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RESUMO : Este trabalho apresenta os resultados de dezessete testes de infiltração realizados em uma pequena bacia 
hidrográfica suburbana, com área de 1,44 km2 e solo franco siltoso. O uso do solo predominante é campo, sendo que em 
três locais ensaiados o uso do solo é agricultura. Foram ajustados os parâmetros da equação de Horton e levantados 
parâmetros relativos a granulometria, umidade, massa específica aparente “in situ” do solo, além de características 
topográficas relativas à altitude e distância do rio. Foram encontrados os valores médios de 13 mm/h e 20 h-1 para a taxa 
de infiltração mínima e coeficiente de decaimento. Os resultados apresentaram grande influência da massa específica 
aparente na taxa de infiltração mínima e no coeficiente de decaimento. Não foi possível descrever a influência da 
granulometria do solo nos parâmetros de infiltração. Os resultados das relações entre os parâmetros de infiltração com a 
umidade inicial, elevação e distância do rio indicam que existe correlação. Estes resultados são preliminares devido ao 
pequeno número de ensaios. 
 
ABSTRACT : This paper presents the results of seventeen infiltration tests performed in a small suburban catchment, 
with area of 1,44 km2. The predominant soil use is field, and in three sampling locations the soil use is agriculture. It 
were fitted the parameters of Horton equation and determinated parameters related the soil texture, humidity, density, 
besides topographical characteristics like elevation and river distance. It were found the average values of 13 mm/h and 
20 h-1 to the minimum infiltration rate and to the decay coefficient. The results showed a big influence of the soil 
density in the minimum infiltration rate and in the decay coefficient. It wasn't possible to describe the soil texture 
influence in the infiltration parameters. The results of relations between infiltration parameters with the initial humidity, 
elevation and river distance indicate the existence of a correlation. These results are preliminary because of the small 
numbers of tests.  
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INTRODUÇÃO 
 
O conhecimento da taxa de infiltração e sua lei de variação espacial e temporal, tendo em vista as variações 
de tipo e uso do solo, são de extrema importância na representação do ciclo hidrológico. Inúmeras são as 
aplicações na área de recursos hídricos que necessitam destas informações. Os modelos chuva-vazão 
utilizam algoritmos de infiltração, necessitando de subsídios para a avaliação de parâmetros em concordância 
com as condições físicas da bacia. Atualmente, vem sendo muito usada a implantação de técnicas para 
minimização do efeito da urbanização nas cheias que utilizam a infiltração para manter as vazões máximas 
nas condições anteriores a urbanização. Embora estes exemplos nos indiquem a importância da infiltração, é 
conhecida sua grande variação na bacia hidrográfica e a necessidade de se orientar estudos nesta linha. Por 
outro lado, existem muitos parâmetros envolvidos, que podem mascarar os resultados não sendo fácil 
relacionar, através de expressões matemáticas, o quanto cada fator pode influenciar na infiltração. 
  
Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de testes de infiltração realizados em uma pequena 
bacia hidrográfica suburbana, em Santa Maria, no sul do Brasil. Os resultados são ajustados à equação de 
Horton e comparados entre si, tendo em vista o tipo e uso do solo e informações da bibliografia. 
 
REVISÃO DA LITERATURA 
 
Raimbault et al (2002) analisaram a variabilidade espacial e temporal da infiltração durante eventos 
chuvosos. A discussão é feita através do coeficiente de escoamento superficial. Este coeficiente muda muito, 
de evento para evento, numa mesma bacia. Eles concluem, que além do grau de saturação do solo, a posição 
do aqüífero pode mudar com a chuva antecedente, influindo na variabilidade temporal da infiltração. 
 
Sharma et al (1987) avaliaram a distribuição espacial da infiltração, através da variabilidade de parâmetros 
de infiltração medidos “in situ”, numa grade de 1 x 1 m (em 81 ha) e 100 x 150 m (em 94 ha), no oeste da 
Austrália. Eles avaliaram a relação entre a condutividade hidráulica saturada com propriedades do solo, 
através do coeficiente de regressão linear (R). Encontraram um valor de R = 0,2 utilizando a densidade. 
Outras propriedades do solo, como percentagem de argila, silte, areia e umidade apresentaram um coeficiente 
de correlação inferior a 0,1 em relação à condutividade hidráulica saturada. Através de análise estatística, 
eles avaliaram o número de amostras necessárias para estimar a média dos parâmetros de infiltração, com 
certa precisão, considerando 95% de probabilidade. Para a bacia de 94 ha, considerando 10 % de erro, seriam 
necessárias mais do que 1000 amostras para avaliar a condutividade hidráulica saturada. A modificação do 
uso do solo de floresta para pastagem reduziu a taxa de infiltração significativamente, sendo que a 
condutividade hidráulica saturada foi modificada em 10 vezes. 
 
Pitt et al (2002) relatam os resultados de 153 testes de infiltração realizados em solos urbanos alterados, em 
Birmingham. Foi analisado o efeito da umidade, textura e densidade na taxa de infiltração. Foram 
encontradas grandes diferenças nos resultados dos testes. Foi verificado que, em solos arenosos, a taxa de 
infiltração foi mais influenciada pela compactação, tendo a umidade pouco efeito. Por outro lado, nos solos 
argilosos, tanto a umidade como a compactação tiveram influência na infiltração. A infiltração é muito 
pequena em solos argilosos compactados e saturados. Eles apresentaram valores médios para a taxa de 
infiltração, em duas horas, em função destes parâmetros. Assim, em solos arenosos a taxa de infiltração 
média foi de 330 mm/h em solos não compactados e 35 mm/h, em solos compactados. Já os solos argilosos 
apresentaram valores médios de 249 mm/h em solos não compactados e secos e 5 mm/h em solos 
compactados secos e úmidos. 
 
Arruda (1984) utilizou um infiltrômetro de 20 m2 de área, para avaliar a capacidade de infiltração da água no 
solo, sob várias condições de umidade. Ele realizou um balanço hídrico do solo utilizando informações de 
precipitação (através de aspersores), escoamento superficial, infiltração e a variação do armazenamento. 
Foram ajustadas quatro equações, entre elas, Green Ampt, Horton, Philip e Smith, sendo que a equação de 
Horton foi a que melhor se ajustou aos dados observados. Verificou-se que a taxa de infiltração inicial é 
função apenas do tipo de solo e umidade inicial. Em relação à constante de decaimento ele encontrou grande 
variação indicando que este parâmetro não é constante para cada tipo de solo. 
 
Com respeito ao método de avaliação da infiltração, muitos autores, podendo-se citar Pitt et al (2002) e 
Arruda (1984), têm observado que os testes com infiltrômetros de anel superestimam a infiltração em 



comparação aos valores observados durante eventos chuvosos ou através de outros métodos de ensaio. No 
entanto, as relações observadas com tais infiltrômetros podem servir de apoio na estimativa da infiltração. 
 
METODOLOGIA 
 
Foram realizados 17 testes de infiltração em uma pequena bacia hidrográfica suburbana, na cidade de Santa 
Maria, RS, Brasil. A bacia hidrográfica Alto da Colina, com área de 1,9 km2, vem sendo monitorada desde 
1999 pelo GHIDROS (Grupo de Pesquisa em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental da Universidade 
Federal de Santa Maria). Os testes foram realizados na parte rural da bacia, com área de 1,44 km2, utilizando 
infiltrômetro de anel, conforme metodologia descrita em Martins e Paiva (2001). Os pontos para realização 
dos ensaios foram selecionados tendo em vista o uso do solo e sua distribuição espacial, contemplando a área 
rural da bacia. A figura 1 apresenta fotografia da bacia hidrográfica e localização dos pontos de realização 
dos ensaios de infiltração.  
 

 
Figura 1. Fotografia da bacia hidrográfica Alto da Colina e localização dos locais de ensaio de 
infiltração. 
 
Conforme Azolin & Mutti (1998) (citado por Carvalho, 2003), o solo que ocorre em 100% da bacia estudada 
é o Argissolo Hipocrômico Argilúvico abrúpico, segundo a nova classificação brasileira de solos. Estes solos 
ocorrem na unidade de mapeamento Santa Maria, caracterizando regiões com solos pouco profundos, com 
profundidades entre 50 e 100 cm. O relevo predominante neste solo é o suave ondulado, com declividades 
que oscilam de 3 a 8%. 
 
Com os dados de campo foi ajustada a equação de Horton (equação 1), através de um processo iterativo 
minimizando os desvios quadráticos.  
 
It = Ib + (Io - Ib) . e –k.t   …………………………………………………………………………………….…(1) 
 
Sendo: 
It: taxa de infiltração no instante t; 
Ib: taxa de infiltração mínima; 
Io: taxa de infiltração inicial; 
k: constante de decaimento; 
t: tempo. 
 



Para cada um dos ensaios foram obtidos os valores de Io, Ib e k e a taxa de infiltração média considerando as 
primeiras 2 horas do ensaio, para fins de comparação com dados de bibliografia. No início da realização do 
teste de infiltração foi determinada a umidade inicial do solo.  
 
Para verificação da variação das propriedades do solo com a taxa de infiltração foram retiradas amostras 
entre 30 e 50 cm de profundidade e realizados ensaios de granulometria e massa específica aparente “in situ” 
do solo, segundo a ABNT/NBR 7181/1984 e ABNT/NBR 9813/1987, respectivamente. Somente foram 
utilizados os dados nos locais em que não ocorreu uma modificação do uso do solo, visto que estas amostras 
foram coletadas em meses subseqüentes aos testes de infiltração. 
 
Foram também levantadas características físicas da bacia hidrográfica, que podem ter influência no processo 
de infiltração como altitude e distância do rio, em cada ponto de ensaio. Neste levantamento foi utilizado o 
modelo numérico do terreno (Meller, 2004) e uma fotografia aérea do local e com auxílio do SIG ArcView 
GIS 3.1. 
 
RESULTADOS 
 
A análise granulométrica do solo forneceu valores médios de 30% de areia, 51% de silte e 19% de argila. 
Conforme Meller (2004), a classificação do solo através do triângulo textural corresponde a solo franco 
siltoso.  
 
A figura 2 apresenta as curvas da taxa de infiltração em função do tempo para todos os 17 pontos avaliados. 
Pode-se observar grande variação na taxa de infiltração inicial, que depende das condições de umidade 
iniciais. A taxa de infiltração final também apresentou resultados variáveis. 
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Figura 2. Taxa de infiltração em função do tempo nos 17 pontos analisados. 

 
A tabela 1 apresenta, para cada ponto ensaiado, o uso do solo, a umidade do solo no início do ensaio, a 
infiltração média num período de 2 horas e os parâmetros Io, Ib e k da equação de Horton. Observa-se grande 
variação nos parâmetros de infiltração, apesar do cuidado na escolha do local e observação de possíveis 
interferências na estrutura do solo quando da execução do ensaio. No entanto, tais faixas de variação são 
comuns na bibliografia. Citando Pitt et al (2002), eles encontraram um desvio padrão de 10 mm/h para solos 
argilosos compactados e 381 mm/h para solos argilosos não compactados secos e úmidos. Nos solos 
arenosos o desvio padrão variou entre 152 mm/h e 48 mm/h, respectivamente em solos não compactados e 
compactados. Estas informações nos indicam a grande influência do grau de compactação na taxa de 
infiltração média.  



 
Tabela 1. Resultados dos parâmetros da equação de Horton obtidos nos ensaios de infiltração. 

Ensaio Uso do Solo Io  
(mm/h) 

Ib 
(mm/h) 

k  
(1/h) 

Umidade 
Inicial(%) 

Infiltração média 
em 2 horas (mm/h) 

A Campo 228,6 7,7 32,2 21,8 11,1 
B Campo 78,2 18,8 42,0 30,2 19,5 

C Campo 285,8 5,2 33,1 17,0 9,4 

D Campo 71,3 26,3 4,1 17,0 31,8 
E Campo 21,6 7,1 12,4 24,9 7,7 

F Campo 81,9 1,4 14,1 33,0 4,2 

G Campo 86,8 6,4 5,9 25,2 13,2 
H Agricultura 50,9 4,4 10,5 19,3 6,6 

I Campo 156,5 35,7 8,5 22,0 42,7 

J Agricultura 57,8 9,7 3,2 25,7 17,3 
K Agricultura 312,8 14,9 33,4 28,9 19,4 

L Campo 47,1 1,7 9,0 22,5 4,2 

M Campo 57,2 21,5 5,4 29,8 24,9 
N Campo 27,5 8,0 3,4 21,6 10,9 

O Campo 126,9 43,5 76,9 30,9 49,1 

P Campo 100,3 2,4 21,6 22,0 4,7 
Q Campo 183,4 7,1 25,7 29,3 10,5 

média  116,1 13,0 20,1 24,8 16,9 
Desvio padrão  88,3 12,3 19,2 4,9 13,3 

 
As figuras 3 e 4 apresentam gráficos da variação da massa específica aparente “in situ” do solo em função da 
taxa de infiltração mínima, Ib, e coeficiente de decaimento, k. Verifica-se uma tendência significativa de 
redução da taxa de infiltração mínima e constante de decaimento com o aumento da massa específica 
aparente “in situ”, apresentando um coeficiente de correlação linear de 0,63 e 0,38, respectivamente. 
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Figura 3. Gráfico da massa específica aparente “in situ” do solo em função da infiltração mínima, Ib. 
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Figura 4. Gráfico da massa específica aparente “in situ” do solo em função da constante de 

decaimento, k. 
 
As figuras 5 e 6 apresentam gráficos que relacionam a infiltração mínima Ib e o coeficiente de decaimento k 
com a porcentagem de silte mais argila. Observa-se uma maior dispersão dos pontos do que o obtido quando 
se relaciona estes parâmetros com a massa específica aparente. Na figura 5, observa-se a existência de duas 
tendências; uma que não apresenta variação de Ib com a porcentagem de silte mais argila para baixas taxas de 
infiltração mínima e outra em que se observa uma tendência de redução da infiltração com o aumento da 
porcentagem de silte mais argila. Infelizmente, devido ao pequeno número de pontos e a impossibilidade de 
avaliar a massa específica aparente em todos os locais, devido à modificação do uso do solo no período, não 
foi possível se tirar uma conclusão sobre esta variação. No entanto, pode-se afirmar que a maioria dos pontos 
com baixa infiltração e pequena porcentagem de silte mais argila foram os que forneceram os maiores 
valores de massa específica aparente. Desta forma, salienta-se, mais uma vez, a importância do efeito da 
massa específica aparente sobre a taxa de infiltração. 
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Figura 5. Gráfico da porcentagem de silte mais argila do solo em função da infiltração mínima Ib. 
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Figura 6. Gráfico da porcentagem de silte mais argila do solo em função da constante de decaimento k. 
 
Com a finalidade de avaliar o efeito de outros parâmetros na taxa de infiltração foi calculado o coeficiente de 
correlação linear entre a infiltração mínima, a infiltração média de duas horas e o coeficiente de decaimento 
com respeito à umidade inicial, a elevação e a distância do rio. Tais coeficientes estão apresentados na tabela 
2. Pode-se observar que a infiltração mínima e a infiltração média de duas horas apresentam comportamento 
semelhante. A umidade inicial tem efeito no coeficiente de decaimento e na infiltração mínima. Tais 
observações têm sido relatadas na bibliografia, mostrando a importância de se buscar informações sobre a lei 
de variação. O coeficiente de correlação obtido através da relação entre os parâmetros de infiltração, a 
elevação e a distância do rio nos indicam a influência do lençol subterrâneo na taxa de infiltração. No 
entanto, com as informações atuais, em que não dispomos do nível de água subterrâneo, não é possível 
afirmar esta constatação. 
 
Tabela 2. Coeficiente de correlação linear entre os parâmetros de infiltração e a umidade inicial, a 
elevação e distância do rio dos pontos ensaiados. 
Parâmetro de infiltração Umidade inicial 

(%) 
Elevação  

(m) 
Distância do rio 

(m) 
Infiltração mínima, Ib (mm/h) 0,17 0,33 0,14 
Infiltração média em 2 horas (mm/h) 0,14 0,35 0,16 
Coeficiente de decaimento, k (1/h) 0,36 -0,07 -0,24 
 
CONCLUSÕES 
 
São apresentados os resultados de 17 testes de infiltração em pequena bacia hidrográfica suburbana e seus 
respectivos ajustes à equação de Horton. O solo pode ser classificado como franco siltoso e seu uso 
predominante é campo. Foram encontrados os valores médios de 116 mm/h, 13 mm/h, 17 mm/h e 20 h-1 para 
a taxa de infiltração inicial, taxa de infiltração mínima, taxa de infiltração média em 2 horas e coeficiente de 
decaimento, respectivamente, sob condições de 25 % de umidade inicial em média. Tanto os valores médios 
quanto a faixa de variação são semelhantes aos encontrados na bibliografia. 
 
Os parâmetros de infiltração mínima e o coeficiente de decaimento, da equação de Horton, quando 
relacionados com a massa específica aparente “in situ”, apresentaram coeficiente de correlação de 0,63 e 
0,38, respectivamente, reforçando as informações obtidas na bibliografia. Não foi possível avaliar a 
influência da granulometria nos parâmetros de infiltração. Possivelmente o efeito da massa específica 
aparente tenha mascarado tal avaliação. Embora com menor intensidade que a massa específica aparente, 
foram observadas relações entre os parâmetros de infiltração e a umidade inicial, elevação e distância do rio. 
Devido ao pequeno número de pontos e grande quantidade de variáveis intervenientes no processo de 
infiltração, não foi possível ainda avaliar a influência de tais fatores. 
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