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RESUMO: A infiltração da água no solo é um processo dinâmico de penetração 

vertical da água através da superfície do solo. Neste sentido, objetivou-se com este 

trabalho determinar as curvas de infiltração e velocidade de infiltração de água pelo 

método do infiltrômetro de anel em Latossolo Amarelo Vermelho Distrófico. O 

experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Federal de Alagoas 

Campus Arapiraca, localizada no município de Arapiraca – AL. O Infiltrômetro de anel, 

composto por dois anéis (50 e 25 cm de diâmetro e 30 cm de altura), foram instalados 

de forma concêntrica e enterrados a 15 cm. Em seguida revestiu-se o anel central com 

plástico e colocou-se água, ao mesmo tempo, nos dois anéis. Retirou-se o plástico e, 

com uma régua, acompanhou-se a infiltração vertical no cilindro interno, em intervalos 

de tempo a 2, 5, 10, 15 e 20 minutos, até que as leituras de água se estabilizassem em 3 

vezes contínuas. A velocidade de infiltração e a curva de infiltração de água no solo 

foram obtidas através do Excel. A velocidade de infiltração básica do solo foi de 0,49 

cm.h-1 e a infiltração acumulada do solo estabeleceu-se em torno de 4,81 cm. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Irrigação – infiltrômetro de anel – velocidade de infiltração. 

 

Infiltration rate of assessment of water in the soil at different time scales in 

Alagoas harsh. 

 

SUMMARY: The water infiltration into the soil is a dynamic vertical water penetration 

process through the ground surface. In this sense, the aim of this study was to determine 

the curves of infiltration and speed of water infiltration through the ring infiltrometer 

method in Red Oxisol dystrophic. The experiment was conducted in the experimental 

area of the Federal University of Alagoas Arapiraca Campus, located in the city of 

Arapiraca - AL. The ring infiltrometer comprises two rings (50 and 25 cm in diameter 

and 30 cm height), they were installed concentrically and buried 15 cm. Then the core is 

coated with plastics ring and placed in water, while the two rings. The plastic was 
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removed and, with a ruler, was accompanied by infiltration of the vertical inner cylinder 

at intervals of 2, 5, 10, 15 and 20 minutes, until the water readings to stabilize at 3 

continuous times. The rate of infiltration and water penetration curve in the soil were 

obtained by Excel. The rate of soil basic infiltration was 0.49 cm.h-1 and the 

accumulated soil infiltration settled around 4.81 cm. 

 

KEYWORDS: Irrigation – ring infiltrometer – infiltration rater 

 

INTRODUÇÃO: 

A infiltração da água no solo é um processo dinâmico de penetração vertical da 

água através da superfície do solo. 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. A infiltração é o 

processo pelo qual a água atravessa a superfície do solo (BRANDÃO et al., 2006).  

A velocidade de infiltração da água no solo é a velocidade com que a água se 

infiltra no solo através de sua superfície, sendo expressa por unidade indicativa de altura 

de lâmina d’água ou volume de água infiltrada em determinado perfil do solo por 

unidade de tempo como mm h-1, cm h-1, ou L s-1. A velocidade de infiltração de água em 

um solo é 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).  

A taxa de entrada de água no solo decresce com o tempo em função do 

umedecimento do perfil, assumindo um valor mínimo quase constante denominado de 

velocidade de infiltração básica (VIB). 

A água é um dos elementos fundamentais de sustentação dos sistemas agrícolas e 

naturais que vem sendo utilizada na agricultura sem manejo adequado, assim é preciso 

aperfeiçoar o uso da água visando o aumento da produção agrícola, respeitando a 

sustentabilidade ambiental, social e econômica pelas gerações presentes e futuras. 

Os métodos mais usados para a determinação da infiltração são: método de 

entrada e saída de água no sulco, infiltrômetro de aneis e simuladores de chuva. Sendo o 

método dos sulcos de entrada e saída é de uso específico para o sistema de irrigação por 

sulcos (POTT, 2001). Segundo VIEIRA (1977) o infiltrômetro de anéis concêntricos é o 

mais usado, porém tem suas limitações, quando usado para fins de elaboração de 
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projetos de irrigação por aspersão ou para trabalhos em que os dados gerados se dêem 

através de precipitações. Estudos revelam que os valores da capacidade de infiltração do 

solo, determinada pelos anéis infiltrômetros, são sempre maiores que os estabelecidos 

pelo simulador de chuvas. 

A VIB tem grande importância no ciclo hidrológico. Durante uma chuva ou 

irrigação, parte da água infiltra no solo e a outra parte escorre na forma de enxurrada, 

podendo causar erosão. Portanto, quanto maior a infiltração de água menor é o potencial 

de ocorrer erosão.  

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

infiltração do solo e velocidade de infiltração de água pelo método do infiltrômetro de 

anel em Latossolo Amarelo Vermelho Distrófico. 

 

MATERIAL E METODOS: 

O experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Federal de 

Alagoas Campus Arapiraca, localizada no município de Arapiraca – AL, com latitude 

de (09º 45' 58" S) longitude: (35º 38' 58") W e altitude: (264 m), situada na região 

Agreste do Estado de Alagoas localizada a uma distância de 130 km de Maceió. Esta 

região é caracterizada pela transição da zona da mata e o sertão alagoano, cujo clima é 

classificado como tipo ‘As’ tropical, pelo critério de Köppen. O solo é classificado 

como Latossolo Amarelo Vermelho Distrófico (EMBRAPA, 2006). 

Para realização do experimento, inicialmente foi escolhido uma área na qual foi 

realizada a limpeza da vegetação espontânea e o nivelamento da mesma com a 

utilização de enxada. 

A velocidade de infiltração básica (VIB) foi determinada 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. Essas 

medidas foram realizadas apenas no anel interno, pois o anel externo tem apenas a 

finalidade de impedir que a infiltração de água ocorra de forma lateral no solo. 

Após a instalação dos anéis, enterrando-os no solo até a aproximadamente metade 

de sua altura, revestiu-se o anel central com plástico e colocou-se água, ao mesmo 
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tempo, nos dois anéis. Retirou-se o plástico e, com uma régua, acompanhou-se a 

infiltração vertical no cilindro interno, em intervalos de tempo iniciados a dois minutos. 

Observando-se em um cronometro simultaneamente, esse tempo foi aumentando, 

sendo variável com o tempo de infiltração do volume de água. Assim, as leituras foram 

realizadas em tempos de 2 min (inicialmente) sendo repetidos durante 10 vezes até que 

as leituras de água se estabilizassem em 3 vezes contínuas, para que a infiltração fosse 

considerada constante. Em seguida aumentou o tempo para 5 min, contendo 8 repetições 

até se estabilizar. Aumentou-se o tempo para 10 min, 15 min e 20 min, sendo 4 

repetições para cada tempo. Com isso o experimento totalizou 240 minutos a contar do 

tempo zero. Teve-se o cuidado de manter no cilindro externo uma carga hidráulica 

semelhante ao cilindro interno. 

Posteriormente, anotando-se os dados em uma planilha, foram obtidas as curvas 

de infiltração acumulada (I) e Velocidade de infiltração (VI), plotando-se os dados de I 

e VI versus o tempo acumulado, conforme citado por BERNARDO et al. (2006). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A análise do gráfico 1, juntamente com o gráfico 2, que representa a infiltração 

acumulada, demonstra a relação inversa entre a velocidade de infiltração e a infiltração 

acumulada, ficando evidente que a velocidade de infiltração tende a diminuir e se 

estabilizar com o passar do tempo enquanto o valor da infiltração acumulada tende a 

aumentar, conforme citado por BERNARDO et al. (2006). O valor referente à 

estabilidade, ou seja, quando o valor da velocidade de infiltração permanece constante 

em relação ao tempo é denominado de Velocidade de Infiltração Básica (VIB), este 

valor é de extrema importância quando pretende-se projetar um sistema de irrigação. 

Gráfico 1 - Curvas de capacidade de Infiltração Acumulada em função do tempo de 

avaliação em um Latossolo Amarelo-vermelho. 
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A infiltração máxima obtida ao termino do ensaio foi de 4,815 cm (Gráfico 1), ou 

seja, com o aumento do tempo de irrigação, aumentou-se a infiltração do solo. A 

infiltração básica do solo foi de 0,498 cm. h-1, comportamento inverso a infiltração 

acumulada (Gráfico 2), visto que no inicio do ensaio as taxas de infiltração eram 

elevadas e, à medida que se aumentava o tempo a infiltração diminuía, até atingir 

valores constantes, a chamada VIB.  

A Velocidade de Infiltração Básica (VIB) encontrada no ensaio  foi de 4,98 mm/h. 

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 para a VIB encontrado classifica o solo com 

uma VIB baixa já que é menor que 5 mm.h-1 BERNARDO et al., (2006). 

Gráfico 2 - Curvas de Velocidade de Infiltração Básica do solo em função do tempo de 

avaliação em um Latossolo Amarelo-vermelho 

 

 

Resultados semelhantes aos encontrados nessa pesquisa foram os propostos por 

FAGUNDES et al., que encontrou uma VIB de 4,0 mm h-1. Enquanto que SALES et. al. 

(1999) encontrou VIB de 12,1 mm.h-1 em solo Podzólico Vermelho-Amarelo e 56,6 

mmh-1 no Latossolo Roxo, resultados esses que são dependentes da condição do solo de 

cada região. 

 

CONCLUSÃO: 

A velocidade de infiltração básica do solo foi de 0,49 cm.h-1 e a infiltração 

acumulada do solo estabeleceu-se em torno de 4,81 cm. 
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