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RESUMO 
 

Conhecer as propriedades físicas e hidráulicas do solo é de fundamental importância, pois 
isso contribui significativamente para constatar problemas, com relação ao mau uso e ocupação, que 
podem desencadear problemas, como prejuízos ambientais econômico-financeiros e sociais. Nesse 
sentido o presente trabalho tem por finalidade determinar qual é a real capacidade de infiltração de 
água no solo da bacia hidrográfica Rio Bonito, Irati-PR. O recorte espacial adotado foi à bacia 
hidrográfica Rio Bonito, que está localizada na porção sudoeste do município de Irati-PR. O 
período de análise compreendeu os meses de Julho à Dezembro de 2014. A metodologia empregada 
e os materiais utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa envolvem ensaios de infiltração, 
elaboração de mapa de uso da terra, do modelo digital do terreno, através do software Quantum Gis 
2.2, imagens de satélite RapidEye, ano 2012 proveniente do Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
cartas topográficas e cartas de solos. Os ensaios de infiltração foram realizados com anéis 
concêntricos com diâmetro de 25 e 50 cm, em 4 pontos da bacia sendo em diferentes usos da terra e, 
para cada ponto, repetições na alta e média vertente. Posteriormente foi aplicada a equação de 
Kostiakov, que possibilitou determinar a capacidade de infiltração do solo, e ajuste na curva de 
infiltração, para os períodos de coleta, e dessa forma justificar a relação existente entre uso e 
ocupação da terra e a capacidade real de infiltração da água no solo para referida bacia. Ao avaliar 
as amostras de infiltração ao longo dos meses percebeu-se a influência de diversos fatores que 
contribuem para a modificação no índice de infiltração, destacam-se aqui como principais: a 
mudança na estrutura do solo pelo próprio preparo para a semeadura, o déficit hídrico, pisoteio de 
animais e o tipo de cobertura vegetal. O método utilizado para análise se apresentou eficaz, pois 
possibilita um aspecto visual da curva de infiltração, no entanto, não são recomendadas análises de 
infiltração muito longas, acima de uma hora de coleta. 
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INTRODUÇÃO 
 

Neste trabalho são apresentadas como relevantes a dinâmica de infiltração da água no solo sob 
diferentes tipos de uso da terra, levando em conta que as características de cada uso podem 
interferir na variabilidade de infiltração. Essas relações foram investigadas no âmbito da bacia 
hidrográfica do Rio Bonito em Irati-PR. 

A bacia hidrográfica é considerada por uma gama de autores como Tucci e Clarke (1997), 
Silva et al (2003), Guerra e Cunha (2006), Carvalho (2009), Rocha, (2011) como um adequado 
objeto de estudo, por possibilitar a atuação de diversos profissionais ligados às investigações no 
âmbito das questões sociedade – natureza e no campo de experimentos técnicos realizados nas mais 
diferentes áreas do conhecimento, a exemplo da Geografia que estuda essas relações. 

A infiltração se define por ser o processo pelo qual a lamina de água atravessa a superfície 
do solo, esse processo possui uma considerável importância, pois ele pode desencadear o 



escoamento superficial e, outros fatores dentro do ciclo hidrológico acarretando em processos 
indesejáveis como: erosão e inundação. 

Segundo Paixão et al  (2004) 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.  

No Pensamento de Fiorin (2008) o conhecimento da infiltração da água no solo é 
indispensável para solução de problemas relativos às áreas de irrigação e drenagem, conservação da 
água e do solo, assim como também o controle do deflúvio superficial, destacamos ainda que 
conhecer as propriedades físicas do solo, nos possibilita apresentar soluções para diversas áreas que 
apresentam problemas, que estejam correlacionadas com o solo, e seu uso e ocupação. 

A infiltração de água no solo segue um processo semelhante ao apresentado em alguns 
estudos desse tema, no qual inicialmente a infiltração apresenta-se em maior quantidade e, com o 
decorrer das mensurações vai apresentando uma alternância de maior e menor infiltração, ou vice e 
versa e, que está correlacionada com a permuta do perfil do solo, para daí então finalmente atingir 
seu ponto de saturação, ou infiltração constante, onde os valores passam a se repetir por uma 
sequencia de valores iguais, esse processo já fora descrito por vários autores, a exemplo de 
Sobrinho et al (2003), Brandão et al (2004) e Paixão et al (2004).  

Salientamos ainda que este processo pode ser sim semelhante em alguns estudos, no entanto 
a quantidade de água infiltrada é diferente, pois dependem das características específicas de cada 
local e do solo, assim como dos fatores atuantes como, características físicas do solo, profundidade, 
uso e ocupação da terra e declividade.   

Segundo Sobrinho et al (2003) no inicio da infiltração seu valor é elevado e, vai sendo 
reduzido com o tempo, até atingir a infiltração constante que ocorre no momento em que o solo fica 
saturado, sendo assim,  ao considerar chuva ou irrigação contínuas, a taxa de infiltração se 
aproxima, gradualmente, de um valor mínimo e constante, conhecido por taxa de infiltração básica 
(TIB), que no pensamento destes autores são imprescindíveis nos modelos utilizados para a 
descrição da infiltração de água no solo e dependem do selamento superficial provocado pelo 
impacto das gotas de chuva na superfície do solo. 

Na concepção de Simões e Coiado (2001) os efeitos do uso da terra sobre os solos podem 
ocorrer conforme a porcentagem da cobertura vegetal, sendo ela de grande importância para a 
conservação do solo.  

De acordo com Paula et al (2010) o uso da geotecnologias é essencial para definir o tipo de 
uso da terra em uma bacia hidrográfica e pode comportar uma análise unificada do ambiente que 
possibilita entender como questões relacionadas às alterações ambientais se comportam no espaço e 
interferem nos recursos hídricos, aceitando assim, que o ambiente seja estudado em partes para 
assim entendê-lo como um todo. 

Assim como o pensamento de Paula et al (2010) quanto aos sistemas de informação 
geográfica (SIG) aponta-se um marcante avanço nos métodos de análise do espaço de forma a 
agregar distintos fenômenos espaciais, técnicas como a fotointerpretação possibilitam que estudos 
de uso da terra se desenvolvam, em várias escalas, visando traçar análises fundamentais para um 
planejamento territorial adequado. No caso deste trabalho é indispensável para a elaboração de um 
mapa de uso da terra, que possibilita uma análise adequada da influência do uso e ocupação na 
infiltração de água no solo. 

Para Andrade et al (2009) a necessidade de adotar métodos e modelos cujas determinações 
baseiam-se em condições iguais às observadas, ressaltando que é a partir do momento em que a 
velocidade de infiltração é afetada pelo conteúdo inicial de umidade, assim como também pelas 
condições da superfície do solo. 

Segundo Brandão (2004) entre as equações desenvolvidas para representar matematicamente 
o processo da infiltração, as mais conhecidas são as de Kostiakov, Horton. 

Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo comparar os resultados da infiltração de 
água no solo as quais foram observadas no campo com os valos estimados pelos modelos de 



Kostiakov-Levis (1932) e Horton (1940) citado por Brandão (2004) sobre diferentes tipos de uso e 
ocupação da terra, para melhor compreender a capacidade real de infiltração de água no solo. 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A bacia hidrográfica do Rio Bonito (Figura1), ocupa a porção sudoeste do município de 
Irati-PR, apresenta uma extensão de 2.040,90 ha e é uma das contribuintes da bacia hidrográfica do 
Rio das Antas que é  de grande relevância para o município, pois abrange quase que totalmente o 
mesmo. É uma bacia hidrográfica de 4° ordem possuindo dois rios principais sendo eles Rio Bonito 
e Arroio do Meio. 

Parte-se do pressuposto, que para a presente pesquisa obtêm-se a verdade geral a partir do 
ciclo hidrológico, que engloba todos os domínios da água e sua distribuição no planeta, para o 
particular que consiste em compreender seus fatores e elementos como a infiltração de água no solo. 

 Essa afirmação torna-se a base para retirar outras considerações que irão compor a premissa 
menor, a exemplo, dos processos de infiltração da água no solo e que foram identificados em pontos 
definidos da bacia hidrográfica na qual foi desenvolvida a presente pesquisa. Esses dados 
possibilitam a conclusão, que dá subsídios para o entendimento do fenômeno pesquisado resultante 
da diferenciação da cobertura vegetal em um dado local. 

 
Figura 1) localização da bacia hidrográfica Rio Bonito Irati-PR 

 
Fonte: IBGE, 2010. Org: 
Autores, 2015. 
 

Com relação aos solos que compõe a bacia, destacam-se os Argissolos Vermelhos e 
Amarelos, Latossolos Vermelhos Eutróficos, Nitossolos Brunos Aluminicos e Cambissolos 



Háplicos (AGEITC, 2014), sendo mais representativos os Latossolos e os Cambissolos (Figura 2), 
sendo que as características desses solos se apresentam da seguinte forma: 
Argissolos Vermelhos e Amarelos- são solos cujo seu desenvolvimento exibe horizonte de acúmulo 
de argila, com cores vermelho-amareladas devido à presença da mistura dos óxidos de ferro 
hematita e goethita, apresentam a textura médio-argilosa, podendo mostrar-se em menor presença a 
textura média e média/muito argiloso. Apresentam também baixa a muito baixa fertilidade natural, 
com reação fortemente ácida e argilas de atividade baixa.  
Latossolos Vermelhos Eutróficos- corresponde a solos identificados em extensas áreas dispersas em 
todo o território nacional associados aos relevos, plano, suave ondulado ou ondulado. Ocorrem em 
ambientes bem drenados, sendo muito profundos e uniformes em características de cor, textura e 
estrutura em profundidade. 
Nitossolos Brunos Aluminicos- correspondem a solos com a cor bruna amarela pouco expressiva, e 
a diferenciação da divisão do horizonte é pouco notável, apresentam uma estrutura prismática que 
se desfaz em blocos quando seco. 
Cambissolos Háplicos Aluminicos- são identificados normalmente em relevos forte ondulados ou 
montanhosos, que não exibem horizonte superficial A húmico. São solos de fertilidade natural 
variável. Apresentam como principais limitações para uso, o relevo com declives acentuados, a 
pequena profundidade  e a ocorrência de pedras na massa do solo. 
 
Figura 2) Solos da bacia hidrográfica Rio Bonito- Irati-PR 

 
Fonte: Embrapa Solos, 2007. 
Org: Autores, 2014.  
 

De acordo com a concepção de Prado (2011) os solos classificados como Latossolos 
possuem menor disponibilidade hídrica, mesmo quando estes possuem muita argila, sua drenagem 
interna é muito acentuada secando muito rápido o perfil do solo em poucos dias, tendo nesse 
sentido uma acentuada infiltração. Para solos classificados como Argissolos a disponibilidade 
hídrica é muito variável, para os Cambissolos a disponibilidade hídrica varia de acordo com a 



profundidade, com a presença de mica e teores de silte que favorecem a retenção de água no solo, 
aumentando consideravelmente a infiltração. 

O MDE (modelo digital de elevação), foi obtido a partir da sobreposição das curvas de nível, 
(Figura 3) e revela um relevo plano (0 a 2,5 %), Suave ondulado (2,5 à 12%), Muito Ondulado (12 à 
50%),  Montanhoso (50 à 75%) e  Escarpado (75 à 100%). Segundo Ross (1997). 

Sendo assim, constatou-se que o relevo da área de estudo vai de Plano à Suave Ondulado. A 
partir do mapa hipsómetrico (Figura 3) constatou-se que a elevação da bacia varia de 740 a 920 
metros de altitude, sendo norte da bacia a área mais declivosa com maior concentração de vegetação 
e menos urbanizada. 

 
Figura 3) Hipsometria da Bacia Hidrográfica Rio Bonito Irati-PR 

 
Org. Autores, 2015. 

  
Quanto ao uso e ocupação da terra observa-se que a classe dominante é a florestal que 

corresponde a 45,1% (figura 4). O predomínio desta classe é mais evidente ao norte da bacia 
justamente onde se encontram as áreas mais declivosas, que impossibilitam o uso agrícola, entre 
outras atividades. Verificam-se também manchas de vegetação, sobretudo nas APPs (Áreas de 
Preservação Permanente).  

A cultura temporária é a segunda classe dominante com 35%, distribuída em toda a bacia, 
principalmente na parte central, sul e noroeste. Esta atividade econômica apresenta-se em maior 
evidência na bacia, visto que a maior parte da mesma está inserida na zona rural. Também está 
presente a classe pastagem (6,8%) nas porções noroeste, norte, sul, sendo mais representativa na 
porção central da bacia.  

A classe urbana corresponde a apenas 6,5% concentrada na porção leste da bacia, 
representada pelos bairros DER, Pedreira, Planalto, Camacuã, e Morro da Formiga. 

 



 
Figura 4) Uso e Ocupação da Terra da Bacia Hidrográfica Rio Bonito em Irati-PR  

 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente- MMA, 2011. 

Org: Autores, 2014. 
 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado o infiltrômetro manual de cilindros 
concêntricos, caracterizado por dois cilindros; um de 400 mm e outro de 900 mm de diâmetros, e 
uma bureta de PVC devidamente graduada para medir o volume de água adicionado no cilindro 
interno (400 mm), em intervalos de tempo de 5 minutos durante uma hora (adotado como tempo 
padrão). 

Nesse caso foi adicionada água aos poucos, no cilindro interno que havia sido enterrado 5 
cm no solo, tomando o devido cuidado para que não fosse modificada a estrutura do solo dentro do 
cilindro, baseado em critérios adotados por Zaluski e Antoneli (2014).  

Já o cilindro externo (900 mm) foi mantido constantemente com água, para que a 
infiltração lateral se tornasse uniforme, pois a força capilar impulsiona a água para cima e com isso 
a infiltração da água adicionada no cilindro interno seria alterada pela capilaridade. “A taxa de 
infiltração constante (taxa de infiltração básica) foi considerada quando a leitura do anel interno se 
repetiu pelo menos três vezes seguidas, conforme preconizam Brandão et al ( 2004).  

Os equipamentos de monitoramento (anéis duplos) foram fixados em locais pré-definidos 
na bacia pontos P1 (alta vertente) e P2 (baixa vertente) e a análise da variabilidade de infiltração foi 
realizada em quatro diferentes usos da terra, sendo 2 pontos por coleta em cada tipo de uso em três 
períodos distintos (julho, agosto e setembro, dezembro). Essas medidas vão caracterizar o 
comportamento das estações, inverno e a primavera (Figura 4).  

Segundo Antoneli e Thomaz (2009) o anel duplo evita que ocorra grande transferência de 
água pelas bordas do anel de infiltração, isso porque a água é colocada no anel externo e no anel 
interno, onde é feita a leitura da infiltração. Quando se usa esse procedimento possibilita que a 
infiltração ocorra verticalmente e não ocorram desvios de erro na taxa de infiltração.  



Os anéis foram colocados delicadamente no solo em torno de cinco centímetros de 
profundidade, a água foi posta constantemente, adotando uma lâmina de 2 a 5 cm de altura dentro 
dos anéis, e a medida da variabilidade de infiltração foi feita durante uma hora em intervalos de 
cinco minutos (adotado como tempo padrão aceito pelas normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT).  

O critério adotado neste trabalho são os mesmos usados por Paixão et al (2004) que 
consideram a taxa de  infiltração constante quando o valor de leitura da quantidade de água 
infiltrada no cilindro interno se repete pelo menos três vezes. 

Com os dados provenientes das coletas de infiltração, foi aplicada a equação para de ajuste 
da curva de infiltração Kostiakov (1932) presentes em Brandão (2004) que apresenta a fórmula da 
seguinte maneira: 
 

 
 
 

Na qual: 
 
I =infiltração acumulada (mm); 
t = tempo de infiltração (min); 
k= constante dependente do solo; 
a = constante dependente do solo, variando de 0 a 1. 
 
Para obter os parâmetros estatísticos utilizou-se de expressões de regressão linear: 
 
 

 
 
 
 

Após encontrar os valores de A e B volta-se a representar na equação de reta para 
encontrar os valores de k e a, assim representado nas tabelas 1 e 2. A partir dessas fórmulas foram 
gerados gráficos de taxa de infiltração. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Na tabela 1 são apresentados os dados de precipitação do município de Irati, provenientes da 
estação pluviométrica da Prefeitura municipal para os respectivos meses de coleta.  

 
   Tabela 1- Precipitação total de Irati, 2014. 

Mês Precipitação mm 
Julho  37.9 

Agosto  42.2 
Setembro  86,4 
Outubro  260.8 

Novembro  76.9 
Dezembro  96,00 

Fonte: Prefeitura Municipal de Irati, 2014. 
Org. Autores; 2014. 

 
As Tabelas 2 e 3 apresentam o expoente α que representa a constante dependente do solo e 

declividade da reta de ajuste aos valores medidos no campo, sendo estes responsáveis pela forma da 
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curva de infiltração acumulada, determinando sua configuração e desenvolvimento ao longo de uma 
hora de coleta.  

Nessas tabelas também estão registrados os valores médios para umidade do solo, 
mensurados nos pontos P1 e P2 de cada classe de uso pois, dados como umidade do solo são de 
grande importância, uma vez que em solos muitos secos a infiltração pode atingir uma capacidade 
de infiltração maior de água ao longo das coletas. 

 
Tabela 2 - Variáveis da Formula Kostiakov -  Ponto 1 

Meses 
 
 
 

Julho 

Classes de 
Uso 

Solos A k = anti 
log  

B/(alfa) Umidade 
do solo % 

Infiltração 
mm/h 

Cultivo Cambissolos 2,4980 314,7983 -0,7759 20 a 30 357,4080 
 

Urbano Latossolos 1,9770 94,8339 -0,6559 31 a 45 151,0178 
 

Floresta Argissolos 2,0500 112,2089 -0,7256 45 a 46,6 146,6228 
 

Pastagem  Argissolos 1,8840 76,5542 -0,6487 28 a 33 124,4491 
 

 
Agosto 

Cultivo Cambissolos 1,9928 98,3558 -0,6950 51 a 53 119,7038 
 

Urbano Latossolos 2,2372 172,6633 -0,9119 63 a 64 72,6482 
 

Floresta Argissoloss 2,6439 440,4534 -0,9006 13 a 18 713,3478 
 

Pastagem  Argissolos 1,5667 36,8723 -0,5290 56,4 a 59 39,5357 
 

 
 

Setembro 
Cultivo Cambissolos 1,9048 80,3156 -0,6791 22,3 a 24 382,2326 

 
Urbano Latossolos 1,7503 56,2730 -0,7299 18 a 28 271,5993 

 
Floresta Argissoloss 3,2598 1818,8630 -1,1800 25 a 29 165,4602 

 
Pastagem  Argissolos 1,8765 75,2489 -1,0643 30 a 33 178,3621 

 
 

Outubro 
Cultivo Cambissolos 1,9974 99,4031 -0,6413 40 a 56 165,0617 

 
Urbano Latossolos 1,4195 26,2724 -0,4257 45 a 49 82,3664 

 
Floresta Argissoloss 2,0045 101,0416 -0,7095 40 a 43 138,1593 

 
Pastagem  Argissolos 0,9202 8,3215 -0,3388 32 a 38 34,0049 

 
 
 

       

 
 

Novembro 

Cultivo Cambissolos 2,4123 258,4045 -0,9967 14 a 16 161,7668 
 

Urbano Latossolos 1,4704 29,5393 -0,4349 13 a 20 90,0725 



 
 Floresta Argissoloss 1,7014 50,2805 -0,5736 20 a 25 101,5804 

 
Pastagem  Argissolos 1,4417 27,6503 -0,4134 19 a 29 89,9725 

 
 

Dezembro 
 

Cultivo Cambissolos 2,4809 302,6217 -0,9812 25 a 30 197,3053 
 

Urbano Latossolos 2,0950 124,4515 -1,0689 13 a 18 64,6193 
 

Floresta Argissoloss 1,9964 99,1745 -0,7355 18 a 20 126,0368 
 

Pastagem  Argissolos 1,2632 18,3316 -0,3491 13 a 15 72,5751 
 

Org. Autores, 2015.  
 

Os valores registrados na tabela 2 e gráficos 1 ao 6 representam as coletas de campo para 
ponto 1, ou seja, a alta vertente e ajustes a equação de kostiaklov.  

Nos meses de julho, setembro, outubro, novembro e dezembro o espaço reservado ao cultivo 
apresentou maior infiltração. Estes valores foram mais elevados no mês de julho, pois, no inicio das 
coletas, foi o período em que tinha ocorrido uma recém semadura de trigo no local, ou seja, as 
particulas do solo estavam desagregadas e com a umidade do solo baixa, se elevou a taxa de 
infiltração para esta classe de uso. No mês de setembro houve baixo índice pluviomético (tabela1) e 
consequente baixa na umidade do solo , o que resultou no maior valor de infiltração, já no mês de 
dezembro, quando a cultura de trigo foi substituida pela de soja aconteceu o mesmo que no mês de 
julho, porém não ocorreu com tanta intensidade devido aos elevados índices pluviométricos 
(tabela1). Estes resultados descritos ficaram claros nos gráficos abaixo, onde com o ajustes 
numéricos da equação de Kostiakov, configurou-se de uma forma clara a curva de infiltração 
acentuada, para a referida classe de uso. 

O espaço Urbano em comparação com as demais classes pesquisadas não apresentou uma 
acentuada infiltração, sendo mais representativas no mês de julho e setembro, nestes meses esta 
classe representou a segunda maior infiltração, isso se deve ao estress hídrico e a consequente baixa 
umidade do solo;  

Os pontos de coleta no espaço urbano ficam próximas ao bairro DER, Planauto, Camacuã e 
Pedreira,  em destaque o bairro DER que sofre com constantes enchetes e inundações desde a 
decada de 1983 (PREFEITURA DE IRATI, 2012)  e que vem se intensificando ao longo dos anos, 
fato este que pode estar atrelado, tanto a topografia do local com classe de declividade mais 
acentuada ao norte da bacia Rio Bonito (figura 3) como também as alterações no solo, com a 
construções de casas, apartamentos, estradas e alfaltos devido a expansão urbana que também vem 
se intensificando ao longo dos anos. 

As coletas realizadas na classe floresta merecem atenção, pois durante os periodos de coleta 
foram observadas grandes variações para esta classe sendo em dado momento extremamente alta, 
como no mês de agosto, e em outros extremante baixas como no mês de novembro (tabela 2). 
Juntamente com as observações de infitração chama-se a atenção para as situações presentes em 
cada mês de coleta, pois, notou-se que o solo da floresta apresentou características diferentes das 
demais classes avaliadas, como a  presença de serrapilheira e os dutos que se formam com os 
troncos das árvores, e que podem propiciar uma maior infiltração neste uso. 

A pastagem foi a classe que menos infiltrou dentre todas as classes de uso observadas, isso 
pode estar relacionado os uso para criação de animais, que intensificam a compactação do solo, fato 
que resulta na menor infiltração, no entendo no mês de setembro com a retirada dos animais do 
pasto, houve uma maior infiltração (tabela 2). 



O calor atrelado a um déficit hídrico contribuiram significativamente para que a infiltração 
de água no solo  ocorra com mais intensidade, porém as propriedades do solo, características 
próprias que variam de uso para uso, devem ser avaliadas sem generalização pois cada uma guarda 
características particulares, como as já descritas no cultivo, urbano, floresta e pastagem. 

Os ajustes na curva de infiltração foram bem importantes para as análises de infiltração pois 
através dela é possível identificar como a infiltração acontece instantaneamente no solo, ao longo de 
um periodo de infiltração. No entanto segundo Brandão (2004) a equação de ajuste da curva de 
infiltração não é recomendada para periodos muito longos de coleta, ou seja, para solos que não 
atingem a infiltração constante ou ponto de murcha até uma hora de coleta, fato que não ocorreu 
nessa pesquisa, pois os solos da Bacia do Rio Bonito são solos rasos e que normalmente atingem a 
infiltração constante ou ponto de murcha em 40 a 45 min de coleta, como representados nos  
gráficos 1 ao 6. 
 
 
         Gráfico 1) Infiltração Julho ponto 1                Gráfico 2) Infiltração Agosto ponto 1 

       
                                                                        Org. Autores, 2015. 
 
          Gráfico 3) Infiltração setembro ponto 1                  Gráfico 4) Infiltração Outubro ponto 1 

       
 
Org. Autores, 2015. 
 
 
 
Gráfico 5) Infiltração Novembro ponto 1                  Gráfico 6) Infiltração Dezembro ponto 1 



          
Org. Autores, 2015. 
 

A tabela 3 representa algumas das váriaveis utilizadas para o desenvolvimento da equação 
de Kostiakov utilizados para o desenvolvimento das equações lineares, que posteriomente deram os 
valores numéricos de infiltração, representados nos gráficos 7 a 12, assim como também 
apresentam a umidade do solo e o valor total da infiltração para cada classe de solo do ponto 2 de 
coleta, na baixa vertente da bacia hidrográfica. 

 
Tabela 3 - Variáveis da Formula Kostiakov -  Ponto 2 

Meses 
 
 
 

Julho 

Classes de 
Uso 

Solos A k=anti 
log A 

B/(alfa) Umidade 
do Solo% 

Infiltração 
mm/h 

Cultivo Cambissolos 2,1080 128,2331 -0,8483 20 a 25 119,3068 
 

Urbano Latossolos 2,1824 152,1949 -0,9558 15 a 16 106,1021 
 

Floresta Argissoloss 2,3045 201,6044 -1,2388 31, 6 a 40 68,3927 
 

Pastagem  Argissolos 2,2425 174,7833 -1,0051 19 a 27 107,0423 
 

Agosto Cultivo Cambissolos 1,9928 98,3558 -0,6950 23 a 25 139,7618 
 

Urbano Latossolos 2,2372 172,6633 -0,9119 32 a 35 135,2914 
 

Floresta Argissoloss 2,6439 440,4534 -0,9006 13 a 15 355,7383 
 

Pastagem  Argissolos 1,5667 36,8723 -0,5290 16 a 19 84,9132 
 

 
Setembro 

Cultivo Cambissolos 1,9030 79,9834 -0,6142 18 a 20 143,6048 
 

Urbano Latossolos 1,6501 44,6786 -0,4597 17 a 23 126,4469 
 

Floresta Argissoloss 2,1240 133,0454 -1,0709 12 a 18 68,7282 
 

Pastagem  Argissolos 1,9651 92,2784 -0,7514 19  a 21 112,1670 
 



 
 

Outubro 

Cultivo Cambissolos 2,2332 171,0803 -0,8399 38 a 40 162,8593 
 

Urbano Latossolos 1,7368 54,5507 -0,7165 31 a 39 73,1312 
 

Floresta Argissoloss 1,9027 79,9282 -0,7198 34 a 36 106,1607 
 

Pastagem  Argissolos 2,0924 123,7086 -1,2059 31 a 32 45,5018 
 

 
 

Novembro 

Cultivo Cambissolos 2,4291 268,5963 -1,0691 19 a 22 139,3925 
 

Urbano Latossolos 1,8978 79,0315 -1,0486 14 a 19 43,2352 
 

Floresta Argissoloss 2,0751 118,8776 -0,6988 22 a 26 167,5409 
 

Pastagem  Argissolos 1,1726 14,8799 -0,2411 15 a 18 82,3811 
 

 
 

Dezembro 

Cultivo Cambissolos 2,1029 126,7360 -0,7714 23 a 25 145,7004 
 

Urbano Latossolos 1,6223 41,9083 -0,8063 12 a 15 43,7446 
 

Floresta Argissoloss 2,2819 191,3815 -0,8423 26 a 30 180,9956 
 

Pastagem  Argissolos 1,2750 18,8365 -0,4924 11 a 14 48,3487 
 

Org. Autores, 2015. 
 

Nestes pontos de coleta as infiltrações mais elevadas aconteceram na classe floresta para os 
meses de julho, setembro, outubro e dezembro e todos os pontos apresentaram umidade do solo 
baixa (tabela 3). No entanto, os valores infiltrados, mesmo em sua maior parte, se sobrepõem as 
demais classes, não apresentando grande intensidade de infiltração, pois ao se comparar com os 
valores do primeiro ponto (alta vertente), principalmente nos meses de julho, setembro e dezembro, 
estes foram quase o dobro dos valores mensurados no ponto 2. 

Para a classe urbano as maiores infiltrações ocorreram nos meses de julho, agosto e 
setembro,  e as menores em outubro, novembro e dezembro, (tabela 3) a umidade do solo não 
apresentou grandes variações sendo todas inferiores a 35 %. Ao comparar a infiltração dessa classe, 
com o ponto  anterior nota-se que elas foram de valores semelhantes não tendo um grande 
distânciamento entre eles ( tabelas 2 e 3). 

Na classe floresta o mês que mais infiltrou foi agosto, pois como já mensionado no ponto 
anterior, em ambientes florestais os dutos da raizes da árvores e a serrapilheira pode elevar o índices 
de infiltração. 

Na classe pastagem, na baixa vertente, tiveram destaque com maior infiltração os meses de 
julho e setembro, sendo que para este último, como já descrito no ponto anterior, o que pode ter 
contribuído foi a retirada dos animais do local, assim como os valores pluviométricos mais 
elevados. 

 
 
 
 

 
 
 



         Gráfico 7) Infiltração Julho ponto 2                Gráfico 8) Infiltração Agosto ponto  

        
Org. Autores, 2015. 

 
Gráfico 9) Infiltração setembro ponto 2                 Gráfico 10) Infiltração Outubro ponto 2 

       
Org. Autores, 2015. 

 
Gráfico 11) Infiltração novembro ponto 2                 Gráfico 12) Infiltração novembro ponto 2 

        
Org. Autores, 2015. 

 
 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao fim deste trabalho que tinha como escopo identificar  a real capacidade de infiltração de 
água no solo para diferentes usos da terra, observou-se que a classe de uso cultivo foi a que 
apresentou maior infiltração, com  destaque para a cultura de trigo que infiltrou maiores índices que 
a de soja. Esse valores elevados para ambos os cultivos podem estar ligados a alteração do solo para 
receber o plantio, resultando em altos índices de infiltração em todos os meses. As demais classes 
em ordem de representatividade foram a floresta com ênfase no mês de agosto, seguida das classes 
urbano e pastagem. 

Ao avaliar as amostras de infiltração ao longo dos meses percebeu-se a influência de 
diversos fatores que contribuem para a modificação no índice de infiltração, destacam-se aqui como 
principais: a mudança na estrutura do solo pelo próprio preparo para a semeadura, o déficit hídrico, 
pisoteio de animais e o tipo de cobertura vegetal.  

A posição da vertente nos casos apresentados também são relevantes para discussão, uma 
vez que tanto a infiltração como a a umidade do solo se apresentaram diferentes para cada ponto 
avaliado. 

O método utilizado para análise se apresentou eficaz, pois possibilita um aspecto visual da 
curva de infiltração, podendo averiguar o tempo certo que a lâmina de água atinge a infiltração 
constante , esse método é recomendado para em solos que atingem o ponto de infiltração em até 
uma hora. Não se recomenda análises de infiltração muito longas, acima de uma hora, devido aos 
parâmetros numéricos que não podem ser elevados a 1, sendo o t de 0 a1, pois a partir deste valor a 
curva de infiltração tende a zero sem expressar o ponto de saturação do solo corretamente. 

As propriedades hidráulicas do solo são de extrema complexidade, e devem serem avaliadas 
cautelosamente, a fim de propiciar resultados que contribuam significativamente com a ciência em 
geral e principalmente com as questões pertinentes a relação sociedade-natureza, a fim de 
compreender a dinâmica da natureza para propor soluções para a sociedade. Neste caso ao conhecer 
as propriedades físicas e hidráulicas do solo nessa bacia foi possível evidenciar como alguns fatores 
e elementos contribuem para maior ou menor infiltração de água no solo. 

Considera-se que os fatores que elevam a infiltração de água no solo não podem ser 
apontados como únicos, nem tão pouco  estáticos, pois o solo, a cobertura vegetal, pluviosidade, 
compactação do solo, topografia, entre outros, atuam de lugar para lugar diferentemente, e de uma 
forma integrada e dinâmica em cada um. Ainda cabe ressaltar que as especifidades de cada lugar, 
como as expressas nesse trabalho, principalmente no espaço florestal, contribuem 
significativamente para o resultado final e devem serem avaliadas cuidadosamente, pois guardam 
em si complexidades que cabe ao pesquisador apresentá-las. 
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