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RESUMO: A infiltração de água no solo é o processo com que a água infiltra na 

superfície para o interior do solo, podendo-se definir também como sendo o fenômeno 

de penetração da água e redistribuição através dos poros ao longo do perfil. O trabalho 

foi desenvolvido na Fazenda Bom Jardim a qual está localizada no município de 

Pedrinhas, Sergipe. A velocidade de infiltração básica (VIB), foi determinada seguindo 

metodologia de BERNARDO et al., (2008), utilizando-se o método dos anéis 

infiltrômetros, que consiste em dois anéis, alocados concentricamente em nível, com o 

menor possuindo diâmetro de 25 cm e o maior com 50 cm, e altura de 30 cm, cravados 

até a metade. Quando observado os dados, nota-se que a velocidade de infiltração 

básica da água no solo em estudo foi de aproximadamente 9,0 mm.h-1. Mediante aos 

resultados apresentados, é possível afirmar que o solo da propriedade Bom Jardim 

apresenta alto risco à erodibilidade devido a sua baixa velocidade de infiltração básica. 

Logo, as práticas de conservação do solo devem ser realizadas de forma imprescindível 

no intuito de garantir a sua exploração de forma sustentável.  

Palavras-chave: Condutividade Hidráulica, VIB, Erodibilidae. 

INTRODUÇÃO  

A infiltração de água no solo é o processo com que a água infiltra na superfície 

para o interior do solo, podendo-se definir também como sendo o fenômeno de 

penetração da água e redistribuição através dos poros ao longo do perfil, sob a ação da 

gravidade, até atingir a capacidade de armazenamento de água no solo (ARAÚJO et 

al., 2018). Já para Bernardo et al.  (2008), a velocidade de infiltração da água no solo 

(VI) 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. 

Reichardt (1987) relata que no início da infiltração, quando o solo está 

consideravelmente seco, o potencial matricial é relativamente grande em relação ao 

potencial gravitacional. Ao longo do tempo de infiltração, com o umedecimento do solo 

e redução do potencial matricial, o gradiente de potencial total passa a ser igual ao 

potencial gravitacional.  
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Neste contexto, Silveira et al. (2018) afirmam que a textura e estrutura do solo 

influenciam diretamente na velocidade da infiltração, podendo diminuir com o aumento 

do tempo de aplicação de água, ou seja, a princípio é relativamente alta (quando o solo 

está parcialmente seco), e reduz tendendo a apresentar valores constantes, 

denominado, velocidade de infiltração estabilizada (Ko), ou ainda velocidade de 

infiltração básica da água no solo (VIB).  

Entre as propriedades físicas do solo, a infiltração é uma das mais importantes 

quando se estudam fenômenos que estão ligados ao movimento da água e 

quantificação da parcela de chuva ou lâmina de irrigação que não infiltram no solo, 

ocasionando o escoamento superficial (CECÍLIO et al., 2013). O escoamento superficial 

da água no solo é um dos principais fatores responsáveis pela erosão dos solos 

brasileiros já que ocorrem de forma pouco notável em sua fase inicial com destaque 

para áreas com relevo movimentado. Além do relevo, alguns outros aspectos como a 

inexistência de práticas conservacionistas e o mal manejo da irrigação tendem a 

potencializar o problema. 

Mediante a isso, o presente trabalho teve como objetivo realizar a estimativa da 

velocidade de infiltração básica da água no solo na Fazenda Bom Jardim no município 

de Pedrinhas, Sergipe. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desenvolvido na Fazenda Bom Jardim a qual está 

localizada no município de Pedrinhas, Sergipe. A propriedade tem como principais 

atividades agrícolas a fruticultura (citros e maracujá). O município de Pedrinhas está 

localizado no Leste Sergipano com área territorial de aproximadamente 33,144 km². 

Possui precipitação média anual de 1.263 mm, temperatura média anual de 26,2 Cº 

estando a 173 metros acima do nível do mar. 

Segundo a Embrapa (1973) na região existe a predominância de solos da classe 

Argissolo Vermelho-Amarelo. O solo constituído por material mineral, que têm como 

características diferenciais a presença de horizonte B textural de argila com baixa 

atividade, ou alta, conjugada com saturação por bases baixa ou caráter alético. O 

horizonte B textural (Bt) encontra–se imediatamente abaixo de qualquer tipo de 

horizonte superficial, exceto o hístico. EMBRAPA (1973) & JACOMINE (2009). Neste 

contexto, é possível afirmar que a propriedade possui grande homogeneidade em 

relação aos solos existentes apresentando poucas alterações no seu relevo. 

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

BERNARDO et al., (2008), utilizando-se o método dos anéis infiltrômetros, que consiste 

em dois anéis, alocados concentricamente em nível, com o menor possuindo diâmetro 

de 25 cm e o maior com 50 cm, e altura de 30 cm, cravados até a metade. O anel externo 

tem como finalidade reduzir o efeito da dispersão lateral da água infiltrada do anel 

interno. Assim, a água do anel interno infiltra no perfil do solo em direção predominante 

vertical, o que evita a superestimativa da taxa de infiltração. 

Fazendo uso de uma régua, é medido a infiltração vertical da água no anel interno, 

em intervalos em tempos de 2, 3, 5, 10, 15, 30 e 60 minutos. Os intervalos de tempo só 

são aumentados a partir do momento em que as leituras tornam-se constantes no 

mesmo intervalo. Assim que estabilizado, é empregado o intervalo superior na tentativa 
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de acompanhar as decrescentes taxas de infiltração. O critério adotado neste trabalho 

para condição de taxa de infiltração constante é quando o valor de leitura da carga de 

água no cilindro interno torna-se próximo pelo menos três vezes. 

A partir dos dados obtidos em campo foi possível determinar o tempo e a infiltração 

acumulados e a velocidade de infiltração básica (mm h -1 ) e classificá-la de acordo com 

a tabela abaixo. 

Tabela 1. Classificação da velocidade de infiltração da água no solo. 

Classe Ko (mm.h-1) 

Muito lenta < 2 

Lenta 3 - 5 

Moderadamente Lenta 6 – 12 

Moderada 13 - 30 

Moderadamente Rápida 31 - 60 

Rápida 61 - 100 

Muito Rápida 101 - 200 

Extremamente Rápida > 200 
Fonte: NETO et al., (1999) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analisando o gráfico (Figura 1), é possível observar que a velocidade de infiltração 

inicial da água no solo foi de aproximadamente 12 mm.h¹. Como de esperado, ocorreu 

a redução da infiltração em função do tempo apresentando depleção considerável por 

volta dos primeiros 15 minutos de análise. Este fenômeno pode estar relacionado aos 

chamados “bioporos’ os quais são formados principalmente pela decomposição dos 

sistemas radiculares das plantas além de outros tipos de matéria orgânica.  

Serafim et al., (2013), em seu trabalho afirma que os “bioporos” são formados 

pelas raízes e organismos do solo afetando diretamente na infiltração da água no 

mesmo.Já por volta dos 30 minutos de análise, a velocidade de infiltração média chega 

próximo do ponto de condutividade hidráulica do solo. Isto ocorre devido a um menor 

gradiente matricial quando comparado com as camadas superiores do solo. Este 

comportamento hidráulico demonstra a influência do horizonte “B” textural na drenagem 

do solo. 

Quando observado os dados, nota-se que a velocidade de infiltração básica da 

água no solo em estudo foi de aproximadamente 9 mm.h-1. Segundo Netto et al., (1999), 

este solo pode ser classificado com moderadamente lento já que o mesmo encontra-se 

entre 6 e 12 mm.h-1. Neste mesmo sentido, Bernardo et al., (2008) relacionam a textura 

dos solos com as suas respectivas VIB’s onde 9,0 mm.h-1 é enquadrado como solo de 

textura franco-argilosa corroborando com as análises anteriormente realizadas pela 

Fazendo Bom Jardim. 
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Figura 1: Velocidade de infiltração no Argissolo Vermelho-Amarelo na fazenda Bom 

Jardim, Pedrinhas-Sergipe.    

Em trabalho semelhante realizado por Padrón et al., (2015) em um Argissolo 

amarelo distrófico típico de textura franca foi encontrado valores próximos a 15,0 mm.h-

1. Ressalta-se que neste estudo, o solo possui características “francas” diferentemente 

do solo em questão o qual ocorre a predominância argilosa. Assim, é possível afirmar 

que o aumento dos teores de argila no solo influência de forma direta na redução da 

velocidade de infiltração da água.  

CONCLUSÕES 
Mediante aos resultados apresentados, é possível afirmar que o solo da 

propriedade Bom Jardim apresenta alto risco à erodibilidade devido a sua baixa 

velocidade de infiltração básica. Logo, as práticas de conservação do solo devem ser 

realizadas de forma imprescindível no intuito de garantir a sua exploração de forma 

sustentável.  
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