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RESUMO

A infiltração  pode  ser  explicada  como  um  processo  de  entrada  de  água  através  da
superfície do solo, sendo de grande importância para o estudo da engenharia de água e
solo. Este trabalho teve por objetivo determinar as curvas de infiltração e velocidade de
infiltração de água pelo método de infiltrômetro de anel em solo arenoso no município de
Codó, MA. O infiltrômetro de anel é um equipamento composto por dois anéis, o menor
com diâmetro de 25 cm (anel interno) e o maior com 50 cm (anel externo), ambos com
altura de 30 cm, respectivamente, que são instalados de forma concêntrica e fixados a 15
cm de profundidade no solo. A VIB encontrada foi de 68 mm/h, sendo considerada muito
alta, podendo ser explicada pelas características físicas em que se encontra o solo.
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SUMMARY

The infiltration can be explained as a water entry process over the soil surface, being of
great  importance for  the study of  the water  and soil  engineering.  This study aimed to
determine the infiltration curves  and speed of water  infiltration by the method of  ring
infiltrometer in sandy soil in the municipality of Codó, MA. The ring infiltrometer is a
device comprising two rings, the smaller diameter of 25 cm (inner ring) and most of 50 cm
(outer ring), both with a height of 30 cm, respectively, which are installed concentrically
and set at 15 cm deep in the soil. The VIB found was 68 mm / h, is considered very high
and can be explained by the physical characteristics of which is the soil.

KEYWORDS: stable infiltration rates, sandy texture, VIB. 

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 (GONDIM  et  al.,  2010).  Partindo  dessa

premissa, a água é um recurso natural de maior importância para o bem-estar do homem,

como  também  o  elemento  mais  importante  na  agricultura.  Diante  do  exposto,  o

conhecimento sobre irrigação torna-se fundamental para o manejo racional da água. 

A importância de se conhecer a infiltração de água no solo é requerida em diversas

áreas, destacando-se a construção civil e a agricultura. A velocidade e a quantidade de água

infiltrada no solo são elementos importantes para a agricultura, pois estes conhecimentos

permite mensurar a existência ou não de umidade no solo, em quantidades suficientes para

o pleno desenvolvimento da cultura. ANDRADE et. al., (1998) afirmam que a infiltração é

a base de como se aplicar água no solo.

ANDRADE (2001) afirma que solos de infiltração básica maior que 70 mm h-1 devem

ser irrigados por aspersão ou com irrigação localizada. Nestes tipos de solos, a irrigação

por inundação se torna impraticável uma vez que a grande taxa de infiltração não permite o

acúmulo de água na superfície suficiente para atender a necessidade da cultura, como é o

caso do arroz irrigado por inundação.

Segundo  BERNARDO  et  al.,  (2006),  a  velocidade  de  infiltração  (VI)  depende

diretamente da textura e da estrutura dos solos; pode variar com a percentagem de umidade
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do solo, na época de irrigação; a temperatura do solo; a porosidade do solo; a existência de

camada menos permeável ao longo do perfil; e cobertura vegetal; entre outros.

Em irrigação, a velocidade de infiltração básica (VIB) é que vai determinar se o solo

suporta a intensidade de aplicação imposta por determinado tipo de emissor. Ela deve ser

levada  em  conta  na  escolha  do  emissor,  principalmente  nas  irrigações  por  aspersão

(MANTOVANI et al., 2009).

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 aquelas observadas durante o processo ao qual o solo é submetido (PRUSKI

et al., 1997).

A velocidade de infiltração (VI) da água no solo é uma determinação que tem sido

amplamente estudada e ainda não existe um consenso geral e bem estabelecido sobre qual

é  a  melhor  técnica  para  a  sua  determinação.  A infiltração  da  água  no  solo  deve  ser

mensurada  por  meio  de  técnicas  capazes  de  representar,  adequadamente,  as  condições

naturais em que se encontra o solo (CUNHA et al., 2009).

De acordo com ARAÚJO FILHO & RIBEIRO (1996), na elaboração de projetos de

irrigação,  a  magnitude  da  velocidade  de  infiltração  básica  serve  de  referência  para  a

escolha  dos  métodos  e  sistemas  de  irrigação  a  adotar,  sendo,  portanto,  uma  variável

relevante para a definição do manejo agrícola em sistemas irrigados.

Este trabalho teve por objetivo determinar as curvas de infiltração e velocidade de

infiltração de água pelo método de infiltrômetro de anel em solo arenoso no município de

Codó, MA. 

MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido no Campo Experimental do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), localizado no município de Codó, MA, com as

coordenadas geográficas de 4º 26’ 51’’ S, 43º 52’ 57’’ O e com altitude de 48 m. O solo da

área é classificado como Neossolo Quartzarênico. 

A velocidade de infiltração básica (VIB), foi determinada seguindo a metodologia de

BERNARDO et al., (2006), utilizando-se o método do infiltrômetro de anel, que consiste

em  dois  anéis  (externo  e  interno),  colocados  concentricamente,  sendo  o  menor  com

diâmetro de 25 cm (anel interno) e o maior com 50 cm (anel externo),  ambos com altura

de 30 cm, respectivamente.
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Após a limpeza superficial  da área,  os anéis foram instalados concentricamente no

solo, a uma profundidade de 15 cm utilizando uma viga de madeira para fixá-los. Colocou-

se água nos cilindros com o auxílio do regador, e as leituras foram realizadas somente no

cilindro interno, pois o externo é utilizado apenas para que seja neutralizado o efeito da

infiltração lateral.

O modelo de Kostiakov, descrito por Prevedello (1996), é um modelo para cálculo da

infiltração acumulada e velocidade de infiltração onde os parâmetros utilizados não têm

significado  físico  próprio  e  são  avaliados  a  partir  de  dados  experimentais,  sendo

representada pela equação potencial a seguir:

I=aTn                                                                                                                               (eq.1)

em que, 

I= infiltração acumulada, em mm;

T= Tempo de oportunidade de infiltração, em min;

a e n=parâmetros de ajuste da equação. 

O  método  da  regressão  linear  por  ser  exponencial,  não  se  aplica  à  equação  de

infiltração, esta deverá ser linearizada para que se obtenha o resultado esperado. Todavia,

aplicam-se as operações logarítmicas correspondentes à equação de infiltração.

Logo, temos: Log I = Log a + n Log T                                                                (eq. 2)

Desta forma, a apresentação da equação de infiltração é uma equação reta do tipo Y=

A+ B X.                                                                                                                  

em que,

Y = Log I (infiltração acumulada);

A = Log a

B = n (número de leituras realizadas com a régua);

X = Log T (tempo acumulado).

O valor de B foi obtido com base na seguinte equação:

B=∑ X.Y −
∑ X.∑ Y

N

∑ X 2
−

(∑ X ) ²
N

(eq. 3)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Aplicando-se a (eq. 3), o valor de B corresponde= 0,467.  
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O valor de A foi obtido utilizando as médias de Y e X na seguinte equação: A = Ymed –

B.Xmed                                                                                                                                                                      (eq. 4)

Logo, o valor de A corresponde= 1,244.                      

O valor de a é encontrado aplicando o antilog A, e a é o próprio valor de B:

a = 10A => a = 101,244 => a = 17,539

Utilizando-se estes dados, temos o resultado do valor da equação de infiltração:

I = 17,539. T 0,467

A  partir  dos  dados  obtidos  no  Campo  Experimental  do  IFMA-Campus  Codó,

construiu-se  o  gráfico  1,  podendo  ser  visualizado  a  velocidade  de  infiltração  média,

velocidade de infiltração aproximada, bem como o comportamento de infiltração da água

no solo. 

Gráfico  1.  Valores  da  velocidade  de  infiltração  média  e  velocidade  de  infiltração

aproximada utilizando-se o teste com o infiltrômetro de anel. Local: Campo Experimental

do IFMA-Campus Codó.

A velocidade de infiltração básica (VIB) encontrada foi considerada alta, pois o valor

encontrado de 68 mm/h ultrapassa os valores estabelecidos, de acordo com a literatura. Um

solo com VIB maior que 30 mm/h é considerado solo de VIB muito alta.

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). 

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que,  utilizando-se a equação de Kostiakov, obteve-se

uma I=17,539.  T  0,467,  apresentando uma velocidade de infiltração básica  de 68 mm/h,

sendo  classificado  como  um  solo  de  VIB  muito  alta,  podendo  ser  explicada  pelas

características físicas em que se encontra o solo. 
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