
 

INFILTRAÇÃO E VELOCIDADE DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO SOLO 
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RESUMO: O conhecimento da taxa de infiltração de água no solo é fundamental na 

escolha de métodos e sistemas de irrigação e drenagem. Portanto, objetivou-se, com este 

trabalho, determinar a capacidade de infiltração do solo, bem como a velocidade de 

infiltração básica através do método de infiltrômetro de duplo anel em um solo do agreste 

alagoano. O Infiltrômetro de anel, composto por dois anéis foram instalados de forma 

concêntrica e enterrados a 15 cm. Feito isso, a água foi adicionada simultaneamente nos 

dois anéis, efetuando-se as leituras nos intervalos de 2, 5, 10, 15 e 20 minutos, ocorrendo 

mudança de intervalos de tempo quando o valor da leitura se repetiu por pelo menos três 

vezes. Os dados foram calculados pelo método de regressão linear e de KOSTIAKOV, 

obtendo-se as curvas de infiltração e velocidade de infiltração de água no solo. Os dois 

métodos apresentaram excelente coeficiente de ajuste, apresentando velocidade de 

infiltração de 50,71 cm.h-1, estabilizando em 25,7 cm.h-1, após sete horas e um minuto. 

Palavras-chave: velocidade básica; infiltração acumulada; irrigação. 

INFILTRATION AND WATER INFILTRATION RATE INTO THE SOIL BY 

THE METHOD OF RING INFILTROMETER IN REGION AGRESTE OF 

ALAGOAS 

SUMMARY: Knowledge of water infiltration rate in the soil is fundamental in choosing 

methods and irrigation and drainage systems. So if aimed with this work was to determine 

the soil's infiltration capacity and the infiltration rate through the infiltrometer method of 

double ring in a soil of Alagoas harsh. The ring infiltrometer comprises two rings were 

installed concentrically and buried 15 cm. Then, water was added simultaneously in the 

two rings making up the readings at intervals of 2, 5, 10, 15 and 20 minutes, occurring 

change of time intervals when the value of the reading was repeated at least three times. 
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The data were calculated by linear regression and Kostiakov, yielding infiltration curves 

and water infiltration rate into the soil. Both methods showed excellent adjustment 

coefficient, with speed of infiltration 50.71 cm.h-1, stabilizing at 25.7 cm.h-1, after seven 

hours and one minute. 

Keywords: basic rate; cumulative infiltration; irrigation. 

INTRODUÇÃO 

A infiltração de água no solo é o processo de entrada de água, em sentido vertical, 

através da superfície do solo. Sendo assim, a capacidade de infiltração determina a 

quantidade máxima que um solo consegue absorver de água, seja ela da chuva ou 

proveniente da irrigação, em determinado intervalo de tempo. No entanto, esta não é 

constante ao longo do tempo, visto que a velocidade de infiltração, quando o solo está 

seco, é máxima, decrescendo rapidamente, de acordo com as condições do solo. Sob 

chuva ou irrigação contínua, a velocidade de infiltração se aproxima, gradualmente, de 

um valor mínimo e constante, no momento em que o solo se apresenta saturado. Esse 

valor constante que a velocidade de infiltração atinge com o passar do tempo é conhecido 

por velocidade de infiltração básica (BERNARDO, 1989). 

Vários fatores condicionam o movimento da água no solo, entre eles tem-se a 

porosidade, a densidade do solo, a cobertura do solo, a textura e o grau de agregação do 

solo, o selamento superficial, a umidade inicial, a matéria orgânica, a estrutura e a 

variabilidade espacial do terreno (POTT & DE MARIA, 2003).  

Para MANTOVANI et. al. (2009), será a velocidade de infiltração básica do solo 

que determinará se o solo suporta a intensidade de aplicação imposta por determinado 

tipo de emissor.  Sendo assim, para escolher o emissor utilizado na irrigação, a VIB deve 

ser levada em consideração, visto que, além disso, ela auxiliará na redução da erosão, 

mantendo ainda o potencial produtivo do solo (POTT, 2001). 

Com base na importância da velocidade de infiltração básica do solo para a 

agricultura irrigada, elaboraram-se alguns métodos para sua determinação, a qual se 

recomenda ser executada in situ, da forma mais representativa e precisa possível (SALES 

et. al., 1999). No entanto, ainda não existe um consenso geral e bem estabelecido sobre 

qual é a melhor técnica para a sua determinação, sendo o método de infiltrômetro de duplo 

e simples anel, uma maneira comumente adotada para medir a lâmina de água infiltrada 
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(GONDIM et. al., 2010). A vantagem do primeiro sobre o segundo é de minimizar as 

infiltrações laterais, mantendo o fluxo na direção vertical. A sua desvantagem é uma operação 

mais complicada, principalmente porque necessita de maiores volumes de água (LIMA & 

SILANS, 1998). 

Neste sentido objetivou-se, com este trabalho, determinar a capacidade de 

infiltração do solo, bem como a velocidade de infiltração básica através do método de 

infiltrômetro de duplo anel em solo latossolo vermelho-amarelo. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na Universidade Federal de Alagoas, Campus de 

Arapiraca, no município de Arapiraca, AL, com as seguintes coordenadas geográficas: 

9º48’09” de latitude Sul, 36º39’40" de longitude Oeste do meridiano de Greenwich e 

altitude de 264 m, durante o dia 01 de maio de 2015. 

A capacidade de infiltração e a velocidade de infiltração básica (VIB) do solo, 

foram determinadas seguindo metodologia de BERNARDO et al. (2008), utilizando-se o 

método do infiltrômetro de anel, que consiste em dois anéis, colocados concentricamente, 

sendo um menor com diâmetro de 25 cm e o maior com 50 cm, e altura de 30 cm, sendo 

estes instalados de forma concêntrica, na vertical, enterrados 15 cm no solo, com auxílio 

de marreta. 

As medidas de infiltração foram realizadas no anel interno, visto que o anel 

externo tem por finalidade impedir que a infiltração se processe no sentido lateral do solo. 

Após a instalação dos anéis, revestiu-se o anel interno com plástico, colocando-se água 

em seu interior, ao mesmo tempo em que se adicionava água no anel exterior. 

Feito isso, retirou-se o plástico e, com o auxílio de uma régua graduada 

acompanhou-se a infiltração vertical no cilindro interno, em intervalos de tempo iniciados 

a dois minutos. Ao estabilizar as leituras de perda de água aumentou-se o tempo de 

cronometragem para 10 min., ocorrendo também à estabilização da leitura de perda de 

água. Novamente o tempo foi aumentado para 15 min., e por último, aumentou-se para 

20 min., onde após a estabilidade finalizou o experimento. Totalizando 221 minutos a 

contar do zero. Foi considerada como infiltração constante quando o valor da leitura se 

repetiu por pelo menos três vezes. Teve-se o cuidado de manter no cilindro externo uma 

carga hidráulica semelhante ao cilindro interno. 
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A velocidade de infiltração básica (VIB) foi determinada utilizando-se o modelo 

empírico desenvolvido por KOSTIAKOV, representado pela equação potencial a seguir:  

I = K * Tm          (1) 

Em que:  

I - infiltração acumulada (cm); 

T- tempo de infiltração acumulado (min); 

K e m - constantes dependentes do tipo de solo, com m variando de 0 a 1, em valor 

absoluto.  

Os parâmetros da equação da infiltração foram definidos pelo método da regressão 

linear. Aplicados os logaritmos nos dois lados da equação potencial, tem-se a seguinte 

equação: logI = logK + m * logT, a qual corresponde à equação da reta Y = A + BX, em 

que: Y = logI; A = logK; B = m e X = logT. 

O coeficiente angular (B) e a interseção (A) da reta são dadas por:  

B =
��∗��

��∗��

�

����
(��)�

�

             (2) 

A = Y� − B ∗  X�          (3) 

Em que: 

N = número de leituras realizadas com a régua durante o teste de infiltração, 

desconsiderando a leitura inicial, no tempo zero. 

A equação da velocidade de infiltração é obtida derivando-se a equação da 

infiltração no tempo, obtendo-se a equação de VI desenvolvida:  

VI = 60 * m * K * Tn, em cm.h-1                                                                     (4) 

n = m - 1 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De modo geral, comprovou-se que ao longo do teste a infiltração acumulada 

aumenta com o tempo, e a velocidade de infiltração (VI) diminui, até o valor se aproximar 

de uma estabilidade, como afirmado por BERNARDO et. al. (2006).  

Para tanto, observou-se que ao fim do experimento, com o aumento do tempo de 

irrigação, aumentou-se a infiltração do solo (Gráfico 1A). Em contrapartida, a velocidade 

de infiltração tem comportamento inverso à infiltração acumulada (Gráfico 1B), visto que 

as taxas de infiltração eram elevadas no início do experimento, e, à medida que se 

aumentava o tempo a infiltração diminuía, até atingir valores constantes. 
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Gráfico 1. (A) Infiltração acumulada (cm) e (B) Velocidade de infiltração (cm.h-1) obtida 

em campo. 

  Em relação à infiltração acumulada (Iac) e a velocidade de infiltração  (VI) 

estimadas pelo método de KOSTIAKOV, os valores demonstraram  comportamento 

equivalente ao método anterior, in situ, ou seja, a infiltração acumulada (Iac) aumentou 

ao longo do tempo, enquanto a velocidade de infiltração (VI) estabilizou com o passar do 

tempo (Figura 2A e 2B). 

Gráfico 2. . (A) Infiltração acumulada (cm) e (B) Velocidade de infiltração (cm h-1) 

estimadas pelo método de KOSTIAKOV. 

 Desta forma, os valores da infiltração acumulada (Iac) e de velocidade de 

infiltração (VI) para os métodos trabalhados foram semelhantes, ambos apresentando um 

bom coeficiente de ajuste. 

No início do experimento a velocidade de infiltração correspondia à 50,71 cm.h-1, 

diminuindo gradativamente com o decorrer do tempo, de forma que após sete horas e um 

minutos foi possível encontrar um valor constante de 25,7 cm.h-1, sendo este o valor da 

VIB (Velocidade de Infiltração Básica do solo) (Figura 2B). 

De acordo com BERNARDO et al., (2006) o solo pode ser classificado de acordo 

com a sua velocidade de infiltração básica em: > 30 mm/h (VIB muito alta), de 15-30 

mm/h (VIB alta), 5-15 mm/h (VIB média) e < 5mm/h (VIB baixa). Sendo assim, O valor 

A B 

A B 
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para a VIB encontrado classifica o solo com uma VIB baixa já que é menor que 5 mm.h-

1. 

GONDIM et al. (2010) verificaram que a velocidade de infiltração, em um solo 

areno argiloso, foi de 10,9 cm.h-1 , sendo este valor considerado como muito alta. 

VILARINHO et. al.(2013), encontrou 36 cm.h-1 em latossolo vermelho com elevada 

permeabilidade e boa drenagem. 

CONCLUSÃO 

A equação de KOSTIAKOV apresentou eficiência no ajuste dos dados 

experimentais obtidos na área em estudo. 

Para determinação da equação da Infiltração Acumulada e Velocidade de 

Infiltração os dois métodos são eficazes, visto que seus resultados são equivalentes. 
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