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RESUMO: A infiltração é definida como o fenômeno, no qual a água atravessa a superfície do 
solo. Em suma, consiste em um processo de grande importância na prática, pois o mesmo está 
diretamente atrelado ao escoamento superficial, que é o grande causador de transtornos 
envolvendo a formação de processos erosivos, alagamentos e inundações. Diante disso, o 
conhecimento da infiltração em uma localidade, contribui para a elaboração de políticas públicas 
envolvendo drenagem e irrigação. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo averiguar a 
capacidade de infiltração de água em diferentes condições de uso do solo em um câmpus da 
Universidade Federal de Sergipe, para assim, ser possível verificar em qual local há o maior risco 
de surgimento de impactos. Dessa maneira, foram realizados experimentos de infiltração de água 
nos seguintes solos: solo exposto, solo em área plantada de eucalipto, solo com vegetação 
nativa. Para a realização dos mesmos, foi seguida a metodologia proposta por Guerra (1996), 
com a utilização de um infiltrômetro adaptado de PVC. Assim, diante dos resultados obtidos, se 
constatou que a área com plantação de eucalipto apresentou a pior taxa de infiltração, em 
comparação com as outras áreas estudadas. 
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INTRODUÇÃO 

A infiltração consiste no movimento que a água realiza dentro da superfície do solo, 
podendo ser resultado das relações de interdependência dos mecanismos de entrada na 
superfície, de estocagem e de transferência de umidade do solo. (COELHO NETO, 1998). 

Nesse sentido, em momentos de precipitação, quando as gotas de água atingem a 
superfície de um terreno, a água pode correr pela superfície ou infiltrar no solo. Contudo, em 
chuvas com intensidade maior do que a capacidade de absorção do solo, ocorre a formação do 
escoamento superficial. 

Com a ocorrência da infiltração, a água começa se movimentar no solo, desenvolvendo o 
fenômeno da percolação, onde a água segue em várias direções para o nível freático. Por outro 
lado, conforme a capacidade máxima de absorção de água pelo solo é atingida, se propicia a 
formação do escoamento superficial, o que pode causar transtornos como erosões e enchentes. 
(GUERRA, 1996). 

Nessa conjuntura, estudos acerca da infiltração de água no solo, podem ser essenciais para 
compreender como ocorre a entrada de água em diferentes situações de solo. Tornando com 
isso, relevante pesquisas acerca da formação de processos erosivos e características do solo, 
juntamente com a capacidade de infiltração de água.  

É válido ressaltar que características como as modificações antrópicas, como arruamento e 
canalizações, devem ser levadas em consideração. Além disso, a capacidade do solo em 
absorver água e a formação do escoamento superficial, está ligada diretamente a presença de 
vegetação. (VIEIRA, 1998). 

As espécies arbóreas exercem um papel importante na dinâmica da água nos solos, pois 
contribuem de forma relevante para reter um maior volume de água, ao contrário de solos 
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desvendados, onde a velocidade do escoamento superficial é maior, pois os mesmos apresentam 
baixam capacidade de reter água.  

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo estimar avaliar a capacidade de 
infiltração de água em 3 condições de uso do solo, em um câmpus da Universidade Federal de 
Sergipe, para assim, averiguar como a situação do solo influência na infiltração. 
 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 A área em estudo consiste no Câmpus Rural (Figura 1) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), o mesmo possui uma área de aproximadamente 156 hectares, na qual, em torno de 20% é 
usada para atividades de ensino, pesquisa e extensão, por parte dos integrantes do CCAA – 
Centro de Ciências Agrárias Aplicadas da UFS. 

Diante dos usos, no local há a presença de estufas, reservatórios escavados, residência 
para funcionários, plantações de diversas culturas e criação de alguns animais como, peixes, 
aves e mamíferos. 
 

 
Figura 1. Localização do Câmpus Rural da Universidade Federal de Sergipe. 

 

A partir deste cenário, a metodologia utilizada para os testes de infiltração foi composta da 
seleção de três condições de uso do solo diferentes: solo exposto, solo em área de floresta 
natural, solo em área de floresta plantada de Eucalipto. Com isso, em cada um desses 3 locais, 
foram selecionados 3 pontos, para realizar 3 repetições. Assim, em cada condição de solo, 
ocorreram 3 experimentos. 

As florestas naturais são definidas como as áreas em que não ocorreu retirada da 
vegetação original. Possivelmente correspondem à locais com solos de significativa porosidade, 
especialmente macroporosidade. Diante disto, Estes macroporos funcionam geralmente como 
caminhos preferenciais que viabilizam a infiltração e a recarga dos aquíferos. 

As áreas plantadas de Eucalipto, de maneira geral, são definidas como áreas que podem 
levar ao ressecamento do solo, porém estas plantações possivelmente elevam a quantidade de 
húmus na terra, melhorando as condições de fertilidade do solo. Além disto, plantações de 
Eucalipto também são usadas para recuperar solos degradados. 

As extensões de solo exposto, são locais em que o solo não possui proteção nenhuma de 
vegetação, sendo que já ocorreu a retirada de espécies arbóreas. Deste modo, em áreas com 
estas características, o solo tende a sofrer compactação e, consequente, torna-se menos poroso, 
afetando a infiltração de água. 

Sob estas considerações, foram realizados teste de infiltração de água nestas três 
condições de uso do solo. Para realização deste experimento de filtração foi utilizado um 
infiltrômetro adaptado de Hills de PVC e empregada a metodologia proposta por Guerra (1996).  
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O infiltrômetro de Hills consiste em um cilindro de 15 cm de altura por 10 cm de diâmetro, 
onde é 5 cm no solo e mais tarde colocada uma régua graduada nos 10 cm internos restantes do 
aparelho. Para iniciar o experimento é despejada água dentro do infiltrômetro e assim é 
monitorada a altura da água no instrumento a cada minuto na régua, até o ensaio chegar aos 30 
minutos. (GUERRA, 1996). 

A água colocada forma uma lâmina dentro do tubo, como é monitorada a sua altura a cada 
minuto, é possível saber o volume infiltrado em função do tempo (volume/tempo).  

A taxa de infiltração tornou-se conhecida, verificando o valor da altura da água infiltrada da 
água em um instante, e multiplicando o mesmo pela área do tubo, que possui um diâmetro de 10 
cm. Assim, foi obtida a infiltração acumulada com a soma de todos os volumes infiltrados a cada 
minuto.   

Neste sentido, foi calculada a média aritmética de água infiltrada, somando as taxas de 
infiltração e dividindo pelo tempo, nos 3 pontos de cada uma das áreas em que foram realizados 
os experimentos. Com isso, se obteve a média global de cada área, somando a média da taxa de 
infiltração dos 3 pontos e dividindo por 3.  

Por fim, foram elaborados gráficos que revelam o comportamento da água no processo da 
infiltração, e evidencia a média de água infiltrada a cada minuto de experimento nas 3 áreas em 
estudo. Com isso, se percebe que nos primeiros instantes, ocorre maior taxa de infiltração, e com 
o passar do tempo, a quantidade infiltrada tende a se estabelecer. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a realização dos experimentos de infiltração de água, foi possível determinar a média 
da taxa de infiltração em cada ponto de realização do experimento nas 3 áreas selecionadas e, 
com isso, foi determinado a média global da taxa de infiltração em cada uma das três condições 
de uso do solo e o seu respectivo desvio padrão, em área de solo exposto (Tabela 1), área de 
floresta natural (Tabela 2) e área de floresta plantada de Eucalipto (Tabela 3).  
 

Tabela 1. Valores dos experimentos de infiltração na área de solo exposto. 

Ponto Média da taxa de infiltração (ml) 

1 23,807 
2 22,825 
3 24,298 

Média global da taxa de infiltração (ml) = 23,643 

Desvio Padrão = 0,749 

 

Tabela 2. Valores dos experimentos de infiltração na área de florestal natural. 

Ponto Média da taxa de infiltração (ml) 

1 36,570 
2 34,115 
3 35,588 

Média global da taxa de infiltração (ml) = 35,424 

Desvio Padrão = 1,235 

 

Tabela 3. Valores dos experimentos de infiltração na área de floresta plantada de Eucalipto. 

Ponto Média da taxa de infiltração (ml) 

1 21,107 
2 20,616 
3 21,353 

Média global da taxa de infiltração (ml) = 21,025 

Desvio Padrão = 0,374 

 
A média global da taxa de infiltração de água em área de solo exposto foi de 23,643 ml, 

mostrando assim, que na área em questão, em locais onde não há presença de vegetação a taxa 
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de infiltração provavelmente é baixa. Respeitando com isso, diversos estudos que provam que em 
lugares de solo totalmente exposto, a compactação do solo é maior. 

Como existe esse fato de ocorrer a compactação no solo, não há uma boa ocorrência de 
infiltração, o que proporciona um escoamento superficial na área que provoca assoreamento de 
corpos d’agua. 

Neste sentido, a Figura 2 mostra o comportamento da taxa infiltração de água no solo em 
área de solo exposto, revelando o quanto de água foi infiltrando ao longo do tempo. Nos 5 
primeiros minutos a taxa de infiltração é elevada, infiltrando mais de 50 ml, e após 10 minutos de 
experimento a infiltração torna-se mais constante e menor, infiltrando até o final menos de 10 ml 
de água. 
 

 
Figura 2. Volume de água infiltrado em função do tempo na área de solo exposto. 

 
Na área de floresta natural, a média global da taxa de infiltração foi de 35,424 ml, revelando 

assim que no local em que há vegetação, a infiltração de água no solo ocorreu de maneira 
bastante satisfatória. Possivelmente, em razão de ocorrer maior atividade microbiana na relação 
solo-planta, o comportamento de infiltração ocorreu regular (Figura 3). 

Como como ser visualizado na Figura 3, até os 15 primeiros minutos do experimento a taxa 
de infiltração ficou em torno de 100 ml, e após este tempo se tornou mais constante até o final do 
experimento. Assim, percebe-se que na área a infiltração está ocorrendo regularmente e de 
maneira satisfatória, em razão de infiltrar um grande índice de água. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 3. Volume de água infiltrado em função do tempo na área de floresta natural. 

 
O estudo realizado na área de floresta plantada de Eucalipto revela uma taxa de infiltração 

baixa, menor inclusive do que os experimentos realizados em área de solo exposto.  
A média global de infiltração obtida foi 21,025 ml, com isso, é possível constatar que o local 

está compremetido do que diz respeito a infiltração de água.  A Figura 4 revela o comportamento 
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do experimento na área de floresta plantada de Eucalipto, onde se pode averiguar um 
comportamento bastante parecido  com o experimentos em área de solo exposto. 

De acordo Silva et al. (2011), uma das características que diminuem a perda de água e solo 
em monoculturas de eucalipto, corresponde ao plantio em níveis somados a presença de 
cobertura vegetal e também de serapilheira, situação encontrada em área de plantação adultas. 
 

 
Figura 4. Volume de água infiltrado em função do tempo na área de floresta plantada de 

Eucalipto. 
 

Como pode ser visualizado a Figura 4, os 10 primeiros minutos de experimento na área em 
que ocorre as plantações de Eucalipto a taxa de infiltração foi em torno de 50 ml, e após este 
tempo tornou-se mais estável, infiltrando em torno de 10 ml até o final do experimento. 

 A partir disto, é possível perceber que o tipo de cobertura e condição do solo é um fator 
contribuinte para o comportamento diferenciado na taxa de infiltração de água no solo. 

 

 

CONCLUSÕES 

Diante do exposto, pode-se apontar que a infiltração está comprometida na área de solo 
exposto que tende a entrar em processo de encrostamento no local. Além disto, a área de 
Eucalipto também apresentou valores baixos de infiltração, ultrapassando a área onde não há 
vegetação nenhuma, necessitando assim, de medidas corretivas no solo, para dimunir processos 
de compactação.  

Neste contexto, é necessário traçar um planejamento e organização dos locais, inserindo 
vegetação diversas na área, para assim, recuperar a dinâmica de infiltração de água no solo e 
diminuir avanços de encrostamento e erosão. 
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