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RESUMO – Em termos de planejamento experimental, a determinação da variabilidade espacial e 
temporal da umidade do solo se constitui em uma ferramenta valiosa, haja vista que permite definir 
intervalos adequados de amostragem, reduzindo significativamente os custos relacionados ao 
monitoramento de campo. Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a 
estabilidade temporal da umidade do solo e sua persistência ao longo do tempo na camada 
subsuperficial (0-0,20m) em parcelas experimentais instaladas em Argissolo Amarelo Distrófico 
típico, na Bacia Hidrográfica Representativa do Alto Ipanema, região semiárida do Estado de 
Pernambuco. A estabilidade da umidade do solo foi avaliada em duas condições de cobertura do 
solo (cobertura natural e solo descoberto). O monitoramento da umidade do solo foi realizado em 
escala mensal através de sonda de nêutrons e o período avaliado compreendeu-se de janeiro de 2011 
a dezembro de 2013. Para a análise de estabilidade temporal foi utilizada a técnica proposta por 
Vachaud et al. (1985). A validação do ponto de medição de umidade mais estável foi realizada 
através da análise da correlação. Verificou-se ocorrência de estabilidade temporal da umidade do 
solo em ambas condições de cobertura, sendo possível identificar os pontos de monitoramento que 
representam adequadamente a média da umidade. 
 
ABSTRACT– In terms of experimental planning, determining the spatial and temporal variability 
of soil moisture constitutes a valuable tool, which allows defining appropriate sampling intervals, 
significantly reducing costs related to field monitoring. In this context, the present work aimed to 
evaluate the temporal stability of soil moisture and its persistence over time in the subsurface layer 
(0-0.20 m) in experimental plots established in typical dystrophic Ultisol in the Alto Representative 

                                                
 
 



 Basin, semi-arid region of Pernambuco State. The stability of soil moisture was evaluated under two 
soil cover (natural cover and bare soil). The monitoring of soil moisture was conducted on a 
monthly scale by neutron probe and the period evaluated comprised January 2011 to December 
2013. For the time stability, analysis proposed by Vachaud et al.(1985) technique was used. The 
validation of the most stable measurement point for humidity was performed by correlation 
analysis. There was occurrence of temporal stability of soil moisture in both conditions of coverage, 
and it allowing monitoring points to adequately represent the average moisture could be identified. 

Palavras-Chave–umidade do solo, estabilidade temporal, sonda de neutrons. 
 
1 - INTRODUÇÃO 

A umidade do solo é um componente crucial na determinação da disponibilidade de água para 

atmosfera e desempenha papel importante nos processos hidrológicos de superfície e transporte de 

sedimentos devido à sua relevante participação na separação da precipitação em infiltração e 

escoamento superficial. Além disso, exerce influência na interação solo-planta-atmosfera, 

especialmente na evapotranspiração e na interferência dos processos vinculados à erosão hídrica, 

sendo, portanto, de grande utilidade para extensa faixa de aplicações visando à conservação do solo 

e da água (Sur et al., 2013; Botteron et al., 2013; Ávila et al., 2010; Ávila et al., 2011). 

O conhecimento da dinâmica de umidade, mas precisamente dos processos de umedecimento 

e secamento do solo são essenciais para fomentar estudos voltados para hidrologia e ecologia em 

diferentes escalas, dentro deste contexto o monitoramento de umidade do solo torna-se 

indispensável nas pesquisas ecohidrológicas (Schneider et al., 2008), principalmente porque a 

umidade do solo apresenta elevada variabilidade espacial e temporal, sendo dependente de vários 

fatores, dentre eles: precipitação, textura do solo, manejo do solo, cobertura do solo e topografia 

(Schneider et al., 2008; Santos et al., 2011; Sur et al., 2013). Essas variações tornam-se ainda mais 

acentuadas em regiões semiáridas, onde os processos hidrológicos são mais variáveis e o uso de 

novas metodologias para a otimização do número de observações, sem perda de informações 

tornam-se cada vez mais importantes, principalmente em regiões semiáridas onde o teor água no 

solo é fator limitante para produção agrícola e sustentabilidade do ecossistema (Cosh et al., 2008; 

Brocca et al., 2009; Souza et al., 2011; Yang et al., 2014). 

Em termos práticos, a investigação da variabilidade espacial e temporal da umidade do solo se 

constitui em uma ferramenta valiosa para estudos associados à gestão de recursos hídricos, 

planejamento ambiental, modelagem hidrológica e agricultura de precisão (Schneider et al., 2008; 

Lin et al., 2005; Souza et al., 2013), porém a grande variabilidade de solos requer a coleta de muitas 

amostras de uma área para extrair informações suficientes da umidade do solo, o que é dispendioso 

em tempo e recurso financeiro (Gao e Shao, 2012). 

Vachaud et al. (1985), buscando representar adequadamente a umidade do solo, com reduzido 

esforço amostral, propuseram o conceito de estabilidade temporal. Esse conceito pode ser definido 

como a associação constante entre a localização espacial e as medidas estatísticas que caracterizam 



 uma determinada propriedade do solo ao longo do tempo (van Wesenbeeck e Kachanoski, 1988). 

Para avaliar a estabilidade temporal, Vachaud et al. (1985) analisaram as diferenças entre os valores 

em cada posição e o valor médio no espaço, ao longo do tempo. O conceito é realístico para 

umidade, na medida em que existe alta probabilidade de que uma posição mais úmida em um 

instante permaneça assim em outros momentos.  

A estabilidade temporal possibilita a identificação de pontos no campo que refletem o 

comportamento médio de uma variável, independentemente do nível de umidade do solo, ou seja, 

pontos que apresentam valores semelhantes ao valor médio. A identificação deles é fundamental no 

planejamento de programas de monitoramento de variáveis hidrológicas, pois permite a redução de 

custos relacionados à mensuração de dados de campo (Gonçalves et al. 1999; Ávila et al., 2010). 

Dentro deste contexto a avaliação da persistência temporal da estabilidade nos pontos mais 

estáveis torna-se extremamente necessário para diminuir o número de pontos amostrais, mantendo 

informações precisas e com reduzida incerteza (Schneider et al., 2008; Melo Filho e Libardi, 2005). 

É necessário um número mínimo de medições ao longo do tempo para identificar a localização mais 

estável, e esse número pode ser obtido por índices de estabilidade temporal disponíveis para avaliar 

o grau de estabilidade temporal da umidade em uma escala de pontos. Se a estabilização for 

alcançada após um determinado número de ocasiões de medição, esse número de ocasiões de 

medição será o mínimo necessário para identificar esse local de tempo estável (Hu et al., 2012). 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a estabilidade temporal da umidade do solo e sua 

persistência ao longo do tempo na camada subsuperficial (0-0,20m) em parcelas experimentais 

instaladas em Argissolo Amarelo Distrófico típico, na Bacia Hidrográfica Representativa do Alto 

Ipanema, região semiárida do Estado de Pernambuco. 

 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

A investigação foi realizada em uma parcela experimental localizada nas coordenadas UTM 

0733990 e 9071130, situada em área de encosta da bacia do Alto Ipanema, município de Pesqueira-

PE. A precipitação média anual conforme dados histórico local (1910 a 2012) é de 688,40 mm 

(Silva et al., 2013). A umidade relativa média anual é de 75% e as chuvas são distribuídas 

desuniformemente, concentrando-se no primeiro semestre (janeiro a julho), quando ocorre, em 

média, mais de 75% da precipitação total dos 12 meses (Figueiredo et al., 2009). De acordo com os 

dados normais climatológicos, a evaporação total anual é de 1.589,80 mm, a temperatura média 

(24,70 °C), máxima (29,0 °C) e mínima (18,5 °C), respectivamente. A vegetação predominante é a 

caatinga hipoxerófila, cactáceas e bromeliáceas (Montenegro e Montenegro, 2004). 

A investigação da estabilidade temporal da umidade do solo foi realizada em uma unidade 

experimental composta por duas parcelas de erosão com dimensões de 11 m de comprimento e 4,5 

m de largura e declividade média de 5%, dotada de oito tubos de acesso para leitura da umidade 



 (Figura 1). O monitoramento da umidade do solo foi realizado em escala mensal através de sonda 

de nêutrons. As condições de cobertura avaliadas forma: Parcela com Cobertura Natural

Parcela com Solo Descoberto – PD 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Localização da área de estudo, com destaque para área experimental 

 
 

O solo investigado pode ser

características físicas do solo foram descritas por Santos (2010), e a condutividade hidráulica 

estimada por Silva et al. (2009), conforme a Tabela 1.

 
Tabela 1. Características físicas e condutividade hidráulica do Argissolo Amarelo Eutrófico típico.

Prof. Horiz. 
 Areia 
(%) 

Argila (%)

0 – 17 Ap 34,24 29,09
17 - 92 AB 24,91 40,43
92 - 150 B 18,24 43,09

 

Buscou-se avaliar a estabilidade temporal

mantém ao longo do tempo, bem como

seca ficou definida de agosto a dezembro e 

et al. (2009) quando ocorre em média, mais de 75% da precipitação total anual. 

investigado foi de janeiro de 2011 a d

Para a análise de estabilidade temporal foi utilizada a técnica proposta por Vachaud

(1985), baseada no cálculo da diferença relativa a qual permite a análise dos desvios entre os 

valores observados individualmente no espaço e a média entre eles (Equação 1).
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. (2009), conforme a Tabela 1. 

Tabela 1. Características físicas e condutividade hidráulica do Argissolo Amarelo Eutrófico típico.

Argila (%) Silte (%)  AN (%) 
Dp 

(g/cm³)  
Ds 

(g/cm³)
29,09 36,67 13,53 2,66 1,73
40,43 34,67 19,20 2,70 1,74
43,09 38,67 18,53 2,72 1,75

se avaliar a estabilidade temporal da umidade do solo e se o provável

bem como se o mesmo é influenciado pela estação chuvosa.

de agosto a dezembro e a chuvosa de janeiro a julho, que conforme Figueiredo 

ocorre em média, mais de 75% da precipitação total anual. 

de janeiro de 2011 a dezembro de 2013. 

Para a análise de estabilidade temporal foi utilizada a técnica proposta por Vachaud

(1985), baseada no cálculo da diferença relativa a qual permite a análise dos desvios entre os 

observados individualmente no espaço e a média entre eles (Equação 1). 
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características físicas do solo foram descritas por Santos (2010), e a condutividade hidráulica 

Tabela 1. Características físicas e condutividade hidráulica do Argissolo Amarelo Eutrófico típico. 
Ds 

(g/cm³) 
Ksat 

(cm/h) 
1,73 13,12 
1,74 15,90 
1,75 7,60 

provável ponto estável se 

se o mesmo é influenciado pela estação chuvosa. A estação 

, que conforme Figueiredo 

ocorre em média, mais de 75% da precipitação total anual. O período 

Para a análise de estabilidade temporal foi utilizada a técnica proposta por Vachaud et al. 

(1985), baseada no cálculo da diferença relativa a qual permite a análise dos desvios entre os 
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Em que, ij é o valor de umidade na posição i no momento j; j é a umidade média de todas as 

posições no espaço, no momento j e a média da variável no instante j, foi calculada pela Equação 2: 
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          (2) 
Para cada posição i, foi calculada a média dos valores de diferença relativa (Equação 3), em 

que m é o número de meses analisados. 
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enquanto que o desvio-padrão em torno dessa média, em cada posição, foi determinado pela 

Equação 4.  
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        (4) 
As diferenças relativas médias, expressas em termos percentuais, associadas ao respectivo 

desvio-padrão no tempo e ordenadas da menor para a maior, permitiram identificar a posição cujos 

valores se aproximam da média no espaço, em qualquer momento. Quanto menor o desvio padrão, 

maior a confiabilidade da medida para estimar a média geral. A validação do ponto de medição de 

umidade estável foi realizada através da análise da correlação entre a média da resposta do ponto 

estável e a média dos demais pontos de monitorados (Martínez-Fernández e Ceballos, 2005). 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 2 apresenta as diferenças relativas médias e os respectivos desvios-padrão da 

umidade do solo nas estações seca e chuvosa em área sob condição de cobertura natural de caatinga, 

bem como sua variação ao longo dos anos (2011 a 2013). Pode-se observar que a maioria dos 

pontos tende a estabilidade independente dos períodos (seco ou chuvoso). Tal resultado corrobora 

com o encontrado por Salvador et al. (2012), que quantificaram a armazenagem de água no solo e 

avaliaram sua estabilidade temporal e sua variabilidade espacial em área experimental de 1.500 m²  

com produção sucessiva de feijão/aveia-preta. E difere do encontrado por Gao et al. (2011), que 

observaram baixa estabilidade temporal na transição do período seco para o chuvoso, e que os 

pontos mais estáveis encontravam-se em locais com teores de argila relativamente altos, encostas 

relativamente suaves e superfícies relativamente planas, os autores sugerem ambas as propriedades 

do solo e que os índices topográficos sejam necessários para identificar os pontos estáveis em uma 

determinada área. A baixa estabilidade temporal da umidade do solo na transição do período seco 

para o chuvoso também foi observado por Dongli et al. (2012). Os autores reforçam que vegetação 

desempenhou um papel significativo na estabilidade temporal. Os resultados encontrados na 



 
literatura apontam que a estabilidade temporal está correlacionada a diversos fatores, dentre eles: as 

condições de uso, cobertura vegetal e atributos do solo. 

  

 

  
Figura 2: Diferença relativa média e seus respectivos desvios-padrão no tempo, para umidade do 

solo medida a 0,20 m de profundidade e seus respectivos desvios-padrão para Parcela com 
Cobertura Natural (PCN) nas diferentes estações do ano 

 

Pode-se observar que a maioria dos pontos apresentou diferenças relativas próximo a zero e 

baixo desvios, a seleção de qualquer ponto possibilita a estimativa da umidade média da área com 

erro aceitável, porém conforme Gonçalves et al. (1999), para maior confiabilidade da estimativa, 

deve-se optar pelo local que apresenta diferença relativa média próxima de zero e com menor 

desvio-padrão. Dentro deste contexto pode-se verificar que no período seco nos anos de 2011 e 

2012, houve persistência de estabilidade nos pontos 5 e 7, respectivamente. No ano de 2013 o ponto 

7 foi o mais estável.  A fim de testar a representatividade dos dados de umidade do solo para 

predições futuras, realizou-se uma correlação dos dados medidos nos pontos estáveis e da média 

dos demais pontos monitorados. Após análise verificou-se que os pontos estáveis apresentaram boa 

correlação referente à média global, todos os coeficientes de determinação encontrados foram 

superiores 0,95.  
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A Figura 3 apresenta as diferenças relativas médias e os respectivos desvios-padrão da 

umidade do solo nas estações seca e chuvosa em área sob condição de solo descoberto, bem como 

sua variação ao longo dos anos (2011 a 2013). Pode-se observar que o comportamento do período 

seco foi semelhante à condição de cobertura natural, com valores das diferenças relativas próximo a 

zero e baixos desvios-padrão. O ano de 2013 foi o que apresentou maior variação, que 

possivelmente está associado à distribuição de chuva e dinâmica de umedecimento e secamento do 

solo, uma vez que o mesmo encontra-se descoberto. Pode-se também observar persistência da 

estabilidade do ponto 5 no período chuvoso para os três anos investigados, bem como a presença de 

mais de um ponto podendo ser utilizado para estimativa da umidade média. 

A estabilidade temporal encontrada possivelmente foi mais influenciada pela textura do solo 

do que pela cobertura existente, uma vez que a área em estudo apresenta maiores teores de argila 

(Tabela 1). Jacobs et al. (2004) observaram que em sítios de amostragem com moderado e alto teor 

de argila tendem a apresentar uma estabilidade temporal mais pronunciada.  

Schneider et al. (2008) investigaram a persistência do ponto estável e correlacionaram com 

fatores físicos como a textura do solo, cobertura e o declive, e observaram que o fator declive foi o 

que mais influenciou. Os teores de argila e areia também apresentaram impacto significativo sobre 

as características da estabilidade temporal da umidade do solo. Zucco et al. (2014) avaliaram a 

influência do uso do solo na variabilidade espaço-temporal umidade do solo, e com base nos 

resultados obtidos, observaram que ocorre persistência temporal dos padrões espaciais de umidade, 

mesmo sob diferentes condições de uso do solo. 
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Figura 3: Diferença relativa média e seus respectivos desvios-padrão no tempo, para umidade do 
solo medida a 0,20 m de profundidade e seus respectivos desvios-padrão para Parcela Descoberta 

(PD) nas diferentes estações do ano 
 

Conforme os resultados apresentados, o ponto 3 foi o mais estável no período seco, e no 

período chuvoso o ponto 5 foi o que apresentou maior estabilidade. As correlações dos dados 

medidos nos pontos estáveis e da média dos demais pontos monitorados assim como na condição de 

cobertura natural também apresentaram coeficientes de determinação superiores a 0,95.  

 

4 - CONCLUSÃO 

Existe estabilidade temporal da umidade do solo, sendo possível identificar os pontos de 

monitoramento que representam adequadamente a média da umidade, bem como existe persistência 

dos pontos estáveis ao longo do tempo para as condições de coberturas investigadas. 

A estabilidade temporal não foi influenciada pelos períodos seco e chuvoso e nem pela 

cobertura existente, porém a área com cobertura natural apresentou locais mais estáveis em relação 

à média. 
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