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RESUMO: A dinâmica de penetração vertical da água através da superfície do solo é 

denominada de Infiltração. Fenômeno em que a água presente na superfície penetra no interior 

do solo. Esse processo é relevante, afetando proporcionalmente o escoamento superficial, 

componente do ciclo hidrológico que produz impactos, como erosão e inundações. O presente 

trabalho objetivou determinar a Velocidade de Infiltração Básica (VIB), as equações de 

estimativa da Velocidade de Infiltração (VI) e a Infiltração Acumulada (I), utilizando os 

modelos de Kostiakov e Kostiakov – Lewis. A metodologia utilizada foi baseada no método do 

infiltrômetro de anéis concêntricos, constituído por um anel de 30 cm e outro de 60 cm de 

diâmetro, possuindo uma altura de 30 cm. O experimento foi realizado na área do viveiro 

agroecológica próximo ao departamento de medicina veterinária da Universidade Federal de 

Sergipe, no município de São Cristóvão. Obtendo uma VIB = 750 mm.h-1, característica de uma 

velocidade de infiltração básica muito alta, justificada pela textura arenosa do solo (Neossolo) 

encontrado na área de estudo. 

 

Palavra chave: cilindro infiltrômetro, Kostiakov, Kostiakov-Lewis. 

 

ABSTRACT: The dynamic vertical water penetration through the ground surface is called 

seepage. Phenomenon in which water present on the surface penetrates into the soil. This 

process is relevant in proportion affecting runoff, the hydrological cycle component that 

produces impacts such as erosion and flooding. This study aimed to determine the speed of 

infiltration Basic (VIB), the estimating equations speed of Infiltration (VI) and Accumulated 

Infiltration (I), following the format of Kostiakov and Kostiakov - Lewis. The methodology 

used was based on the method infiltrometer concentric rings consisting of a ring of 30 cm and 

the other 60 cm in diameter and having a height of 30 cm. The experiment was conducted in 
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the area of agro-ecological nursery near the veterinary department of the Federal University of 

Sergipe, in the municipality of Saint Kitts. Getting a VIB = 750 mm.h-1, characteristic of a very 

high infiltration rate, justified by the sandy texture of the soil (Typic) found in the study area. 

 

Key words: infiltrometer cylinder, Kostiakov, Kostiakov-Lewis. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A infiltração de água no solo é o processo de entrada de água por meio da superfície do 

solo. Segundo NUNES et al. (2012), a taxa de infiltração da água no solo é alta no início do 

processo de infiltração, principalmente, quando o solo está inicialmente muito seco, mas tende 

a decrescer com o tempo. Aproximando-se de um valor constante, denominado taxa de 

infiltração estável ou velocidade de infiltração básica da água no solo – VIB. 

Para POTT (2001), o processo de infiltração ocorre porque a água, da chuva ou da 

irrigação, na superfície do solo tem potencial total aproximadamente nulo e a água do solo tem 

potencial negativo, potencial este tanto mais negativo quanto mais seco estiver o solo. Sendo 

estabelecido um gradiente de potencial total, que é a soma dos potenciais gravitacional e 

matricial. 

A VIB depende diretamente da textura e da estrutura dos solos. (VELOSO et al., 2011). 

Determina o tempo em que se deve manter a água na superfície do solo, sendo importante 

parâmetro a ser utilizado nas práticas conservacionistas no controle das erosões hídricas 

(PRUSKI et al., 2006). 

A VIB aumenta com a temperatura, devido à diminuição da viscosidade da água. Sua 

determinação é de extrema importância na implantação de projetos de irrigação. A escolha da 

metodologia depende do sistema de irrigação a ser utilizado. O método do infiltrômetro de anéis 

concêntricos se adequam mais para a implantação de projetos de irrigação por superfície 

(COELHO et al., 2000). 

Na área em estudo encontrou-se um Neossolo Quartzarênico com textura arenosa. 

Caracterizando-se como um solo sem contato lítico dentro de 50 cm de profundidade, com 

sequência de horizontes A-C, porém apresentando textura de areia ou areia franca em todos os 

horizontes até, no mínimo, a profundidade de 150 cm a partir da superfície do solo ou até um 

contato lítico; são essencialmente quartzosos, tendo nas frações areia grossa e areia fina 95% 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

936



ou mais de quartzo, calcedônia e opala e, praticamente, ausência de minerais primários 

alteráveis (menos resistentes ao intemperismo) (EMBRAPA, 2006). 

Diante do exposto, o presente trabalho objetivou determinar a Velocidade de Infiltração 

Básica (VIB) de um Neossolo situado na área próxima ao departamento de medicina veterinária 

da Universidade Federal de Sergipe, no município de São Cristóvão. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram realizados experimentos de campo em solos na Universidade Federal de Sergipe 

no viveiro agroecológico próximo ao departamento de medicina veterinária. Área utilizada para 

testes de diversas espécies forrageiras e leguminosas. Iniciado às 09:00 horas do dia 04 de julho 

de 2014. 

Para esse teste foi utilizado dois anéis concêntricos um com 30 cm e outro com 60 cm de 

diâmetro, possuindo uma altura de 30 cm, sendo que 15 cm foram enterrados ao solo. A 

infiltração em função do tempo foi medida no anel de menor diâmetro. Nesse anel a água infiltra 

apenas verticalmente, o de maior diâmetro a água infiltra de forma vertical e horizontal. 

Os tempos de observação da infiltração foram de 2 minutos, no início do teste até 4 

minutos, no final do experimento. Sendo que, os anéis foram abastecidos após cada leitura, 

tende o cuidado de manter uma carga hidráulica semelhante entre os dois cilindros, interno e 

externo. Não foi possível a realização de leituras com tempos superiores a 4 minutos, pois 

corria-se o risco do flutuador se aproximar do chão, devido a alta taxa de infiltração observada 

no local. 

No final do experimento verificaram-se as temperaturas: da água utilizada, no teste; do 

solo, dentro do anel; e do solo, próximo ao local da prática a uma profundidade de 5 cm. 

Obtendo-se 29° C, 30° C e 36° C. 

Para representativa da infiltração demonstra-se a equação Kostikov, Kostiakov-Lewis. 

 

Equação de Kostiakov 

 

I = � ��
�                      (1) 

Em que, 

I - infiltração acumulada, cm; 

K - parâmetro dependente da condição de umidade inicial do solo; 
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T - tempo de oportunidade de infiltração, min; 

a - constante dependente do solo, variando entre 0 e 1. 

A forma final da equação de velocidade de infiltração instantânea será: 

 

VI = 0,3581 T��,����       (2) 

 

A forma final da equação de infiltração será: 

 

I = 1,6784 T 0,936                     (3) 

 

Equação de Kostiakov-Lewis 

 

I = 8,425 T 0,097                   (4) 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após os dados obtidos no teste de infiltração, de acordo com a metodologia supracitada, 

fez-se uma comparação entre os métodos empíricos: Kostiakov e Kostiakov-Lewis. 

No início do teste a velocidade de infiltração foi de 1,55 cm.min-1, valor esse reduzido 

gradativamente em função do tempo. Estabilizando a infiltração no valor de 1,25 cm.min-1, 

denominado de VIB (Velocidade de Infiltração Básica do solo) utilizou-se o valor constante de 

1,25 cm.min-1. A estabilização da infiltração ocorre após a saturação do solo, neste caso ocorreu 

entre 30 e 40 minutos após o início do teste, essa rápida estabilização pode esta relacionada à 

presença de umidade já existente antes do início da pratica e a textura do solo já que solos 

arenosos tentem a saturar em menor tempo. 

Segundo BERNARDO et al. (2006) os solos podem ser classificados quanto a VIB em: 

> 30 mm.h-1 (VIB muito alta), de 15-30 mm.h-1 (VIB alta), 5-15 mm.h-1 (VIB média) e < 5 

mm.h-1 (VIB baixa). Com auxílio das equações representativas de infiltração pode-se obter a 

VIB do método de Kostiakov e Kostiakov-Lewis. Assim, a velocidade de infiltração reduziu de 

1,25 cm.mm-1 para 1,19 cm.mm-1, em Kostikov e 0,01 cm.mm-1 em Kostiakov – Lewis 

corroborado nos gráficos das figuras 1 e 2. 
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Figura 1 - Curva Comparativa dos Valores da Infiltração Acumulada para os Dados Obtidos 
em Campo e Estimados pela Equação de Kostiakov e Kostiakov –Lewis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Curva Comparativa dos Valores da Velocidade de Infiltração para os Dados Obtidos 
em Campo e Estimados pela Equação de Kostiakov e Kostiakov – Lewis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, observou-se que a carga hidráulica foi reduzida rapidamente. 

Apresentando uma VIB muito elevada, podendo explicar esse comportamento devido à 

granulométrica do solo - Neossolo Quartzarênico com textura muito arenosa. 
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Percebe-se que o solo em estudo apresenta baixa capacidade de retenção de água. 

Devendo optar por sistema adequado de irrigação que forneça água em pequenas quantidades 

distribuída ao longo do dia. Indicando um sistema de microaspersão e gotejamento. 
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