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Geraldo Moura Ramos Filho 1 & Cristiano das Neves Almeida 2 & Amanda Lacerda Gomes 3 & 
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Resumo – A umidade natural do solo é um fator decisivo na geração do escoamento superficial, no 
processamento da infiltração, na estimativa de evaporação, e em diversas outras variáveis que venham 
afetar o balanço hídrico de uma região. Neste artigo analisa-se o comportamento do decréscimo da 
umidade do solo ao longo do tempo, nominada aqui de taxa de secagem, para avaliar a perda d’água. 
Para este fim, utilizaram-se dados provenientes da Bacia Experimental do Riacho Guaraíra (BERG), 
localizada na região costeira do Nordeste brasileiro. Esses dados são medidos por sondas TDR (Time 
Domain Reflectometry), instaladas na bacia experimental. Para o estudo em questão, foram 
selecionados dados referentes aos anos de 2008 e 2009. A partir dos dados coletados, estabeleceu-se 
critérios de classificação de modo a distinguir períodos e eventos de características distintas, para 
realização de análises de estatística descritiva por meio de gráficos “box-plot” para cada categoria, 
individualmente. Observaram-se resultados variados para diferentes períodos e intervalos dos eventos 
de taxa de secagem, nos períodos secos encontrou-se um comportamento exponencial ao longo do 
evento e nos períodos úmidos um comportamento linear, e ainda com os valores de taxa de secagem 
mais altos para o intervalo até o primeiro quartil do evento. 
 
Palavras-Chave – Bacia experimental, Umidade do solo, monitoramento. 
 
 

WATER LOSS ANALYSIS IN GUARAIRA EXPERIMENTAL BASIN BASED 
ON SOIL MOISTURE DATA  

 
Abstract – Natural soil moisture is a decisive factor in the generation of surface runoff, infiltration 
process, evaporation estimate, and many other variables that might affect the hydric balance of a 
region. In this paper, the behaviour of soil moisture decrease is analysed throughout time, here 
nominated as drying time. For this, data from Guaraíra Experimental Basin (BERG), located in the 
Brazilian Northeastern coast, were used. These data measured by TDR (Time Domain Reflectometry) 
probes. For this study, data from 2008 and 2009 were selected. From the collected data, classifying 
criteria were established in order to distinguish periods and events with different characteristics, for 
the execution of descriptive statistical analysis by “box-plot” graphs for each category, individually. 
Different results were observed for different periods and drying rate event intervals, during the dry 
periods an exponential decrease tendency was observed. During the wet periods the decreasing was 
linearly, and with higher drying rate values for the interval until the first quartile of the event. 
 
Keywords – Experimental basin, Soil moisture, monitoring. 
 
INTRODUÇÃO 

O estudo das características hidromorfológicas é de fundamental importância para o 
planejamento e gerenciamento das bacias hidrográficas. Dentre as variáveis do ciclo hidrológico de 
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bacias hidrográficas, a umidade do solo é uma variável chave nos processos hidrológicos, biológicos 
e biogeoquímicos (Rossato et al., 2013; Liu et al., 2010).  

A umidade do solo refere-se à água presente na parte mais alta de um solo e é uma variável 
chave no sistema terrestre, pois controla a troca de água e energia entre a superfície e a atmosfera 
(Romano, 2014; Vereecken et al., 2014). Esta variável influi diretamente e indiretamente na 
resistência do solo, geração de escoamento, infiltração, desenvolvimento ambiental da região (tanto 
flora como fauna), formação de redes de drenagem e até mesmo modificações morfológicas e 
topográficas da região (Mittelbach e Seneviratne, 2012). 

Inúmeras são as maneiras de realizar as medições da umidade do solo, podendo se dar através 
de medições pontuais com sensores eletromagnéticos de umidade do solo (Time domain 
reflectometrer, Capacitance e Time Domain transmission sensors); métodos hidrogeofísicos (ground 
penetrating radar, indução eletromagnética); sensoriamento remoto; sondas de raios cósmicos 
(Vereecken et al., 2014). 

Poucos são os estudos que examinam a resposta da umidade do solo aos eventos chuvosos. 
Destacando a pesquisa de He et al. (2012) que estudaram a resposta da umidade do solo, em dois 
postos de monitoramento com cobertura vegetal distintas. Os autores observaram que a umidade do 
solo nas profundidades de 20 e 40 cm aumentaram significantemente após o evento chuvoso, mas a 
magnitude destas mudanças varia a depender da duração do período seco que precede a precipitação.  

Há ainda estudos que analisam a dinâmica da umidade do solo logo após o evento chuvosos. 
Neste período, quando a infiltração é nula, é observado a variação da umidade do solo, tempo e 
velocidade de secagem do solo (taxa de secagem). Esta taxa tem grande importância no estudo da 
perda de água no solo e influi também no escoamento superficial, evapotranspiração e drenagem. 

Estudos desenvolvidos por Rondinelli et al. (2015) e McColl et al. (2017) analisaram a taxa de 
secagem das respectivas áreas de estudo através de comparações entre a umidade do solo observado 
in loco e imagens de satélites (SMAP e SMOS). Os autores concluíram que, a umidade do solo 
observada via satélite decresce mais rápido que os dados observados in loco, e isto ocorre porque os 
satélites medem a variação da umidade do solo em camadas mais rasas do que os sensores. 

O presente artigo tem por objetivo analisar a dinâmica da umidade do solo em períodos 
posteriores aos eventos chuvosos, denominado evento de secagem, em duas estações de 
monitoramento situadas na bacia experimental do riacho Guaraíra no decorrer de dois anos (2008 e 
2009), visando compreender estes processos e realizar uma análise comparativa entre as estações 
estudadas. 

  
MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta seção está dividida em três subseções que trata da área de estudo em questão, da descrição 
do monitoramento realizado na bacia hidrográfica, e dos critérios de seleção das variáveis para análise 
de dados. 

 
Área de estudo 

A área de estudo desta pesquisa, denominada bacia hidrográfica experimental do riacho 
Guaraíra, está localizada na bacia representativa do rio Gramame, conforme a Figura 1(a). A bacia 
experimental do riacho Guaraíra possui uma área aproximada de 5,84 km² e é composta por três 
afluentes perenes. Situa-se no município de Pedras de Fogo entre as coordenadas UTM Sul 9.190,80 
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km e 9.125,25 km, e Leste 274,50 km e 277,00 km (Datum SAD 69), distante aproximadamente 40 
km de João Pessoa, capital do estado da Paraíba. 

  
(a)                                                                                        (b) 

Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica experimental do riacho Guaraíra (a) e atual rede de monitoramento com 
destaque para as estações analisadas (b). 

 
Do ponto de vista climatológico, o período chuvoso se concentra em cinco meses, 

compreendidos de março a julho, com uma precipitação anual média de aproximadamente 1.700 mm 
e temperatura média anual de 26°C. Segundo a classificação de Köppen, a região de estudo localiza-
se em clima tropical chuvoso. 

Em relação ao uso do solo, a bacia experimental é composta principalmente pela Mata 
Atlântica, enquanto que o uso do solo é majoritariamente cana-de-açúcar, com algumas áreas de 
plantio de abacaxi e, ainda, algumas pequenas estradas de terra. 

 
Monitoramento hidrológico 

Em 2003, a partir do desenvolvimento do projeto de pesquisa IBESA (Instalação de Bacias 
Experimentais no Semiárido), diversas variáveis do ciclo hidrológico vêm sendo monitoradas. 
Atualmente, a rede de monitoramento hidroclimatológico é composto por quatro estações 
pluviográficas, uma estação climatológica, três estações liminigráficas e dois piezômetros, sendo um 
deles com sensor de nível.  

As estações pluviográficas estão equipadas com sensores de precipitação do tipo báscula 
(modelo TB4) com resolução de 0,254 mm e com sondas TDR (Time Domain Refletometry - modelo 
CS616) instaladas verticalmente no solo na camada superior de 30 cm, utilizada para medir o 
conteúdo volumétrico de água no solo. Os dados de umidade do solo são armazenados a cada hora, 
enquanto que os dados de precipitação são armazenados a cada minuto de sua ocorrência e 
acumulados a cada 6 horas. 
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A manutenção da rede é uma tarefa difícil enfrentada, bem como a obtenção de séries continuas 
de dados hidrológicos com qualidade. A tabela 1 mostra a situação dos dados horários de umidade do 
solo ao longo dos 14 anos de monitoramento. 

Tabela 1 – Análise quantitativa, em %, dos dados horários de umidade do solo das estações pluviográficas. 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Est. Pluv. 1 58,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 51,5 0,0 0,0 0,0 80,9 70,3 99,6 88,7 

Est. Pluv. 2 68,0 100,0 100,0 100,0 86,8 100,0 100,0 100,0 100,0 33,5 87,5 72,4 100,0 100,0 

Est. Pluv. 3 68,1 100,0 100,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,1 31,5 81,0 96,39 
Est. Pluv. 4 68,1 3,7 0,0 0,0 69,0 100,0 100,0 100,0 14,9 29,9 96,2 100,0 99,9 100,0 

No entanto, neste artigo foram analisadas apenas os dados coletados nas estações pluviográficas 
2 e 4, conforme destacado na Figura 1(b). Para uma análise inicial, foram utilizadas informações dos 
anos de 2008 e 2009 das estações pluviográficas 02 e 04. Esta escolha embasou-se no fato desses 
períodos possuírem dados completos para os dois postos, tornando possível fazer uma comparação 
entre os resultados. 

A vegetação existente nas proximidades de cada estação analisada é apresenta na Figura 2, em 
que na estação pluviográfica 02 há a presença de poucas árvores no seu entorno, já a estação 
pluviográfica 04 possui uma vegetação mais espaçada e rasteira. 

               
(a)                                                                              (b) 

Figura 2 – Vegetação existentes na estação pluviográfica 02 (a) e 04 (b) utilizadas no estudo. 
 

Análise dos dados 

Com o objetivo de analisar a variabilidade da umidade do solo durante o processo de secagem 
do solo, tanto em períodos chuvosos como períodos secos, foram identificados dois pontos limites, 
Figura 3, para caracterização de um evento de secagem: pico e vale. O primeiro trata-se do ponto 
inicial do evento de umidade e é definido como o ponto de valor de umidade mais alto correspondente 
a um determinado evento de precipitação. Os vales são os pontos finais dos eventos de secagem e 
tratam-se dos pontos de menor valor de umidade de cada evento.  

Para obter uma melhor compreensão do comportamento dos eventos de secagem, eles foram 
divididos em quatro seções iguais, figura 3, a fim de interpretar de maneira individual o que ocorre 
ao longo de cada intervalo e realizar análises com maior acurácia. Calculou-se a taxa de secagem, 
equação 1, dos quatro intervalos pela divisão da diferença entre os valores de umidade que 
delimitavam o intervalo (∆ ), e o período do intervalo em questão (∆ ): 

                =
∆

∆
                                                                                      (1)            
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Figura 3 – Identificação dos eventos de secagem do solo, perda de umidade do solo. 

 
Análises distintas também foram realizadas para períodos de menores e maiores valores de 

umidade do solo, classificados como períodos “secos” e “úmidos”, respectivamente. Utilizou-se um 
critério para cada evento onde, valores de umidade de solo, superiores a 15% caracterizavam períodos 
“úmidos”. Do contrário, considerou-se ali um período “seco”.  

  
RESULTADOS 

Como supracitado, as análises deste artigo foram realizadas para as estações pluviográficas 02 
e 04 da Bacia Experimental do Riacho Guaraíra (BERG), nos anos de 2008 e 2009. A figura 4 
apresenta a dinâmica da umidade do solo para o período de estudo nas duas estações, bem como os 
registros subhorários de precipitação acumulados em uma hora nesse mesmo período. 

 
Figura 4 – Precipitação e dinâmica da umidade do solo na estação pluviográfica 02 e 04. À direita, gráficos de “box-

plot” para umidade do solo de cada estação. 

Legenda: 
 
       Umidade do solo 
       Precipitação 
       Pico 
       Vale 
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Observa-se que a estação pluviográfica 02 atinge os maiores valores de umidade do solo em 
torno de 0,39 m³/m³, enquanto que a estação 04 atinge valores aproximado de 0,33 m³/m³. Quanto a 
velocidade de resposta do sensor, observa-se que a variação na estação 02 é mais veloz que a estação 
04 tanto no processo de umedecimento como de secagem do solo. 

Os valores de umidade mais elevados, caracterizando os períodos “úmidos”, podem ser 
facilmente visualizados, justificando, assim, a realização de análises distintas para esse período e para 
o período “seco”, uma vez que o comportamento destes não pode ser considerado similar. 

É possível, ainda, identificar os pontos de “picos” e “vales” que delimitam os eventos de 
secagem utilizados nesse estudo. Para a estação pluviográfica 02 foram analisados 106 eventos de 
secagem, sendo 78 destes eventos no período seco e 28 no período úmido. Por outro lado, para a 
estação 04 foram analisados 58 eventos de secagem, 24 no período seco e 34 no período úmido. Esta 
diferença de número de eventos entre as duas estações é consequência da velocidade distintas de 
reação do sensor. Essas diferenças observadas no comportamento da umidade não são vistas nos 
dados de precipitação, uma vez que a precipitação é homogênea em toda a bacia hidrográfica. Para 
registro, no ano de 2008 as precipitações anuais foram iguais a 1.759,942 mm e 1.722,388 mm, já em 
2009, 1.934,162 mm e 1.898,176 mm, para as estações pluviográficas 02 e 04, respectivamente. 

As figuras 5 e 6 apresentam análises de estatística descritiva dos valores de taxa de secagem 
por meio de gráficos “box-plot” para as estações 02 e 04, respectivamente. O diagrama “box-plot” 
consiste em um retângulo definido pelo primeiro e pelo terceiro quartis (Q1 e Q3, respectivamente), 
contendo a mediana em seu interior. A partir do lado superior do retângulo (terceiro quartil), traça-se 
uma linha até o ponto que não exceda (Q3+1,5(Q3- Q1)). De modo análogo, traça-se outra linha a 
partir do lado inferior do retângulo (primeiro quartil) até o limite dado por (Q1-1,5(Q3- Q1)). As 
observações que estiverem acima ou abaixo desses limites são identificadas no diagrama e 
consideradas outliers ou valores atípicos. 

 
Figura 5 – Estatística descritiva de taxa de secagem da estação 02 por gráficos de “box-plot” 

 
Figura 6 – Estatística descritiva de taxa de secagem da estação 04 por gráficos de “box-plot” 
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Observa-se que tanto para a estação 02 como para a estação 04 o período seco apresentou um 
comportamento exponencial se observado os valores médios entre os quatro intervalos utilizados. Já 
no período úmido pode-se observar um comportamento linearidade entre as taxas de secagem médias 
observadas. Nota-se ainda que os valores de taxa de secagem da estação pluv. 04 são maiores que os 
da estação pluv. 02, no período seco. Já no período úmido a taxa de secagem das duas estações é 
semelhante. Observa-se ainda que as dispersões são maiores no primeiro quartil do período seco, o 
que indica a rápida variação da umidade do solo durante este período, e que a taxa de secagem está 
ligada ao máximo valor de umidade do solo atingido durante o evento chuvoso. 

 

CONCLUSÃO 

Os comportamentos observados a partir dos valores mostrados nos gráficos “box-plot” mostram 
diferenças entre as estações analisadas, de acordo com cada período de tempo e intervalo, apesar da 
semelhança da precipitação. Os valores de taxa de secagem da estação 02 são, em geral, mais elevados 
do que na estação 04, o que pode ser confirmado nos gráficos que comparam umidade do solo com a 
precipitação ocorrida no período de tempo. Este maior índice evidencia uma declividade mais 
acentuada na perda de água do solo na estação pluviográfica 02, que permite concluir que o solo onde 
o posto está localizado seca mais rápido.  

Ao analisar os comportamentos apresentados nos distintos períodos investigados, é possível 
perceber a tendência que os valores de taxa de secagem apresentam de um comportamento mais 
uniforme para os quatro intervalos dos períodos úmidos, ou seja, valores de média, desvio, mínimos 
e máximos mais semelhantes entre os quatro intervalos analisados. No período seco, por sua vez, 
observa-se que, em geral, os valores de taxa de umidade tendem a decrescer com tendência 
exponencial entre o primeiro ao quarto intervalo, e que os indicadores estatísticos do primeiro quartil 
são os mais diferentes dos demais quartis, isso ocorrendo nas duas estações de monitoramento. 
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