
1Graduando em Agronomia, UFAL-Campus Arapiraca: Email- silvatais29@gmail.com Fone: (82) 91829372 
2Graduando em Agronomia, UFAL-Campus Arapiraca: Email- adeilsonufal10@gmail.com.  
3Graduando em Agronomia, UFAL-Campus Arapiraca: Email- felipedeassis.agro@gmail.com 
4Graduando em Agronomia, UFAL-Campus Arapiraca: Email- cirilo.ifal@gmail.com 
5Graduando em Agronomia, UFAL-Campus Arapiraca: Email- limaraiane24@gmail.com 
6 Doutor, Professor, UFAL-Campus Arapiraca: Email- allan.cunha.barros@gmail.com 

DETERMINAÇÃO DA INFILTRAÇÃO E VELOCIDADE DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA 
PELO MÉTODO DE INFILTRÔMETRO DE ANEL EM SOLO DO AGRESTE 

ALAGOANO 
T. S. da Silva1, J. A. S. Barreto2, F. de. A. Oliveira3, T. F. Cirilo 4, R. M. L. Cruz 5, A. C. 

Barros6. 
 

RESUMO: O conhecimento da taxa de infiltração da água no solo é de fundamental 

importância para definir técnicas de conservação do solo, planejar e delinear sistemas de 

irrigação e drenagem, bem como auxiliar na composição de uma imagem mais real da retenção 

da água e aeração no solo. O objetivo desse trabalho é determinar a infiltração acumulada e a 

velocidade de infiltração através do método do infiltrômetro de anel em solo do agreste 

alagoano. Os anéis foram instalados e enterrados aproximadamente 15 cm no solo, com uma 

lâmina inicial de 10 cm, sendo feita posteriormente as leituras intervalos de 0, 1, 2, 4, 6 e 8 

minutos a contar do instante zero e, com repetições até o tempo total de duração do teste de 202 

minutos. Os valores da infiltração acumulada (Iac) e de velocidade de infiltração (VI) para os 

métodos testados foram semelhantes, ambos apresentando um bom coeficiente de ajuste, 

constatando uma velocidade de infiltração inicial de 104,46 cm h-1 e final de 63,72 cm h-1 num 

intervalo de tempo de (12: 00 às 15:04).  

 
PALAVRAS-CHAVE: água, irrigação, manejo de irrigação. 

 
DETERMINATION OF SPEED AND INFILTRATION INFILTRATION WATER BY 

RING INFILTROMETER METHOD IN SOIL AGRESTE ALAGOAS 
 

SUMMARY: Knowledge of water infiltration rate in the soil is of fundamental importance to 
define soil conservation techniques, planning and design of irrigation and drainage systems as 
well as assist in the composition of a more realistic picture of water retention and aeration in 
the soil. The aim of this study is to determine the cumulative infiltration and infiltration rate 
through the ring infiltrometer method in soil Alagoas harsh. The rings were installed 
approximately 15 cm and buried in the ground with an initial blade 10 cm, and then taken the 
readings intervals of 0, 1, 2, 4, 6 and 8 minutes after the time zero and with repetitions until 
Total duration of the 202 minute test. The values of cumulative infiltration (Iac), and infiltration 
speed (Vi) for the tested  ethods were similar , both having a good coefficient of adjustment, 
finding an initial infiltration rate of 104.46 cm h- 1 and the end 63 , 72 cm h- 1 with a time interval 
of ( 12: 00 to 15:04 ) . 
 
KEYWORDS: water, irrigation, irrigation management 
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A infiltração é definida como a entrada de água no solo através da interface solo-

atmosfera. O conhecimento da taxa de infiltração da água no solo é de fundamental importância 

para definir técnicas de conservação do solo, planejar e delinear sistemas de irrigação e 

drenagem, bem como auxiliar na composição de uma imagem mais real da retenção da água e 

aeração no solo (RODRIGUES, 2003). 

Essa taxa de infiltração da água no solo é alta no início do processo de infiltração, 

particularmente 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, muito 

conhecida por velocidade de infiltração básica da água no solo (VIB). 

Várias propriedades do solo podem interferir no processo de infiltração, entre as quais se 

destacam a densidade do solo e a distribuição do tamanho dos poros (BONO, 2002). Segundo 

(POTT & DE MARIA 2003), outros fatores condicionam o movimento de água no solo, como 

a cobertura, 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. 

A determinação da infiltração de água no solo deve ser feita por métodos simples e 

capazes de representar, adequadamente, as condições em que se encontra o solo. Para tanto, 

torna-se necessário adotar métodos, cuja determinação baseia-se em condições semelhantes 

àquelas observadas durante o processo ao qual o solo é submetido, uma vez que a taxa de 

infiltração é muito influenciada pelas condições de superfície e conteúdo de umidade do solo 

(PRUSKI et al., 1997). Dentre esses métodos, destacam-se o método do infiltrômetro de anel, 

que são aparelhos para determinação direta e apresenta vantagem por serem simples e de fácil 

execução. 

A velocidade de infiltração de água em um solo (VI) é também um fator importante na 

irrigação, já que ela determina o tempo em que se deve manter a água na superfície do solo ou 

a duração da aspersão, buscando a aplicação de uma quantidade desejada de água 

(BERNARDO et AL., 2008).  

Dessa maneira, pode-se dizer que o conhecimento referente ao comportamento do solo 

quanto à infiltração de água e as perdas de solo e de água em cada sistema de exploração 

agrícola é de grande importância, pois permite que sejam estabelecidas comparações em relação 

aos aspectos qualitativos e quantitativos entre os sistemas em uso, possibilitando a escolha 

daquele que melhor se adapta às condições específicas de cada região. O objetivo desse trabalho 

é determinar a infiltração acumulada e a velocidade de infiltração através do método do 

infiltrômetro de anel em solo do agreste alagoano.  
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INTRODUÇÃO 



MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no munícipio de Craíbas, localizado na região central do Estado 

de Alagoas, com as seguintes coordenadas geográficas: 09º 37’ 04,8’’ de Latitude Sul, 36º 46’ 

05’’ de Longitude Oeste e altitude média de 252 m. O clima da região é classificado conforme 

Köppen, como “As”, do tipo Tropical Semiárido, com chuvas de verão. O período chuvoso se 

inicia em novembro com término em abril, com precipitação média anual de 431,8 mm.  

A infiltração da água no solo foi determinada seguindo metodologia de (BERNARDO et 

al., 2008), através do método do infiltrômetro de anel, utilizando-se dois anéis metálicos 

dispostos concentricamente, sendo um menor com diâmetro 25 cm e o maior com 50 cm, ambos 

com altura de 30 cm. O anel externo tem como finalidade reduzir o efeito da dispersão lateral 

da água no anel interno, a qual deve ser infiltrada predominantemente na direção vertical.  

Os anéis foram instalados e enterrados aproximadamente 15 cm no solo, onde o anel 

central foi revestido com plástico, para evitar a infiltração da água enquanto o anel externo 

estivesse sendo preenchido, assim, colocou-se água, ao mesmo tempo, nos dois anéis. Em 

seguida, o plástico foi retirado e, com uma régua, acompanhou-se a infiltração vertical no anel 

interno, com intervalos de tempo iniciais de um minuto. Esse tempo aumentou de acordo com 

o tempo de infiltração do volume de água. Assim, as leituras seguintes foram realizadas nos 

intervalos, em minutos, 0, 1, 2, 4, 6 e 8 minutos a contar do instante zero e, com repetições até 

o tempo total de duração do teste de 202 minutos.  

A partir do primeiro intervalo, fez-se necessário repor água nos dois anéis até o volume 

inicial de 10 cm, a fim de evitar seu total esgotamento, o que poderia invalidar o teste, sendo 

que essa reposição se tornou frequente após o intervalo de 2 minutos. Os testes foram realizados 

até o momento em que o valor de leitura da carga de água no cilindro interno se repetiu por três 

vezes consecutivas no maior intervalo de tempo, sendo este, o critério adotado para condição 

de taxa de infiltração constante.   

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.  
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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 

Os resultados da infiltração acumulada (cm) e a velocidade de infiltração (cm h-1) obtidas 

através de testes realizados em campo estão apresentados nas figuras 1 e 2. Percebe-se que com 

o decorrer do tempo a infiltração acumulada (Iac) aumenta com o tempo, figura 1, e a 

velocidade de infiltração (Vi) diminui até o valor se aproximar de uma estabilidade figura 2. 

 
Figuras 1 e 2. Infiltração acumulada (cm) e Velocidade de infiltração (cm h-1) obtida em 
campo. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados de pesquisa.  
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Já para os resultados de infiltração acumulada (Iac) e de velocidade de infiltração (Vi) 

estimados pelo método de Kostiakov os resultados apresentaram o mesmo comportamento, com  

infiltração acumulada (Iac) aumentando ao longo do tempo e a velocidade de infiltração (Vi) 

tendendo a estabilidade figuras 3 e 4. 

 
Figuras 3 e 4. Infiltração acumulada (cm) e Velocidade de infiltração (cm h-1) estimadas pelo 
método de KOSTIAKOV. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Os  

Os valores da infiltração acumulada (Iac) e de velocidade de infiltração (VI) para os 

métodos testados foram semelhantes, ambos apresentando um bom coeficiente de ajuste. 

Inicialmente observou-se uma velocidade de infiltração de 104,46 cm h-1 e gradativamente este 

valor foi diminuindo lentamente no decorrer do tempo, de forma que após três horas e quatro 

minutos (12: 00 às 15:04) alcançou um valor constante de 63,72 cm h-1 sendo então este o valor 

denominado de VIB (Velocidade de Infiltração Básica do solo) figura 4. 

Nas equações a seguir, pode ser observado o modelo de Kostiakov ajustado para este tipo 

de solo, estas equações determinam respectivamente a infiltração acumulada (I, em cm) e a 

velocidade de infiltração (VI, em cm.min-1) em função do tempo em minutos; para obter a VI 

em cm.h-1, basta multiplicar o coeficiente de T por 60. 

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). O valor para VIB encontrada classifica 

o solo com uma VIB muito alto já que é maior que 30 mm h-1.  Com isso pode-se caracterizar 

o solo qual foram feitos os testes como sendo de textura franco arenso. 

Nas equações a seguir, pode ser observado o modelo de Kostiakov ajustado para este tipo 

de solo, estas equações determinam respectivamente a infiltração acumulada (Iac, em cm) e a 

velocidade de infiltração (VI, em cm.min-1) em função do tempo em minutos; para obter a VI 

em cm.h-1, basta multiplicar o coeficiente de T por 60. 
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I=0,9842*T1,3697 

VI=116,2*T-0152 

 

CONCLUSÕES 

A equação de Kostiakov apresentou excelente ajustamento para os dados experimentais 

obtidos na área em estudo. 

Na determinação das equações de infiltração acumulada (Iac), velocidade de infiltração 

instantânea (VI) não existe restrição quanto ao método empregado para a obtenção dos 

parâmetros, seja por regressão linear ou por regressão potencial, o resultado final é equivalente. 
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