et al., 1987; Kool & Parker, 1988; Kuczera, 1990; Russo et al., 1991; 

Hopmans et al., 1992; van Dam et al., 1994; Simunek & Van Genuchten, 1996; Antonino et al., 

1998). 

No método inverso, assumindo-se funções particulares para as propriedades hidráulicas e para 

dadas condições iniciais e ao limite, a equação de Richard é resolvida por meio de métodos 

numéricos apropriados. Os parâmetros nestas funções hidráulicas são determinados minimizando 

uma função objeto adequada, obtendo-se assim um conjunto de parâmetros que produz no modelo 

uma representação fiel das medidas realizadas sobre o sistema estudado. Esta aproximação é 

atrativa porque são impostas poucas restrições às condições experimentais, permitindo um arranjo 

experimental relativamente simples. 

O objetivo deste trabalho consistiu em determinar a curva de retenção da umidade do solo e a 

curva de condutividade hidráulica utilizando o método inverso. 



MATERIAIS E MÉTODO 

 

Modelo hidráulico - Transferência de água no solo  

 

O modelo hidráulico que descreve as transferências de água no solo, resulta da combinação 

das equações de conservação da massa e de transporte (equação de Darcy) em condições 

isotérmicas, conhecida como equação de Richards: 
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onde, h é o potencial matricial do solo (L), t é o tempo (T), K(θ) é a condutividade hidráulica 

do solo (L.T-1), θ representa a umidade volumétrica (L3.L-3). 

Para resolver esta equação é necessário conhecer: (i) a curva característica do solo h(θ), (ii) a 

condutividade hidráulica como função da umidade K(θ) ou potencial matricial K(h); (iii) a 

distribuição inicial dos potenciais matriciais ou das umidades; (iv) as condições de fronteira na 

superfície do solo e na base do perfil.  

A equação (1) foi resolvida pela técnica das diferenças finitas, com esquema implícito. A 

linearização dos coeficientes de transferência foi efetuada extrapolando linearmente o potencial 

matricial no tempo, que é a variável dependente que descreve o fenômeno, e considerando 

espacialmente as médias geométricas destas variáveis. 

Para a curva característica do solo (curva de retenção), h(θ), foi utilizada a expressão proposta 

por van Genuchten (1980): 
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onde, θr e θsat representam as umidades volumétricas residual e à saturação; αααα (L-1), n e m 

são parâmetros de ajustamento do modelo, com
n
21m −= , (Burdine, 1953). 



Para a condutividade hidráulica, K(θ), adotou-se o modelo proposto por Brooks e Corey 

(1964), descrito abaixo: 
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= , Ksat é a condutividade hidráulica a saturação e c é um fator de forma. 

 

Método Inverso  

 

No método inverso, os parâmetros que afetam os funcionais h(θ) e K(θ) são determinados de 

forma otimizada, considerando como critério a minimização de uma função objeto. Uma das 

características principais deste método reside no fato de que a função objeto a ser minimizada 

considera as diferenças entre valores medidos e aqueles calculados pelo modelo. 

A função objeto a ser utilizada tem a seguinte forma: 
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onde X(ti) é um conjunto de valores medidos em tempos específicos ti (i = 1, 2, ... N), e X(ti, 

p) é o conjunto de valores calculados pelo modelo com a otimização de um vetor de valores de 

parâmetros { p}  onde p é o vetor {α , n, Ksat, c} . 

A implementação do método inverso foi realizada combinando o modelo hidráulico descrito 

com a sub-rotina DBCONF da IMSL (IMSL, 1989) que minimiza uma função com N variáveis 

usando o método quase-Newton.  

 

Dispositivo experimental  

 

Na Estação Experimental do grupo de Radioagronomia, localizada no Departamento de 

Energia Nuclear da UFPE, foi monitorada a dinâmica da água na camada superficial do solo (0-20 

cm). O solo do local é classificado como um aluvial, de textura franco siltosa. Em uma parcela de 

1,15 x 0,60 m, foram instalados : i) horizontalmente dois sensores de umidade volumétrica (CS 615, 

Campbell scientific, USA) nas profundidades de 5 e 11 cm, e ii) verticalmente três tensiômetros 

com vacuômetros (SKT 550, SEDC, França) nas profundidades de 5, 11 e 17 cm. Os sensores 



foram conectados a uma central de aquisição de dados da Campbell modelo CR 10x, e a média dos 

valores foram armazenados a cada meia hora. 

 

Estimativa dos Parâmetros Hidráulicos 

 

O modelo hidráulico foi aplicado para uma camada de solo de 12 cm de espessura, 

compreendida entre 5 e 17 cm de profundidade. A camada de solo foi discretizada em 12 

compartimentos de 1 cm. O tempo de simulação foi de 72 horas. Os valores medidos do potencial 

matricial nestas profundidades foram utilizados como condição de fronteira superior e inferior 

respectivamente. A condição inicial considerada, h(z,t=0), foi os valores do potencial matricial 

interpolados linearmente a partir dos valores medidos nas profundidades de 5, 11 e 17 cm.  

Os parâmetros foram estimados para a profundidade de 11 cm, o método inverso foi aplicado 

considerando a seguinte função objeto:  
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onde N1=145 e N2 = 6 (Seis pares de valores conhecidos  θ(h)). 

Os valores inicialmente adotados para os parâmetros αααα, n, Ksat  e c são apresentados na tabela 

1. 

Tabela 1 - Valor inicial dos parâmetros do vetor {p}. 

αααα n Ksat (cm.h-1) c 

0,01 2,5 1,0 10,0 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 2 apresenta os resultados obtidos para os parâmetros α, n, Ksat  e c após aplicação do 

método inverso. 

 

Tabela 2 - Valores dos parâmetros do vetor {p} obtidos pelo 

método inverso. 

αααα n Ksat (cm.h-1) c 

0,02312 2,30009 0,2838 9,3289 



 

A Figura 01 apresenta as curvas (medidas e calculadas pelo método inverso) da evolução de 

umidade com o tempo. A evolução da umidade, obtida a partir dos parâmetros ajustados pela 

função objeto proposta (Eq. 6), ajustou-se adequadamente aos dados experimentais, apresentando 

um comportamento muito similar ao observado no campo, com exceção de algumas variações 

encontradas, provavelmente resultante das condições de contorno impostas à solução inversa. 
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Figura 1 - Evolução da umidade medida e calculada com o tempo. 

 

A partir dos valores dos parâmetros do vetor p obtidos da solução do problema inverso 

(Tabela 2), foi possível a obtenção das curvas características da água no solo e da evolução do 

potencial matricial em função do tempo (Figuras 02 e 03).  
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Figura 2 - Curvas características da água no solo medida e calculada utilizando 

 os parâmetros αααα e n determinados com o método inverso. 

 

Na Figura 02 são apresentadas as curvas características da água no solo medida e calculada 

pelo método inverso. Como se pode observar, a solução inversa, considerando os pares de valores 

θ(h), conseguiu representar perfeitamente a situação de campo, apresentando um ótimo ajuste aos 

dados experimentais. 

Utilizando o valor de n ajustado pelo método inverso, pode-se calcular o parâmetro de forma 

da curva de condutividade hidráulica, c na equação (4), por:  

 

     λ++ 21l            (7) 

 

onde l é o parâmetro de conectividade de poro e, neste caso, é igual a 2; e mn=λ . 

O valor de c obtido, pela equação acima, foi igual a 9,6647, valor este que se aproxima 

bastante do valor de c, ajustado pelo método inverso (Tabela 2). 

O valor de Ksat obtido a partir do ajuste com o método inverso está coerente com muitos 

valores obtidos na literatura para um solo franco siltoso (Nemes et al., 1999). 

A Figura 03 apresenta as curvas (medida e calculada pelo método inverso) da evolução do 

potencial matricial com o tempo. Observa-se a partir dos dados experimentais uma queda 

sistemática nos valores do potencial matricial, o que se repete a intervalos de tempo correspondente 

ao período de 6 às 8 horas da manhã. Este comportamento foi, provavelmente, devido à infiltração 

do orvalho acumulado na superfície externa do tensiômetro, que se encontra exposta acima da 



superfície do solo. Este comportamento não é verificado na evolução da umidade por se tratar de 

um efeito localizado e, portanto, sua influência não foi percebida pelo sensor de umidade. A curva 

de evolução do potencial matricial calculada pelo método inverso representou adequadamente as 

dados experimentais do potencial matricial. 
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Figura 3 - Evolução dos potenciais matricial medido e calculado com o tempo. 

 

CONCLUSÕES 

 

A aplicação do método inverso pela minimização da soma dos quadrados dos desvios entre a 

umidade medida e a calculada e seis pares de pontos conhecidos da curva de retenção na 

profundidade de 11 cm, forneceu um excelente ajuste para as evoluções experimentais da umidade e 

do potencial matricial com o tempo, assim como para a curva característica da água no solo h(θ), 

comprovando a eficácia do método inverso na determinação de h(θ) e K(θ). 
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