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ESTUDO DA CAPACIDADE DE INFILTRAÇÃO EM UM SOLO DA 
UNIDADE DE MAPEAMENTO SANTA MARIA, SUBMETIDO A TRÊS  

DIFERENTES USOS 

Calinca Barão de Avila1*; Jussara Cabral Cruz2; Vinicius Ferreira Dulac3; Pedro Brites 
Pascotini3; Pamina Lampert4; Maicon Nachtigall Silveira 4. 

RESUMO---O tipo e a quantidade de cobertura do solo são fatores determinantes do processo de 
infiltração. O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo comparativo do processo de infiltração 
de uma parcela florestada com eucalipto, de uma área de reserva legal com campo nativo e de outra 
com campo nativo, com pastoreio convencional em Bioma Pampa na metade sul do RS. Os testes 
foram realizados com infiltrômetros de anéis concêntricos, e os valores dos ensaios modelados, a 
partir das equações de Horton e de Kostiakov. A partir da análise das taxas de infiltração e dos 
parâmetros dos modelos ajustados, observa-se que a floresta possui significativamente uma maior 
taxa de infiltração, seguido da reserva legal e pelo campo nativo, podendo-se afirmar, que, neste 
experimento, percebeu-se diferenças segundo a cobertura do solo. O modelo de Horton ajustou-se 
melhor aos dados observados de capacidade de infiltração do solo, explicando melhor seu 
comportamento. 

Palavras-chave: infiltração de água no solo, cobertura vegetal, modelos matemáticos. 

 

STUDY OF THE INFILTRATION CAPACITY IN A SANTA MARIA  
MAPPING UNIT SOIL, SUBMITTED TO THREE DIFFERENT USE S AND 

SOIL COVERAGE 
ABSTRACT---The type and amount of soil cover are determinants of the infiltration process.The 
aim of this study was to compare the infiltration process in a eucalyptus forested parcel, a legal 
reserve area and a native country field with conventional grazing, both on the Pampa biome in the 
southern half of the RS. The tests were performed with concentric rings infiltrometers , and the tests 
values modeled from the Horton’s and Kostiakov’s equations. From the analysis of the infiltration 
rates and parameters of the adjusted models, it is observed that the forest has a significantly higher 
rate of infiltration, followed by the legal reserve and the native country field, being possible to 
affirm, that, in this experiment, we noticed differences according to the soil coverage. Comparing 
the results for the individual test areas located in the upper heights to those on the lower heights 
areas, the position on the terrain, in terms of erosion and deposition, influences the infiltration 
capacity in the soil. The Horton model adjusted the best to the soil infiltration capacity observed 
data and best explains its behavior.  
 
Key-words: water infiltration into the soil, soil coverage, mathematical models. 
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INTRODUÇÃO 

A utilização desordenada e a falta de gerenciamento dos recursos hídricos geram prejuízos 
relativos à disponibilidade e à qualidade da água e do solo. Em muitas bacias hidrográficas já não 
existe água suficiente para atender às demandas em épocas de estiagem. Nesse contexto, o processo 
de infiltração é de fundamental importância para o manejo e a conservação do solo e da água. Este 
fator é ainda, determinante para a ocorrência de escoamento superficial, responsável por processos 
indesejáveis como a erosão e as inundações (BRANDÃO et al., 2006).  

Alguns fatores podem afetar o processo de infiltração da água no solo. Dentre esses podemos 
citar: conteúdo inicial da água no solo; condutividade hidráulica do solo; superfície do solo 
(compactação por selamento devido ao impacto das gotas de chuva); presença de camadas com 
baixa permeabilidade; duração da chuva ou irrigação (CARLESSO e ZIMMERMANN, 2000).  

 Segundo Silva et al. (2003), a capacidade de infiltração é influenciada principalmente pelas 
características físicas da camada superficial, que é afetada pelo manejo do solo, cobertura vegetal e 
resíduos culturais, atividades biológicas, rugosidade superficial, e declividade do solo. 

O tipo e a quantidade de cobertura do solo, por evitar o impacto direto das gotas de chuva e 
pelos canais preferenciais formados pelo sistema radicular das plantas, também são fatores 
determinantes do processo de infiltração (FARIA et al., 1998). 

O processo de infiltração da água no solo pode ser descrito por equações ou modelos, que 
permitem simular diferentes fases do processo: infiltração inicial, básica e a drenabilidade do solo. 
Um modelo dos empregados, principalmente em manejo de irrigação, é a equação potencial de 
Kostiakov. Outro modelo é a equação de Horton, descrita na forma de uma equação exponencial. 
Ambos os modelos apresentam coeficientes que podem ser estimados por meio de regressão a partir 
de dados de ensaios de infiltração no campo. 

O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo comparativo do processo de infiltração de 
uma parcela florestada com eucalipto, de uma área de reserva legal com campo nativo sem 
pastoreio e de outra com campo nativo, com pastoreio convencional em Bioma Pampa na metade 
sul do RS. 

ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi desenvolvido em duas microbacias com características semelhantes de solo, 
regime de precipitação e relevo. As microbacias localizam-se no município de Rosário do Sul 
(Figura 1) e possuem diferentes coberturas vegetais: Floresta plantada com eucalipto, reserva legal 
com campo nativo sem pastoreio e campo nativo com pastoreio convencional, ambas localizadas na 
porção sudoeste do RS, entre os rios Santa Maria e Ibicuí da Armada. 

Segundo Silveira et al. (2005), a bacia hidrográfica do rio Santa Maria está localizada na 
fronteira Sudoeste do Rio Grande do Sul, fazendo divisa com o Uruguai, abrangendo seis 
municípios, numa área de 15.754 km2, a qual corresponde a cerca de 5,6% da área do RS.  

Esta bacia hidrográfica caracteriza-se especialmente pela atividade agropecuária, 
apresentando paisagens típicas da fronteira gaúcha, onde a pecuária extensiva tradicional se mescla 
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com a orizicultura moderna, em campos entremeados com várzeas ocupadas por rotação de 
pastagem natural e lavoura de arroz (UFSM, 2006). 

Segundo Eckert e Caye (1995) o clima é Temperado Tropical, apresentando uma faixa de 
variação de precipitação entre 1500 a 1600 mm/ano. Apresenta ainda uma temperatura média anual 
em torno dos 18ºC, com mínima média próximo dos 12ºC e máxima média em torno dos 23ºC, 
podendo apresentar temperaturas negativas no período de outono-inverno com geadas. 

 
Figura 1- Mapa de localização das microbacias com respectivas coordenadas. 

 
A microbacia Florestada (Figura 2) com silvicultura de eucalipto para celulose, pertence à 

multinacional Stora Enso. O cultivo do Eucalipto nesse local é regido pela legislação ambiental do 
RS, além de normas de certificação como a ISO 14.000. A área de contribuição desta microbacia é 
de 92 hectares (0,92 km2), sendo 48,84 ha destes, cobertos por eucaliptos e 43,2 ha de Área de 
Preservação Permanente somados à Reserva Legal (campo nativo abandonado).  

 

 
Figura 2 - Microbacia Florestada e Reserva Legal. Detalhe da Reserva Legal, Rosário do Sul, RS, 2011. 

 
A microbacia do campo nativo com pastoreio (Figura 3) localiza-se na localidade do Campo 

Seco - Fazenda de Ildo Spanevello a 11 km da sede do município. Apresenta 100% de criação 
extensiva de gado para corte em pastagem nativa do bioma pampa (vegetação campestre nativa) e 
área de captação da bacia de 21 ha (0,21 km2). 
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Figura 3 – Microbacia de campo nativo com pastoreio, Rosário do Sul, RS, 2011. 

 
 
MATÉRIAS E MÉTODOS 

O estudo foi desenvolvido a partir de ensaios de infiltração realizados em 24 pontos 
amostrais, localizados em solos classificados como Argissolo Bruno Acinzentado Alítico em 
transição para os Planossolos da Depressão Central (STRECK et al., 2008).  

A escolha de cada ponto levou em consideração a facilidade de acesso e os diferentes tipos de 
uso do solo. Em cada uso do solo foram consideradas duas altitudes na mesma vertente para a 
caracterização da infiltração no perfil do terreno. 

Para determinação dos valores infiltrados, utilizou-se infiltrômetros de anéis concêntricos ou 
de duplo anel, que é o equipamento comumente empregado para mensuração da infiltração devido, 
sobretudo, à simplicidade e facilidade de execução dos testes (BERNARDO, 1995).  

Esse método consiste basicamente de dois anéis de metal, sendo que o externo auxilia na 
redução das perdas laterais de água na infiltração do anel interno. As medições da lâmina infiltrada 
somente são realizadas no anel interno. Após iniciado o processo, a infiltração da água no solo é, 
normalmente, medida continuamente até um tempo mínimo de 120 minutos (CARLESSO e 
ZIMMERMANN, 2000).  

 Os anéis metálicos possuem diâmetros de 25 e 50 cm, ambos com 30 cm de altura e cravados 
a 15 cm no solo. A infiltração foi medida pela determinação da variação de leitura (0 a 100 cm) 
obtida na régua instalada num tubo de PVC de 100 mm (Figura 4) pelos intervalos de tempos pré-
determinados conforme literatura. Essas medições foram realizadas nos intervalos de tempo de 5, 
10, 15, 20, 30, 60, 90 e 120 minutos. 

 

 
Figura 4 - A) Infiltrômetro na área de campo com pastoreio. B) Infiltrômetro na área florestada. C) Infiltrômetro na área 

de reserva legal, Rosário do Sul, RS, 2011. 
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A determinação da infiltração foi efetuada com oito repetições simultâneas por área, quatro 
repetições na cota superior (Pontos 1, 3 e 5) e quatro repetições na cota inferior (Pontos 2, 4 e 6) 
para cada uso diferenciado do solo: campo nativo com pastoreio, floresta plantada com eucalipto e 
reserva legal, totalizando seis locais com quatro repetições cada, conforme esquema da figura 5. 

 
 

Campo  Floresta  Reserva legal  

Ponto 1 

Ponto 2 

Ponto 3 

Ponto 4 

Ponto 5 

Ponto 6 

Cota Superior  

Cota Inferior  

 
Figura 5- Croqui do experimento. 

 
Com os dados de infiltração obtidos, foram ajustadas equações para taxa de infiltração 

conforme o modelo de Horton equação 1 e Kostiakov equação 2, descritos por Brandão et al., 
(2006). 

As equações de Horton e Kostiakov são expressas por: 
 

   I = If + (Ii – If). ℮-βt
                                                                   (1)   

                                                                                                                                     
  I = α k t (α-1) 

                                                                                            (2)  
                                                                                                            

Onde: 

 I = taxa de infiltração num instante qualquer (mm/h); Ii = taxa de infiltração inicial (mm/h); 
If = taxa de infiltração final ou básica – solo em condição de saturação (mm/h); t = tempo (horas) e 
α e k = parâmetro determinado estatisticamente a partir das medições de campo. 

O modelo de Kostiakov é uma equação empírica do tipo potencial onde os dois parâmetros, k 
e α, são constantes que dependem do solo, das suas condições iniciais de umidade e segundo 
Carvalho et al. (1999) da taxa de variação da quantidade de água que se infiltra ao longo do tempo. 
O comportamento do parâmetro k representa a taxa de infiltração sob condições de insaturação, 
sendo que quanto maior a capacidade de infiltração maior o valor de k. Valores mais altos de 
capacidade de infiltração são esperados para valores menores de umidade inicial do solo. O 
parâmetro α representa a infiltração acumulada com o tempo. Se essas taxas diminuem ao longo do 
tempo, o expoente α terá seu valor elevado para refletir uma relação mais linear entre a infiltração 
acumulada e o tempo (CARVALHO et al., 1999). Esses parâmetros não tem significado físico 
próprio, e são avaliados a partir de dados experimentais, podendo ser determinados estatisticamente. 
Entretanto, o modelo de Kostiakov não pode ser aplicado a outros tipos de solo e condições 
diferentes das condições em que os parâmetros k e α foram determinados (BRANDÃO et al., 2006).  

Já o modelo de Horton considera que a redução da taxa de infiltração com o tempo é 
fortemente controlada por fatores que atuam na superfície do solo, dentre esses, selamento 
superficial, expansão e contração do solo (PREVEDELLO, 1996). O parâmetro β do modelo de 
Horton representa a velocidade de decaimento da capacidade de infiltração. Quanto menor for o 
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valor de β, a capacidade de infiltração reduz-se mais rapidamente do que nos casos em que ele é 
mais elevado (PINHEIRO et al., 2009). O parâmetro If tem o valor máximo limitado pela 
percolação, tendo influência dos macroporos. 

Após a obtenção da taxa de infiltração para cada infiltrômetro, analisou-se individualmente os 
resultados obtidos, seguido da análise de consistência e/ou eliminação dos testes que apresentaram 
incoerência nos resultados. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com os dados de campo consistidos, realizou-se o ajuste do modelo de Horton e de 
Kostiakov. Primeiramente, realizou-se o ajuste individual dos modelos para cada teste considerado 
consistente. Os parâmetros ajustados e suas estatísticas podem ser visualizados na tabela 1.  

 
Tabela 1- Parâmetros do modelo Horton e Kostiakov ajustados para os valores médios de capacidade de 
infiltração. 

Área/Prática de Manejo 
Modelo Horton  Modelo Kostiakov 

If (mm/h) β r² k α r² 
CAMPO (Área 1) 8,90 5,11 0,97 0,15 0,58 0,88 
CAMPO (Área 2) 45,37 11,58 0,98 0,24 0,75 0,59 
FLORESTADA (Área 3) 73,80 15,28 0,99 0,54 0,69 0,55 
FLORESTADA (Área 4) 98,71 13,33 0,97 0,62 0,74 0,59 
RESERVA LEGAL (Área 5) 21,20 18,73 0,99 0,31 0,58 0,62 
RESERVA LEGAL (Área 6) 73,30 4,30 0,89 0,45 0,69 0,75 

 

Análise comparativa  

Horton x Kostiakov 

Comparando-se os resultados obtidos para as áreas de diferentes usos do solo, o modelo de 
Horton ajustou-se melhor aos dados observados de capacidade de infiltração do solo, explicando 
melhor seu comportamento. Porém, analisando as médias da área de reserva legal, o coeficiente de 
determinação r² médio da taxa de infiltração do modelo de kostiakov com os dados observados 
mostrou-se satisfatório (r² 62-75%). Demonstrando um padrão diferente em relação às outras áreas 
de diferentes usos do solo, onde o ajuste pelo modelo de kostiakov não foi satisfatório. Isto pode 
indicar que, para a área de reserva legal, a taxa de infiltração real pode ser razoavelmente explicada 
em aproximadamente 80% pelos parâmetros que englobam a equação de kostiakov. Enquanto que 
para as outras áreas de diferentes usos do solo, esta percentagem situou-se na faixa de 60% apenas, 
indicando uma fraca correlação, comparando aos valores do coeficiente de determinação r² obtidos 
com o ajuste pelo modelo Horton (89% - 99%). 

 Em vista disto, o modelo de Horton foi adotado para as análises posteriores, que se referem 
aos efeitos dos diferentes usos de cobertura de solo e da variação das cotas de altitude dentro do 
mesmo uso do solo. 
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Diferenças de altitude 

Comprando-se os resultados individuais para as áreas nas cotas superiores e as áreas das cotas 
inferiores pode-se inferir que a posição do perfil do terreno em função dos processos de erosão e 
deposição influência a capacidade infiltração no perfil. 

Os valores apresentados do parâmetro If para as cotas mais baixas foram, para os três tipos de 
uso distintos de cobertura do solo analisados, maiores do que nas cotas mais altas. Demonstrando 
que nesta localização o solo tem o maior potencial de absorção de água e, portanto um maior tempo 
de encharcamento e menor volume escoado superficialmente para uma mesma intensidade de chuva 
em comparação com as áreas de cota mais alta. 

Usos 

Visualizando os valores médios para o parâmetro If  da equação de Horton percebe-se que a 
infiltração final é maior para a área florestada em relação às áreas de campo e reserva legal. Os 
valores dos If das áreas 3 e 4 florestadas foram de 73,80 e 98,71 mm/h respectivamente, seguido da 
área de reserva legal 6, área de campo 2, reserva legal 5 e área de campo 1 que apresentaram os 
valores de 73,30 ; 45,37 ; 21,20 e 8,90 mm/h. 

Observa-se que na área de campo 2, o If apresentou um maior valor do que a reserva legal 5. 
A hipótese é que, nestas duas áreas as características pedológicas do solo devido à variação da 
posição no perfil do terreno, influenciaram mais fortemente o processo de infiltração básica, do que 
do uso e cobertura do solo. Ainda, entre as áreas de campo e reserva legal, os parâmetros de If 
apresentaram valores maiores na área de reserva legal. Porém, de forma geral, tomando-se as 
médias por uso, percebe-se significativamente que a floresta possui maior taxa de infiltração, 
seguido da reserva legal e finalmente pelo campo nativo, podendo-se afirmar, que, neste 
experimento, percebeu-se diferenças segundo a cobertura do solo. 

CONCLUSÕES 

A equação de Horton mostrou-se mais adequada, através da verificação do valor do 
coeficiente de determinação r², para representar o processo de infiltração de água no solo quando 
comparada com a equação de Kostiakov. 

Em todos os usos do solo a capacidade de infiltração nas cotas inferiores foram maiores do 
que nas superiores, isso está de acordo com o esperado, dado que os solos mais baixos possuem 
uma maior deposição de sedimentos. 

 A área com cobertura florestada apresentou maior capacidade de infiltração comparada à área 
de campo nativo com pastoreio, sendo um indicativo de que o solo nesse local apresenta-se melhor 
estruturado (presença de matéria orgânica) e da influência das raízes como caminhos preferências 
de água, aumentando a capacidade de infiltração. Em princípio, considerando o aspecto da 
infiltração, não há indicativos que o uso da cobertura florestada irá ocasionar impactos negativos ao 
meio-ambiente, pois o aumento da capacidade de infiltração auxilia na regularização dos cursos 
d’água, na diminuição do escoamento superficial e, por consequência, na menor erosão do solo nas 
superfícies vertentes. 

O parâmetro do modelo de Horton If mostrou-se satisfatório como indicador, o que significa 
que o mesmo é um potencial indicador quantitativo no impacto do uso do solo nos processos 
hidrológicos. 
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O sistema de anéis concêntricos ou infiltrômetro de duplo anel, se mostrou de fácil instalação, 
transporte, entendimento não havendo dificuldades para a sua aplicação, podendo ser amplamente 
utilizado como um sensor de impacto de mudança de atividade sobre o uso do solo. 
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