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RESUMO: O armazenamento de água no solo ao longo do desenvolvimento de uma cultura é 
uma informação bastante valiosa para a elaboração de estratégias de manejo em áreas agrícolas 
no semiárido. A evaporação da água no solo é uma das principais causas do déficit hídrico das 
culturas e a utilização da cobertura morta surge como alternativa para minimizar esse efeito e 
consequentemente aumentar a capacidade dos solos de armazenarem água. A área foi dividida 
em dois setores, denominados de setor 1 (S1) e setor 2 (S2), cada um com dimensões de 30 x 
40 m (1.200 m2). O setor 1 recebeu a cobertura morta de pó de coco, adotando-se uma densidade 
de cobertura morta de 9 t ha-1. A área foi conduzida com o plantio de pimentão adotando-se um 
espaçamento entre linha de plantio e de plantas de 1 x 0,5 m, respectivamente. Esta pesquisa 
foi desenvolvida com o objetivo de analisar a estabilidade temporal do armazenamento de água 
em um cultivo de pimentão na presença e ausência de cobertura morta em região semiárida do 
Estado de Pernambuco.  
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TEMPORAL STABILITY OF WATER STORAGE IN SOIL IRRIGATED IN THE 
PRESENCE AND ABSENCE OF MULCH 

SUMMARY: The storage of water in the soil throughout the development of a culture is a very 
valuable information for the elaboration of management strategies in agricultural areas in 
semiarid. The evaporation of water in the soil is one of the main causes of crop water deficit 
and the use of mulch arises as an alternative to minimize this effect and consequently increase 
the ability of the soil to store water. The area was divided into two sectors, called sector 1 (S1) 
and sector 2 (S2), each with dimensions of 30 x 40 m (1.200 m2). The sector 1 received the 
mulching of coconut powder, adopting a density of mulching of 9 t ha-1. This research was 
developed with the purpose of analyzing the temporal stability of the water storage in swee 
pepper cultivation in the presence and absence of mulching in semiarid region of the State of 
Pernambuco.  
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INTRODUÇÃO 
 

A umidade do solo desempenha um papel importante na produtividade das culturas, 
principalmente nas zonas semiáridas do mundo. Dada a importância dos recursos hídricos para 
os sistemas agrícolas, investigações da variabilidade espaço-temporal de umidade do solo pode 
contribuir para o manejo do solo, especialmente em áreas irrigadas altamente heterogêneas 
como nos vales aluviais do nordeste brasileiro (SOUZA et al., 2011). Neste sentido, as técnicas 
que permitem identificar e reduzir o número de amostras para análise de umidade do solo são 
necessárias. 
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O uso de cobertura morta no solo é uma prática amplamente recomendada, em particular 
em regiões semiáridas, contribuindo para a melhoria do desempenho das culturas e aumento na 
retenção de umidade do solo (SOUZA et al., 2011; MONTENEGRO et al., 2013). 

Os estudos envolvendo a variabilidade espacial tornam-se importantes para o manejo 
racional dos recursos hídricos e a maximização da produtividade. O conhecimento da 
variabilidade espacial dos solos sempre deve ser considerado, pois pode indicar locais que 
necessitam de tratamento diferenciado por apresentarem características diferentes, 
possibilitando assim o melhor detalhamento da área e assim proporcionar um manejo adequado. 
A variação espacial dos atributos físicos do solo condiciona a distribuição da água nele e 
consequentemente o rendimento das culturas (VACHAUD et al., 1985).  

Como os componentes do balanço hídrico podem variar no espaço e no tempo, o estudo 
da estabilidade temporal da variabilidade espacial de medidas da água no solo para esses 
componentes é essencial, pois, por meio dessa estabilidade, é possível verificar quais e quantos 
são os locais adequados para o monitoramento com precisão aceitável e reduzido esforço 
amostral que representarão a área estudada (VACHAUD et al., 1985). Para uma amostragem 
mais segura do local que representará a média da área estudada, deve-se fazer o maior número 
possível de medições (ROCHA et al., 2005). Os locais adequados que devem ser escolhidos 
para futuras observações devem apresentar diferença relativa igual ou próxima à zero associada 
a um reduzido desvio-padrão (VACHAUD et al., 1985; SOUZA et al., 2011). 

A comprovação da estabilidade temporal da distribuição de umidade permite monitorar o 
armazenamento de água no solo de modo eficaz, com redução do esforço amostral. Esse 
conceito pode ser de grande utilidade no manejo da irrigação. Com isso, objetivou-se avaliar o 
armazenamento de água no solo na presença e ausência de cobertura morta cultivado com 
pimentão, por meio da técnica da estabilidade temporal. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo está localizada no Município de Pesqueira, Região Agreste de 
Pernambuco, no Assentamento Rural Fazenda Nossa Senhora do Rosário, situada na 
coordenada geográficas 8º 15’ e 8º 30’ de Latitude Sul, 31º 45’ e 37º 00’ de Longitude Oeste 
de Greenwich. O clima é semiárido muito quente (Bsh), segundo Köppen. A precipitação média 
anual é de 607 mm, a temperatura média é de 23ºC e a evapotranspiração potencial é de cerca 
de 2.000 mm por ano (MONTENEGRO & MONTENEGRO, 2006). O solo é classificado como 
Neossolo Flúvico e apresenta textura predominantemente siltosa (RIBEIRO & CORREA, 
2001). 

A área foi dividida em dois setores, denominados de setor 1 (S1) e setor 2 (S2), cada um 
com dimensões de 30 x 40 m (1.200 m2). O setor 1 recebeu a cobertura morta de pó de coco, 
adotando-se uma densidade de cobertura morta de 9 t ha-1. A área foi conduzida com o plantio 
de pimentão adotando-se um espaçamento entre linha de plantio e de plantas de 1 x 0,5 m, 
respectivamente. 

O método de irrigação utilizado foi o localizado por gotejamento, compreendendo uma 
fita gotejadora por fileira de plantio. A vazão unitária do emissor especificado pelo fabricante 
é de 1,7 L h-1. As lâminas de irrigação foram aplicadas com frequência diária, com quantificação 
a partir de leituras de evaporação do Tanque Classe “A” e das precipitações no período, para 
determinar as lâminas de irrigação requeridas. Para o valor do coeficiente de tanque (Kp), 
adotou-se para o mesmo o valor igual a 0,75, (DOOREMBOS & PRUITT, 1977) considerando 
as condições de campo e umidade do ar da região de estudo. 

Leituras num intervalo médio de 7 dias com uma sonda de nêutrons modelo 503 
Hydroprobe da CPN, devidamente calibrada para o solo em estudo, foram realizadas para obter-
se o conteúdo de água (θ) no solo nas camadas de 0,0-0,20 e 0,20-0,40 m e, assim, calcular o 
armazenamento de água (hL) no perfil do solo em função do tempo. Durante o cultivo do 
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pimentão, a avaliação foi realizada no período de 7 de janeiro a 30 de março de 2013, 
totalizando 15 datas de leituras. 

O armazenamento de água (hL) no perfil de solo 0 - Z m de profundidade (em que Z são 
as camadas de 0,0-0,20 e 0,20-0,40 m) foi calculada por: 

 

ℎ� = � �(�)��

�

�

                                                                                                                                       (1) 

 
sendo θ o conteúdo de água volumétrico, função de Z e L a profundidade de solo igual a 0,20 e 
0,40 m. Assim, hL representa o armazenamento de água na camada 0 - L m. A avaliação dessa 
integral para L = 0,20 m e L = 0,40 m foi feita pela regra do trapézio. 

Para avaliar a estabilidade temporal, utilizaram-se o método da diferença relativa e o teste 
de correlação de Spearman (rs), propostos por VACHAUD et al. (1985). O primeiro é utilizado 
para comparar os valores pontuais e seus desvios-padrão com a média de todos os pontos, e o 
segundo, o grau de concordância da variabilidade espacial obtida em diferentes tempos. Um 
valor de rs = 1 corresponde a uma perfeita estabilidade temporal entre as datas avaliadas. Quanto 
mais próximo rs for de 1, mais estável será o processo. A técnica das diferenças relativas diz 
respeito à diferença relativa de uma determinação individual do armazenamento de água no 
solo δhLij no local i (i=1, 2, 3, ..., n), no tempo j (j=1, 2, 3, ..., m) e no armazenamento de água 
média hLj no mesmo tempo j: 
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No teste de correlação de Spearman, a variável hij observada no local i no tempo j é 

observada na mesma posição, no mesmo local i, mas no tempo j’, sendo calculada por: 
 

�� = 1 −
6 ∑ �ℎ�� − ℎ��,�

��
���

�(�� − 1)
                                                                                                                (4) 

sendo n o número de observações. 
Os dados foram analisados de acordo com a estatística descritiva, verificando se os 

mesmos seguem uma distribuição normal, utilizando o teste de Shapiro-Wilk; para caracterizar 
o grau da variabilidade, os valores de coeficiente de variação (CV) foram analisados segundo 
WARRICK & NIELSEN (1980), os quais consideram três níveis de variabilidade: baixa, 
quando CV < 12 %; média, quando CV estiver entre 12 e 60 %; e alta, quando CV > 60 %. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A estatística descritiva dos valores de armazenamento de água no solo ao longo do tempo 

nas áreas cultivadas com pimentão é apresentada na Tabela 1. A média e a mediania tiveram 
valores bastante próximos, para ambos os setores com e sem cobertura morta, indicando 
simetria na distribuição dos dados em todos os pontos no período de medição.  
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Os valores de assimetria ficaram próximos de zero, indicando que na maioria dos dias o 
armazenamento apresenta distribuição normal. Além disso, verificou-se que o armazenamento 
seguiu uma distribuição normal para os demais períodos de avaliação de acordo com teste de 
Shapiro-Wilk. As exceções foram os dias 28 de fevereiro e 30 de março, que não apresentaram 
distribuição normal para as parcelas com e sem cobertura morta, respectivamente.  
 
Tabela 1. Resumo estatístico do armazenamento de água no solo (mm) em todos os períodos 
no perfil de 0,0-0,40 m, na presença e ausência de cobertura morta em área irrigada com 
pimentão 

Com cobertura  Sem cobertura 

P Méd. Med. Assi. Curt. CV  p  Méd. Med. Assi. Curt. CV  p 

17-jan 41,31 40,77 0,43 -0,23 8,09 0,151  38,77 37,67 0,84 0,48 13,57 0,054 

25-jan 41,96 42,48 0,12 -0,75 10,77 0,494  39,88 40,12 0,49 -0,11 15,00 0,480 

1-fev 53,59 53,91 -0,33 0,02 10,26 0,632  43,26 43,44 0,16 -0,11 15,45 0,798 

7-fev 52,22 52,97 -0,46 -0,06 8,95 0,498  43,08 43,24 -0,09 -0,43 12,77 0,871 

12-fev 52,06 52,57 -0,25 -0,53 8,18 0,478  42,06 42,36 -0,36 -0,74 11,55 0,134 

14-fev 52,49 52,79 -0,38 -0,59 8,42 0,153  42,10 42,00 -0,14 -0,66 11,32 0,755 

20-fev 51,98 52,67 -0,32 -0,50 8,22 0,455  40,00 40,02 -0,07 -0,94 11,60 0,384 

24-fev 51,66 52,31 -0,43 -0,38 8,43 0,263  42,62 43,80 -0,37 -0,55 11,13 0,269 

26-fev 51,95 52,85 -0,39 -0,43 8,27 0,211  40,77 41,37 -0,04 -0,69 11,61 0,451 

28-fev 51,26 53,19 -0,98 1,59 10,54 0,025*  40,26 40,47 0,03 -0,80 11,08 0,517 

5-mar 51,52 52,40 -0,38 -0,27 8,25 0,302  39,56 39,36 0,18 -0,61 10,94 0,699 

8-mar 51,54 52,22 -0,27 -0,15 8,58 0,726  39,04 38,91 0,22 -0,38 11,18 0,787 

11-mar 48,00 48,72 -0,52 -0,12 8,14 0,227  35,46 34,75 0,29 -0,53 11,23 0,213 

14-mar 46,36 47,61 -0,61 -0,02 8,36 0,141  37,04 36,87 0,45 0,20 11,01 0,425 

30-mar 40,85 40,79 0,08 -0,35 8,22 0,899  32,65 31,87 0,88 0,86 11,63 0,045* 

P – Período; Méd. – Média; Med. – Mediana; Assi. – Assimetria; Curt. – Curtose; CV (%) – Coeficiente de 
variação; p – Probabilidade (p < 0,05); * - Distribuição não normal 

 
Para caracterizar o grau de variabilidade do armazenamento de água, os valores do 

coeficiente de variação foram analisados de acordo com Warrick & Nielsen (1980). Assim, os 
valores de CV para o armazenamento de água no solo (Tabela 1) foram caracterizados como de 
baixa variabilidade para a área com cobertura, oscilando de 8,09 a 10,77 %. Para a área sem 
cobertura verificou-se que os períodos de 17-jan a 7-fev houve uma variabilidade média e de 
12-fev a 30-mar pode-se caracterizar os dados como baixa variabilidade. 

De acordo com a análise de correlação de Spearman entre os diferentes dias de avaliação 
do armazenamento para as duas condições de cobertura do solo, com e sem cobertura morta, na 
cultura do pimentão, verificou-se que todos os valores foram significativos (para n = 40, o valor 
crítico de rs = 0,354 a p < 0,05), variando de 0,479 a 0,992 e de 0,612 a 0,990 para o setor com 
cobertura morta e sem cobertura morta, respectivamente, o que indica forte estabilidade 
temporal das posições dos pontos de observação durante o período de avaliação. 

Na caracterização da estabilidade temporal do armazenamento da água no solo, de acordo 
com VACHAUD et al. (1985), podem-se identificar, no campo, os locais que estimam com 
segurança seu valor médio em qualquer período. Além disso, os pontos de monitoramento 
poderão ser feitos com reduzido esforço amostral. No entanto, foram obtidos, por meio das 
diferenças relativas do armazenamento da água no solo média no tempo, os locais que a 
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superestimam ( δh��
������ > 0 ) e subestimam ( δh��

������ < 0 ), independentemente do período de 
amostragem. 

Na Figura 1A observa-se que o ponto 6 foi o que mais subestimou e o ponto 4 que mais 
superestimou o armazenamento na condição de cobertura morta, com valores de 17,03 e 16,13 
% de diferenças relativas, respectivamente. Na ausência de cobertura morta (Figura 1B), isso 
ocorre para os pontos 49 e 67, com diferenças relativas de 21,82 e 24,17 %, respectivamente. 

 

 
Figura 1. Diferença relativa média no tempo para o armazenamento de água no solo (0,0-0,40 
m) na presença (A) e na ausência de cobertura morta (B). 
 

O ponto a ser escolhido para futuras observações deve apresentar diferença relativa (DR) 
igual ou muito próxima à zero, associada a um reduzido desvio-padrão (DP). Dessa forma, o 
ponto 32 (Figura 1A) foi considerado o melhor local de monitoramento do armazenamento de 
água no solo da área estudada na condição de cobertura morta (DR = -0,66 e DP = 1,44). 
Enquanto que na área sem cobertura morta, os resultados obtidos na avaliação realizada, 
confirmam o ponto 70 (DR = -0,73 e DP = 2,03) como o melhor local de monitoramento da 
área (Figura 1B). 
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Os coeficientes de correlação de Spearman entre os períodos estudados, para as duas 
condições, com e sem cobertura morta, indicaram estabilidade temporal para o armazenamento 
da água, indicando que a metodologia empregada é válida. 

O armazenamento de água no solo nos pontos 32 (com cobertura morta) e 70 (sem 
cobertura morta) mostraram-se estáveis ao longo dos períodos de avalição, sendo possível tais 
pontos representar o valor médio em qualquer tempo, facilitando assim o manejo da irrigação 
na área em estudos futuros. 
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