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Resumo da  Dissertação  apresentada  ao  PPGECEA/UEFS como parte  dos  requisitos 

necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.)

ESTUDO DA INFILTRAÇÃO DE ÁGUA EM CAMADAS COMPOSTAS COM 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC)

Lourdes Lina Padilla Martinez

Abril/2018

Orientadora: Profa. D.Sc. Maria do Socorro Costa São Mateus 

Programa: Engenharia Civil e Ambiental

 O estudo da infiltração  de  água  nos  aterros  sanitários  de  resíduos  sólidos  urbanos 

(RSU) é  um instrumento  muito  útil  na prevenção e  redução de geração de líquidos 

lixiviados (chorume e água de chuva), que é um dos elementos mais contaminantes e 

difíceis de tratar. De forma adicional, a possibilidade de utilizar o resíduo de construção 

civil (RCC), comumente gerado em grandes quantidades, para construir a camada de 

cobertura final de um aterro sanitário oferece um ganho ambiental importante devido à 

transformação dele de “resíduo a matéria prima”. Neste contexto, foram realizados a 

caracterização física e hidráulica dos RCC, e o estudo da infiltração em RCC, por meio 

da  utilização  de  colunas  fabricadas  com  garrafas  PET  submetidas  a  uma  carga 

hidráulica constante, avaliando o comportamento da taxa de infiltração e verificando a 

aplicação dos modelos de infiltração de Green Ampt (1911), Kostiakov (1932), Horton 

(1940) e Philip (1955 e 1957a e b), que são os mais conhecidos e utilizados atualmente. 

A aplicação dos modelos de infiltração foi analisada utilizando regressões lineares e 

dados  da  curva  de  retenção  de  umidade  (CRU),  concluindo-se  que  os  modelos  de 

Kostiakov (1932) e Philip (1955 e 1957a e b) foram os que melhor representaram a 

infiltração no RCC, assim como o ajuste do modelo de Philip por meio de relações 

matemáticas apresentou bons resultados. 

Palavras  chave:  Infiltração,  Resíduos  de  construção  civil,  Coberturas  de  Aterros 

sanitários.
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Abstract of Dissertation presented to PPGECEA/UEFS as a partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.)

INFILTRATION STUDY IN COMPOSITE LAYERS WITH CONSTRUCTION 

WASTE

Lourdes Lina Padilla Martinez

April/2018

Advisor: Profa. D.Sc. Maria do Socorro Costa São Mateus

Department: Civil and Environment Engineering

The study of water infiltration in municipal solid waste (MSW) landfill is a very useful 

tool  in  the  prevention  and  reduction  of  the  generation  of  leachate  (leachate  and 

rainwater),  which  is  one  of  the  most  contaminating  and  difficult  to  treat  effluents. 

Additionally, the possibility of using the large scale generated civil construction waste 

(CCW) to final landfill cover offers significant environmental improvement due to its 

transformation from "waste to source of material (recicled material)". In this context, 

the physical and hydraulic characterization of the CCW were performed, and the study 

of infiltration in CCW, using PET bottles as columns under a constant hydraulic load, 

was carried out. The behavior of the infiltration rate was evaluated and the infiltration 

models,  the most well known and currently used, of Green Ampt (1911), Kostiakov 

(1932) ), Horton (1940), and Philip (1955 and 1957a and b) were applied.

The application of the infiltration models  was analyzed  using linear  regressions and 

data from the moisture  retention curve (MRC). It  was concluded that the models of 

Kostiakov (1932) and Philip (1955 and 1957a and b) best represented the infiltration in 

the  CCW,  as  well  as  the  ajusted  Philip  model  using  mathematical  relations  has 

presented good results.  

Key words: Infiltration, civil construction waste, landfill covers.
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1 INTRODUÇÃO

No âmbito mundial, o aumento populacional e desenvolvimento tecnológico tem 

como uma de suas consequências o aumento na geração dos resíduos, o que acarreta 

problemas ambientais, condição que se agrava na maioria dos países, e particularmente 

em regiões pobres. 

O  esgotamento  de  recursos  e  energia  continua  aumentando,  a  tendência  de 

consumo e descarte  é  acelerada  através  da  colocação  de  diferentes  produtos,  novos 

modelos ou versões de forma constante ao alcance da população, gerando a ameaça de 

esgotamento de recursos ambientais  e consequentemente a multiplicação de resíduos 

(DIAS, 2015). 

Na América latina e Caribe, a gestão de resíduos sólidos é um problema existente, 

onde só 54,4% da população tem acesso ao serviço de disposição final adequada, ou 

seja, à disposição em aterro sanitário. O descarte a céu aberto é uma das preocupações 

relevantes, pois atinge 23,3% da população (MARTINEZ et al., 2010). 

Nas últimas duas décadas, os países da OCDE (Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento  Econômico),  do  qual  o  Brasil  é  considerado  um  membro  pleno, 

desenvolveram  esforços  significativos  para  reduzir  a  geração  de  resíduos  sólidos 

municipais e incentivar a redução de resíduos na indústria. Todavia, desde o ano 2000 

constatou-se um aumento de 2% na geração de resíduos urbanos 

Nos  últimos  cinco  anos  a  gestão  de  resíduos  sólidos  urbanos  (RSU) teve  um 

avanço importante quanto ao crescimento da disposição adequada. ABRELPE (2016) 

indica  que  no  ano  2014,  58,38%  dos  RSU  foram  dispostos  em  aterros  sanitários, 

24,21% em aterros controlados e 17,40% em lixões; já para o ano 2015, foram dispostos 

58,68% dos RSU em aterros sanitários, 24,12% em aterros controlados e 17,19% em 

lixões.  No  entanto,  esses  dados  correspondem  a  quantidade  de  resíduos  sólidos, 

podendo ser muito diferentes quando se avalia o tipo de disposição final por municípios 

brasileiros.

Da mesma forma que há um crescimento  na geração  dos resíduos sólidos  há, 

consequentemente, um aumento dos resíduos de construção civil (RCC). Segundo Pinto 

(2005), “a construção civil é reconhecida como uma das mais importantes atividades 

para o desenvolvimento econômico e social,  mas, por outro lado, comporta-se como 

grande geradora de impactos ambientais quer seja pelo consumo de recursos naturais, 
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ou pela geração de resíduos”. ABRELPE (2016) mostra o aumento da geração de RCC, 

passando de 27,59 milhões de toneladas no ano 2007 para 31 milhões de toneladas no 

ano 2010 e 45 milhões de toneladas no ano 2015. 

Esta  geração  de  impactos  por  parte  da  construção  civil  já  foi  avaliada  e 

quantificada  para  alguns  municípios.  Segundo  Pinto  (2005)  até  o  ano  2005  nos 

municípios de: São Paulo, Guarulhos, Diadema,  Campinas,  Piracicaba,  São José dos 

Campos, Ribeirão Preto, Jundiaí, São José do Rio Preto e Santo André mais de 50% dos 

resíduos dispostos correspondiam a RCC, chegando até 70% no caso do município de 

Ribeirão Preto. Na cidade de São Paulo, a quantidade de RCC chegou a alcançar 55% 

do  total  de  resíduos  dispostos  o  que  significa  9.482  toneladas  de  RCC  gerados 

diariamente.

ABRELPE (2016) apresentou a distribuição do RCC coletado no ano 2015 no 

Brasil,  onde é possível  distinguir  diferenças  entre  as regiões.  O sudeste  apresenta  a 

maior quantidade total  de RCC gerada por dia, com 63.469 t/dia, mas de forma per 

capita, a quantidade maior corresponde a centro-oeste, 0,901 kg/hab/dia. 

A quantidade  de  RCC presente  nos  resíduos  sólidos  urbanos  (RSU) mostra  a 

importância  e  a  necessidade  de  estudos  quanto  à  destinação  adequada  e  possíveis 

aplicações desses materiais, não apenas dispondo-os em aterros sanitários.

Segundo Filho et al., (2007) apud Dias (2014), na Europa e nos Estados Unidos a 

prática de reciclagem dos RCC já está consolidada. A Holanda, por exemplo, recicla 

95% dos entulhos presentes nos resíduos sólidos, enquanto no Brasil apenas 5% do total 

de RCC é reciclado. A prática de reciclagem no Brasil teve seu marco no ano de 1991, 

quando  foi  implantada  a  primeira  usina  de  reciclagem  na  cidade  de  São  Paulo, 

conhecida como usina de Itatinga (CARNEIRO et al., 2001).

Diferentes  pesquisas  têm  sido  desenvolvidas  para  o  reúso  dos  RCC,  e  sua 

aplicabilidade  pode  ser  em  diversas  áreas,  como  na  construção  de  bases  de 

pavimentação, blocos de concreto não estruturais e, de maneira mais recente, em aterros 

sanitários. A realização desses estudos é de fundamental importância ambiental,  uma 

vez que, reutilizar esse material em aterros sanitários, por exemplo, permite o aumento 

da vida útil dos aterros, pois ao serem utilizados como cobertura final e intermediária, 

tendem a reduzir a área impactada e ainda, minimizam a retirada de solo de jazidas.
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Uma das principais funções da cobertura final de um aterro sanitário é evitar ou 

reduzir  a  infiltração  da  precipitação  pluviométrica  já  que  isso  afeta  diretamente  a 

quantidade  de  líquidos  lixiviados.  Atualmente,  a  geração  deste  líquido  é  uma  das 

grandes preocupações ambientais quando se trabalha com aterros sanitários.

Como alternativa para aplicação de camada final de aterros sanitários, com baixo 

custo  e  reúso  de  material,  diversos  estudos  vêm  explorando  as  coberturas 

evapotranspirativas, que funcionam armazenando água e liberando para a atmosfera, no 

período de estiagem. Essas coberturas são executadas utilizando solos e o RCC pode ser 

uma alternativa ambientalmente atraente e oferecendo um ganho ambiental ao propor a 

transformação de um resíduo em matéria prima, além de evitar a disposição de RCC nos 

aterros sanitários e aumentar a vida útil desses.Porém para sua aplicação é necessário o 

conhecimento  das  suas  características  geotécnicas  e  do seu  comportamento  frente  à 

infiltração, que é um dos componentes avaliados no balanço hídrico de cobertura final 

de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos (RSU).

Desta  forma,  este  trabalho  estudou a  infiltração  de  água  em colunas  de  RCC 

compactado,  avaliando o comportamento  da  frente  de  infiltração  e  a  capacidade  de 

retenção de umidade nesse material. 

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Analisar  a  infiltração  de  água,  em  escala  de  laboratório,  nos  resíduos  da 

construção civil (RCC), comparando a aplicação de modelos de infiltração já existentes, 

para avaliar a utilização como camada evapotranspirativa, em cobertura final de aterros 

sanitários de RSU.

1.1.2 Objetivo específico

• Estudar  os  modelos  existentes  de  infiltração  de  água  em solo:  as  equações, 

parâmetros necessários, condições de contorno e aplicação.
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• Realizar a caracterização geotécnica do RCC, para determinação dos parâmetros 

utilizados nos modelos de infiltração e para definição das condições iniciais do 

ensaio de infiltração.

• Realizar  em laboratório  ensaios  de  infiltração  de  água  em colunas  de  RCC 

compactado,  através  da  medição  do  avanço  da  frente  de  umedecimento  em 

função do tempo.

• Determinar a taxa de infiltração de água no RCC compactado.

• Comparar os dados experimentais obtidos em laboratório com os obtidos a partir 

dos modelos de infiltração já existentes, objetivando verificar a aplicabilidade 

desses modelos no material estudado.

• Avaliar  se  o  RCC compactado  nas  condições  estudadas  atende  os  requisitos 

requeridos  para  utilização  como  camada  evapotranspirativa  em  aterros 

sanitários.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 ATERROS SANITÁRIOS

O aterro sanitário está definido como “o sitio para a disposição final dos resíduos 

sólidos”  conforme  a  Política  Nacional  de  Resíduos  sólidos  (PNRS),  porque  possui 

condições que garantem uma disposição adequada e proteção ao meio ambiente.

No Brasil, o projeto de aterros sanitários está regido pelas diferentes normas da 

Associação brasileira de Normas técnicas (ABNT), que descrevem as diretrizes técnicas 

de cada elemento necessário para os projetos.

Os componentes  de um aterro  sanitário  geralmente  são:  impermeabilização  da 

base,  sistema  de  drenagem  de  lixiviados,  sistema  de  coleta  de  gases,  e 

impermeabilização superior. O monitoramento ambiental  e geotécnico também é um 

elemento  necessário,  assim  como,  as  práticas  realizadas  no  aterro  durante  seu 

funcionamento e após seu encerramento.  No  Quadro  1,  encontram-se detalhadas as 

diferentes partes de um aterro sanitário.

Quadro  1    Componentes de um Aterro Sanitário

COMPONENTE FUNÇÃO MATERIAIS UTILIZADOS
Sistema  de 
impermeabilização de 
fundos e laterais 

Proteger e impedir a 
percolação do lixiviado 

Camada  simples  de  argila  compactada  com 
permeabilidade ≤ a 10-7 cm/s
ou  geomembranas  de  polietileno  de  alta 
densidade (PEAD) com uma espessura mínima 
de 1mm

Sistema de drenagem 
de águas superficiais

Reduzir  e  evacuar  a  vazão 
dos  escoamentos  fora  do 
aterro

Calhas de concreto ou colchões Reno

Sistema de drenagem 
dos lixiviados 

Evitar  acúmulo  de 
lixiviados 

Tubos PEAD perfurados preenchidos com brita

Sistema de tratamento 
de lixiviados. 

Tratamento  dos 
contaminantes  presentes  no 
lixiviado como: DBO, DQO 
e  a  presença  de   vários 
metais

Combinação dos métodos: 
-     biológicos  aeróbios  ou anaeróbios  (lodos 
ativados, lagoas, filtros biológicos) 
-  físico-químicos  (diluição,  filtração, 
coagulação,  floculação,  precipitação, 
sedimentação, adsorção, troca iônica, oxidação 
química)

Sistema de drenagem 
dos gases

Coleta  e  condução  dos 
gases à parte superior

Tubos  perfurados  de  concreto,  pneus  usados, 
tambores de óleo, preenchidas com brita No 2

Cobertura 
intermediária e final

Diminuir  e  evitar  a 
formação  de  lixiviados, 
eliminar  a  proliferação  de 
vetores,  reduzir  a  exalação 
de odores 

Solos  com baixa  permeabilidade,  resíduos  de 
construção civil, geomembranas (PEAD)

Fonte: Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais (2009)
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2.2 CAMADAS DE COBERTURA FINAL PARA ATERROS SANITÁRIOS

Para Maciel  (2003),  a  camada  de cobertura  final  funciona  como uma barreira 

entre os resíduos do aterro e o ambiente exterior, desempenhando mais de uma função, 

primeiramente evitando a entrada das precipitações  pluviométricas  e por outro lado, 

evitando a liberação de gases para a atmosfera.

Huse (2007)  indica  que a  função principal  da camada de cobertura  final  é  de 

impedir a entrada de água no aterro, além de mencionar que existem diferentes métodos 

de construção, indica também um aumento na utilização de geomembranas.

Catapreta  (2008)  adverte  que  se  deve  ter  uma  compreensão  e  estudo  mais 

aprofundado das camadas de cobertura final, com o objetivo de conseguir segurança e 

eficiência, levando em consideração todas as características pertinentes a sua aplicação 

em  coberturas  finais  de  aterros  sanitários.  As  funções  que  devem  ser  levadas  em 

consideração são

• Controlar a entrada de água e ar para o interior do aterro.

• Minimizar a migração de gás de dentro para fora do aterro.

• Reduzir a emissão de odores, vetores de doenças e outros inconvenientes.

• Facilitar a recomposição da paisagem.

Ribeiro Neto (2009) considera as camadas de cobertura final de aterros sanitários, 

como sistemas para proteger a superfície da célula, e minimizar os impactos ao meio 

ambiente, evitando com isso a proliferação de ratos, baratas e outros vetores. Também 

indica  que  as  coberturas  intermediárias  têm  a  função  de  cobrir  aquelas  áreas  de 

disposição de resíduos que estarão inativas por períodos maiores.

Maciel (2003), Huse (2007), Catapreta (2008) e Ribeiro Neto (2009) definem a 

camada de cobertura final de um aterro sanitário como um elemento para o cuidado do 

meio  ambiente,  cumprindo  diferentes  funções,  sendo  duas  as  mais  importantes:  a 

primeira  é  conseguir  condições  anaeróbias  para  um  processo  de  decomposição 

adequado e uma produção eficiente de biogás; a segunda é evitar ou reduzir a infiltração 
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da precipitação pluviométrica dentro do aterro sanitário; esta última constitui o objeto 

de estudo desse trabalho. 

É de grande relevância  o estudo destas camadas,  pois  quando há infiltração a 

quantidade  de  lixiviado  aumenta,  aumentando  com  isso  a  geração  de  um  dos 

contaminantes mais complexos para seu tratamento, o lixiviado.

As camadas de cobertura final estão geralmente divididas de acordo com o seu 

comportamento frente a infiltração. Podem ser divididas em dois tipos: convencionais e 

alternativas (AMORIM et al., 2008).

2.2.1 Camada convencional

Da mesma forma que qualquer tipo de camada de cobertura final, o objetivo da 

camada  tipo  convencional,  é  de  evitar  ou  reduzir  a  infiltração  da  precipitação 

pluviométrica no aterro sanitário. As camadas convencionais utilizam os princípios de 

resistência  ao  fluxo,  ou  seja,  camadas  com  baixa  condutividade  hidráulica  (argilas 

compactadas com ou sem geomembranas) para minimizar a infiltração e maximizar a 

evapotranspiração e o escoamento superficial.

Zornberg  et al., (2003) indicam que as camadas convencionais são sistemas de 

coberturas finais de tipo resistivo, as quais envolvem um revestimento (por exemplo, 

uma camada de argila compactada) construído com uma baixa condutividade hidráulica 

saturada (tipicamente 10-7 cm/s ou inferior) para reduzir a infiltração. 

A  2.2.1 ilustra  os  componentes  de  equilíbrio  de  água  neste  sistema,  que  é 

comparativamente  simples.  O  controle  da  infiltração  é  alcançado,  maximizando  o 

escoamento  superficial  o  que  significa  que  nesta  camada,  devido  a  sua  baixa 

condutividade hidráulica, a infiltração será muito pequena.

Φιγυρα 1. Componentes do balanço hídrico em uma camada convencional (Fonte: Adaptado de 
ZORNBERG et al., 2003).
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Geralmente este tipo de cobertura final é utilizado em climas úmidos e com altas 

precipitações pluviométricas. No entanto, ao serem constituídas total ou parcialmente, 

por argila e aplicados em climas áridos, como por exemplo, Oeste dos EUA, problemas 

foram causados  pela retração da argila, levando â fissuração e formação de caminhos 

preferenciais de infiltração no local (ZORNBERG et al., 2003).

No Brasil,  as coberturas finais do tipo convencionais são confeccionadas como 

uma barreira de solo com uma espessura de geralmente 60 cm. O solo utilizado possui 

condutividade  hidráulica  saturada  igual  ou  inferior  a  10-7 cm/s  e,  acima  dessa, 

geralmente é colocada uma camada de solo em torno de 15 cm com cobertura vegetal 

com o propósito de proteger a camada de 60 cm contra  a retração.  (CATAPRETA, 

2008).

2.2.2 Camadas alternativas

A  camada  de  cobertura  final  alternativa  tem  a  função  de  armazenar  as 

precipitações pluviométricas que se infiltram durante o período de chuvas. McCartney e 

Zornberg  (2006)  indicam  que  o  sistema  de  cobertura  final  é  o  ponto  elevado  da 

superfície  de um aterro,  e por isso interage com a atmosfera.  No caso das camadas 

alternativas,  a  compreensão  delas  depende  muito  da  quantificação  dos  processos 

atmosféricos na superfície terrestre, e do fluxo de água.

Esses processos atmosféricos praticamente são os parâmetros de balanço hídrico, 

que são usados  para quantificar  a conservação da massa de água em uma cobertura 

final,  ou  seja,  a  evaporação  e  transpiração  da  planta  (juntas,  evapotranspiração), 

precipitação  pluviométrica,  escoamento  superficial,  armazenamento  de  umidade  do 

solo, drenagem lateral e percolação, indicam também que a infiltração é uma variável 

importante para quantificar o desempenho geral das camadas de aterro.

Os objetivos adicionais das camadas de aterro incluem acompanhar os recalques 

diferenciais para que não se comprometa seu desempenho e controlar a liberação de gás 

do aterro. Além disso, a cobertura final deve permanecer estável sob condições estáticas 

e sísmicas, minimizar a manutenção a longo prazo, permitir o seu uso após a inativação 

e proporcionar uma aparência estética.

Barros  (2005) recomenda,  para que um projeto de cobertura  final  cumpra  sua 

função  efetivamente,  devem ser  avaliados  vários  fatores,  em particular  aqueles  que 
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estão  relacionados  ao  balanço  hídrico  e  ao  clima  local.  Neste  sentido  tem  sido 

incentivada a pesquisa e a descoberta de materiais alternativos de coberturas, bem como 

a exploração de coberturas com diferentes números e espessuras de camadas. Estudos 

realizados por McGuire  et al. (2009) indicam que as coberturas finais construídas em 

aterros de locais de clima árido e semiárido podem ter especificações diferentes, em 

relação a locais de outras condições climáticas. A 2.2.2 apresenta os componentes do 

balanço hídrico que acontece em uma camada alternativa. 

Φιγυρα 2. Componentes do balanço hídrico em uma camada alternativa (Fonte: Adaptado de 
McCARTNEY e ZORNBERG, 2006).

As  coberturas  finais  evapotranspirativas  ou  alternativas  estão  baseadas  na 

capacidade de armazenamento de água do solo, até que naturalmente exista evaporação 

ou transpiração. Para sua utilização alguns parâmetros devem ser analisados, tais como: 

estudo hidrológico – que incluem, precipitação pluviométrica, escoamento superficial, 

evaporação e infiltração – e a capacidade de armazenamento de água do solo. Existe 

uma  relação  entre  a  capacidade  de  armazenamento,  as  propriedades  de 

evapotranspiração e o potencial  de percolação através do sistema de cobertura final: 

quanto maiores forem duas primeiras, menor o potencial  de percolação (ESCOBAR, 

2014). 

Na adoção de qualquer tipo de camada alternativa, a infiltração é um elemento do 

balanço hídrico fundamental, que rege o comportamento deste tipo de cobertura, sendo 

decisiva no dimensionamento da espessura da camada. Existem três diferentes tipos de 

camadas de coberturas finais alternativas, sendo elas: barreira capilar, metanotrófica e 

evapotranspirativa  chamada  também  monolítica,  composta  por  apenas  um  tipo  de 

mateiral e com maior espessura.

a) Camada de Barreira Capilar
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Os sistemas de cobertura final de barreira capilar consistem em uma camada de 

solo fino (como a de um sistema de cobertura final monolítico) que se sobrepõe a uma 

camada  de  material  granular,  normalmente  areia  ou  brita.  As  diferenças  nas 

propriedades  hidráulicas  entre  as duas camadas  minimizam a percolação  na camada 

granular (inferior) em condições não saturadas. A camada de solo fino armazena água 

até ser removida do solo por mecanismos de evaporação ou transpiração.  A camada 

granular forma uma ruptura capilar na interface das duas camadas, o que permite que a 

camada de solo fino retenha mais água do que um sistema de cobertura final monolítico 

de espessura igual. 

As forças  capilares  mantêm a água  na  camada de solo  fino,  até  que  a  região 

próxima da interface se aproxime da saturação. Se ocorrer saturação da camada de solo 

fino, a água se deslocará relativamente rápido para dentro e através da camada granular 

para os resíduos abaixo (USEPA, 2003).

De acordo com Catapreta  (2008),  o  sistema  de  barreira  capilar  tem a  mesma 

função que as outras camadas alternativas, ou seja, armazena água até ser removida do 

solo por evaporação ou transpiração: este tipo de cobertura está detalhado na 2.2.2.

Φιγυρα 3. Esquema convencional de uma barreira capilar (Fonte: GUIZELINI, 2011).

Williams  (2011)  explica  que  o  funcionamento  de  uma  barreira  capilar  pode  ser 

descrito a partir de condições relativamente secas, isto é, em estado de altas sucções 

onde,  o solo fino caracteriza-se por uma condutividade hidráulica significativamente 

menor do que as camadas de solo granular.

A condutividade hidráulica da camada de solo granular permanecerá relativamente 

baixa, até ser superada a sucção correspondente ao valor de entrada de ar. Antes de 

atingir estas condições, a água não se moverá da camada de solo fino para a camada 
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granular, mesmo que o teor de água da camada fina aumente. O avanço da água para a 

camada  de  solo  granular  ocorre,  quando  o  valor  da  entrada  de  ar  desta  camada  é 

igualado à sucção matricial na interface dos dois solos. 

 Esse sistema é eficiente para condições não saturadas, se ocorrer uma situação de 

saturação, como por exemplo, uma precipitação pluviométrica maior que a considerada 

em projeto, poderá haver infiltração de água no aterro sanitário. 

b) Camada metanotrófica

No ano de 1992, o IPCC (Painel Intergovernamental  de Mudanças Climáticas) 

indicou como parte  das  fontes  antropogênicas  de geração  de  metano no  mundo,  os 

aterros sanitários, sendo essa geração independente do tipo de processo construtivo do 

aterro. Segundo Czepiel (1996), a USEPA (1994) trouxe dados referentes aos aterros 

sanitários dos Estados Unidos demonstrando que 5% das suas emissões antropogênicas 

anuais de metano do país, eram emitidos pelos aterros sanitários. O mesmo IPCC (2013) 

indica, que a concentração atmosférica global de metano cresceu de 715 ppb para 1732 

ppb no início da década de 1990, alcançando 1774 ppb em 2005.

As camadas  metanotróficas  podem ser compostas  por material  vegetal.  Nessas 

camadas, as bactérias metanotróficas se hospedam e se reproduzem. No entanto, estas 

devem ser suficientemente permeáveis para que ocorra o transporte de oxigênio. Esse 

transporte auxilia no consumo microbiano de metano nas porções aeróbias, reduzindo, 

desta  forma,  consideravelmente  as  emissões  de  metano  para  a  atmosfera 

(PURIFICAÇÃO, 2009).

Estudos  de  laboratório  e  de  campo  indicam  que  os  oxidantes  de  metano 

tipicamente  consomem  10%  ±  20%  do  que  atinge  à  cobertura  final,  embora  em 

condições de laboratório tenha sido relatada até 60% de oxidação de metano (HILGER, 

2000).

Lopes  et  al.  (2010)  indicam  que  a  camada  de  cobertura  final  metanotrófica, 

chamada também oxidativa, incorpora o conceito de camada bioreativa ou biocobertura. 

Esses  tipos  de  camadas  têm como  objetivo,  serem utilizadas  como  alternativas  de 

gerenciamento para as emissões de gases produzidos em aterros sanitários.

Nas camadas metanotróficas a infiltração da precipitação pluviométrica é muito 

importante,  uma  vez  que  o  processo  de  oxidação  do  metano  é  determinado  pela 
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umidade do material através da difusão de gás no perfil do solo e pela atividade das 

bactérias metanotróficas. Quando há um aumento no grau de saturação do solo isso gera 

uma redução de transporte de gás, no entanto, quando a umidade é muito baixa, há uma 

inibição nas atividades de metabolismo microbiano. 

Já  para valores  muito  altos  próximos  à  saturação do solo,  a  taxa de oxidação 

diminui, pois, a água preenche os espaços vazios do solo inibindo a difusão de O2, e 

reduzindo a assimilação de metano. A umidade ótima para captura de metano está em 

torno de 10% a 20% (SOARES, 2011).

Segundo Jones e Nedwell (1993) e Lopes (2011), coberturas finais com teores de 

umidade uniformes ao longo da sua extensão, possuem maior eficiência da remoção de 

metano, pois tornam-se mais favoráveis para que ocorram as reações de oxidação. Neste 

tipo de camada, o meio criado funciona como um ecossistema para os microrganismos 

metanotróficos, podendo existir uma migração destes, para a parte superior da camada 

(ARAUJO, 2014).

Costa (2015) indica que a camada de cobertura final oxidativa é importante para 

aterros de pequeno e médio porte pois utilizam materiais que geralmente são produtos 

compostados para criar condições favoráveis no desenvolvimento de microrganismos. A 

2.2.2 reflete a estrutura recomendada por Scheutz et al., 2014 da camada de cobertura 

final metanotrófica. 

Φιγυρα 4. Estrutura recomendada para um sistema de cobertura final oxidativa (Fonte: 
Adaptado de HUMER, 2004)
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c) Camada evapotranspirativa ou monolítica 

A  evapotranspiração  e  armazenamento  da  umidade  tornam-se  elementos 

significativos no desempenho deste sistema. Uma cobertura final evapotranspirativa ou 

monolítica não age como uma barreira, mas sim como uma esponja ou um reservatório 

que armazena a umidade durante eventos de precipitação pluviométrica, e então o libera 

de volta à atmosfera como evapotranspiração.

A condutividade hidráulica de solos de baixa plasticidade, tipicamente usados em 

coberturas  finais  evapotranspirativas,  é  maior  em  condições  saturadas  do  que  a 

condutividade  hidráulica  de  materiais  típicos  de  barreira  de  argila.  No entanto,  sob 

condições  não saturadas,  a  condutividade  hidráulica  dos  solos  de  baixa  plasticidade 

reduz bastante o seu valor.  

As  coberturas  finais  evapotranspirativas  foram  também  referidas   como 

monocamadas, monolíticas, e coberturas de solo-planta (ZORNBERG et al., 2003). São 

geralmente  vegetadas  com  plantas  nativas,  que  sobrevivem  na  precipitação 

pluviométrica natural.

Além disso, estas coberturas finais são menos vulneráveis do que as barreiras de 

argila, uma vez que, as de argila podem vir a sofrer com a dessecação e com rachaduras 

durante e após a instalação, o que não ocorre com as camadas evapotranspirativas que 

ainda possuem como vantagens o processo construtivo relativamente simples, a pouca 

exigência com a sua manutenção e ainda, possuem uma variedade considerável de solos 

para a sua execução (ZORNBERG et al., 2003). 

O objetivo da camada é minimizar a infiltração de água a níveis aceitáveis, porém, 

quantificá-lo é um processo complexo, pois envolve a análise do fluxo de água através 

de solos não saturados que estão sujeitos a diversas condições de contorno atmosférico.

Segundo Rock (2012), a quantidade total de precipitação pluviométrica ao longo 

de  um  ano,  bem  como  a  sua  forma  e  distribuição,  determina  a  capacidade  de 

armazenamento  de  água  para  a  cobertura  final  evapotranspirativa.  Dessa  forma,  a 

infiltração  tem  um  papel  principal,  pois  é  um  elemento  produzido  a  partir  da 

precipitação pluviométrica e seu comportamento é que determina se o solo possui a 

capacidade adequada de armazenamento de água (ESCOBAR, 2014).

Segundo  Catapreta  (2000),  no  Brasil  o  material  mais  utilizado  é  o  solo.  No 

entanto,  a pouca disponibilidade do mesmo, ou a necessidade de que seja obtido de 
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locais mais distantes, pode contribuir com o aumento do custo operacional do aterro. 

Deste modo, a possibilidade de utilizar materiais alternativos que possam desempenhar 

as mesmas funções que o solo, mostra-se como uma solução para minimizar os custos 

operacionais.

Um elemento bastante atrativo é o resíduo de construção civil RCC, uma vez que 

este  é  composto,  geralmente,  de  resíduos  inertes  e  solos  diversos.  Eles  podem ser 

utilizados para a cobertura final de resíduos em aterros sanitários, desde que observados 

os  aspectos  legais  e  normativos  inerentes  ao  seu  manejo,  ao  serem  considerados 

resíduos classe A segundo o CONAMA 307/2002. 

2.3 RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC)

De Conti  et  al., (2014)  indicam que  a  indústria  da construção  civil  apresenta 

índices  surpreendentes  de  perdas  provenientes  de  falhas  ou  omissões  durante  a 

elaboração  de  projeto  ou  na  própria  execução  da  obra.  Estas  perdas  podem  ser 

ocasionadas por falta de qualificação da mão de obra, acondicionamentos deficientes, 

falta de planejamento de obra e de acompanhamento técnico durante a execução, dentre 

outros fatores.

No Brasil, os resíduos de construção civil estão regidos pela Lei 12.305, de 2 de 

agosto de 2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), onde 

estes resíduos são classificados de acordo a sua origem. A PNRS também estabelece 

que a gestão de resíduos de construção civil  deve ser considerada dentro dos planos 

estaduais de resíduos sólidos. 

Com relação a classificação dos tipos de resíduos de construção civil, leva-se em 

consideração  o  que  é  estabelecido  através  das  diferentes  resoluções  do  CONAMA 

(307/2002, 348/2004, 431/2011). A resolução CONAMA nº 307, define os Resíduos de 

construção civil como:

Resíduos  da  construção  civil:  são  os  provenientes  de 

construções,  reformas,  reparos  e  demolições  de  obras  de 

construção civil, e os resultados da preparação e da escavação 

de terrenos, tais como tijolos,  blocos cerâmicos, concreto em 

geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e  

compensados,  forros,  argamassas,  gesso,  telhas,  pavimentos  
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asfálticos,  vidros,  plásticos,  tubulações,  fiação  elétrica  etc.,  

comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha

A resolução CONAMA 307/2002 classifica os resíduos de construção civil em 

quatro classes, as quais estão detalhadas no Quadro  2:

Quadro  2    Classificação dos resíduos de construção civil segundo CONAMA 307/2002

Tipo de 
Resíduo

Definição segundo CONAMA 307/2002
Resíduos provenientes de: 

Modificações

Classe A a)  Construção,  demolição,  reformas,  reparos  de 
pavimentação, obras de infraestrutura, e solos de 
terraplanagem

b)  reparos  de  edificações:  componentes 
cerâmicos, argamassa e concreto

c)  Resíduos  de  fabricação  e/ou  demolição  de 
peças pré-moldadas em concreto

Classe B Recicláveis para outras destinações 

Classe C Resíduos produto do gesso CONAMA  431/2011estabelece 
que o gesso passa a ser classe B 

Classe D tintas,  solventes,  óleos  e  outros,  ou  aqueles 
contaminados  oriundos  de  atividades  de 
construção.

Classifica  ao  amianto  como 
resíduo  perigoso  (CONAMA 
348/2004)

Fonte: CONAMA 307/2002, 348/2004,431/2011

a) Características dos resíduos de construção civil (RCC)

Ferreira  et al.,  (2009) apud De Conti  et al., (2014), indicam que os principais 

resíduos da construção civil são constituídos de pedras, tijolos, blocos, areia, cimento, 

argamassa, madeira, cal e ferro. Em menor escala encontram-se os rejeitos oriundos de 

restos  de  tintas,  vernizes,  fiação,  restos  de  alumínio,  tubulações  de  PVC  e 

papel/papelão, proveniente de embalagens e das atividades humanas nas obras.

Diferentes  pesquisas  realizadas  identificaram uma heterogeneidade  grande  nos 

resíduos de construção civil.  Bizarreta  e Campos (2015)  por  exemplo,  confirmam a 

partir do seu estudo com o RCC (do aterro de Jardim de Gramacho, Rio de Janeiro) as 

seguintes  percentagens  para  este  tipo  de  resíduo:  54% material  miúdo  (passante  na 

peneira 4), 31% concreto, 6% tijolos, 4% cerâmicos, 4% pedras e 1% argamassa. 
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O estudo realizado por Lima e Cabral (2013) em Fortaleza, apresenta resultados 

referentes a composição gravimétrica do RCC local, sendo este representado em média 

por: 24,6% de areia e solo, 22% de argamassa, 15,6% de concreto, 14,4% de cerâmica 

vermelha,  10,4% de tijolo branco,  6,3% de cerâmica de revestimento,  5% de gesso, 

1,4% de outros (plástico, papelão, madeira, vidro e ferro), 0,1% de espuma, couro e 

tecido e 0,2% de embalagens de tinta, solvente e amianto.

A PNRS estabelece que se deve ter uma gestão de resíduos sólidos com adequada 

destinação. Com relação aos RCC's, diversos estudos vêm sendo desenvolvidos visando 

o reaproveitamento deste material na forma de agregados para produção de concretos e 

argamassas. A substituição dos agregados naturais por agregados reciclados apresenta 

algumas vantagens. Dentre elas é possível destacar a redução financeira na aquisição de 

matéria-prima, diminuição da poluição gerada pela produção dos agregados e melhoria 

na preservação do meio ambiente.

Segundo  Damineli  (2007),  o  processo  de  produção  dos  agregados  de  RCC é 

realizado na seguinte ordem cronológica:

- Triagem na chegada dos resíduos para a separação de RCC mineral

- Catação manual para a retirada de elementos contaminantes dos montantes totais 

de RCC de origem mineral

- Retirada de resíduos metálicos dos agregados com separador magnético

- Britagem  dos  RCC  por  compressão  ou  por  impacto,  gerando  agregados 

reciclados

- Peneiramento dos agregados gerados, com divisão por faixa granulométrica

Segundo ABRECON (2016), a reciclagem de resíduos de construção no Brasil é 

incipiente, indicando que uma característica vital para a reciclagem de RCC no país 

consiste  no  entrosamento  entre  a  demanda  pelo  uso  e  as  questões  ambientais  e  a 

abordagem preservacionista que a atividade agrega.

Devido às preocupações ambientais, hoje há uma modificação no entendimento 

sobre entulho, passando este a ser considerado matéria-prima para alguns segmentos, 

trazendo benefícios ambientais e sociais, uma vez que é uma atividade com potencial de 
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expandir a geração de trabalho e renda. No Quadro  3, ABRECON (2016) apresenta os 

produtos obtidos, suas características e usos recomendados.

Quadro  3    Produtos da reciclagem dos resíduos sólidos da construção civil

PRODUTO CARACTERÍSTICAS USO RECOMENDADO
Areia 
reciclada

Material  com  dimensão  máxima 
característica  inferior  a  4,8  mm,  isento  de 
impurezas,  proveniente  da  reciclagem  de 
concreto e blocos de concreto.

Argamassas de assentamento de alvenaria 
de  vedação,  contra  pisos,  solo-cimento, 
blocos e tijolos de vedação.

Pedrisco 
reciclado

Material  com  dimensão  máxima 
característica  de  6,3  mm,  isento  de 
impurezas,  proveniente  da  reciclagem  de 
concreto e blocos de concreto.

Fabricação de artefatos de concreto, como 
blocos  de  vedação,  pisos  Inter  travados, 
manilhas de esgoto, entre outros.

Brita 
reciclada

Material  com  dimensão  máxima 
característica  inferior  a  39  mm,  isento  de 
impurezas,  proveniente  da  reciclagem  de 
concreto e blocos de concreto.

Fabricação de concretos não estruturais e 
obras de drenagens.

Bica corrida Material  proveniente  da  reciclagem  de 
resíduos  da  construção  civil,  livre  de 
impurezas,  com  dimensão  máxima 
característica  de  63  mm  (ou  a  critério  do 
cliente).

Obras de base e sub-base de pavimentos, 
reforço e subleito de pavimentos, além de 
regularização  de  vias  não  pavimentadas, 
aterros e acerto topográfico de terrenos.

Rachão Material  com  dimensão  máxima 
característica  inferior  a  150 mm, isento de 
impurezas,  proveniente  da  reciclagem  de 
concreto e blocos de concreto.

Obras  de  pavimentação,  drenagens  e 
terraplenagem.

Fonte:  ABRECON,  disponível  em <http://www.abrecon.org.br/mercado/> Acesso  em:  24 de  abril  de 

2017.

O tipo de material de interesse para este trabalho corresponde ao material fino 

que é obtido do processo de trituração  dos RCC's.  Estes se encontram classificados 

como areia reciclada segundo o Quadro 3. 

CASAR COM QUE ESO AYUDA A LA RETENCION DE AGUA

2.3.2 Reúso em obras geotécnicas

A aplicação do RCC em obras geotécnicas já é uma realidade. A sua utilização 

pode ser  como reforços  de aterros,  remediação de erosões,  preenchimento de valas, 

sistema de cobertura de aterros sanitários, entre outras (DIAS, 2014).

Em alguns casos da engenharia de materiais, a utilização do RCC já está muito 

difundida,  como  é  o  caso  da  confecção  de  blocos  de  concreto,  argamassa  para 

revestimentos e na produção de concretos magros sem fins estruturais. Também vem 
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sendo muito aplicado dentro da pavimentação de rodovias. No Brasil estes processos já 

estão sendo amplamente utilizados e encontram-se normatizados através da NBR 15115 

(ABNT, 2004a) e NBR 15116 (ABNT, 2004b).

Outra  alternativa  de  uso  do  resíduo  de  construção  civil  é  como  material  de 

preenchimento de estrutura de solo reforçado, Santos (2006) verificou que este resíduo 

apresentou baixo coeficiente de variação nos resultados de caracterização e excelente 

comportamento mecânico, encontrando uma boa aplicação para esse tipo de obra.

Barros (2005) verificou a possibilidade do uso do RCC como material alternativo 

para camada de aterros. O material utilizado possui granulometria inferior a 184,8 mm e 

o autor observou valores de coeficiente  de permeabilidade saturada na ordem de10-5 

cm/s  e  não  saturada  na  ordem de  10-12 cm/s  para  uma  sucção  de  200  kPa,  sendo 

adequado, principalmente, para uso em regiões de clima árido e semiárido. Em relação 

aos parâmetros  de resistência  o  ângulo de atrito  médio  obtido através  do ensaio de 

resistência ao cisalhamento foi de 35º e concluiu-se, ainda, que este material é erodivel 

e facilmente desagregável, porém não dispersivo. Segundo o autor o agregado reciclado 

miúdo  de  RCC  pode  ser  utilizado  como  um  material  alternativo  em  sistemas  de 

cobertura final. 

Já Affonso (2005) observou que o RCC com granulometria superior a 4,8 mm, 

possui permeabilidade média de 2,5x10-2 m/s na direção horizontal, e de 8x10-2 m/s na 

direção vertical sendo adequado para uso em camada drenante.

Amorim  (2008b)  verificou,  a  partir  do  comportamento  mecânico  e  da 

caracterização física, que o uso de RCC e um solo laterítico do município de Campo 

Verde apresentou potencial de aplicação em obras de pavimentos urbanos, constatando 

também a sua viabilidade técnico-econômica.

Damasceno (2013), Damasceno et al. (2014), Ribeiro (2014), Damasceno e São 

Mateus (2015) e Rios (2016) têm estudado os RCC's, para seu uso nas camadas  de 

cobertura final de aterros sanitários, em regiões de clima árido e semi-árido. Na 2.3.2 

encontram-se  alguns  dados  das  características  geotécnicas  dos  RCC estudado  pelos 

autores e reunidos por Rios (2016).
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Tabela 1 Resumo  de  características  geotécnicas  dos  RCC  obtidas  por  Damasceno  (2013), 

Damasceno et al. (2014), Ribeiro (2014), Damasceno e São Mateus (2015)

Ensaios Resultados
Parâmetros Damasceno (2013) Ribeiro (2014)

Granulometria conjunta Fração de 
solo (%)

Pedregulho  (45,95);  Areia 
(44,94);  Silte  (1,16);  Argila 
(7,52)

Pedregulho  (54,11);  Areia 
(46,07);  Silte (1,16); Argila 
(4,83)

Compactação  Proctor 
Normal

ωót (%)
γdmáx (kN/m3)

10,50
18,25

10,50
18,25

Peso  Especifico  dos 
grãos

γs (kN/m3) 26,68 26,53

Evaporação Taxa média – 
ER/EP(%)

56 -

Capacidade de Campo θ (%) - 24,14
Permeabilidade ksat (cm/s) 10-4 (para i=5,27) -

ωót :  teor  de umidade gravimétrica ótima; γdmáx :  peso específico seco máximo; γs :  peso 
específico  dos  grãos;  ER:  evaporação  real;  EP:  evaporação  potencial  da  água;  θ:  teor  de  umidade 
volumétrica; i: gradiente hidráulico; ksat : coeficiente de permeabilidade saturada.

FONTE: Extraído de Rios (2016).

2.4 BALANÇO HÍDRICO EM ATERROS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Várias  técnicas  foram desenvolvidas,  usando métodos  de balanço hídrico  para 

estimar a quantidade de água livre em um aterro sanitário. Esses métodos consideram 

um balanço de massa entre precipitação pluviométrica, evapotranspiração, escoamento 

superficial  e  armazenamento  de  umidade  residual,  podendo  alguma  parcela  da 

precipitação pluviométrica infiltrar-se nos resíduos sólidos urbanos ou na camada de 

cobertura final.

A  quantidade  de  infiltração  depende  das  características  de  escoamento,  do 

gradiente, da declividade e da permeabilidade da superfície. Se uma camada de resíduo 

não tiver sido coberta ou tiver sido coberta com material granulado aberto, haverá a 

entrada da parcela de precipitação pluviométrica na massa sólida do aterro.

Uma parte da precipitação pluviométrica é devolvida à atmosfera por evaporação 

ou  evapotranspiração  enquanto  o  restante  percola  através  do  resíduo,  levando  à 

19



formação de lixiviado; este é formado além da fração da precipitação pluviométrica, 

pela  umidade  inicial  contida  nos  resíduos  sólidos,  pela  decomposição  dos  resíduos 

devido  à  atividade  microbiológica  e  de  eventual  influxo  de  água  subterrânea 

(TOZETTO,  2008).  Na  2.4 é  possível  identificar  cada  um  dos  fenômenos  e 

componentes do balanço hídrico.

Φιγυρα 5. Balanço hídrico em aterro sanitário (Fonte: LOPES, 2011 apud COSTA, 2015)

Padilla (2007) indica que a estimativa do balanço hídrico em aterros sanitários é 

fundamental para o projeto de sistemas de cobertura final e de impermeabilização do 

fundo.  Ele  também  ressalta  que  conhecer  a  complexidade,  as  propriedades  e 

caraterísticas, tanto dos resíduos como do solo utilizado na camada, é necessário. Deve-

se levar em consideração, ainda, as análises dos processos de degradação dos resíduos e 

a avaliação da estabilidade estrutural dos aterros sanitários, junto a suas propriedades 

geotécnicas. 

O balanço hídrico de um aterro sanitário é influenciado pelos seguintes fatores: 

• Propriedades  dos  materiais:  composição  gravimétrica,  permeabilidade, 

capacidade de campo

• Condições iniciais dos materiais: teor de umidade e peso específico.
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• Condições  climatológicas:  precipitação  pluviométrica,  temperatura,  radiação 

solar, umidade relativa

• Configurações dos sistemas de revestimento de fundo.

• Configurações dos sistemas de drenagem interna

• Configurações dos sistemas de cobertura intermediária e final.

• Dados operacionais: histórico de enchimento do aterro.

• Conhecimento dos processos de degradação dos resíduos.

São Mateus (2008) afirma que para o balanço hídrico de um aterro sanitário deve-

se considerar os balanços tanto da camada de cobertura final como dos resíduos, sendo 

necessário contabilizar todos os componentes, sendo estes: a precipitação pluviométrica, 

evaporação, escoamento superficial,  infiltração no solo da camada de cobertura final, 

infiltração no RSU, a umidade gravimétrica inicial do solo de cobertura final, a umidade 

gravimétrica inicial do RSU, a umidade acumulada no sistema e o lixiviado, para poder 

determinar o volume retido no aterro.

Existem diversos métodos para avaliar o balanço hídrico de um aterro sanitário e 

estimar  a  geração  de  líquidos  lixiviados.  Muitos  modelos  têm  sido  desenvolvidos 

tentando explicar o movimento de líquido em aterros sanitários. 

Estes  foram  realizados  como  modelos  matemáticos  e  aqueles  que  são  mais 

complexos utilizam programas computacionais para seu cálculo. O   apresenta alguns 

dos modelos mais conhecidos. 

Quadro  4    Modelos para avaliar o balanço hídrico de um Aterro Sanitário

Tipo de Modelo Nome do modelo

Modelo empírico Método Suíço (Citado por ROCCA, 1981)

Modelo matemático Método do Balanço hídrico (FENN et al., 1975)

Modelos  matemáticos  que 
implementaram  programas 
computacionais

HELP (Hydrologic Evaluation of Landfill Performance)

SWB (Serial Water Balance Method)

MOBYDEC (Global Model for Landfill Hydrologic Balance)

UNSAT – H (Unsaturated Soil Water and Heat Flow Model)

MODUELO

Fonte: CATAPRETA (2008)
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Todos os métodos citados se baseiam nas variações no armazenamento de água do 

solo  que  ocorrem  ao  longo  do  ano,  os  aumentos  ocorrem  devido  à  precipitação 

pluviométrica, irrigação e influxos subterrâneos, e a depleção é causada por percolação, 

drenagem  gravitacional  e  evapotranspiração  adicionando  os  componentes  do  RSU 

(WARD, 2004). 

A  equação  de  “balanço  hídrico  do  solo”  descrevendo  essas  variações  para 

qualquer período de tempo é expressa como:

(1)

Onde ΔSM é a variação no armazenamento de água do solo, P a precipitação 

pluviométrica, G é a água percolada ou água infiltrada na camada subjacente, ET é a 

evapotranspiração, e Q é o escoamento superficial.  

Com  a  existência  da  camada  de  cobertura  final,  parte  da  precipitação 

pluviométrica escoa e outra parte infiltra, assim a quantidade de água na camada pode 

ser distribuída entre: evaporação e armazenamento na camada. Caso tenha excedente de 

água, pode haver infiltração nos RSU. Estando essa dinâmica representada na equação 

(2) proposta por São Mateus (2008):

(2)

Sendo que:  P é a  precipitação  pluviométrica,  ES é  o  escoamento  superficial,  E é  a 

evaporação, wi(solo) é umidade gravimétrica inicial do solo de cobertura final,  Δw(acumulada 

no solo) é a umidade acumulada no solo da cobertura final, finalmente IRSU é a infiltração 

no RSU. 

Para o balanço hídrico no RSU, a partir da expressão geral do balanço hídrico 

(Liquido que entra = Liquido que sai + Liquido que permanece na célula), São Mateus 

(2008) apresenta a equação (3) que descreve o balanço hídrico no RSU:

I(RSU) + wi(RSU) = L + Δw(acum na célula) + ΔV w consumido biogás + ΔV w vapor de água (3)

Onde,  wi(RSU)  é a  umidade  gravimétrica  inicial  do RSU;  Δw(acum  na  célula) é  a  umidade 

acumulada na célula; ΔV  w consumido  biogás é o volume de água consumida na geração de 
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biogás; ΔVw vapor de água é o volume de água que sai sob a forma de vapor com o biogás. O 

Quadro  5 resume os componentes do balanço hídrico na camada de cobertura final e no 

RSU.

Quadro  5    Componentes do balanço hídrico na camada de cobertura final e no RSU

COMPONENTES DO BALANÇO HÍDRICO
Componentes 

representativos da 
entrada ou ganho

Componentes 
representativos da saída 

Variável de 
controle

Água na 
camada de 
cobertura 

final

1. Precipitação 
pluviométrica (P) 1. Evaporação (E)

Δw (acumulada no solo)

2. Umidade 
gravimétrica inicial 
do solo de cobertura 

final w i(solo)

2. Escoamento superficial 
(ES)

3. Infiltração no RSU: 
I(RSU)

Líquidos do 
RSU

1. Infiltração no RSU 
(I(RSU)) 1. Lixiviado (L)

Δw (acumulada na célula)

2. Umidade 
gravimétrica inicial 

do RSU (wi(RSU))

2. Biogás (ΔV w consumido 

biogás): água consumida na 
formação do biogás

3. Vapor de água (ΔVw vapor 

de água)

Fonte: Extraído de São Mateus (2008)

2.5 MECANISMOS DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO SOLO 

A infiltração é a passagem de água da superfície para o interior do solo. É um 

processo que depende de muitas variáveis para ocorrer: água disponível, natureza do 

solo,  estado da  superfície  e  quantidade  de  água e  ar  inicialmente  presentes  no solo 

(TUCCI, 1993).

Cecílio et al. (2003) definem a infiltração como a passagem de água da superfície 

para o  interior  de solo,  convertendo-se em um dos  mais  importantes  processos  que 

compõem  o  ciclo  hidrológico.  A  infiltração  é  um  dos  fatores  determinantes  da 

disponibilização de água para diferentes atividades; para as culturas vegetais, recarga 

dos aquíferos subterrâneos, é responsável pela ocorrência e magnitude do escoamento 

superficial e tem relação direta com o manejo do solo e da água.

Brandão et al. (2006) indicam que a percolação é definida como a quantidade de 

água que se infiltra no resíduo através da camada de cobertura final existindo, assim, 
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um gradiente negativo devido à evaporação e evapotranspiração que agem para reduzir 

a  saturação  no  perfil  do  solo,  indicando  que  este  processo  de  secagem  restaura  a 

capacidade de armazenamento do solo. No caso da drenagem lateral e do escoamento 

superficial,  são  funções  da  permeabilidade  não  saturada  do  solo  e  da  inclinação  da 

camada de cobertura final. 

Lopes (2011) indica que a infiltração no solo se dá à medida que a camada superior 

vai se umedecendo no sentido descendente, alterando gradativamente a umidade do solo 

e que enquanto houver aporte de água, o perfil de umidade tenderá a saturação em toda 

a profundidade. A camada superficial, naturalmente, será a primeira a saturar. A  2.5, 

também apresentada por Lopes (2011)  mostra as curvas de variação temporal da taxa 

de infiltração e da capacidade de infiltração. Os processos que acontecem com o tempo 

como variável, podem ser resumidos como:

Φιγυρα 6. Taxa de infiltração e capacidade de infiltração (Fonte: Extraído de LOPES, 2011)

Quando t = A, o solo aumenta seu teor de umidade e a capacidade de infiltração 

diminui.

Quando t = B, a taxa de infiltração e a capacidade de infiltração são iguais, mas no 

caso da última diminui e começa o escoamento superficial que é a área hachurada.

Com t = C, o solo começa a perder umidade porque a precipitação pluviométrica 

terminou,  e  a  capacidade  de  infiltração  aumenta.  O  processo  de  infiltração  é 

determinado  pela  intensidade  de  precipitação  pluviométrica,  porque  com  maiores 

intensidades os poros ficam preenchidos mais rapidamente.

Segundo Lopes (2011), o fluxo de água e umidade entre a superfície do solo e da 

atmosfera é um processo complexo que apresenta três fatores principais. 
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• Relativo  ao  suprimento  e  demanda  de  água  impostos  pelas  condições 

atmosféricas  tais  como  precipitação  pluviométrica  total,  radiação  liquida, 

velocidade dos ventos, umidade e temperatura do ar;

• A capacidade do solo em transmitir água que é em função da condutividade 

hidráulica e de suas características de armazenamento e de retenção;

• A influência  da  vegetação,  o  tipo  e  a  densidade  de  vegetação  afetam  a 

evaporação  por  meio  do  consumo  de  água  através  das  raízes  e  também 

afetam as taxas de escoamento superficial.

2.5.1 Armazenamento de Água no Solo

 Considerando o solo um material natural, sólido e poroso, ele está estruturado na 

parte sólida por minerais e substâncias orgânicas, chamado também matriz do solo. A 

parte porosa, consiste de poros interconectados e recebe o nome de espaço poroso ou 

poros do solo, conforme a  2.5.1 (LIBARDI, 2005).

Φιγυρα 7. Retenção da água por agregados do solo após a drenagem (Fonte: LIBARDI, 2005)

 Para  a  determinação  do  armazenamento  (AL)  em  uma  camada  de  solo  de 

espessura “L”, temos que: 

 (4)
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Onde, θ é a umidade volumétrica do solo (cm3/cm3) e z é a espessura da camada 

estudada (m).

 Dificilmente é atingida a saturação durante a infiltração. Então, para fins práticos, 

obtêm-se a capacidade máxima de armazenamento de um solo, pela diferença entre a 

umidade na capacidade de campo e aquela correspondente ao ponto de murcha.

 Segundo Rocca (1981)  apud Lins  (2003),  o armazenamento  de água no solo 

depende essencialmente:  a) textura de solo, b) estrutura,  c) espessura da camada,  d) 

capacidade de campo e e) condutividade hidráulica.

α) Textura do Solo

A textura do solo corresponde à proporção relativa das frações granulométricas 

existentes em um solo, ou seja, o quanto se tem de areia, silte e argila em uma amostra 

de solo. Quando se separam os constituintes minerais unitários dos pequenos torrões, 

verifica-se que o solo é constituído de um conjunto de partículas individuais que estão, 

em condições naturais, ligadas umas às outras.

A textura está diretamente relacionada com a retenção de água no solo, uma vez 

que  esta  determina  a  área  de  contato  entre  as  partículas  e  a  água.  Fazendo-se  um 

comparativo entre os solos finos e solos grossos, os solos finos, por possuírem uma 

permeabilidade baixa têm mais capacidade de retenção da água em relação aos solos 

grossos (LINS, 2003).

β) Estrutura do Solo

Reichardt  e Timm (2004) indicam que existem dois tipos específicos de espaços 

porosos: macroporos e microporos, sendo os primeiros responsáveis pelo movimento 

livre do ar e da água de percolação. No segundo, o movimento de ar é reduzido e o 

movimento da água fica restrito a capilaridade. No caso dos solos arenosos, indicam que 

o movimento é rápido, o que ocorre devido a predominância dos macroporos, já em 

solos finos o movimento de gases e água é mais lento.

Segundo  Libardi  (2005),  os  poros  do  solo  podem  ser  classificados  em 

macroporos,  mesoporos  e  microporos;  os  macroporos  são  poros  com  diâmetros 
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superiores a 0,1 mm, os mesoporos são poros com diâmetros entre 0,1 mm e 0,05 mm e 

os microporos são poros com diâmetros menores do que 0,05 mm.

Os  macroporos  geralmente  ocorrem  devido  à  atividade  biológica  do  solo 

(minhocas, matéria orgânica, raízes podres etc.). Os mesoporos são responsáveis pela 

condução  da  água  de  drenagem  do  solo  e  são  denominados  geralmente  de  poros 

interagregados. Os microporos do solo são aqueles poros chamados de intra-agregados, 

pois,  devido  a  sua  pequena  dimensão,  localizam-se  internamente  ao  agregado  de 

partículas sólidas do solo.

Nesses  poros  interagregados  existe  uma  faixa  de  diâmetro  de  poros  que  é  a 

responsável pela retenção e disponibilização de água para as plantas, compreendendo os 

poros desde 0,05 mm a 0,0002 mm. A água retida em poros com diâmetros menores que 

esses, não se encontra disponível para as plantas.

Solos  que  expõem  estrutura  em  blocos,  apresentam  maior  proporção  de 

microporos que solos com estrutura granular, oferecendo maior capacidade de retenção 

de água, sendo que, o solo úmido contém ar nos macroporos e água nos microporos.

Os poros menores funcionam como tubos capilares e, por esta razão, a água é 

chamada  de  água  capilar.  Ela  está  retida  no  solo  com  esta  força  atrativa  que  é 

responsável em mantê-la contra ação da gravidade. Mas esta força é menor do que as 

exercidas pelas plantas, representando, portanto, um armazenamento disponível a elas.

As camadas de solo com maior densidade têm menor armazenamento de água do 

que aqueles solos com menor densidade, isto se deve ao processo de compactação, já 

que quando há compactação, os espaços disponíveis no solo são reduzidos.

A estrutura do solo se refere ao padrão de arranjo das partículas de areia, silte, argila e 

de matéria  orgânica,  sendo sua disposição definida por várias  forças com diferentes 

intensidades.  Tendo  essas  condições  em  vista,  as  partículas  se  unem  para  formar 

unidades estruturais discretas chamadas de agregados (BRADY, 2013). 

χ) Espessura da Camada

A espessura da camada é um dos fatores que influencia no armazenamento dos 

solos.  Pode ser  considerada um “reservatório”,  pois  quanto maior  a  espessura a  ser 
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considerada, maior será a capacidade de armazenamento (LINS, 2003), conforme já foi 

visto na equação (4).

Segundo  Maciel  (2003),  a  espessura  tem relação  direta  com a  capacidade  de 

retenção física, química e biológica de gases que consigam escapar do aterro através da 

camada de cobertura final.

δ) Capacidade de Campo

Segundo Lal e Shukla (2004), a capacidade de campo é definida como o máximo 

teor de umidade que o solo consegue reter, conforme a água percola pelos poros do solo.

São Mateus (2008) ressalta que é possível determinar esta propriedade do solo em 

campo ou em laboratório, considerando os fatores dos quais depende, sendo possível. 

Pode se determinar em função do tempo que leva para que o solo alcance uma umidade 

constante,  sem que tenha sofrido alguma perda,  nesse processo de redistribuição da 

água que poderá acontecer por vários dias (para solos de textura média e fina),  até 

alcançar o equilíbrio.

Lins (2003) determinou a capacidade de campo, inserindo as amostras coletadas 

em um recipiente com água, para a saturação, colocando uma camada de brita na base.

Utilizou o princípio dos vasos comunicantes para conseguir a saturação e, para a 

etapa de drenagem da água, retirou as amostras do recipiente com água, colocou filme 

plástico no topo, para evitar a perda de umidade por evaporação e procedeu a pesagem 

diária até obter dados constantes. Rios (2016) utilizou o mesmo procedimento e, para 

saturação, deixou o topo das amostras 5 cm acima do nível externo de água, dentro de 

um tanque de imersão.

ε) Condutividade hidráulica

A condutividade  hidráulica  está  definida  como  a  capacidade  de  um solo  em 

transmitir  água  através  de  seus  vazios,  podendo  ser  determinado  para  a  condição 

saturada, isto é, quando todos os poros estão cheios de água ou para a condição não 

saturada, quando apenas parte dos poros estão preenchidos com água.
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Para sua determinação é  possível  utilizar  ensaios  de laboratório  convencionais 

com o uso de permeâmetros, sejam estes de parede rígida ou flexível, dependendo do 

tipo de solo a ser ensaiado.

Convencionalmente  são  utilizados  os  infiltrômetros  no  caso  de  solos  não 

saturados.  Existem estudos  que  foram feitos  utilizando o  infiltrômetro  de  anel,  que 

permite estimar a condutividade hidráulica não saturada e também mediante métodos 

diretos.

Existem diversas relações empíricas que associam a condutividade hidráulica não 

saturada  com  a  condutividade  hidráulica  saturada  em  função  do  teor  de  umidade 

volumétrico, grau de saturação, ou sucção matricial.

Vilar  (2009)  reúne  algumas  das  relações  empíricas  para  determinação  da 

condutividade hidráulica não saturada, muitas dessas relações estão baseadas nos dados 

de ajuste da curva de retenção de umidade do solo. 

Tabela 2 Relações empíricas para determinação da condutividade hidráulica não saturada 

Referência Função condutividade hidráulica
Avernajov (1950)

Van Genutchen (1980)

Campbell (1973)

Irmay (1954)

Corey (1957)

Scott (1963)

Brutsaert (1968)

Kovaca (1981)
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Nielsen et al., (1986) 

Davidson et al., (1969)

Brooks e Corey (1964)

 

Gardner (1958) 

Richards (1931)

Ritjema (1965)

Wind (1955)

Onde k é a condutividade hidráulica não saturada (LT-1); ks é a condutividade hidráulica saturada 

(LT-1); kr é a condutividade hidráulica relativa (kr=k/ks) em (LT-1); θ é o teor de umidade volumétrico 

normalizado (θw-θr)/(θs-θr) em (L3L-3); θs é o teor de umidade volumétrico de saturação, em (L3L-3), θr é o 

teor de umidade volumétrico residual em (L3L-3); ψaev é a sucção de entrada de ar (ML-1T-2); Sr é o grau 

de saturação em ((L3L-3); Sru é o grau de saturação residual em (L3L-3); Srs é o grau de saturação de 

campo (L3L-3); Se é o grau de saturação efetiva ((Sr – Srs)/(Srs – Sru) em (L3L-3); a, b, n, m e α são 

constantes. 

Fonte: VILAR, 2009

A  permeabilidade  foi  estudada  por  Darcy,  que  no  ano  1856,  realizou  um 

experimento sobre taxas de infiltração através de filtros de areia. Na 2.5.1 apresenta-se 

um esquema similar ao experimento. 
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Φιγυρα 8. Esquema representativo do Experimento de Darcy

A lei de Darcy se apresenta na equação (5): 

(5)

A lei de Darcy indica que a vazão (Q) que passa através da coluna de solo é 

diretamente proporcional à área A da secção transversal da coluna, a variação da carga 

hidráulica  (Δh),  e  ao  coeficiente  de  proporcionalidade  (k)  que  é  a  condutividade 

hidráulica, e inversamente proporcional ao comprimento da coluna de solo (L).

Esta equação pode ser apresentada em função do gradiente hidráulico ih, o qual é a 

variação de carga hidráulica (Δh) dividida pelo comprimento da coluna de solo (L). A 

velocidade de Darcy é determinada a partir da vazão (Q) dividida pela área transversal 

da coluna de solo (A) indica a taxa de descarga (v) com que a água percola no solo. 

v=-k*ih (6)

Segundo Carvalho (2016), a velocidade obtida na equação (6), é a velocidade de 

descarga, que é a velocidade média aparente da água pela área total da seção transversal 

do solo (sólidos+vazios), que é diferente da velocidade real da água nos vazios do solo. 

Esta diferença é devido à área que a água tem para percolar na seção de solo, não sendo 

a área transversal total da amostra (A), mas sim, a área da seção transversal de vazios. 

A relação entre a área transversal de vazios e a área transversal total é dada pela 

porosidade  do  solo  (n).  Consequentemente,  a  velocidade  real  da  água  no  solo  é 

encontrada na equação (7):
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(7)

No entanto, a velocidade de descarga é a velocidade empregada na resolução de 

problemas envolvendo fluxo de água em solos devido a sua facilidade de obtenção.

Os  fatores  que  interferem  na  permeabilidade  de  um  solo  dependem  das 

propriedades  do solo (índice de vazios,  grau de saturação,  tamanho das partículas  e 

estrutura) e, das propriedades dos fluídos que percolam (peso específico e viscosidade), 

existindo uma interdependência entre eles (BUENO e VILAR, 1979).

A permeabilidade dos solos grossos é afetada principalmente pelo tamanho das 

partículas, índice de vazios e estrutura, por exemplo nos solos pedregulhosos sem finos 

(partículas  com diâmetro  superior  a  2mm),  o  valor  da  permeabilidade  é  superior  a 

0,01cm/s,  o  índice  de  vazios  é  maior  e  o  solo  é  mais  permeável.  Nos  solos  finos 

(partículas com diâmetro inferior a 0,074mm), os valores são muito inferiores.

2.5.2 Análise física do processo de infiltração

A ocorrência de precipitação pluviométrica não implica na imediata saturação do 

solo. O que pode vir a acontecer é a saturação das camadas superficiais, o que ocasiona, 

um perfil de umidade no solo, promovendo um perfil típico de teor de umidade de água 

que decresce com a profundidade, como pode ser observado na 2.5.2. 

Φιγυρα 9. Perfil de umidade do solo durante a infiltração (Fonte: BRANDÃO, 2003)
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Geralmente  distinguem-se  quatro  zonas:  de  saturação,  de  transição,  de 

transmissão e de umedecimento. A zona de saturação tem uma espessura pequena, se 

encontra  imediatamente  abaixo  da  superfície  do  solo,  e  está  saturada.  Na  zona  de 

transição,  é  possível  observar  uma  diminuição  rápida  da  umidade.  A  zona  de 

transmissão  é  onde  ocorrem  variações  de  umidade,  sua  espessura  dependerá  do 

fornecimento de água. Já a zona de umedecimento é uma camada fina onde,  com o 

aumento da profundidade, a umidade se reduz repentinamente.

O estudo  da  infiltração  nesta  pesquisa  é  unidimensional,  existindo  no  entanto 

diversos trabalhos que já estudaram a infiltração em duas dimensões como o trabalho de 

Sousa (2012).

Existem diferentes  e variadas  equações  que descrevem modelos  de infiltração, 

nenhuma se aplica bem para todas as situações, a maioria dos métodos estão limitados 

porque requerem o conhecimento  de parâmetros  que são difíceis  de determinar.  No 

entanto ao longo do tempo, algumas equações foram consolidadas e têm sido aplicadas, 

respeitando-se  as  suas  particularidades  e  condições  de  contorno,  conforme  estão 

apresentadas a partir do item 2.5.3. 

2.5.3 Equação de Green e Ampt (1911)

Estes autores assumiram para o desenvolvimento de sua equação que o processo 

de infiltração ocorre sob carga hidráulica Ho constante na superfície do solo, com uma 

frente  de  umedecimento  muito  nítida  e  bem definida.  Considera-se  que  atrás  dessa 

frente o solo encontra-se uniformemente saturado com condutividade hidráulica Ko e 

potencial mátrico constante igual ao valor inicial, antes da infiltração, independente do 

tempo e posição. A 2.5.3 ilustra estas hipóteses (LIBARDI, 2005). 

33



Φιγυρα 10. Hipóteses da equação de Green Ampt (1911) (Fonte: LIBARDI, 2005)

Na 2.5.3, a) apresenta o processo antes da infiltração, onde o solo tem um teor de 

umidade  volumétrica  inicial  θi constante,  a  2.5.3 b)  mostra  o  processo  durante  a 

infiltração em um certo tempo t, onde o potencial de pressão na superfície do solo é 

constante e igual a Ho e o potencial mátrico na frente de molhamento ou umedecimento 

é constante e igual a -Hf.

Libardi (2005) indica que aplicando a equação de Darcy-Buckingham à coluna 

saturada de comprimento L, e considerando o referencial  gravitacional localizado na 

frente de molhamento, a densidade de fluxo será a taxa de infiltração i, ou seja:

(8)

Chamando:

(9)

(10)

Resulta para a equação:

(11)

Verifica-se que na equação (11), é possível satisfazer inteiramente os requisitos de 

que a taxa de infiltração, deve ser elevada quando L é pequeno, porém vale ressaltar, 

que isso só ocorre no início da infiltração e decresce com o tempo, tendendo a um valor 

constante KO após um longo período, quando L se torna maior. 

A infiltração acumulada I, é a quantidade total de água que penetrou no solo desde 

o início da infiltração até o tempo t  e, para expressar em termos de altura de água, 

utiliza-se  volume  de  água  infiltrado  (VA)  por  unidade  de  área  de  solo  (A),  obtido 

através da integração da equação (11). 
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No tempo t, estando a frente de molhamento em Z = L, depois de um intervalo de 

tempo infinitesimal, dt estará em Z=L+dL e uma quantidade infinitesimal de água dI 

infiltrou, conforme equação (12):

dI=(θs-θi)dL (12)

Sendo θs o teor de umidade saturado e θi o teor de umidade inicial no solo antes da 

infiltração; chamando θs-θi = Δθ.

dI=(Δθ)dL é a infiltração acumulada, denominada de armazenamento

(13)

Δθ representando a diferença constante do teor de umidade e depois da passagem da 

frente de molhamento.

Comparando-se as equações (11) e (13), tem-se:

(14)

Ou

(15)

Fazendo a integração da equação (15):

LA+B=x (16)

Donde:

(17)

e 

(18)
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Fazendo a substituição das equações (16), (17) e (18), na equação (15):

(19)

Separando as variáveis e rearranjando convenientemente, resulta:

(20)

Como, para t = 0, L = 0, então na equação (18), x = B, a integração da equação (20), de t 

= 0 a t = t  e, portanto, de x= B até x=LA+B,

(21)

Nos leva a:

(22)

Ou:

(23)

Por outro lado, sabemos também que

I=(Δθ).L (24)

Daí a equação (23), pode ser escrita como:

(25)

Sendo:

(26)

Libardi  (2005) afirma que a infiltração acumulada I não pode ser determinada 

explicitamente a partir  da equação (25). No entanto,  determinando-se os valores das 
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constantes A e B, a partir da equação (11) por meio da regressão linear de i versus 1/L e 

calculando-se Δθ por meio da determinação de θs e de θi, obtém-se o valor da constante 

C  pela  equação  (26).  Conhecidos  os  valores  de  A  e  C,  torna-se  possível  obter  o 

parâmetro I.

Se  os  parâmetros  da  equação  forem  estimados  com  base  nos  resultados  de 

infiltração com o infiltrómetro de campo, também podem ser obtidas boas estimativas 

de  infiltração  em  solos  heterogêneos.  Aplicações  dessa  natureza  resultam  em  boas 

estimativas, porque a equação é considerada em função dos parâmetros ajustados e não 

porque representa processos físicos (WARD, 2003). 

Cecílio et al.  (2003), afirmam que uma desvantagem da utilização do modelo de 

Green e Ampt é que na simulação do processo de infiltração seus parâmetros de entrada 

não representam fielmente as condições reais de ocorrência da infiltração, assumindo 

que durante o processo de infiltração existe uma carga hidráulica constante na superfície 

do solo e uma frente de umedecimento bem nítida e precisamente definida, atrás da qual 

o solo está uniformemente saturado. Ainda afirma que, o potencial matricial nesta frente 

permanece igual ao potencial matricial antes da infiltração, além de considerar também 

que a água penetra no solo abruptamente e com isso resulta a formação de duas regiões 

bem definidas; sendo que, a primeira está completamente saturada e a segunda com teor 

de umidade inicial.

2.5.4 Equação de Kostiakov (1932)

Este  modelo  considera  parâmetros  que  não  possuem  significado  físico, 

consequentemente sua aplicação torna-se bem restrita, sendo válido somente para o tipo 

de solo e a condição em que os dados de infiltração foram obtidos em campo. O modelo 

de Kostiakov (1932) é expresso pela equação (27):

(27)

Em que ii é a taxa de infiltração (cm*s-1) em t=0, e  é uma constante. Os valores 

destes dois parâmetros podem ser determinados a partir  da regressão linear  de log i 

versus log t.
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(28)

Considerando que I (cm) (infiltração acumulada) é igual a zero no tempo zero 

(início da infiltração) podemos integrar a equação (28):

(29)

Onde:

(30)

Com base nessas  equações,  a  fim de que i  sempre  diminua,  a  constante  a na 

equação (28) deve ter um valor positivo. Por outro lado, uma vez que I nunca pode ser 

negativo, a quantidade (  deve ser positiva. 

Libardi  (2005),  a  partir  dessas  análises,  conclui  que  a deve  ser  um  número 

positivo menor  que um. Outra  consideração  que este autor faz,  é o fato  de que,  de 

acordo com a equação (28), i tende para zero quando t tende para o infinito,  o que, 

como é de conhecimento, não se aplica, uma vez que quando t→ ∞, i deve ser igual a 

um valor constante KO. Nesse caso, deve-se esperar que a equação de Kostiakov (1932) 

seja válida apenas para os estágios iniciais da infiltração para t < T. O que a torna válida 

na prática em irrigação, devido a sua simplicidade e ao fato de, para curtos intervalos de 

tempo, ajustar-se razoavelmente bem para muitos solos. 

De acordo com Lal e Shukla (2004) a equação de Kostiakov (1932) é inadequada 

para a infiltração vertical  e,  para resolver o problema,  Kostiakov (1932) propõe um 

intervalo de tempo máximo de aplicação: tmax=(B/ks)1/n, onde B e n são constantes, e ks 

é a condutividade hidráulica saturada (cm*s-1).

Equação de Kostiakov Lewis (1932)

Esta equação propõe resolver os problemas apresentados na equação de Kostiakov 

(1932)  quando os  tempos  de  infiltração  são longos,  subestimando a  infiltração  para 

tempos maiores do que aqueles para os quais foram determinados (Renault e Wallender, 
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1997).  Para  evitar  estes  problemas,  é  acrescentado  à  equação  o  parâmetro  f0 que 

representa  a  taxa  de  infiltração  estabilizada,  passando  a  equação  a  ser  denominada 

Kostiakov-Lewis, ou Kostiakov Modificada:

(31)

Em que  i  é  a  infiltração  acumulada  em profundidade  (mm),  t  é  o  tempo  de 

infiltração (h), k é uma constante que depende do solo e  a é uma constante  empírica 

que depende do solo e de suas condições iniciais,  f0 representa a taxa de infiltração 

estabilizada (mm/h).

2.5.5 Equação de Horton (1940)

Horton (1940) estabelece que quando a intensidade da precipitação pluviométrica 

for  maior  que  a  capacidade  de  infiltração,  existirá  escoamento  superficial;  caso 

contrário, toda a precipitação pluviométrica se infiltrará. Estabelece também que a partir 

de um solo seco, a infiltração apresenta taxas iniciais altas que vão diminuindo com a 

duração da precipitação pluviométrica até  atingir  um valor constante.  Horton (1940) 

propôs a seguinte equação:

(32)

Onde, if  é a taxa de infiltração final constante (mm/h); ii  é a taxa de infiltração no 

início do experimento (mm/h); C é uma constante que está relacionada com o formato 

da curva; t é o tempo (s).

Segundo Libardi (2005), a determinação dos três parâmetros (if, ii e C), pode ser 

feita pelo melhor ajuste estatístico dos dados experimentais (i e t), e a aplicabilidade 

desta equação é muito variada, pois não se baseia em teoria física, apenas na percepção.

Por  ser  uma  equação  relativamente  simples,  dependente  de  três  parâmetros 

apresenta  bom  ajuste  aos  dados  medidos,  sendo  uma  vantagem  do  método.  As 

principais desvantagens são: a equação não descreve a infiltração antes da vedação e o 

método não possui significado físico, necessitando de dados de campo para calibrar a 

equação (WARD, 2003). 
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2.5.6 Equação de Philip (1955 e 1957b)

Libardi (2005) indica que as grandes vantagens das equações propostas por Philip 

(1955 e 1957b) são: equação deduzida a partir do perfil de umidade, baseia-se na teoria 

e,  portanto,  suas constantes  possuem significado físico.  O modelo  desenvolvido por 

Philip, tem como base a equação de Richards. Considera a existência de dois tipos de 

infiltração, a horizontal e a vertical, obtendo-se desta maneira, diferentes equações para 

os diferentes tipos de infiltrações da água. 

Será  apresentada  a  infiltração  na  direção  vertical,  que  é  de  interesse  desta 

pesquisa.

• Infiltração vertical

Na  2.5.6 é  exibido  o  arranjo  experimental  de  uma  coluna  vertical  de  solo 

homogêneo, com comprimento infinito e umidade volumétrica inicial constante (θi). No 

instante considerado como zero (t=0), inicia-se o processo de infiltração na extremidade 

z=0, onde uma placa porosa faz a conexão entre a coluna vertical de solo e a bureta de 

Mariotte.  Considera-se  que  a  extremidade  (z=0)  estará  saturada  (θs)  durante  todo o 

processo de infiltração.

Φιγυρα 11. Esquema do arranjo experimental para medida da infiltração vertical da água no solo 
(Fonte: LIBARDI, 2005)
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Na  coluna  de  solo  vertical,  o  fluxo  vertical  é  comandado  pela  diferença  de 

potencial entre as posições de z, que incluem os potenciais gravitacional e matricial, a 

infiltração acumulada e a taxa de infiltração, são representadas respectivamente pelas 

equações (33) e (34):

     

(33)

(34)

Em que I é a infiltração acumulada; So é a Sortividade, F é a taxa de infiltração 

constante após longos períodos de infiltração, t é o tempo.  Para o cálculo de So, Dias 

(2000) propôs a seguinte equação:

(35)

0 ≤ F≤2/3*K

Onde:  θs  é  a  umidade  volumétrica  de  saturação  (cm3.cm-3),  θi  é  a  umidade 

volumétrica inicial (cm3.cm-3), x é a distância de avanço da frente de umedecimento à 

fonte (cm) e K é condutividade hidráulica (cm/min).

Através de trocas de variáveis e relações matemáticas é possível determinar F e 

So,  a partir  da regressão linear  da taxa de infiltração em função de t-1/2 (LIBARDI, 

2005).

A principal vantagem do modelo de Philip (1955 e 1957b) é que os coeficientes So 

(Sortividade) e F (parâmetro de integração numérica) não são constantes que dependem 

do solo, mas sim funções do teor de umidade. Outra vantagem, é que este modelo não 

depende de suposições  sobre o perfil  da umidade  durante  o processo de infiltração, 

como o modelo de Green e Ampt (1911) (TOZETTO, 2008).

O Quadro  6, resume as vantagens e desvantagens de cada modelo de infiltração.
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Quadro  6    Vantagens e desvantagens dos modelos de infiltração

2.5.7 Fatores que influenciam na infiltração

RAWLS et al. (1996) apud Cecílio (2002) classificam os fatores que interferem 

na infiltração em quatro categorias, conforme a 2.5.7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

       Relacionados com o solo  
Os fatores ligados ao solo são: a textura do solo, suas propriedades 
morfológicas (densidade, teor de matéria orgânica, porosidade e tipo de 
argila) e químicas, sua umidade, capacidade de retenção de água e a 
condutividade hidráulica.  
 

Relacionados à superfície 
Os fatores relacionados à superfície, são aqueles que interferem no movimento 
da água através da interface ar-solo. Estão associados à cobertura da superfície, 
às suas condições naturais ou modificadas pelo homem, e à sua capacidade de 
armazenar água superficial.  

        Manejo do solo 
O manejo do solo afeta a infiltração à medida que interfere nas propriedades 
do solo e nas condições de sua superfície, através de práticas como o cultivo 
agrícola e a irrigação.  
 

       Relacionado aos fatores naturais  
Os fatores naturais incluem os processos naturais, tais como a precipitação 
pluviométrica, congelamento do solo, mudança de estação, temperatura e 
umidade.  
 

Φιγυρα 12. Fatores que interferem na infiltração 
(Fonte: Modificado de RAWLS et al. (1996) apud Cecílio (2002))
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Tipo de 
Modelo

Equação Vantagens Desvantagens

Empíricos Kostiakov (1932) Bom ajuste para curtos períodos de 
tempo

Não  descreve  bem  longos 
períodos de tempo

Horton (1940) Bom ajuste para dados medidos Não tem significado físico 
Físicos Philip (1955 e 1957b) Não depende de suposições sobre o 

perfil da umidade 
Green e Ampt (1911) Melhores resultados para solos 

heterogêneos. 
Os  parâmetros  de  entrada 
não  representam  as 
condições  reais  da 
infiltração



O tipo de fluido estudado interfere no processo de infiltração. Neste estudo, o fluido 

estudado  é  água,  já  que  um  dos  objetivos  é  o  uso  do  RCC  como  camada 

evapotranspirativa exposta a precipitações pluviais. 

2.6 MÉTODOS EXPERIMENTAIS PARA DETERMINAÇÃO DA INFILTRAÇÃO

Para a determinação da infiltração, pode-se dividir em dois grupos: 

• Métodos de Campo

• Métodos de laboratório

Cada método tem suas vantagens e limitações, e seu uso depende do objetivo do estudo 

ou das limitantes que possam existir.

2.6.1 Métodos de Campo

Dentre  os  métodos  de  campo  existentes  podemos  citar:  infiltrômetro  de  anel, 

infiltrômetro de aspersão, permeâmetro Guelph e infiltrômetro de disco

φ) Infiltrômetro de Anel

O  infiltrômetro  de  anel  chamado  também  infiltrômetro  de  inundação,  é 

constituído de dois anéis que são posicionados de forma concêntrica no solo. As bordas 

da  base  devem ser  biseladas,  e  apresentarem  diâmetro  de  250  mm e  de  500  mm, 

respetivamente para cada anel, ambos com altura de aproximadamente 300 mm. A 2.6.1 

apresenta o equipamento.

Φιγυρα 13. Infiltrômetro de anel duplo, conectado (Fonte: DINGMAN, 2002)
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Conforme a 2.6.1, os anéis são cravados verticalmente no solo, deixando-se uma 

borda livre ligeiramente superior a 150 mm. 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 uma direção predominantemente vertical,  o que 

evita superestimar a taxa de infiltração. A medição da altura da lâmina é realizada com 

uma régua, colocada dentro do anel interno.  O ensaio é realizado até que a taxa de 

infiltração  se  torne  constante  com o  tempo,  sendo  verificada  por,  pelo  menos,  três 

leituras. O cálculo é realizado pela variação do nível de água dentro do anel interno em 

função do tempo.

Segundo Cecílio (2006), as taxas de infiltração obtidas com Infiltrômetro de anel 

variam entre 1,5 e 6 vezes os valores obtidos com simuladores de chuvas, dependendo 

do tipo de solo. Isto acontece devido à carga hidráulica existente no Infiltrômetro de 

anel.

γ) Infiltrômetro de aspersão 

São conhecidos também como simuladores de chuva (2.6.1).  São equipamentos 

que  têm  a  finalidade  de  simular  a  chuva,  aplicando  água  por  aspersão  com  uma 

intensidade de aplicação superior à capacidade de infiltração do solo.  

Φιγυρα 14. Simulador de chuva (Fonte: BERTOL et al., 2012)

A área de aplicação de água é delimitada por placas metálicas, sendo a taxa de 

infiltração  obtida  indiretamente  por  meio  da  diferença  entre  a  intensidade  de 

precipitação  pluviométrica  e  a  taxa  de  escoamento  superficial  resultante,  garantindo 
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com  isso,  que  a  sua  utilização  está  relacionada  com  a  medição  do  escoamento 

superficial. 

A maioria dos autores medem o escoamento superficial colocando uma calha ao 

final da área de aplicação. 

η) Permeâmetro de Guelph

O permeâmetro de Guelph determina o coeficiente de permeabilidade em campo e 

é composto por um tripé, que apoia dois reservatórios de acrílico (interno e externo). A 

2.6.1 a presenta o equipamento. 

Φιγυρα 15. Esquema do permeâmetro Guelph (Fonte: FERNANDES, 2011)

Dentro do reservatório interno existe um tubo graduado, que regula o nível de 

água e está conectado à atmosfera, até a ponta do permeâmetro, mantendo a altura de 

carga  constante  dentro  do  furo.  Quando  a  água  infiltra  no  solo,  o  nível  baixa  no 

reservatório interno, que é alimentado pelo reservatório externo.

Reynolds  e  Elrick  (1985)  determinam  a  infiltração  considerando  um  régime 

estacionário, mediante a equação (36):

(36)
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Onde: Kguelph é a infiltração (mm/hr); Dp é o diâmetro do permeâmetro (cm); DH é 

o diâmetro do furo (cm); H2 é a carga hidráulica utilizada na medição e Q é o fluxo a 

intensidade constante em condições de estado estacionário (mm/min) (RODRIGUEZ, 

2013).

ι) Infiltrômetro de disco

O  Infiltrômetro  de  disco  é  chamado  também  permeâmetro  de  disco  ou 

Infiltrômetro de tensão, e é empregado para a determinação de propriedades hidráulicas 

“in situ” devido à sua facilidade de transporte, pouco consumo de água e rapidez na 

obtenção de leituras (FERNANDES, 2011). 

Na  2.6.1 tem-se  um  esquema  do  equipamento,  formado  por  uma  base  com 

diâmetro  externo  de  25  cm  sob  a  qual  é  presa  uma  membrana,  fixada  por  várias 

borrachas. A membrana é constituída por um tecido de nylon, que retêm água até certas 

sucções e, posteriormente, possibilita a infiltração de água no solo para cada sucção.

 Sobre a base são encaixados dois reservatórios: Reservatório de alimentação e 

reservatório regulador de pressão. O primeiro fornece a água que será infiltrada no solo, 

e o outro é responsável por regular o potencial (ϕ0) durante o ensaio.

Φιγυρα 16. Esquema do Infiltrômetro de disco (Fonte: FERNANDES, 2011)

Antes do início do ensaio o disco é saturado e a área onde será colocado deve ser 

nivelada. Por segurança coloca-se um anel de borracha do mesmo tamanho do disco e 

uma camada de areia para uniformizar a área de contato.

As leituras estabelecendo-se um intervalo de tempo são feitas no reservatório de 

alimentação, até que se atinja pelo menos 3 iguais. São coletadas amostras de solo antes 
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e depois de cada ensaio, para determinação de teor de umidade inicial e final, que serão 

relacionados com a sução. A taxa de infiltração é calculada pela equação (37):

I=π*DR
2*h*t-1 (37)

Onde:  I  é  a  taxa  de  infiltração  (cm3/s),  DR é  o  diâmetro  do  reservatório  de 

alimentação (cm), h é a altura infiltrada (cm), e t é tempo de infiltração de h (s). 

2.6.2 Métodos de laboratório

Existem métodos de laboratório diretos, ou seja, eles medem a infiltração, mas 

também existem outros métodos que determinam parâmetros na confecção da curva de 

retenção de umidade, e através deles é possível determinar a infiltração. 

Métodos Diretos.

Os métodos diretos estudados são os lisímetros, que dependendo dos objetivos da 

pesquisa  podem  ser  para  coleta  de  água,  estudo  da  evapotranspiração,  coleta  de 

amostras e outros. 

Além disso, diferentes pesquisadores desenvolveram métodos experimentais  de 

infiltração,  dos  quais  apresentam-se  os  métodos  utilizados  por  Cecílio  et  al.  2013, 

Martins (2013), Paes e Bernardes (2013), De Oliveira (2015) e Ng. et al. 2016.

• Lisímetros

Um lisímetro é um dispositivo que isola um volume de solo entre a superfície do 

terreno e  uma profundidade  dada,  incluindo  um sistema  de  coleta  de  água  na base 

(LANTHALER, 2004).

Martins (2013), indica que os lisímetros podem ou não ser monitorados. Quando 

são monitorados, eles fornecem informações sobre o armazenamento de água no solo 

em qualquer tempo e os não monitorados, apenas podem reportar o volume percolado 

de água no solo da coluna. 

Os diferentes tipos de lisímetros podem ser utilizados para diversas determinações 

como: balanço hídrico, evapotranspiração, quantidade de água infiltrada, mensuração do 

potencial  mátrico,  monitoramento  do  movimento  de  água  no  solo,  identificação  da 
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velocidade de infiltração de água,  e da taxa de infiltração em solos saturados e não 

saturados. 

Existem  diversos  tipos  de  lisímetros,  tais  como  de  pesagem,  flutuante  e 

volumétrico.

Lisímetro  de  Pesagem.  É  utilizado  para  estudar  a  evapotranspiração  e  para  o 

estudo do movimento  vertical  da  água no solo.  É mais  utilizado  em campo,  mas  é 

possível  sua  utilização  em  laboratório.  Geralmente  os  lisímetros  podem  ser 

instrumentados  com  tensiômetros,  podendo  ser  classificados  em  vários  subgrupos, 

dependendo da forma como a amostra  é  colocada  no lisímetro.  A  2.6.2 mostra  um 

lisímetro de pesagem.

Φιγυρα 17. Lisímetro de pesagem (Fonte: Extraído de SANCHEZ et al. 2016)

Lisímetros flutuantes. O recipiente interno flutua sobre um líquido que pode ser 

água ou cloreto de zinco colocados dentro de um outro recipiente externo. Este tipo de 

lisímetro se baseia no princípio de Arquimedes na flutuação hidrostática, e as variações 

de peso são medidas por meio das diferenças de nível do líquido. A 2.6.2b) apresenta 

um lisímetro flutuante, onde as bolsas de ar são colocadas para reduzir a volume e o 

peso. Neste caso, as variações de peso são medidas através das marcas que são feitas 

pela camada de óleo colocada.
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Φιγυρα 18. a) Lisímetro de pesagem hidráulico (Fonte: LIMA et al., 2013) b) Lisímetro flutuante 
(Fonte: Extraído de SILVA, 2013)

Lisímetro volumétrico.  Está dividido em Lisímetro de compensação com nível 

freático constante, lisímetro de compensação com nível freático na superfície, lisímetro 

de percolação e lisímetro de drenagem sem nível freático. 

Lisímetro de tensão. É utilizado para a coleta de amostras de água em solos não 

saturados. Para sua utilização, uma pedra porosa é colocada em contato entre o lisímetro 

e o solo, permitindo que a água do solo entre no lisímetro, e seja coletada. Na 2.6.2 o 

arranjo de um lisímetro de tensão mostra as suas partes constituintes. Ele é colocado no 

solo onde a placa porosa trabalha de forma similar a um tensiômetro, quando o lisímetro 

é colocado ao vácuo, é produzido um gradiente hidráulico que gera o movimento da 

água do solo até o lisímetro e a água. A coleta da água é realizada com ajuda de uma 

bomba manual. 
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Φιγυρα 19. Arranjo da instalação de um lisímetro de tensão, a) partes do lisímetro, b) instalação c) 
extração da água com uma bomba manual (Fonte: Extraído de Iglesias et al. 2006) 

Alguns trabalhos, que realizaram experimentos de laboratório e aplicaram os modelos 

de infiltração já descritos nesta dissertação, estão descritos a seguir e correspondem aos 

métodos diretos de laboratório.

• Método para medir a infiltração de água e determinar o perfil de umidade 
do solo utilizado por Cecílio et al. (2013)

Cecílio  et al. (2013) desenvolveram um modelo de estimativa da infiltração de 

água  no  solo  baseado  no  modelo  de  Green Ampt  Mein  Larson (GAML),  chamado 

GAML-c.  Este,  possui  um maior  detalhamento  físico,  avalia  o  fato  de  a  frente  de 

umedecimento não ser abrupta, estabelecendo a não ocorrência da saturação do perfil do 

solo  acima  dessa  frente  de  umedecimento  e  verifica  a  variação  da  condutividade 

hidráulica ao longo do tempo e do perfil do solo.

Cecílio et al. (2013) utilizaram colunas de PVC com 20 cm de diâmetro e 78 cm 

de altura útil de solo. Simularam chuvas com intensidades de 486, 442 e 398 mm/hr 

utilizando um simulador de chuva. As mudanças na umidade na coluna de solo foram 

monitoradas nas profundidades de 6, 16, 26, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71 e 76 cm 

utilizando TDR. 

A base da coluna foi preenchida por uma camada de brita e de areia, assim como a 

colagem  de  areia  nas  paredes  do  tubo  para  evitar  fluxos  preferenciais.  O  solo  foi 

colocado em camadas de 4 e 5 cm, e compactado mediante a carga exercida com a 

queda  de  um peso  de  uma  placa  de  20  cm de  diâmetro  até  conseguir  uma  massa 

específica similar à de campo (CECILIO, 2005). O escoamento superficial foi coletado 
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no  topo  da  coluna  por  meio  de  uma  calha,  conectada  através  de  mangueiras  de 

comunicação a um sistema de medição, chamado Thalimedes, conforme a 2.6.2.

Φιγυρα 20. Esquema do método de Cecílio et al., 2013 (Fonte: CECILIO et al., 2013)

Os testes foram encerrados no momento em que ocorreu saída de água por um 

dreno localizado na parte inferior da coluna de PVC. Cecílio et al. (2013) determinaram 

de forma experimental a lâmina infiltrada e a taxa de infiltração da água, com o GAML-

c, contornando a limitação relativa à incapacidade do modelo de Green Ampt (1911) e 

GAML, e conseguiram estimar a distribuição de umidades no perfil do solo, durante a 

infiltração.  Esses autores consideraram duas etapas, antes e depois do empoçamento, 

utilizando inicialmente as equações de GAML e outras condições de contorno

 

• Método utilizado por Martins (2013) 

Martins utilizou um lisímetro de aço inoxidável com espessura da parede igual a 

3,0mm, 600 mm de diâmetro e 1800 mm de altura, que também foi utilizado como 

amostrador. Na base foi colocado um funil de aço e um béquer de 300 ml. 

Foi equipado com um simulador de chuva, seis minitensiômetros, instrumentos de 

mensuração (rotâmetro, tensiômetros e pluviógrafo) e coletores (vertedores, calhas, 

reservatório de coleta e proveta) para a saída do excesso de água, ilustrado na 2.6.2.
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Φιγυρα 21. Esquema do lisímetro e suporte de aço carbono (Fonte: MARTINS, 2013) 

Os seis minitensiômetros foram distribuídos em uma distância de 29 cm cada, e as 

leituras foram armazenadas em um compilador tipo datalogger. Foram realizados seis 

eventos de chuva, com intervalos de sete dias para obter independência das taxas de 

infiltração, considerou-se 100 mm/hr durante 20 minutos. 

O objetivo  de Martins  (2013)  foi  o  de estudar  escoamento  superficial  e  recarga 

direta  de  aquíferos,  determinando  a  curva  de  retenção  de  umidade  do  solo  com os 

métodos  de papel  filtro  e  a câmara  de Richards.   A porosidade  foi  avaliada  com o 

método  de  porosimetria  por  intrusão  de  mercúrio  e  o  potencial  mátrico  com  o 

tensiômetro.  Martins  (2013)  concluiu  que  o  uso  de  lisímetro  em  laboratório  não 

substitui a prática de instrumentação de bacias, nem o uso de lisímetros em campo. No 

entanto,  afirma  que  ensaios  de  laboratório  representam,  de  forma  aproximada,  o 

comportamento real da infiltração, percolação e produção de escoamento superficial. 

• Método utilizado por De Oliveira (2015)

De Oliveira (2015) utilizou colunas de acrílico com extremidades fechadas com 

tampas  de  acrílico,  com  45  cm  de  comprimento,  56  mm  de  diâmetro  interno  e  a 

espessura da parede foi de 3 mm. O avanço da frente de umedecimento foi medido com 

uma  fita  métrica  colocada  na  parede  da  coluna,  nas  extremidades  foram colocados 

papel filtro e tela de metal. 
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A entrada de água foi conectada com um frasco de Mariotte. O solo foi colocado 

na  coluna  por  meio  de  um funil  de  haste  de  comprimento  igual  à  coluna,  que  foi 

levantado vagarosamente para evitar a estratificação do solo. Em seguida, promoveu-se 

a vibração da coluna com um martelo de borracha até que o solo estivesse acomodado. 

Os ensaios foram realizados nas posições horizontal e vertical.

O avanço da frente de umedecimento foi medido, desde o início até alcançar 23 

cm aproximadamente, quando o fornecimento foi então interrompido e foram extraídas 

amostras  para a determinação do teor de umidade.  A  2.6.2 mostra  os arranjos deste 

experimento, os quais são os mesmos descritos por Libardi (2005). 

Φιγυρα 22. Esquema do arranjo experimental para a medição horizontal e vertical da água no solo 
(Fonte: DE OLIVEIRA, 2015)

De Oliveira (2015) concluiu que os métodos de Kostiakov (1932) seguido de Philip 

(1955 e 1957a e b), são os métodos que melhor se ajustaram ao estudo.

• Método utilizado por Ng. et al. (2016)

Ng et al. (2016) avaliaram uma nova proposta de camada final de aterro sanitário 

para climas úmidos,  composta  por argila  na base,  seguida de uma camada de areia 

pedregulhosa e uma camada de silte. 

Confeccionaram um cilindro de acrílico, com altura de 130 cm, diâmetro de 14 cm, 

com espessura de parede de 6 mm. O tubo de Mariotte, colocado sobre uma balança 

eletrônica, foi usado para alimentar, com água, a coluna de solo. 

O ensaio considerou os três tipos de solos: argila, areia pedregulhosa e silte, que 

foram colocados em camadas de 0,4 m, 0,2 m e 0,4 m respectivamente. Os solos foram 
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compactados na umidade ótima e com grau de compactação de 95%, densidade relativa 

igual a 95% e 90%, respectivamente para cada camada. 

Uma camada de graxa foi aplicada na superfície interna da coluna do solo, para 

minimizar  qualquer  ocorrência  de  caminho  preferencial  da  água.  A  coluna  foi 

instrumentada  com  mini-tensiômetros,  sensores  de  potencial  matricial  e  sondas  de 

umidade de solo.  A carga de água foi constante, em uma altura de 10 cm. Um arranjo é 

mostrado na 2.6.2.

Φιγυρα 23. Esquema de sistema de coluna de três camadas (Fonte: Ng et al., 2016)

A  garrafa  de  Mariotte  foi  colocada  na  balança  eletrônica,  o  volume  de  água 

infiltrado foi medido por registo contínuo de alterações no peso de água. O topo da 

coluna do solo foi coberto durante o teste para evitar a evaporação, e foi instalada uma 

válvula de saída na base da coluna.

O experimento mostrou que a camada de barreira capilar falha com a ocorrência de 

uma chuva com período de retorno de 35 anos ou um tempo de 6 horas com uma carga 

constante  de  0,10  m de  água,  no  entanto  no  caso  da camada  de  argila  a  água  não 

conseguiu atravessá-la em um ensaio de 48 horas. Os autores concluíram que a camada 

proposta é eficiente para uma chuva de 1000 anos de retorno.
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• Método utilizado por Paes e Bernardes (2013)

Paes  e  Bernardes  (2013)  quantificaram  em  escala  laboratorial,  os  processos  de 

infiltração,  retenção  e  percolação  da  água  em  um  solo  argiloso  sob  diferentes 

declividades  da superfície,  analisando o comportamento da precipitação,  escoamento 

superficial. Foi confeccionado um lisímetro de 90 cm de comprimento, 15 cm de largura 

e 28 cm de altura, com placas de vidro de 5 mm de espessura devidamente vedadas com 

borracha de silicone, instalado sobre uma prancha de madeira e fixado nas extremidades 

para a sustentação e inclinação do dispositivo com declividades de 5%, 15%, 30% e 

50%.  A  colocação  do  solo  simulou  as  mesmas  características  no  campo,  tanto  de 

granulometria como de grau de compactação e, durante o ensaio, o solo foi reutilizado 

para cada declividade. A 2.6.2 mostra o esquema do experimento.

Φιγυρα 24. Esquema do experimento (Fonte: PAES E BERNARDES, 2013)

A coleta  do  escoamento  superficial  foi  realizada  através  de  uma  calha  plástica, 

fixada na face rebaixada do lisímetro e, no fundo, foi colocada uma camada drenante 

composta por pedrisco de diâmetro entre 1,70 e 2,00 mm, e um geotêxtil não tecido, 

para a captação e medição do escoamento subsuperficial, que era conduzido por uma 

mangueira até a bureta de medição. Concluiu-se que com o aumento da declividade da 

superfície, ocorre o aumento do escoamento superficial, com consequente redução do 

volume infiltrado e também diminuição do volume escoado subterraneamente, porém 

sem redução de velocidade da frente de infiltração.

Os métodos que não constituem quantificação direta da infiltração de água no solo, 

em laboratório, utilizam equações que dependem de parâmetros hidráulicos dos solos e 

que são determinados por ensaios de laboratório a exemplo da curva de retenção de 
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umidade (CRU) e do ensaio de permeabilidade, sendo este último já estabelecido por 

norma  brasileira.  Desta  forma,  serão  descritos  aqui  os  diversos  procedimentos  para 

determinação da curva de retenção, também denominada de curva característica do solo.

Métodos de laboratório para a determinação da curva de retenção de umidade 
(CRU)

Existem  diversos  métodos  de  laboratório  para  a  determinação  da  curva  de 

retenção de umidade, como Psicrômetros, papel filtro, placa de pressão, tensiômetros, 

reflectometría e coluna drenante. 

A curva de retenção de umidade  é  definida  como a  relação  entre  o  potencial 

matricial e o teor de umidade no solo, e expressa indiretamente a distribuição de poros 

no solo, uma vez que a retenção capilar depende do seu tamanho. 

Marinho et al. (2015) indicam que a forma como o solo administra a presença da 

água no seu interior pode ser representada pela curva de retenção da água. Afirmam 

ainda que, a partir dos índices físicos e potenciais da água no solo, é possível examinar 

e  interpretar  a  capacidade  de retenção de  água de um material  poroso.  O quadro 7 

apresenta de forma resumida, os índices mais utilizados.

Quadro  7  Índices Físicos relacionados com a curva de retenção de umidade

Índice Físico Equação Observações
Teor  de  umidade 
gravimétrico

É utilizado nas curvas de retenção.

Teor  de  umidade 
volumétrico

É utilizado nas curvas de retenção e na previsão da 
permeabilidade de solos na condição não saturada. 
Também é utilizado em analises de percolação em 
meios não saturados.

Grau de saturação É fundamental para a definição do valor de entrada 
de ar e também para a previsão da permeabilidade 
do solo não saturado.

Onde: w é o teor de umidade gravimétrica; Vw é o volume de água; ρw é a massa específica da 

água; Vs é o volume de sólidos; ρs é a massa específica dos sólidos; Mw é a massa de água; e Ms é a massa 

de sólidos, θ é o teor de umidade volumétrica; e Vt é o volume total, Va é o volume de ar; e Vv é o volume 

de vazios do solo.Fonte: Adaptado de Marinho et al. (2015)
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A CRU se apresenta de diversas formas, devido à variabilidade do solo. Marinho 

et al. (2015) exibem quatro figuras que apresentam a mesma curva. 

Na Figura 25, a) a curva de retenção é apresentada com a sucção obedecendo a 

uma escala cujo valor inferior é arbitrado em função das menores sucções a partir das 

quais o solo começa a dessaturar; b) apresenta a curva em termos de teor de umidade 

volumétrica; c) mostra por que a apresentação da sucção em escala linear geralmente 

não é aconselhável.

Φιγυρα 25. Algumas formas de representação de uma curva de retenção: a) grau de saturação em 
escala linear e sucção em escala logarítmica; b) teor de umidade volumétrica; c) grau de saturação e 
sucção na escala linear; d) grau de saturação efetivo (FONTE: Extraído de MARINHO et al., 2015)

A  tentativa  de  apresentar  sucções  que  variam  ao  longo  de  várias  ordens  de 

magnitude em escala linear não é bem-sucedida; d) mostra uma forma alternativa de 

representação da curva de retenção, na qual foi empregado o grau de saturação efetivo.

Geralmente as curvas de retenção apresentam formatos definidos por parâmetros 

com significados físicos relativamente bem definidos. Marinho et al. (2015) apresentam 

uma  curva  de  retenção  que  pode  ser  dividida  em  três  trechos,  definidos  por  três 

parâmetros, como pode ser observado na 2.6.2.
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Φιγυρα 26. Parâmetros de uma curva de retenção (Fonte: Extraído de MARINHO et al., 2015).

O primeiro  trecho corresponde ao  intervalo  de sucção que  está  saturado,  este 

alcança até o valor de sucção, conhecido como “valor de entrada de ar”, definido como 

a máxima sucção que os poros maiores do material são capazes de suportar sem serem 

drenados, isso faz referência à relação do tamanho de poro e raio de menisco com a 

sucção matricial. 

O segundo trecho da curva de retenção corresponde ao intervalo de sucção para o 

qual o solo sofre drenagem sob o efeito de aumento da sucção, sendo tal  drenagem 

possível em termos de fluxo de água líquida, ou seja, a água a ser drenada está em uma 

condição relativamente livre nos poros do solo até atingir a “Sucção residual”. 

O  terceiro  trecho  corresponde  ao  “Grau  de  saturação  residual”,  é  aquela 

quantidade  de  água  armazenada  nos  poros  do  material  em  condição  relativamente 

menos livre do que a água drenada na forma de fluido líquido.

Martins (2013) indica que para a medição do potencial  mátrico em zonas não 

saturadas,  os  dispositivos  mais  utilizados  são  os  psicrômetros,  o  papel  filtro,  os 

tensiômetros e placas de pressão. Cada instrumento de medida utiliza uma determinada 

variável mensurável e a relaciona com a tensão mátrica total de um solo.

ϕ)  Psicrômetros   

São utilizados para medir a sucção total de um solo, a partir da umidade relativa 

do ar na fase porosa do solo. Uma força eletromotriz pode ser produzida utilizando um 

circuito  de  dois  diferentes  metais  a  diferentes  temperaturas,  ao passar  uma corrente 
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através desse circuito, uma das junções se torna mais quente, enquanto a outra junção se 

torna fria. Em um psicrômetro, esse efeito é usado para refrigerar a junção de tal forma 

que  uma gota  de  água  se  condense,  uma  vez  que,  uma  gota  de  água  é  formada,  a 

corrente  é  desligada  e  a  diferença  de  temperatura  entre  as  duas  junções  pode  ser 

considerada como a sucção total.

Φιγυρα 27. Esquema de um psicrômetro (Fonte: MARTINS, 2013)

κ) Papel Filtro

É um método indireto de medir sucção total e mátrica e faz o equilíbrio de 

potencial do papel filtro com o do solo. Este método serve para medir sucção do solo 

em uma faixa  de 10 a  100.000 kPa (Marinho  et  al. 2015).  O ensaio  consiste  em 

colocar  o  filtro  de  papel  em contato  (para  medir  sucção  mátrica)  com o  solo  ou 

próximo (para medir sucção total) do solo (2.6.2), o que faz com que o vapor de água 

flua para  o papel que, posteriormente terá seu teor de  umidade determinado por 

pesagem. A curva de  retenção  de  água  para  o  papel  filtro  pode  ser  usada  para 

determinar a sucção do solo. 

O método do papel filtro para a mensuração da sucção do solo possui a 

vantagem de ser simples, ter um baixo custo e ter a possibilidade de mensurações de 

valores muito baixos. Como  desvantagens,  tem-se  que a manipulação incorreta 

provoca erros de leitura e mensuração. A aplicabilidade do método do papel filtro, 

para amostras de solo retiradas de grande profundidade, não é recomendavel devido às 

exigências de coleta (MARTINS, 2013).
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Φιγυρα 28. Foto de representação do papel filtro (Fonte: MARTINS, 2013)

λ) Tensiômetro 

 É um instrumento composto de pedra porosa, conectada a um dispositivo de 

medição de pressão por meio de um pequeno tubo que mede diretamente a pressão 

negativa da água nos poros de um solo. O tubo que constitui o tensiômetro é preenchido 

com água. 

O método de operação é colocar o dispositivo em contato direto com o solo. A 

tensão  do  solo  puxa  água  através  da  pedra  porosa,  uma  vez  que,  o  equilíbrio  foi 

atingido, as pressões de água negativas dos poros podem ser medidas, utilizando um 

dispositivo  de  medição  de  pressão.  As  bolhas  podem  causar  respostas  lentas  das 

mudanças na tensão no tensiômetro; por isso, o dispositivo exige manutenção periódica 

para retirar bolhas de ar do tubo de pequeno calibre. 

O tensiômetro  possui  um fator  limitante  quando se trata  da faixa de pressão 

mensurada,  segundo Rowlett  (2000) as medidas  de sucção pelo uso de tensiômetros 

convencionais para areias são limitadas a menos de 100 kPa, uma vez que há cavitação 

em valores de tensão de -100 kPa. 

Segundo Bakker  et al. (2007), o uso de um tensiômetro de polímero consegue 

uma  faixa  maior  de  medidas  de  pressão.  Eles  desenvolveram um instrumento  com 

capacidade de medir sucções entre 0 e 21,6 MPa, na região das raízes de plantas.  
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µ) Placa de Pressão

  A membrana ou placa de pressão de Richards, apresentada na 2.6.2, consta de 

uma câmara de pressão ligada à atmosfera por intermédio de uma placa (ou membrana 

de cerâmica) de alto valor de entrada de ar (AVEA), que está na base do equipamento, 

sobre  a  qual  é  colocada  a  amostra  do  solo.  A  parte  inferior  à  placa  encontra-se 

continuamente sob pressão atmosférica P0 = 0. A pressão de entrada de ar da pedra 

porosa pode alcançar altos valores, de 1500kPa até 4500 kPa (REICHARDT e TIMM, 

2004).

Φιγυρα 29. Placa de pressão de Richard (Fonte: Extraído de SILVA, 2005)

A amostra é disposta sobre a placa que já se encontra saturada e o solo é saturado 

com água por um período de 24 horas. Aplica-se uma pressão Pi à câmara, que faz com 

que a água seja retirada do solo até que o equilíbrio se estabeleça. Nessas condições, o 

solo terá um teor de umidade θ retido a um potencial matricial ψm que corresponde à 

pressão de ar aplicada na câmara.

A leitura do manômetro fornece diretamente o potencial matricial da água no solo 

na condição de equilíbrio. A operação é repetida para tantos valores de Pi necessários 

para se obter uma boa curva de retenção de água. Segundo Reichardt e Timm (2004), há 

dois tipos de aparelhos: um denominado panela de pressão, para pressões 0 < Pi < 2 atm, 

e  outro  com  placa  de  alta  micro  porosidade,  denominado  placa  ou  membrana  de 

Richards,  para  pressões  1  <  Pi <  20  atm.  Segundo  Martins  (2013),  esse  método 

apresenta as dificuldades de determinar o ponto de equilíbrio entre a pressão aplicada e 
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a água retida no solo, o contato amostra-placa e o longo tempo exigido para as medidas, 

sem considerar o custo do equipamento.

ν) Reflectometría

Segundo  Pereira  (2001),  a  técnica  da  reflectometría  no  domínio  do  tempo, 

aplicada na medição de umidade do solo, consiste em determinar o valor da constante 

dielétrica  do  mesmo.  Numerosos  trabalhos  foram desenvolvidos  para  a  medição  da 

umidade  do  solo  por  meio  da  determinação  da  constante  dielétrica,  com  os 

equipamentos  testadores  de  cabos  elétricos  associados  a  outros  equipamentos 

eletrônicos. É possível encontrar no mercado equipamentos que utilizam o conceito de 

reflectometría para determinação da umidade do solo. 

A  2.6.2   mostra  um sistema  para  medição  da  umidade  do  solo  utilizando  o 

princípio da reflectometría.

Φιγυρα 30. Sistema para medição da umidade do solo utilizando o princípio da reflectometría no 
domínio do tempo (Fonte: PEREIRA, 2001)

ο) Método proposto por Machado e Dourado (2001)

Este método foi apresentado por Fourie & Papageorgian (1995) e desenvolvido 

por Machado e Dourado no ano 2001, utilizando-se conectores e transdutores de uso 

comercial.

O equipamento é constituído por uma câmara de sucção, um medidor de variação 

de volume, um sistema de drenagem e aplicação de pressão, um sistema de reversão e 

um sistema de aquisição de dados, todos eles podem ser identificados na 2.6.2. 
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As câmaras  de sucção são compostas  de uma base,  e uma tampa,  unidas com 

hastes  de  fixação.  Na  sua  base  está  fixada  com  adesivo  epóxi,  uma  pedra  porosa 

cerâmica com um valor de entrada de ar igual a 1500 kPa.  

Φιγυρα 31. Equipamento para determinação de curva característica (Fonte: MACHADO e 
DOURADO, 2001)

O ensaio começa com a saturação da pedra porosa e, posteriormente, é colocada a 

amostra  do solo sobre a pedra.  O espaço restante é preenchido com água até cobrir 

quase 80% da altura  da amostra  e  permanecer  dessa forma por cinco horas,  com o 

objetivo de saturar a amostra.

Antes  de  aplicar  pressão,  deve-se  retirar  o  excesso  de  água  e,  com a  câmara 

fechada,  é  aplicada  a  pressão,  mantendo  o  sistema  de  reversão  ainda  fechado  até 

estabilização.  Em  seguida,  o  sistema  de  reversão  é  aberto  e  fechado  outra  vez, 

permitindo drenar uma quantidade de água do solo. Espera-se até a  estabilização da 

nova pressão de ar na câmara, equivalente ao novo teor de umidade da amostra, após ter 

sofrido drenagem.

π) Ensaio de coluna drenante

Este ensaio permite  estimar de forma indireta a curva de retenção de umidade 

através da ascensão capilar, tendo como equipamento: um sistema composto por uma 

coluna de solo, dois controladores de velocidade de descarga de água, localizados um 

no topo e outro na base de amostra, um sistema de manutenção do nível d’água na base 

e  sensores  de umidade  ao longo da coluna  do solo.  É de fácil  utilização  já  que  as 
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condições  de  contorno  podem  ser  controladas  e  também  utiliza  a  técnica  da 

reflectometría (TDR). 

Na  2.6.2 Furlan  e  Dell’Avanzi  (2007)  adaptaram  o  equipamento  descrito, 

utilizando um sistema de três colunas conjugadas, na coluna central está a amostra de 

solo, no entanto as outras duas colunas são preenchidas com água e com um registro é 

feito o controle de nível de água. 

Para  determinar  a  curva de retenção  de umidade  do solo no ensaio,  é  feito  o 

controle do nível de água na base da coluna e verificação visual da altura capilar ao 

longo do tempo até a estabilização do perfil. A curva de retenção é obtida ao final do 

ensaio,  relacionando  a  umidade  com  a  respectiva  altura  capilar  definida  durante  a 

amostragem do solo. 

O método de avaliação visual não é muito preciso, no entanto este método pode 

ser utilizado para uma estimativa da curva.

Φιγυρα 32.Esquema da coluna drenante (Fonte: FURLAN e  DELL’AVANZI, 2007)
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3 METODOLOGIA

A partir dos métodos apresentados no capitulo 2, os métodos utilizados por De 

Oliveira (2015) e por Ng et al. (2016) foram considerados como aqueles que poderiam 

atingir  os  objetivos  desta  pesquisa.  O  primeiro  utiliza  a  garrafa  de  Mariotte,  para 

realizar a infiltração a carga constante e mede o avanço da frente de umedecimento, 

utilizando fita métrica. O segundo, faz o controle de entrada de água no solo, por meio 

de pesagem, evitando erros de observação. 

Neste trabalho, adotou-se o método similar ao utilizado por De Oliveira (2015) 

que se baseia nos arranjos de Libardi (2005) e foram feitas algumas adaptações.

Este trabalho foi desenvolvido utilizando RCC proveniente de reformas da cidade 

de Feira de Santana – BA. O material encontra-se armazenado em baias do Laboratório 

de Resistência dos Materiais, e é resíduo (fração que passa na peneira de 38mm) do 

RCC estudado na área de resistência de materiais.  

3.1 CARACTERIZAÇÃO FISICA E HIDRÁULICA DOS RCC’s – ENSAIOS 
GEOTECNICOS

O  material  coletado  nas  baias  do  laboratório  de  resistência  de  materiais  foi 

espalhado em uma lona à sombra, com o propósito de homogeneização e secagem ao ar. 

Na 3.1a pode-se observar a baia de armazenamento, e na 3.1b o material secando ao ar.

a)

b)
Φιγυρα 33. a) Coleta de RCC da baia     b) Material (RCC)  
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Conforme a norma NBR 6457 (ABNT, 1986) foi realizado o quarteamento do 

material.  Na   3.1a  é  apresentado  o  primeiro  quarteamento  e,  posteriormente,  foi 

realizado  um  segundo  quarteamento  mostrado  na  3.1b.  até  atingir  a  quantidade 

necessária para os ensaios. Uma das diagonais foi reservada para os ensaios hidráulicos 

e a outra, para os ensaios de caracterização.

Φιγυρα 34. a) primeiro quarteamento   b) segundo quarteamento do RCC

Por não existir  uma norma específica para a realização de ensaios nos RCC's, 

geralmente têm sido adotadas as normas aplicadas a solos, pelo fato do material estar 

sendo proposto para obra geotécnica. Os ensaios geotécnicos realizados com RCC para 

o  desenvolvimento  deste  trabalho  foram:  peso  específico  dos  sólidos,  analise 

granulométrica conjunta, compactação, permeabilidade, capacidade de campo e a curva 

de retenção de umidade. 

Todos estes ensaios foram desenvolvidos seguindo o procedimento e/ou método 

estabelecido  nas  normas  brasileiras  ABNT  ou  DNER,  as  quais  estão  descritas  no 

Quadro  8. 

Quadro  8    Ensaios geotécnicos realizados 

Ensaios Norma/Método
Massa especifica dos sólidos DNER - ME 93/94

Análise granulométrica conjunta NBR – 7181 (ABNT, 1984)

Ensaio de compactação com energia Proctor Normal NBR – 7182 (ABNT, 1986)
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Ensaio de permeabilidade a carga constante NBR – 13292 (ABNT, 2000)

Ensaio de Capacidade de Campo Método utilizado por Lins (2003)

Ensaio de curva de retenção de umidade Sistema de medida de sucção 
multifásica

A massa especifica dos sólidos e a granulometria do RCC foram determinados 

antes e após o processo de compactação, para avaliar efeito de quebra dos grãos. Além 

disto,  como uma grande quantidade ficou retida na peneira  #4,  fez-se a substituição 

dessa fração, pelo material passado na peneira 19mm e retido na peneira #4 (4,8mm), 

seguindo o procedimento utilizado para o ensaio de compactação.

3.1.1 Determinação da massa especifica dos sólidos do RCC

A massa específica dos sólidos é utilizada no cálculo do ensaio de sedimentação e, 

também fornece subsídios para conhecimento da fração predominante do material. Para 

sua determinação foi adotada a norma do DNER – ME93/94, que utiliza picnômetro de 

100 ml.

O  ensaio  foi  feito  em  triplicata  para  dois  tipos  de  amostras:  a  primeira 

corresponde ao RCC antes da compactação, e a segunda, corresponde ao RCC depois do 

ensaio de compactação (sem substituição). Uma amostra de 10g de RCC que passa na 

peneira #4 (abertura da malha igual a 4,8 mm) foi colocada em um picnômetro de 100 

cm3 de capacidade conforme a 3.1.1a, preenchido com água destilada até que o material 

ficasse imerso (3.1.1b), aquecido até a fervura por 15 minutos, para depois ser colocado 

em repouso durante 12 horas como é mostrado na 3.1.1c.

O picnômetro foi preenchido com água destilada evitando a formação de bolhas 

de ar,  e  foi  pesado.  Com o auxílio  do termômetro,  determinou-se a  temperatura  do 

conteúdo  do  picnômetro  e  pesou-se  o  conjunto.  A  3.1.1d  mostra  os  picnômetros 

preenchidos e pesados.
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a) b)

c) d)

Φιγυρα 35. Ensaio de massa específica dos sólidos 

3.1.2 Análise Granulométrica conjunta

A granulometria do solo representa a distribuição de suas partículas constituintes 

em classes de tamanho ou chamadas também frações granulométricas. Foi realizada a 

análise granulométrica conjunta, seguindo o procedimento estabelecido na NBR 7181 

(ABNT, 1984).

O peneiramento  foi  dividido  em grosso e  fino.  Para  o  peneiramento  grosso a 

amostra  foi  submetida  a  um  conjunto  de  peneiras,  com  abertura  de  malha 

correspondente a 2", 1 ½", 1", 3/4", 3/8", #4 (4,8mm) e #10 (2,0mm), onde o material 

retido  em  cada  peneira  foi  pesado  e  anotado  como  é  mostrado  na  3.1.2a.  Para  o 

peneiramento fino,  a amostra  foi  previamente submetida ao ensaio de sedimentação, 

para  uma  amostra  de  aproximadamente  100g  utilizando  o  defloculante  químico 

hexametafosfato de sódio (Na3PO4) por 24 h e, depois levado ao copo dispersor por 15 

minutos (3.1.2b). A mistura foi colocada em proveta de 1 litro, agitada por 1 minuto 

para posterior leitura das densidades com um densímetro conforme a 3.1.2c.
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a) b)

c) d)

Φιγυρα 36. Ensaio de Analise granulométrica conjunta

A  amostra  resultante  do  ensaio  de  sedimentação  foi  lavada  na  peneira  #200 

(0,075mm) e levada à estufa por 24 h, posteriormente foi realizado o peneiramento fino 

utilizando as peneiras: #16 (1,20mm), #30 (0,60mm), #40 (0,42mm), #60 (0,25mm), 

#100  (0,15mm)  e  #200  (0,075mm)  conforme  a  3.1.2d.  Para  a  determinação  da 

granulometria  das  amostras,  foi  utilizado  como  referência  a  escala  granulométrica 

proposta na NBR 6502 (ABNT, 1980), detalhada na 3.1.2.

Tabela 3 Escala granulométrica NBR 6502 (ABNT, 1980)

Frações do solo Intervalo de diâmetro (mm)
Argila <0,002
Silte 0,002 – 0,05

Areia fina 0,05 – 0,42
Areia média 0,42 – 2,0
Areia grossa 2,0 – 4,8
Pedregulho > 4,8
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3.1.3 Ensaio de Compactação Proctor normal com o RCC

O ensaio é regido pela NBR 7182 (ABNT, 1986). A energia utilizada para os 

ensaios foi o Proctor Normal, sem reaproveitamento, utilizando cinco pontos. Para cada 

ponto,  aumentou-se o teor de umidade do RCC. Na  3.1.3a,  o RCC está  seco ao ar, 

destorroado e passado na peneira #4. Uma vez homogeneizado com água, o material foi 

colocado em três camadas no cilindro, sendo cada camada submetida a 26 golpes de um 

soquete com massa de 2,5 kgf e altura de queda igual a 30,5cm. Após compactação, o 

cilindro com RCC foi pesado e a umidade, determinada, conforme a 3.1.3b. O mesmo 

processo foi repetido para os outros quatro pontos com umidades crescentes. Com os 

resultados, obteve-se a curva de compactação, sendo o ponto mais alto correspondente 

ao teor de umidade ótima (wot) e o peso específico seco máximo (γdmáx). A NBR 6457 

(ABNT, 1986) indica que, quando uma amostra apresenta uma percentagem maior que 

10% de material retido na peneira #¾” (19,1mm), que foi a situação do RCC estudado, 

deve-se  proceder  a  substituição  do  material  que  fica  retido  nessa  peneira  por  igual 

quantidade de material que passa na peneira 19,1mm e que fica retido na peneira #4 

(4,8mm). A percentagem do RCC estudado passante na peneira 19,1mm e retida na 

peneira #4, usada para substituição foi de 32,6%.  Sendo assim, foram realizados dois 

ensaios  de  Proctor  Normal,  um  com  substituição  e  outro  sem  substituição.,  para 

verificar possível alteração nos parâmetros wot e γdmáx.

a) b)

Φιγυρα 37. Ensaio de compactação Proctor normal

3.1.4 Ensaio de Permeabilidade a carga constante

A EPA (2011) estabelece que para a confecção de camadas evapotranspirativas é 

recomendável não exceder 80% do valor do peso específico seco máximo, obtido no 
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ensaio de compactação.  A preparação do corpo de prova foi realizada seguindo esta 

condição.  O  ensaio  de  permeabilidade  a  carga  constante  foi  realizado  seguindo  o 

estabelecido  na  NBR 13292  (ABNT,  2000).  Para  o  processo  de  preenchimento  do 

permeâmetro,  foi  utilizada  a  compactação  estática,  controlando-se  a  altura  de  cada 

camada. A 3.1.4a apresenta o cilindro preenchido com RCC compactado, na  3.1.4b pode 

ser visto o permeâmetro   com a camada  drenante de 5cm de pedrisco no topo e finalmente, 

na 3.1.4c é possível observar o permeâmetro submerso para saturação. Na base da amostra 

foi colocado tecido morim e, subjacente, camada de pedrisco.  

a) b) c)

Φιγυρα 38. Ensaio de permeabilidade a carga constante

Depois  da  saturação  do  corpo  de  prova,  o  permeâmetro  foi  colocado  no  painel  de 

permeabilidade para realização do ensaio. O gradiente hidráulico foi de 3,92 cm.

Ensaio de Capacidade de Campo (CC) 

A capacidade de campo é um parâmetro importante no estudo da infiltração, já 

que é a capacidade máxima do solo em reter água, acima da qual ocorrem perdas por 

percolação de água no perfil, por gravidade. 

O ensaio para sua determinação ainda não está regulamentado pela ABNT, mas 

diversos pesquisadores têm utilizado outros mecanismos para sua determinação. Nesta 

pesquisa, utilizou-se a metodologia adotada por Lins (2003). 

A 3.1.4a mostra o corpo de prova sendo pesado, após compactação estática. Na 

3.1.4b  o corpo de prova é colocado dentro de um tanque, para saturação por meio da 

colocação de água até atingir uma lâmina de 5cm abaixo do topo (3.1.4c).

Após  a  saturação,  que  durou  72  horas,  o  corpo  de  prova  foi  retirado  do  tanque, 

protegido com filme plástico perfurado no topo e, posteriormente foi pesado (3.1.4d).  
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a) b)

c) d)
Φιγυρα 39. Ensaio de Capacidade de Campo

A  pesagem  foi  realizada  diariamente  por  um  período  de  75  dias  contínuos, 

seguida de um período 52 dias com pesagens semanais, totalizando 127 dias, quando se 

considerou constância dos pesos. O calculo da taxa de drenagem, foi realizado seguindo 

a equação (38):

(38)

A umidade na capacidade de campo é definida como aquela umidade limite,  a 

partir da qual o solo passa a drenar por gravidade, quando ele está sendo umedecido e 

não consegue continuar retendo água. Quando está saturado, a umidade na capacidade 

de campo corresponde àquela na qual cessa a drenagem do solo. Também é possível 

obter esse dado da curva de retenção de umidade, utilizando os parâmetros calculados 

do ajuste de Van Genuchten (1980), seguindo a equação (39): 
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(39)

Onde: m é um parâmetro obtido do ajuste da curva de retenção de umidade (CRU) 

com o modelo de Van Genuchten (1980), θcc é a umidade volumétrica correspondente à 

capacidade  de  campo  (cm3/cm3);  θs  é  a  umidade  volumétrica  quando  o  solo  está 

saturado (cm3/cm3); θr é a umidade volumétrica residual (cm3/cm3). Os valores de θs e 

θr também são da CRU ajustada ao modelo de Van Genuchten (1980).

Após os 127 dias, foram extraídas amostras para calcular a umidade, sendo 

retiradas amostras do topo, centro e base do corpo de prova.

Curva de retenção de umidade (CRU) 

A curva de retenção de umidade foi  obtida utilizando o sistema de medida de 

sução multifásica no laboratório de geotécnia ambiental GEOAMB – UFBA, o qual foi 

desenvolvido por Sousa (2012).

Para este ensaio foram utilizados um tensiômetro de baixa tensão (0-70 kPa), um 

suporte para o tensiômetro,  e uma balança analítica,  além de um anel para extrair  o 

corpo de prova e um prato na base para evitar a perda de material.

Antes da montagem do tensiômetro, as pedras porosas (0-70 kPa) foram saturadas 

em uma câmara de vácuo conectada a uma bomba e submetidas a vácuo de 760 mmHg, 

conforme mostra a 3.1.4a. Para cada ensaio foi obtido o corpo de prova (anel de 5cm de 

diâmetro e 2cm de altura), (3.1.4b), que foi extraído de colunas de RCCs compactadas 

em garrafas PET com as mesmas características do corpo de prova preparado para o 

ensaio de permeabilidade. 
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a)

b)

Φιγυρα 40. a) Câmara de Vácuo e bomba, b) extração do corpo de prova

O  tensiômetro  foi  conectado  a  um  sistema  de  leitura  constituída  de  PLC  e 

software  HISCADA  desenvolvido  pela  UFBA,  que  mostra  os  valores  de  sução, 

armazena os dados e é possível exportá-los para arquivos no formato CSV. Os ensaios 

foram realizados com o tensiômetro 13A. 

O  método  utilizado  na  obtenção  da  CRU foi  o  método  de  secagem e  foram 

planejados três ensaios de forma sequencial. Posteriormente, cada corpo de prova (CP) 

foi saturado com água deaerada. 

A saturação do primeiro corpo de prova foi  realizada,  submergindo até  5 mm 

acima do topo para saturação pelo principio dos vasos comunicantes, mas para os outros 

dois corpos de prova utilizou-se uma seringa para saturação, devido às características do 

RCC. Para  não  perder  material  do CP,  foi  utilizado  um prato  na base  do  anel  e  o 

conjunto foi pesado antes de começar o ensaio. 

O tensiômetro foi montado no suporte de madeira, procurando posicionar a pedra 

porosa da extremidade no topo do CP. Todo este conjunto foi colocado sobre a balança 

analítica  (3.1.4).  Registraram-se  os  valores  iniciais  da  sucção  e  do  peso  inicial  do 

conjunto (suporte de madeira + tensiômetro + CP). Dos três corpos de prova ensaiados, 

dois apresentaram quantidade de leituras suficientes para elaboração da CRU. 
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Φιγυρα 41. Ensaio em andamento

Para o ajuste dos dados experimentais, aplicou-se o modelo de van Genuchten (1980) 

apresentado na equação (40):

(40)

Onde: 

α, n e m são parâmetros de ajuste dos dados experimentais,  α está relacionado com o 

valor da pressão de entrada de ar no solo (kPa-1); n é o parâmetro relacionado com a 

inclinação no ponto de inflexão da curva característica; m é o parâmetro relacionado 

com  o  raio  de  curvatura  no  θr.  ψ  é  a  sucção  (kPa),  θ  é  a  umidade  volumétrica 

correspondente a cada sucção (cm3/cm3); θs é a umidade volumétrica quando o solo está 

saturado (cm3/cm3); θr é a umidade volumétrica residual (cm3/cm3). 

O ajuste ao modelo de van Genuchten (1980) foi aplicado, utilizando o SOLVER do 

software Excel. 

3.2 ENSAIO DE INFILTRAÇÃO - MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Para realização do ensaio de infiltração, esta pesquisa montou colunas baseadas 

no  método  utilizado  por  De  Oliveira  (2015),  cujos  experimentos  tiveram  como 

referência Libardi (2005), que propôs a utilização de cilindro de acrílico transparente, 
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para  visualizar  o  avanço  da  frente  de  umedecimento  e  considerou  um  sistema  de 

alimentação de água de nível constante, por meio do frasco de Mariotte.

Nesta  pesquisa,  a  montagem das  colunas  foi  realizada  com garrafas  PET e  o 

sistema  inclui  alimentação  e  suporte,  todos  mostrados  nas  figuras  42,  43,  44,  e  45 

constituindo uma reprodução do sistema de Sousa (2012), que se encontra montado no 

Laboratório de Hidráulica - Labotec I, DETC – UEFS.  

Neste  caso,  a  utilização  das  garrafas  permite  uma  alternativa  ecológica  e 

economicamente  viável.  A  3.2 mostra  o  arranjo  do  equipamento  montado  nesta 

pesquisa. 

0,
04

GARRAFA DE
MARIOTTE

0,
05

1

BÉQUER DE COLETA DA
AGUA PERCOLADA

CAMADA DE PEDRISCO
GEOTEXTIL NÃO TECIDO

RCC (PASSA NA
PENEIRA #4)
COLOCADO EM
CAMADAS DE 4 MM
CADA

CARGA DE ÁGUA CONSTANTE

Φιγυρα 42. Arranjo experimental (Elaboração própria)

Montagem do suporte para as colunas com garrafas PET

Inicialmente foi desenvolvido um suporte, para garantir a estabilidade das colunas 

confeccionadas  com  garrafas  PET,  que  foram  preenchidas  com  RCC  compactado 

estáticamente. 
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O suporte de aço com braçadeiras possui uma base de madeira, apoiada sobre três 

cantoneiras de aço, fixadas na parede conforme apresentado na 3.2a. Na base de cada 

coluna foi feito um orifício de 4 cm de diâmetro, aproximadamente (3.2b). 

a) b)

Φιγυρα 43. Confecção suporte para colunas de RCC

Confecção de colunas com garrafa PET

As colunas com garrafas PET foram confeccionadas seguindo a metodologia de 

Sousa  (2012).  Todas  as  garrafas  PET  são  de  uma  mesma  marca  para  garantir  a 

geometria da coluna, com diâmetro igual a 10 cm e, aproximadamente, 17 cm de altura 

(3.2a). Foram cortadas de forma cuidadosa e coladas com cola epóxi, formando três 

colunas  com  sete  garrafas  cada.  As  colunas  foram  coladas  em blocos,  um de  três 

garrafas e outras de duas garrafas. 

Na base de cada coluna colou-se a base de uma garrafa,  tendo um orifício no 

centro para conectar a uma mangueira de ¼” de diâmetro, com o objetivo de coletar a 

água percolada como é possível observar na 3.2b.
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a) b)

  

Φιγυρα 44. Confecção colunas de garrafa PET

Cada coluna  foi  alimentada  com água,  para  promover  a  infiltração,  utilizando 

frascos de Mariotte. O processo de compactação das camadas de RCC e o avanço da 

frente de umedecimento durante o ensaio de infiltração foram medidos, utilizando fita 

métrica colada na parede externa das colunas de garrafas PET.

Confecção dos frascos de Mariotte

Como o experimento foi feito em triplicata, foram confeccionadas três garrafas de 

Mariotte com o objetivo de tornar cada coluna independente. Foram utilizados garrafões 

de água de 20 litros cada e, na base, foi colocado um flange plástico de ½” junto aos 

outros acessórios.  Foi colocada  uma válvula  de esfera  de rápida  abertura  na parede 

mantendo o mesmo nível inferior do tubo de vidro, e a mangueira de conexão com a 

coluna. Em todas as uniões foram utilizadas braçadeiras metálicas de ¼” para garantir a 

vedação. 

Para a tampa, foram utilizados cap’s de PVC de 2” de diâmetro e tubo de vidro. 

Os  garrafões  foram  colocados  sobre  uma  base  de  madeira,  sustentada  por  quatro 

cantoneiras distribuídas de forma alinhada. 

Para garantir o controle de entrada da água na coluna foram colocadas válvulas de 

retenção de aço de ¼”. A 3.2a mostra os detalhes dos frascos de Mariotte e as conexões 

na  parte  inferior.  Os  garrafões  confeccionados  e  instalados  para  o  experimento  se 

apresentam na 3.2b.
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a)

b)

Φιγυρα 45. Confecção das garrafas de Mariotte

Preenchimento das colunas confeccionadas com garrafas PET 

Para a compactação das colunas de RCC, inicialmente foi colocado um disco de 

manta  geotêxtil  não  tecido  com  10  cm  de  diâmetro  que  apresenta  permeabilidade 

superior à do RCC, sobre o furo feito na base da garrafa PET, para deixar o orifício da 

base livre e evitar carreamento do RCC, durante a saída da água. Sobrejacente, colocou-

se uma camada com espessura aproximada de 5 cm de pedrisco, para uniformizar a base 

da coluna e,  sobre a camada de pedrisco,  foi  colocado outro disco de geotêxtil  não 

tecido de 10 cm de diâmetro, compondo uma base drenante (3.2a), que foi umedecida 

durante a montagem. O RCC foi compactado em camadas com espessura de 4mm, de 

acordo com recomendação de Sousa (2012).  No processo de compactação do RCC, 

utilizou-se o soquete confeccionado por Farias (2017) de 4,5 kg, que foi pressionado 

contra o RCC, utilizando o seu peso próprio. 

Para  isto,  foi  calculada  uma  massa  de  50  g  de  amostra,  para  preencher  uma 

camada de 4 mm de espessura,  recomendada  por  Sousa (2012).  Posteriormente,  foi 

testado  o  número  de  “golpes”  necessários  com  um  soquete  de  4,5  kg,  que  foi 

confeccionado anteriormente no trabalho de iniciação científica de Farias (2017). 

As colunas foram compactadas para atender as mesmas condições em que foram 

preparados os corpos de prova para ensaio de permeabilidade, capacidade de campo e 

curva de retenção de umidade (peso específico seco igual a 14,9 kN/m2 e um teor de 
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umidade de 11%). No entanto,  utilizou-se o teor de umidade de 7% para permitir  a 

visualização do avanço da frente de umedecimento. Sendo assim, realizou-se teste em 

uma garrafa PET, para definição da quantidade de golpes, que foi ajustada em 40 golpes 

por  cada  camada  de  4  mm  de  espessura  a  fim  de  conseguir  obter  80%  do  peso 

específico seco máximo. Antes do preenchimento das colunas com RCC, as paredes 

receberam uma  camada  leve  de  vaselina  com o  propósito  de  evitar  a  formação  de 

caminhos preferenciais da água.

As  colunas  foram  posicionadas  e  as  fitas  métricas  colocadas  (3.2b).  O  RCC 

(material passado na peneira #4) de cada camada foi posicionado de forma cuidadosa, e 

espalhado com a ajuda de um pincel,  para posterior  compactação estática,  usando o 

soquete descrito anteriormente (3.2c). 

Durante o preparo do material, as amostras de RCC umedecidas foram pesadas e 

colocadas em sacolas plásticas, para evitar a perda de umidade, permitindo compactar as 

três colunas ao mesmo tempo como se observa na  3.2d. Finalmente o preenchimento 

alcançou 1m de altura e o topo de cada coluna foi  protegido para evitar  a perda de 

umidade (3.2e). 

a) b)

c) d) e)

Φιγυρα 46. Preenchimento das colunas com RCC
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Para garantir a entrada de água pelo topo das colunas, evitando fluxo entre o RCC 

e a parede da garrafa PET, foram confeccionados anéis de garrafa PET (3.2a), os quais 

foram cravados (aprox. 2 cm) no topo da coluna de RCC. 

Dentro desses anéis, colocou-se uma camada de pedrisco de 1 cm de espessura 

com o objetivo de conseguir uma distribuição uniforme da água, cuja alimentação foi 

feita através da mangueira de ¼” conectada com a garrafa de Mariotte (3.2b). 

Na 3.2c é apresentado o topo da coluna já com o anel e a conexão com a válvula 

de registro. 

a) b) c)

Φιγυρα 47. Confecção anel controle e preenchido com brita no topo da coluna de RCC

3.3 ENSAIO DE INFILTRAÇÃO

Inicialmente foi realizado teste em uma garrafa PET, com o objetivo de avaliar a 

visualização  do avanço da  frente  de umedecimento.  Colocou-se um disco de manta 

geotêxtil  seco  no  topo  da  coluna  de  RCC  (com  altura  de  14  cm)  como  pode  ser 

observado na 3.3a. 

Sobre o geotêxtil foi aplicada lâmina de 3cm de água durante 6 minutos (3.3b). O 

disco de geotêxtil permaneceu sobrenadando devido à presença de bolhas de ar. A frente 

de umedecimento foi visualizada na coluna de RCC e percorreu a distância de 14 cm em 

20 minutos conforme a 3.3c.
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a) b) c)

Φιγυρα 48. Teste de infiltração em garrafa PET

Uma  vez  montadas,  paralelamente,  as  três  colunas  para  os  experimentos  da 

pesquisa, decidiu-se que o ensaio de infiltração seria realizado inicialmente na coluna 

(G-1) e, em função dos resultados, seriam realizados ajustes para os ensaios nas colunas 

G-2 e G-3. Na 3.3 mostra-se o equipamento completo desta pesquisa. 

Φιγυρα 49. Equipamento completo de infiltração em colunas

A primeira  coluna  (G-1),  foi  testada  com uma lâmina  de água  constante  com 

altura de 4 cm, sendo determinada por meio de comparações com as outras pesquisas 
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detalhadas no item 2.6.2. A G-1 foi abastecida e controlada pela garrafa de Mariotte. O 

tempo foi cronometrado a partir do momento em que foi possível visualizar a frente de 

umedecimento. Foram registrados o intervalo de tempo e o correspondente avanço da 

frente  de  umedecimento,  que  se  mostrou  de  maneira  não  homogênea  em posições 

diametralmente  opostas  na  coluna  G-1.  Essas  duas  frentes  foram  monitoradas  e 

registradas.

O registro de dados (tempo e distância de avanço da frente de umedecimento) foi 

feito até a saída de água na base da coluna, que ocorreu 15min após o início do processo 

de  infiltração.  Neste  momento,  o  fornecimento  de  água  no  topo  da  coluna  foi 

interrompido. Na 3.3a é apresentado o início do ensaio, com a abertura da válvula e o 

monitoramento do avanço da frente de umedecimento (3.3b). O ensaio foi encerrado ao 

realizar-se a coleta da água percolada na base da coluna como pode ser observado na 

3.3c.

a) b) c)

Φιγυρα 50. Ensaio de infiltração – Coluna G-1

No dia  seguinte,  a  coluna G-1 foi  desmontada  e  foram coletadas  amostras  de 

RCC, para a determinação do teor de umidade correspondente a cada avanço da frente 

de  umedecimento.  Foram  coletadas  13  amostras  nas  posições  correspondentes  aos 

diversos pontos registrados no ensaio de infiltração.

O mesmo procedimento foi  realizado para as colunas G-2 e G-3, sendo que a 

altura da lâmina de água no topo foi reduzida para 3 cm (que corresponde a uma chuva 

de mais de 1000 mm/h, ao medir o volume de água em função do tempo), a fim de 
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reduzir a velocidade de infiltração e facilitar o monitoramento do avanço da frente de 

umedecimento.

A  coleta  de  amostras  para  determinação  do  teor  de  umidade  foi  realizada 

imediatamente  após  o  encerramento  do  ensaio.  Na  3.3a  observa-se  a  coluna  G-1 

desmontada, com as marcas de localização dos pontos para coleta das amostras. Na 3.3b 

é mostrado o corte da coluna, para coleta das amostras de RCC. O mesmo procedimento 

foi realizado para as colunas G-2 e G-3 (3.3c). 

a) b) c)

Φιγυρα 51. Coleta de amostras para determinar o teor de umidade – Coluna G-2

Para  a  análise  dos  dados  obtidos  nos  ensaios,  foram  utilizados  os  modelos 

empíricos  de  Kostiakov (1932)  e  Horton (1940)  e,  os  físicos  Green-Ampt  (1911)  e 

Philip (1955 e 1957). Para uma melhor discussão dos resultados, os ajustes dos dados 

experimentais  a  esses  modelos  estão  apresentados  separadamente  em  empíricos  e 

físicos.

Os modelos físicos foram analisados de duas formas: a primeira  por meio das 

relações  matemáticas  (LIBARDI,  2005)  e  a  segunda,  utilizando os  dados  de sucção 

obtidos da curva de retenção de umidade (CRU).

Para as duas análises, foram obtidos os perfis da taxa de infiltração para cada coluna, 

com algumas observações:

- Utilizando  relações  matemáticas  como  troca  de  variáveis  e  regressões  nos 

modelos de Green-Ampt (1911) e Philip (1955 e 1957b), foram obtidas as taxas 

de infiltração de cada frente das três colunas: G -1, G -2 e G-3.
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- Na segunda análise, foram obtidos os valores da taxa de infiltração, diretamente, 

para todas as frentes de cada coluna. Particularmente no caso da coluna G-1, as 

amostras, para determinar o teor de umidade em cada ponto, foram coletadas 24 

horas  depois  do  encerramento  do  ensaio  e,  portanto,  não  refletem o  teor  de 

umidade no momento do avanço da frente de umedecimento. Entretanto, para as 

colunas  G-2 e  G-3,  a  coleta  de amostras  foi  realizada  imediatamente  após  a 

finalização do ensaio.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste item, são apresentados os resultados obtidos nesta pesquisa.

4.1 CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DO RCC ESTUDADO

4.1.1 Peso especifico dos sólidos (γs)

A  4.1.1 apresenta  os  resultados  do  peso  específico  dos  sólidos.  Nota-se  uma 

diferença entre os valores correspondentes à amostra para caracterização e a amostra do 

ensaio de compactação com substituição. 

Tabela 4 Peso especifico dos sólidos das amostras de RCC

no
Peso especifico 

dos sólidos 
(kN/m3)

Observações

1 25,84 Obtido para a caracterização geotécnica AaC

2 25,70
Obtido  da  amostra  coletada  depois  da  compactação 
(compactação  Proctor  normal  sem  correção,  material 
100% passante na peneira no 4)AdCs

3 25,88
Obtido da  amostra  coletada  depois  da  compactação 
(compactação  com  substituição,  (32,6%  que  passa  na 
peneira 19mm e fica retido na peneira no 4): AdCc

Observa-se que não houve alteração significativa no peso específico dos sólidos 

das amostras ensaiadas. Foi obtido uma média de 25,81 kN/m3, com um coeficiente de 

variação  de  0,37%.   Os  valores  encontrados  são  característicos  de  material  com 

predominância da fração grossa.

Análise granulométrica conjunta

As curvas granulométricas das amostras (antes e depois da compactação) são 

apresentadas na 4.1.1. 
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Φιγυρα 52. Curvas granulométricas do RCC antes e depois da compactação

Seguindo  a  classificação  estabelecida  na  NBR  6502  (ABNT  1995),  as 

percentagens de cada amostra estão na 4.1.1 . 

Tabela 5 Fracções granulométricas  do RCC estudado

Escala  granulométrica 
NBR 6502 (ABNT, 1995) AaC AdCs AdCc

Pedregulho 40,79 0,06 29,12
Areia grossa 5,72 7,05 6,83
Areia média 19,02 34,93 22,17
Areia fina 25,13 37,58 26,77
Silte 4,01 9,28 6,22
Argila 5,30 11,10 8,89
Classificação Areia 

pedregulhosa com 
vestígios de argila

Areia com pouca argila 
e vestígios de silte

Areia pedregulhosa com 
vestígios de argila e silte

Onde:  AaC  =  RCC  antes  da  compactação,  AdCs  =  RCC  depois  da  compactação  sem  substituição 

(somente material que passa na peneira 4,8mm), AdCc = RCC depois da compactação com substituição 

(do material retido na peneira 19,1mm pelo material retido entre as peneiras 19,1mm e 4,8mm)

Observando-se as curvas granulométricas e a 4.1.1, verifica-se que a compactação 

promoveu  a  quebra  dos  grãos  de  pedregulho,  nas  amostras  com  e  sem  correção. 

Entretanto, esse processo não alterou substancialmente a classificação do RCC, exceto 
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para  a  amostra  que  não  recebeu  a  compensação  e  trabalhou  com  o  material  de 

granulometria menor (passante na peneira 4).  

Ensaio de compactação Proctor normal

Os resultados dos dois ensaios de compactação com energia Proctor normal estão 

apresentados na 4.1.1.  

Φιγυρα 53. Curvas de compactação do RCC com e sem substituição

Os valores obtidos do teor de umidade ótimo e o peso especifico seco máximo 

estão na 4.1.1.

Tabela 6 Valores de umidade ótima e peso específico seco máximo das amostras ensaiadas

Amostra wot (%) γdmáx (kN/m3)
RCC compactado sem substituição 10,70 18,24
RCC compactado com substituição 11,30 18,38

Os resultados apresentados para o ensaio de compactação mostram maior peso 

específico  seco máximo para  a  amostra  com substituição,  uma  vez  que  esta  possui 

maior percentual de fração grossa. Entretanto, apresentou um discreto aumento no teor 
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de umidade ótima, possivelmente porque os grãos do RCC são porosos. Os dados do 

ensaio de compactação do RCC sem substituição foram utilizados como referência para 

preparação das amostras dos ensaios e das colunas de infiltração desta pesquisa:  foi 

considerado 80% do peso seco especifico máximo recomendado pela EPA (2003) para 

camadas  evapotranspirativas  na  preparação  do  corpo  de  prova.  Para  os  ensaios  de 

permeabilidade e capacidade de campo (CC) foram utilizados esses mesmos dados na 

preparação dos corpos de prova, que sofreram compactação estática. 

Ensaio de Permeabilidade a carga constante

Os  resultados  do  ensaio  de  permeabilidade  e  índices  físicos  dos  ensaios  de 

capacidade de campo (CC) e CRU, para comparação, encontram-se na 4.1.1.

 Índices físicos e dados obtidos dos ensaios de Permeabilidade, CC e CRU da amostra 

de RCC ensaiada

Índices físicos

RCC (Material 
passante na 
peneira #4) - 

ensaios
Permeabil

idade
CC G -1 G-2 G-3 CRU

CP-1
CRU
CP -2

γdmáx (kN/m3) – ensaio de 

compactação

18,24 18,24 18,24 18,24

γdmáx utilizado:  80% 

γdmáx (kN/m3)

14,61 14,61 14,61 14,93

Teor  de  umidade 

utilizado (%)

11,00 11,00 7,00 7,00

Teor de umidade obtido 

(%)

10,30 10,85 6,20 6,19

Grau  de  compactação  - 

GC (%)

81,19 80,80 83,40 81,90

Índice de vazios - e 0,741 0,774 0,739 0,673 0,679 0,945 0,76
Grau de saturação inicial 

- Si (%)

36,63 91,21 91,10 90,51

Grau de saturação final - 

Sf (%)

100,00 37,09 11,01 10,70

Porosidade - n (%) 42,55 43,60 42,51 40,23 40,46 48,58 43,46
Coeficiente  de 

permeabilidade  -  k 

(cm/s)

1,67x10-2 - -

É possível  observar que o grau de compactação desejado foi atingido,  para as 

amostras de RCC preparadas e utilizadas nos ensaios de permeabilidade, CC e CRU. 

Entretanto,  o  índice  de  vazios  foi  semelhante  para  as  amostras  dos  ensaios  de 
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permeabilidade (coeficiente de variação igual a 9,6%) e CC (coeficiente de variação 

iguala  5,6%). Para a amostra  da CRU, o índice de vazios foi  maior  (coeficiente  de 

variação igual a 15,2%) e isto pode ser atribuído ao fato de o RCC ter sido compactado 

com um teor de umidade inferior, semelhante à umidade utilizada nas colunas, que foi 

de 7% aproximadamente, adotada com o propósito de conseguir visualizar e monitorar o 

avanço da frente de umedecimento. 

O valor obtido para o coeficiente de permeabilidade “k”, corresponde tipicamente 

a solos arenosos. 

Ensaio de Capacidade de Campo (CC)

A  4.1.1 apresenta a variação da massa do corpo de prova (CP) em 127 dias de 

avaliação, onde é possível observar que nos primeiros 10 dias, a taxa de perda de água é 

bem visível (15,44 g/dia), mas para os dias posteriores, essa taxa vai se estabilizando 

(4,5-6 g/dia), desconsiderando os dias com temperaturas altas (12 dias registrados).

Φιγυρα 54. Ensaio de capacidade de Campo de RCC: Variação do teor de umidade gravimétrica em 
função do tempo

Ao  finalizar  o  ensaio,  foram  coletadas  amostras  para  determinar  o  teor  de 

umidade, do topo, centro e base do corpo de prova. 
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A variação da taxa de drenagem foi dividida em duas regiões, a primeira,  que 

corresponde aos primeiros 10 dias do ensaio, e a segunda, onde praticamente a perda de 

água foi constante, conforme a 4.1.1.

Tabela 7 Taxa de drenagem no ensaio de capacidade de campo (CC)

Período Taxa de drenagem (g/dia)
22/09/2017 a 01/10/2017 15,44
2/10/2017 a 26/01/2018 5,37

O grau de saturação do CP e o teor de umidade foram calculados nas três etapas 

do ensaio: ao moldar, início (após inundação), e são apresentados na 4.1.1.

Tabela 8 Teores de umidade do CP no ensaio de Capacidade de campo

CP S (%) w (%)
Ao moldar 37,51 10,85
Início do ensaio (após 
inundação) 91,21 26,80

Capacidade de campo 
Final do ensaio

87
37,09

24,85
9,99

Onde: CP= Corpo de prova, S= Grau de saturação, w= teor de umidade gravimétrica

Na  4.1.1 é apresentada a variação do grau de saturação do corpo de prova ao 

longo do ensaio. 

Φιγυρα 55. Variação do Grau de Saturação do CP com o tempo – Ensaio de CC
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A perda  de  umidade  no ensaio  foi  constante,  sendo afetada  só nos  dias  mais 

quentes, e por isto, teve-se o cuidado de armazenar o CP em um ambiente controlado. 

A percolação da água na base do permeâmetro foi visível só nos primeiros dias, 

sendo que a longo do ensaio foi mantido um filme plástico com pequenos furos no topo 

e monitorada a temperatura e umidade relativa do local do ensaio. 

Ensaio para determinação da curva de retenção de umidade (SWRC)

A 4.1.1 apresenta as curvas de retenção de umidade, obtidas para o RCC estudado 

e o ajuste foi realizado utilizando o Solver do software Excel. 

Φιγυρα 56. Curva de retenção de umidade do RCC estudado

O intervalo de sucção utilizado nos ensaios foi baixo (até 16 kPa), característico 

de solos com predominância arenosa, que é a situação do RCC estudado.

Na  4.1.1 são apresentados alguns índices e dados do ensaio.  Foram feitos três 

ensaios, mas como visto na metodologia, o terceiro foi descartado. O ajuste das curvas 

foi realizado, utilizando a equação proposta por van Genuchten (1980), com a relação 

entre m e n, 




 −

n
=m 11 . A 4.1.1 apresenta os resultados obtidos dos ajustes. 

Tabela 9 Parámetros de ajuste utilizando van Genuchten (1980)

CP α (kPa-1) n m θs (cm3/cm3) ws(%) θr (cm3/cm3) wr(%)
Ensaio 1 0,2240 3,9939 0,7496 0,4389 28,27 0,2497 16,08
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Ensaio 2 0,2284 4,2000 0,7619 0,5255 34,50 0,300 19,69

O teor de umidade volumétrico saturado, que equivale à porosidade, para os dois 

corpos  de  prova  ensaiados  apresentou  coeficiente  de  variação  (CV)  de 

aproximadamente 9% com relação à porosidade (48,58%).

Segundo a equação (40), é possível calcular a umidade na capacidade de campo 

utilizando  os  parâmetros  calculados  do  modelo  de  van  Genuchten  (1980)  que  são 

apresentados na  4.1.1. Para o ensaio de capacidade de campo, a umidade foi obtida 

considerando o final dos primeiros 10 dias, período no qual a amostra sofreu drenagem 

significativa.

Tabela 10 Umidade na capacidade de campo para o RCC estudado

Ensaio Umidade na CC 

(cm3/cm3)
Capacidade de Campo 0,3631
Curva de retenção de umidade 0,3496

4.2 RESULTADOS DO ENSAIO DE INFILTRAÇÃO

O ensaio de infiltração foi realizado em condições de contorno estabelecidas (80% 

de peso especifico seco máximo e 7% de umidade gravimétrica),  considerando uma 

lâmina  de  água  constante  no  topo  e  uma  distribuição  uniforme,  obtendo-se  perfis 

experimentais da taxa de infiltração. 

Os valores medidos da taxa de infiltração ao longo do tempo, nas três colunas de 

RCC  confeccionadas  (G-1,  G-2  e  G-3),  foram  nomeados  como  F.1=  Frente  de 

umedecimento 1, F.2= Frente de umedecimento 2 (são diametralmente opostos) e F. 

média= Frente de umedecimento média (Média obtida de F.1 e F.2). Esses perfis estão 

apresentados nas figuras (4.2 a 4.2). 
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Φιγυρα 57. Taxa de infiltração da Coluna G - 1

Φιγυρα 58. Taxa de infiltração da Coluna G-2
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Φιγυρα 59. Taxa de infiltração da Coluna G -3

As curvas obtidas descrevem, de forma coerente, o processo de infiltração, onde a 

taxa de infiltração é inicialmente alta e decresce com o tempo.

A infiltração ocorreu de forma rápida, a partir de 14 segundos após o início da 

infiltração (G-2), 21 segundos no caso da (G-1) e 19 segundos no caso da (G-3). Este 

comportamento  já  esperado  foi  indicado  por  Reichardt  (1997)  apud  Lins  (2003), 

atribuindo a fácil percolação à grande presença de macroporos, já que a disponibilização 

de água dos microporos é um processo mais lento.    

A 4.2 apresenta o perfil do teor de umidade para as colunas G-2 e G-3, desde o 

topo até a base (100 cm). Como o processo de infiltração ocorreu rápido (característica 

dos materiais granulares), somente foi possível observar o “perfil típico de umidade” a 

partir dos 40 cm de profundidade.  
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Φιγυρα 60. Perfil de umidade das colunas G – 2 e G - 3

Análise do experimento aplicando os modelos empíricos

Para  os  modelos  empíricos  de  Horton  (1940)  e  Kostiakov  (1932),  foram 

determinados os diferentes parâmetros necessários, para ajuste dos dados experimentais 

de cada coluna ensaiada. 

Para o modelo de Horton,  o ajuste é feito considerando os valores da taxa de 

infiltração  inicial  (ii)  e  a  taxa  de infiltração  final  (if),  os  dados  utilizados  foram os 

obtidos no ensaio de cada coluna, no caso da (G-1) os dados foram ii1=0,059 cm*s-1, 

if1=0,0356cm*s-1, ii2= 0,050 cm*s-1, if2=0,0356 cm*s-1, iim=0,055 cm*s-1, ifm=0,0356 cm*s-

1,  para  o  caso  da  coluna  (G-2)  os  dados  utilizados  foram:   ii1=0,075  cm*s-1, 

if1=0,0548cm*s-1, ii2= 0,075 cm*s-1, if2=0,0536 cm*s-1, iim=0,075 cm*s-1, ifm=0,0542 cm*s-

1, e os dados utilizados na coluna (G-3) foram ii1=0,084 cm*s-1, if1=0,037cm*s-1, ii2= 

0,075 cm*s-1, if2=0,037 cm*s-1, iim=0,079 cm*s-1, ifm= 0,0368 cm*s-1, o valor da constante 

c é calculado como a diferença entre ii e if dividido pela adição parcial das áreas sob a 

curva obtida com os dados experimentais, que corresponde a área de um trapézio. No 

caso do modelo de Kostiakov, foram aplicadas trocas de variáveis (y= log I, e x=log t) e 

regressões lineares para obter os parâmetros. Na  4.2 são apresentados os resultados.

Tabela 11 Parâmetros dos modelos de Kostiakov (1932) e Horton (1940) obtidos através do ajuste 

no experimento de infiltração 
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Coluna Frente
KOSTIAKOV HORTON
a k c ii (cm*s-1) if (cm*s-1)

G - 1 F.1 0,7822 5,0003 0,0012 0,0598 0,0356
F. 2 0,8643 3,7067 0,0011 0,0502 0,0356
F. media 0,8208 4,3392 0,0012 0,0550 0,0356

G - 2 F.1 0,9293 4,1425 0,0042 0,0750 0,0548
F. 2 0,9325 3,9572 0,0065 0,0750 0,0536
F. media 0,9308 4,0511 0,0052 0,0750 0,0542

G - 3 F.1 0,7487 5,6044 0,0020 0,0836 0,0368
F. 2 0,8168 4,3017 0,0026 0,0745 0,0368
F. media 0,7804 4,9506 0,0022 0,0791 0,0368

Nas figuras  63 a 71 são apresentados  os dados experimentais  obtidos de cada 

frente de umedecimento (F.1, F. 2 e F. média), assim como a curva de ajuste para os 

modelos de Horton (1940) e Kostiakov (1932). Nos anexos deste trabalho se apresentam 

todos os dados utilizados para a obtenção das curvas. 

Φιγυρα 61. Taxa de infiltração medida na F. 1 da coluna G – 1 e ajuste pelos modelos de Horton 
(1940) e Kostiakov (1932)
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Φιγυρα 62. Taxa de infiltração medida na F. 2 da coluna G – 1 e ajuste pelos modelos de Horton 
(1940) e Kostiakov (1932)

Φιγυρα 63. Taxa de infiltração medida na F. media da coluna G – 1 e ajuste pelos modelos de 
Horton (1940) e Kostiakov (1932)
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Φιγυρα 64. Taxa de infiltração medida na F. 1 da coluna G – 2 e ajuste pelos modelos de Horton 
(1940) e Kostiakov (1932)

Φιγυρα 65. Taxa de infiltração medida na F. 2 da coluna G – 2 e ajuste pelos modelos de Horton 
(1940) e Kostiakov (1932)
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Φιγυρα 66. Taxa de infiltração medida na F. media da coluna G – 2 e ajuste pelos modelos de 
Horton (1940) e Kostiakov (1932)

Φιγυρα 67. Taxa de infiltração medida na F. 1 da coluna G – 3 e ajuste pelos modelos de Horton 
(1940) e Kostiakov (1932)
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Φιγυρα 68. Taxa de infiltração medida na F. 2 da coluna G – 3 e ajuste pelos modelos de Horton 
(1940) e Kostiakov (1932)

Φιγυρα 69. Taxa de infiltração medida na F. média da coluna G – 3 e ajuste pelos modelos de 
Horton (1940) e Kostiakov (1932)

Para  as  colunas  G-1,  G -2 e  G -  3,  as  frentes  de umedecimento  refletem um 

melhor ajuste ao modelo de Kostiakov (1932). O modelo de Horton subestima as taxas 
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de infiltração,  entretanto,  para a coluna G-3 ele apresentou bom ajuste.  O índice de 

vazios obtido foi de 0,739 para a coluna G-1; 0,673 para a coluna G-2 e 0,679 para a 

coluna G-3. É possível observar que o índice de vazios de G -2 e G-3 são semelhantes.

O modelo de Kostiakov (1932) apresenta bem os processos de infiltração com 

intervalos  curtos  de  tempo,  que  é  o  caso  do  material  estudado  pelo  fato  de  ter 

predominância  da fração grossa:  foi  classificado como uma areia  pedregulhosa com 

vestígios  de  argila.  Geralmente,  este  modelo  descreve  adequadamente  o  perfil  de 

umidade,  desde  que  existam  dados  de  medições.  O  modelo  de  Horton  (1940), 

representado  por  uma  equação  exponencial,  subestimou  as  taxas  de  infiltração  e 

conseguiu descrever melhor o processo, para tempos superiores a 30 minutos e taxas de 

infiltração inferiores a 0,04 cm/s (mais próxima do coeficiente de permeabilidade), que 

acontecem já no final da infiltração para o material granular estudado. 

Neste  estudo,  ao realizar-se  o  ensaio  em colunas  de RCC (área  fechada),  não 

existiu escoamento superficial, gerando-se uma lâmina de água no topo da coluna, que 

garantiu o processo de infiltração, ainda que a capacidade de infiltração do RCC fosse 

inferior à intensidade de fluxo utilizada. 

Análise do experimento com os modelos físicos

Inicialmente foram feitas as análises utilizando relações matemáticas, trocas de 

variáveis e regressões lineares, para a obtenção dos parâmetros dos modelos de Green- 

Ampt (1911) e Philip (1955 e 1957). Neste caso, foram obtidos bons ajustes desses 

modelos  ao ensaio.  No caso do modelo  de Green Ampt  (1911),  foram utilizadas  as 

equações descritas  no item 2.5.3 e a regressão linear.  No caso do modelo de Philip 

(1955 e 1957), da mesma forma, foi realizada troca de variável (x=1/t-1/2, y= i) seguindo 

as recomendações de Libardi (2005).

Os valores dos parâmetros obtidos das relações matemáticas para os modelos de 

Green-Ampt  e  Philip,  estão  apresentados  na  4.2.  Todos  os  dados  utilizados  para  a 

obtenção dos parâmetros estão apresentados nos ANEXOS. 

Tabela 12 Parâmetros calculados para os modelos de Green Ampt (1911) e Philip (1955 e1957b)

COLUNA FRENTE

GREEN AMPT PHILIP
A B C F So

 (cm*s-1/2)

G – 1 F. 1 0,03650 0,3636 2,1305 0,02839 1,0356

102



F. 2 0,03863 0,1382 0,7656 0,03332 0,5472
F. média 0,03765 0,2428 1,3796 0,03085 0,7914

G – 2
F. 1 0,05404 0,1293 0,6594 0,04991 0,4064
F. 2 0,05220 0,1165 0,6150 0,04797 0,4009

F. média 0,05308 0,1241 0,6442 0,04891 0,4036
G – 3 F. 1 0,03433 0,4671 3,9956 0,02579 1,2229

F. 2 0,03548 0,2560 2,1187 0,02868 0,8427
F. média 0,03479 0,3611 3,0484 0,02724 1,0328

Com os dados da curva de retenção de umidade (CRU), também foram calculadas as 

taxas de infiltração  para cada modelo.  Nas figuras  70,  71 e 72 são apresentados os 

resultados obtidos na frente de umedecimento F-1 das colunas G-1 e G-2. Considerando 

essa forma de obtenção dos parâmetros,  o modelo de Green-Ampt não conseguiu se 

ajustar aos dados experimentais. Mas o modelo de Philip mostrou um bom ajuste nas 

colunas G-2 e G-3. 

Φιγυρα 70. Taxa de infiltração medida na F.1 da coluna G – 1 e ajuste para os modelos de Green 
Ampt (1911) e Philip (1955 e 1957b) 

Ambos os modelos (Green Ampt e Philip) conseguiram um bom ajuste no início da 

infiltração, já ao final os dois superestimam a taxa de infiltração, sendo o mais próximo 

ao ensaio o modelo de Philip. 

A 4.2 apresenta os ajustes de Green Ampt e Philip, utilizando regressão linear e os 

dados  obtidos  da  CRU no caso  da  F-1  da  coluna  G-2,  com o  objeto  de  mostrar  a 
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diferença entre o ajuste (Green Ampt) utilizando a regressão linear e o ajuste com dados 

obtidos da CRU. 

Φιγυρα 71. Taxa de infiltração medida no F.1 da coluna G – 2 e o ajuste para os modelos de Green 
Ampt (1911) e Philip (1955 e 1957b) 

Na 4.2 é possível observar que o modelo de Green Ampt (utilizando a CRU) não 

se ajusta ao ensaio, mostrando uma taxa de infiltração excessivamente alta no inicio e 

muito subestimada durante todo o ensaio. Ao eliminar esse da 4.2, é possível verificar 

as variações no ajuste dos outros modelos ao ensaio. 

O modelo de Philip, seja pelo ajuste mediante regressões lineares ou utilizando a 

CRU, apresenta um bom ajuste ao ensaio, da mesma forma que o modelo de Green 

Ampt (ajustado por regressão linear) apresenta um ajuste adequado ao ensaio (4.2). 
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Φιγυρα 72. Taxa de infiltração medida no F.1 da coluna G – 2 e ajuste pelos modelos de Green 
Ampt (1911) (R. Linear) e Philip (1955 e 1957b)

Na  4.2 se  apresentam  os  dados  experimentais  obtidos  para  a  F-1  da  coluna  G-3, 

considerando os modelos de Green Ampt e Philip considerando a regressão linear e os 

dados da CRU. 

Φιγυρα 73. Taxa de infiltração medida no F.1 da coluna G – 3 e ajuste pelos modelos de Green 
Ampt (1911) e Philip (1955 e 1957b)

Ao eliminar o ajuste utilizando o modelo de Green Ampt (1911) com dados da CRU, 

na  4.2, observa-se que os ajustes ficam muito próximos aos dados experimentais. Os 

dois  ajustes  feitos  para  o  modelo  de  Philip  (1955  e  1957b)  ficaram  praticamente 

superpostos, no entanto, o ajuste de Green Ampt (1911) apresenta-se melhor  no início 

da infiltração. 
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Φιγυρα 74. Taxa de infiltração medida no F.1 da coluna G – 3 e ajuste pelos modelos de Kostiakov 
(1932), Green Ampt (1911) (R. Linear) e Philip (1955 e 1957b) 

Dos  modelos  analisados,  os  de  Kostiakov  (1932)  e  Philip  (1955  e  1957b), 

apresentaram  os  melhores  ajustes  aos  valores  da  taxa  de  infiltração  obtidos 

experimentalmente, assim como uma melhor representação do processo de infiltração, 

para a condição estudada. 

O modelo de Green-Ampt (1911) calculado utilizando regressão linear, apresenta 

um bom ajuste aos dados experimentais, da mesma forma que o modelo de Philip (1955 

e 1957b) (calculado pelas duas formas).  O primeiro considera que o fluxo apresenta 

uma  mudança  abrupta  onde  o  material  passa  de  seco  a  saturado,  situação  que  não 

acontece  na  realidade.  Para  o  modelo  de  Philip  (1955 e  1957b),  o  fluxo vertical  é 

comandado pela diferença de potencial entre as posições de z, considerando um solo 

saturado no início do processo de infiltração (z=0), e constante ao longo do ensaio. 

O  item  4.3  apresenta  o  tratamento  estatístico  realizado  com  os  ensaios  de 

infiltração. 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Com o  propósito  de  avaliar  o  ajuste  dos  dados  do  experimento  aos  modelos 

analisados, são apresentadas a relação entre a taxa de infiltração obtida no experimento 
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e a taxa de infiltração estimada por cada modelo, juntamente com a reta 1:1, que indica 

a aproximação dos modelos utilizados aos valores medidos, mostrando o R2 de cada. 

Aqueles  valores  abaixo  da  reta  1:1  indicam  que  o  modelo  subestima  a  taxa  de 

infiltração;  caso  contrário,  o  modelo  superestima  os  valores.  Na  4.3 até  a  4.3 são 

apresentados os resultados para a coluna G -1, a 4.3 até a 4.3 apresentam os resultados 

da coluna G – 2, e finalmente desde a 4.3 até a 4.3 correspondem à coluna G – 3.  

a) b)

c) d)
Φιγυρα 75. Relação entre a taxa de infiltração medida e estimada pelos modelos, juntamente com a 

reta 1:1 para o F.1 da coluna G-1 

Como foi dito anteriormente, os cálculos de ajuste aos modelos de Green Ampt 

(1911) e Philip (1955 e 1957b) utilizando a CRU, não foram realizados para a coluna G 

– 1, porque as amostras para determinar o teor de umidade foram coletadas tardiamente. 

É possível observar que os modelos que ficaram mais próximos à reta 1:1 correspondem 

ao de Kostiakov (1932) e Philip (1955 e 1957b).  

Embora o modelo de Horton (1940) apresente um R2 maior que o de Kostiakov 

(1932) e Philip (1955 e 1957b), a reta 1:1 mostrou que a maioria dos dados subestimam 
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a taxa de infiltração. O modelo de Green Ampt (1911) apresentou o menor valor para 

R2, que foi de 0,8105. 

a) b)

c) d)
Φιγυρα 76. Relação entre a taxa de infiltração medida e estimada pelos modelos, juntamente com a 

reta 1:1 para o F.2 da coluna G – 1 

A  frente  de  umedecimento  F  –  2  da  coluna  G-1  apresentou  coeficientes  R2 

menores com relação a F – 1, embora o comportamento seja semelhante com relação ao 

ajuste dos modelos.  Observa-se que os dados medidos  na F -  1 definiram melhor  o 

processo de infiltração. 
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a) b)

c) d)
Φιγυρα 77. Relação entre a taxa de infiltração medida e estimada pelos modelos, juntamente com a 

reta 1:1 para o F. média da coluna G-1

A  frente  de  umedecimento  média  F.  média  apresentou  valores  de  R2 mais 

próximos  a  1,  e  o  comportamento  dos  modelos  é  similar  às  frentes  F-1  e  F-2.  Os 

modelos de Kostiakov (1932), Green Ampt (1911) e Philip (1955 e 1957b) mostraram 

dados  mais  próximos  à  reta  ao  longo  do  ensaio,  e  o  modelo  de  Horton  (1940) 

subestimou a infiltração. 

O modelo com melhor valor de R2 e dados mais próximos à reta foi o modelo de 

Kostiakov (1932) seguido pelo modelo de Philip (1955 e 1957b). 

Na coluna G – 2, foram realizados os ajustes aos modelos empíricos de Kostiakov 

(1932), Horton (1940). Para os modelos físicos de Green Ampt (1911) e Philip (1955 e 

1957b) o ajuste foi realizado utilizando as relações matemáticas e a CRU. 
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a) b)

c) d)

e) f)
Φιγυρα 78. Relação entre a taxa de infiltração medida e estimada pelos modelos, juntamente com a 

reta 1:1 para o F. 1 da coluna G-2
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a) b)

c) d)

e) f)
Φιγυρα 79. Relação entre a taxa de infiltração medida e estimada pelos modelos, juntamente com a 

reta 1:1 para o F. 2 da coluna G-2
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a) b)

c) d)

e) f)
Φιγυρα 80. Relação entre a taxa de infiltração medida e estimada pelos modelos, juntamente com a 

reta 1:1 para o F. média da coluna G – 2 
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Na coluna G – 2, de forma geral, nenhum modelo conseguiu um coeficiente R2 

superior a 0,70, que é o valor mínimo aceitável para uma correlação. Particularmente, o 

modelo de Philip (1955 e 1957b) utilizando a CRU atingiu R2 máximo ideal igual a 1.

Para esta  coluna,  a quantidade de dados obtidos foi  menor  comparado com as 

outras colunas ensaiadas, devido aos problemas de representatividade das amostras do 

teor de umidade, sendo isto uma possível explicação para este resultado.

Os  valores  obtidos  para  a  coluna  G  –  3,  conforme  se  observa  nos  gráficos 

subsequentes, mostraram resultados de R2 próximos a 1, além de mostrar uma melhor 

distribuição dos dados em torno da reta 1:1. Para a F – 1, o modelo de Kostiakov (1932) 

apresentou um R2 de 0,9782 e na 4.3a é possível observar a distribuição dos dados que 

mostraram um bom ajuste durante todo o processo de infiltração.  

Da mesma forma,  o  modelo  de Philip  (1955 e  1957b),  ajustado com relações 

matemáticas,  apresentou  um  R2 de  0,9754  e  um  ajuste  muito  bom  ao  longo  da 

infiltração. 

Para o ajuste utilizando a CRU, embora R2 tenha atingido valor igual a 1, os dados 

mostraram uma subestimação da infiltração, tendo como causas prováveis o controle da 

compactação, promovendo diferença na porosidade, a menor quantidade de dados e o 

tempo necessário para a coleta de amostras para o teor de umidade durante o processo 

de infiltração (tempo no qual foi obtida a amostra de cada coluna). 
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a) b)

c) d)

e) f)
Φιγυρα 81. Relação entre a taxa de infiltração medida e estimada pelos modelos, juntamente com a 

reta 1:1 para o F. 1 da coluna G-3

A F – 2 não apresentou um melhor ajuste de R2 quando comparado com a F -1 da 

coluna G – 3. No entanto apresentou bons resultados e o modelo que melhor correlação 

e  ajuste  à  reta  apresentou  foi  o  de  Philip  (1955  e  1957b),  utilizando  as  relações 

matemáticas (4.3e), conforme figuras apresentadas a seguir.
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a) b)

c) d)

e) f)
Φιγυρα 82. Relação entre a taxa de infiltração medida e estimada pelos modelos, juntamente com a 

reta 1:1 para o F. 2 da coluna G-3

A F. média da coluna G – 3 também apresentou bons resultados, com valores para 

R2 maiores  a 0,90.  Os modelos  de Kostiakov (1932),  Horton (1940) e o modelo de 

Philip  (1955 e 1957b) ajustado pelas relações  matemáticas  foram os que mostraram 

bons resultados para R2 e ajuste à reta 1:1, apresentando os valores R2 de 0,9575 para 

Kostiakov (1932), 0,9237 para Horton (1940) e 0,9680 para Philip (1955 e 1957b). Para 
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o ajuste ao modelo de Philip (1955 e 1957b), utilizando a SWRC, o valor de R2 foi de 

1, no entanto não apresentou um bom ajuste à reta.

a) b)

c) d)

e) f)
Φιγυρα 83. Relação entre a taxa de infiltração medida e estimada pelos modelos, juntamente com a 

reta 1:1 para o F. média da coluna G-3

A  4.3 apresenta os resultados de R2 obtidos para cada frente de umedecimento de 

cada coluna. É possível observar que os resultados menos favoráveis são os da coluna G 

– 2, conforme já discutido. 
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Tabela 13 Coeficientes R2 de correlação de cada modelo em relação ao experimento

Coluna Frente de 
umedecimento

Coeficiente R2

Kostiakov 
(1932)

Horton 
(1940)

Green 
Ampt 

(1911) R.L

Philip 
(1955 e 
1957b) 

R.L

Green 
Ampt 
(1911) 
CRU

Philip 
(1955 e 
1957b) 
CRU

G – 1 F – 1 0,9487 0,9637 0,8105 0,9092 N.C N.C
F – 2 0,7206 0,7558 0,4718 0,6335 N.C N.C

F - média 0,9053 0,9284 0,7205 0,8436 N.C N.C
G – 2 F – 1 0,6014 0,5424 0,6377 0,6764 0,4456 1

F – 2 0,4109 0,4224 0,4148 0,4945 0,4577 1
F - média 0,5179 0,4922 0,5460 0,6022 0,4865 1

G – 3 F – 1 0,9782 0,9585 0,9556 0,9754 0,4493 1
F – 2 0,8450 0,8049 0,8792 0,8749 0,1792 1

F - média 0,9575 0,9237 0,9565 0,9680 0,3319 1

A coluna G – 3 obteve os melhores resultados para o valor de R2, onde a frente de 

umedecimento F – 1 apresentou valores bem próximos a 1. À exceção do modelo de 

Green Ampt (1911) quando utilizou a CRU. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A metodologia  utilizada cumpriu com os objetivos desta pesquisa,  que foi  o de 

realizar  ensaios  de infiltração  de água em colunas  de RCC compactado,  medindo  o 

avanço da frente de umedecimento em função do tempo e verificando quais modelos de 

infiltração melhor descrevem o estudo. Adicionalmente, a reprodução do equipamento 

desenvolvido por Sousa (2012), utilizando garrafas PET para montagem das colunas, 

ofereceu uma alternativa  ecológica  e  economicamente  viável  para concretização  dos 

experimentos. 

No entanto, a utilização de tensiômetros ao longo da altura das colunas ajudaria na 

obtenção de dados, para elaboração de perfis de umidade mais precisos, uma vez que o 

teor  de  umidade  correspondente  ao  avanço  da  frente  de  umedecimento  foi  medido 

somente após o encerramento do ensaio de cada uma das três colunas.

A substituição de material no ensaio de compactação não afetou significativamente 

a classificação do material,  pois o mesmo continuou com características  de material 

grosso.  Da  mesma  forma,  a  massa  específica  dos  grãos  não  sofreu  alteração, 

considerando que o coeficiente de variação foi de 0,37%. 

Os parâmetros do ensaio de compactação não foram afetados, principalmente no 

que se refere ao teor de umidade ótima. O peso especifico seco máximo apresentou 

discreto aumento para a amostra que sofreu a substituição do material com diâmetros 

entre  19,1mm  e  4,8mm,  conforme  esperado.  Entretanto,  os  experimentos  foram 

realizados com o RCC sem substituição, tendo grãos inferiores a 4,8mm, uma vez que a 

não substituição facilita a operação em escala real, no campo.

O  ensaio  de  permeabilidade  a  carga  constante  mostrou  elevado  coeficiente  de 

permeabilidade, confirmando a classificação do RCC estudado como um solo granular.

O ensaio de capacidade de campo (CC) estabeleceu duas taxas de drenagem para o 

RCC estudado, e mostrou que o teor de umidade na capacidade de campo é elevado e 

pode ser determinado após 10 dias de drenagem, por ser um material de granulometria 

grossa. 

O ensaio de CRU possibilitou a obtenção da umidade na capacidade de campo e 

mostrou valor muito próximo àquele determinado no ensaio de CC, em laboratório para 

esta pesquisa.
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Os ensaios de compactação forneceram parâmetros, que definiram as condições de 

preparo das amostras para os demais ensaios e para o experimento. 

Os ensaios de permeabilidade, capacidade de campo (CC) e curva de retenção de 

umidade (CRU) permitiram avaliar e compreender o processo de infiltração nas colunas 

de RCC, bem como forneceram parâmetros para o ajuste dos modelos de infiltração 

utilizados na pesquisa.

O processo de infiltração  no RCC estudado,  em escala  de laboratório,  teve um 

tempo de duração relativamente rápido, uma vez que se trata de material com elevado 

percentual de areia e pedregulho, caracterizado pela granulometria grossa. Desta forma, 

a  frente  de umedecimento  avançou rapidamente  e  somente  foi  possível  visualizar  o 

perfil de umidade a partir dos 60 cm de profundidade em cada coluna. 

As  taxas  de  infiltração  de  água,  nas  colunas  de  RCC  compactado,  foram 

mensuradas e comparadas com os valores determinados por dois modelos empíricos e 

dois modelos físicos.

Dentre os modelos empíricos aplicados para ajuste dos dados experimentais, o de 

Kostiakov (1932) apresentou o melhor ajuste, sendo capaz de descrever adequadamente 

o  processo  de  infiltração  para  curto  intervalo  de  tempo,  no  RCC  estudado  e 

caracterizado com granulometria  grossa (coeficiente  de permeabilidade  igual  a  10-2 

cm/s). Em contrapartida, o modelo de Horton (1940) subestimou as taxas de infiltração, 

para o intervalo de tempo curto do material com elevada permeabilidade.

Para  os  modelos  físicos  empregados  no  ajuste  dos  dados  experimentais  de 

infiltração, o modelo de Philip (1955 e 1957b) apresentou resultados muito próximos, 

seja  com o ajuste  utilizando  trocas  de variáveis  e  regressão  linear  ou com o ajuste 

comumente  utilizado  da  CRU.  Já  o  modelo  de  Green-Ampt  (1911)  apresentou 

resultados diferentes nas duas análises realizadas (regressão linear e a partir da CRU), 

havendo  a  possibilidade  de  que  o  tempo  transcorrido  para  a  coleta  de  amostras  e 

determinação do teor de umidade tenha influenciado estes resultados e, principalmente, 

que a diferença na porosidade da amostra utilizada tenha interferido.

Esta  pesquisa  identificou  os  modelos  empírico  de Kostiakov (1932)  e  físico de 

Philip (1955 e 1957b) como aqueles que melhor descreveram o processo de infiltração 

no RCC, para as condições estudadas.

119



O RCC estudado cumpre com a condição de poder ser utilizado, para a confecção 

de uma camada de cobertura tipo evapotranspirativa, para aterros sanitários de RSU, 

situados em regiões semiáridas, pois possui elevada capacidade de campo nas condições 

estudadas. Entretanto, recomenda-se que novos ensaios sejam realizados, para avaliar a 

repetibilidade e reprodutibilidade dos mesmos.
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SUGESTOES PARA FUTURAS PESQUISAS

A partir do estudo realizado nesta pesquisa, sugere-se:

- Realizar  análise  química  e  mineralógica  do  RCC,  para  avaliar  possíveis 

interferências  de elementos  químicos  presentes,  devido  à  heterogeneidade  do 

material.  

- Realizar  a caracterização físico-química da água utilizada na infiltração,  bem 

como monitorar a sua temperatura. 

- Fazer o balanço hídrico utilizando a equação e os parâmetros de infiltração de 

Philip para o RCC, visando verificar a possibilidade de uso do material (RCC) 

como camada evapotranspirativa. 

- Determinar  a  CRU  do  RCC  pelo  processo  de  umedecimento,  para  obter 

resultados mais próximos da situação de infiltração

- Construir e avaliar um modelo piloto de camada de cobertura com RCC

- Realizar estudo bidimensional do processo de infiltração em RCC

- Realizar ensaios de evaporação com o RCC, para fornecer a taxa de evaporação 

na análise do balanço hídrico
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ANEXO A. DADOS DO ENSAIO DAS COLUNAS G -1, G -2 E G -3

DADOS DO ENSAIO - COLUNA G - 1
F.1 Distancia medida da parte de atrás
F.2 Distancia medida da parte de frente
F. média Distancia media 

# Tempo (s) F. 1 (mm) F. 2 (mm) F. media 
(mm)

Dist. 
Avançada 
F.1 (mm)

Dist. 
Avançada  
F.2(mm)

Dist. 
Avançada 

média (mm)

Taxa Infilt. 
F.1 (cm*s-1)

Taxa Infilt. 
F.2 (cm*s-1)

Taxa Infilt.  
media(cm*s-1)

0 0 545 545 545
1 209 670 650 660 125 105 115 0,0598 0,0502 0,0550
2 300 720 680 700 175 135 155 0,0583 0,0450 0,0517
3 406 760 730 745 215 185 200 0,0530 0,0456 0,0493
4 456 800 760 780 255 215 235 0,0559 0,0471 0,0515
5 545 840 800 820 295 255 275 0,0541 0,0468 0,0505
6 636 860 840 850 315 295 305 0,0495 0,0464 0,0480
7 750 910 910 910 365 365 365 0,0487 0,0487 0,0487
8 839 940 940 940 395 395 395 0,0471 0,0471 0,0471
9 955 1000 970 985 455 425 440 0,0476 0,0445 0,0461

10 1100 1030 1010 1020 485 465 475 0,0441 0,0423 0,0432
11 1135 1053 1050 1051,5 508 505 506,5 0,0448 0,0445 0,0446
12 1257 1105 1070 1087,5 560 525 542,5 0,0446 0,0418 0,0432
13 1420 1145 1110 1127,5 600 565 582,5 0,0423 0,0398 0,0410
14 1506 1162 1140 1151 617 595 606 0,0410 0,0395 0,0402
15 1620 1210 1190 1200 665 645 655 0,0410 0,0398 0,0404
16 1720 1242 1200 1221 697 655 676 0,0405 0,0381 0,0393
17 1920 1300 1250 1275 755 705 730 0,0393 0,0367 0,0380
18 2040 1290 1270 1280 745 725 735 0,0365 0,0355 0,0360
19 2233 1340 1340 1340 795 795 795 0,0356 0,0356 0,0356

ENSAIO G-1

DADOS DO ENSAIO - COLUNA G -2 
F.1 Distancia medida da parte de atrás
F.2 Distancia medida da parte de frente
F. média Distancia media 
DADOS DO EXPERIMENTO

# Tempo (s) F. 1 (mm) F. 2 (mm) F. media 
(mm)

Dist. 
Avançada 
F.1 (mm)

Dist. 
Avançada  
F.2(mm)

Dist. 
Avançada 

média (mm)

Taxa Infilt. 
F.1 (cm*s-1)

Taxa Infilt. 
F.2 (cm*s-1)

Taxa Infilt.  
media(cm*s-1)

0 0 510 510 510
1
2 120 600 600 600 90 90 90 0,0750 0,0750 0,0750
3 204 630 620 625 120 110 115 0,0588 0,0539 0,0564
4 250 656 646 651 146 136 141 0,0584 0,0544 0,0564
5 287 687 687 687 177 177 177 0,0617 0,0617 0,0617
6 341 710 710 710 200 200 200 0,0587 0,0587 0,0587
7 425 756 753 754,5 246 243 244,5 0,0579 0,0572 0,0575
8 500 810 783 796,5 300 273 286,5 0,0600 0,0546 0,0573
9 533 825 795 810 315 285 300 0,0591 0,0535 0,0563

10 591 860 850 855 350 340 345 0,0592 0,0575 0,0584
11 671 911 911 911 401 401 401 0,0598 0,0598 0,0598
12 777 950 950 950 440 440 440 0,0566 0,0566 0,0566
13 865 1020 985 1002,5 510 475 492,5 0,0590 0,0549 0,0569
14 956 1070 1020 1045 560 510 535 0,0586 0,0533 0,0560
15 1029 1090 1060 1075 580 550 565 0,0564 0,0534 0,0549
16 1124 1145 1100 1122,5 635 590 612,5 0,0565 0,0525 0,0545
17 1252 1170 1140 1155 660 630 645 0,0527 0,0503 0,0515
18 1296 1230 1210 1220 720 700 710 0,0556 0,0540 0,0548
19 1354 1250 1210 1230 740 700 720 0,0547 0,0517 0,0532
20 1400 1270 1250 1260 760 740 750 0,0543 0,0529 0,0536
21 1450 1325 1330 1327,5 815 820 817,5 0,0562 0,0566 0,0564
22 1528 1370 1360 1365 860 850 855 0,0563 0,0556 0,0560
23 1576 1400 1400 1400 890 890 890 0,0565 0,0565 0,0565
24 1771 1480 1460 1470 970 950 960 0,0548 0,0536 0,0542
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DADOS DO ENSAIO - COLUNA G -3 
F.1 Distancia medida da parte de atrás
F.2 Distancia medida da parte de frente
F. média Distancia media 
DADOS DO EXPERIMENTO

# Tempo (s) F. 1 (mm) F. 2 (mm) F. media 
(mm)

Dist. 
Avançada 
F.1 (mm)

Dist. 
Avançada  
F.2(mm)

Dist. 
Avançada 

média (mm)

Taxa Infilt. 
F.1 (cm*s-1)

Taxa Infilt. 
F.2 (cm*s-1)

Taxa Infilt.  
media(cm*s-1)

0 518 518 518
1 110 610 600 605 92 82 87 0,0836 0,0745 0,0791
2 155 631 610 620,5 113 92 102,5 0,0729 0,0594 0,0661
3 227 667 650 658,5 149 132 140,5 0,0656 0,0581 0,0619
4 305 690 660 675 172 142 157 0,0564 0,0466 0,0515
5 342 740 660 700 222 142 182 0,0649 0,0415 0,0532
6 445 774 750 762 256 232 244 0,0575 0,0521 0,0548
7 546 810 790 800 292 272 282 0,0535 0,0498 0,0516
8 801 910 886 898 392 368 380 0,0489 0,0459 0,0474
9 901 934 900 917 416 382 399 0,0462 0,0424 0,0443

10 1003 970 950 960 452 432 442 0,0451 0,0431 0,0441
11 1035 1000 980 990 482 462 472 0,0466 0,0446 0,0456
12 1105 1015 995 1005 497 477 487 0,0450 0,0432 0,0441
13 1250 1060 1005 1032,5 542 487 514,5 0,0434 0,0390 0,0412
14 1412 1118 1115 1116,5 600 597 598,5 0,0425 0,0423 0,0424
15 1459 1130 1120 1125 612 602 607 0,0419 0,0413 0,0416
16 1550 1155 1130 1142,5 637 612 624,5 0,0411 0,0395 0,0403
17 1704 1167 1155 1161 649 637 643 0,0381 0,0374 0,0377
18 1753 1223 1216 1219,5 705 698 701,5 0,0402 0,0398 0,0400
19 1835 1256 1227 1241,5 738 709 723,5 0,0402 0,0386 0,0394
20 1936 1286 1256 1271 768 738 753 0,0397 0,0381 0,0389
21 2112 1310 1305 1307,5 792 787 789,5 0,0375 0,0373 0,0374
22 2200 1336 1330 1333 818 812 815 0,0372 0,0369 0,0370
23 2240 1380 1310 1345 862 792 827 0,0385 0,0354 0,0369
24 2415 1440 1413 1426,5 922 895 908,5 0,0382 0,0371 0,0376
25 2536 1450 1450 1450 932 932 932 0,0368 0,0368 0,0368
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ANEXO B. DADOS PARA A OBTENÇÃO DAS CURVAS DOS MODELOS 
EMPIRICOS DE INFILTRAÇÃO

MODELO DE INFILTRAÇÃO DE KOSTIAKOV (1932)
DADOS DA COLUNA G -1 

I1 I2 Im

# Tempo (s)
Dist. 

Avançada 
F.1 (mm)

Dist. 
Avançada  
F.2(mm)

Dist. 
Avançada 

média 
(mm)

Dist. 
Avançada 
F.1 (cm)

Dist. 
Avançada  
F.2(cm)

Dist. 
Avançada 

média (cm)
IF1 (cm)

Taxa infilt  
F.1 (cm*s-

1)
I F2(cm)

Taxa infilt 
F.2 (cm*s-

1)
I Fm (cm)

Taxa infilt 
Fm (cm*s-

1)

1 209 125 105 115 12,5 10,5 11,5 13,2719 0,0635 10,8999 0,0522 12,0863 0,0578
2 300 175 135 155 17,5 13,5 15,5 17,6082 0,0587 14,8969 0,0497 16,2609 0,0542
3 406 215 185 200 21,5 18,5 20 22,3098 0,0550 19,3494 0,0477 20,8452 0,0513
4 456 255 215 235 25,5 21,5 23,5 24,4314 0,0536 21,3925 0,0469 22,9302 0,0503
5 545 295 255 275 29,5 25,5 27,5 28,0875 0,0515 24,9566 0,0458 26,5440 0,0487
6 636 315 295 305 31,5 29,5 30,5 31,6932 0,0498 28,5197 0,0448 30,1308 0,0474
7 750 365 365 365 36,5 36,5 36,5 36,0557 0,0481 32,8875 0,0439 34,4974 0,0460
8 839 395 395 395 39,5 39,5 39,5 39,3610 0,0469 36,2346 0,0432 37,8235 0,0451
9 955 455 425 440 45,5 42,5 44 43,5569 0,0456 40,5258 0,0424 42,0655 0,0440

10 1100 485 465 475 48,5 46,5 47,5 48,6490 0,0442 45,7920 0,0416 47,2407 0,0429
11 1135 508 505 506,5 50,8 50,5 50,65 49,8556 0,0439 47,0486 0,0415 48,4711 0,0427
12 1257 560 525 542,5 56 52,5 54,25 54,0002 0,0430 51,3889 0,0409 52,7081 0,0419
13 1420 600 565 582,5 60 56,5 58,25 59,4038 0,0418 57,1000 0,0402 58,2564 0,0410
14 1506 617 595 606 61,7 59,5 60,6 62,1997 0,0413 60,0768 0,0399 61,1371 0,0406
15 1620 665 645 655 66,5 64,5 65,5 65,8530 0,0407 63,9877 0,0395 64,9108 0,0401
16 1720 697 655 676 69,7 65,5 67,6 69,0117 0,0401 67,3875 0,0392 68,1820 0,0396
17 1920 755 705 730 75,5 70,5 73 75,2124 0,0392 74,1087 0,0386 74,6248 0,0389
18 2040 745 725 735 74,5 72,5 73,5 78,8648 0,0387 78,0953 0,0383 78,4323 0,0384
19 2233 795 795 795 79,5 79,5 79,5 84,6429 0,0379 84,4414 0,0378 84,4733 0,0378

37,21666667
A1= 0,6990 k1= 5,0003
B1= 0,7822 A1= 0,7822

A2= 0,568983 k2= 3,706663
B2= 0,86429 A2= 0,86429

Am= 0,637406 km= 4,339167
Bm= 0,820833 Am= 0,820833

KOSTIAKOV F.1 KOSTIAKOV F.2 KOSTIAKOV F.m

MODELO DE INFILTRAÇÃO DE KOSTIAKOV (1932)
DADOS DA COLUNA G -2 I1 I2 Im

# Tempo (s)
Dist. 

Avançada 
F.1 (mm)

Dist. 
Avançada  
F.2(mm)

Dist. 
Avançada 

média 
(mm)

Dist. 
Avançada 
F.1 (cm)

Dist. 
Avançada  
F.2(cm)

Dist. 
Avançada 

média (cm)
IF1 (cm)

Taxa infilt  
F.1 (cm*s-

1)
I F2(cm)

Taxa infilt 
F.2 (cm*s-

1)
I Fm (cm)

Taxa infilt 
Fm (cm*s-

1)

1
2 120 90 90 90,00 9,00 9,00 9,00 7,8887 0,0657 7,5529 0,0629 7,7228 0,0644
3 204 120 110 115,00 12,00 11,00 11,50 12,9170 0,0633 12,3884 0,0607 12,6557 0,0620
4 250 146 136 141,00 14,60 13,60 14,10 15,6037 0,0624 14,9750 0,0599 15,2928 0,0612
5 287 177 177 177,00 17,70 17,70 17,70 17,7391 0,0618 17,0320 0,0593 17,3893 0,0606
6 341 200 200 200,00 20,00 20,00 20,00 20,8215 0,0611 20,0026 0,0587 20,4162 0,0599
7 425 246 243 244,50 24,60 24,30 24,45 25,5497 0,0601 24,5623 0,0578 25,0608 0,0590
8 500 300 273 286,50 30,00 27,30 28,65 29,7150 0,0594 28,5818 0,0572 29,1536 0,0583
9 533 315 285 300,00 31,50 28,50 30,00 31,5334 0,0592 30,3371 0,0569 30,9407 0,0581

10 591 350 340 345,00 35,00 34,00 34,50 34,7104 0,0587 33,4047 0,0565 34,0633 0,0576
11 671 401 401 401,00 40,10 40,10 40,10 39,0568 0,0582 37,6031 0,0560 38,3361 0,0571
12 777 440 440 440,00 44,00 44,00 44,00 44,7602 0,0576 43,1147 0,0555 43,9441 0,0566
13 865 510 475 492,50 51,00 47,50 49,25 49,4530 0,0572 47,6515 0,0551 48,5593 0,0561
14 956 560 510 535,00 56,00 51,00 53,50 54,2704 0,0568 52,3104 0,0547 53,2978 0,0558
15 1029 580 550 565,00 58,00 55,00 56,50 58,1114 0,0565 56,0260 0,0544 57,0764 0,0555
16 1124 635 590 612,50 63,50 59,00 61,25 63,0813 0,0561 60,8349 0,0541 61,9662 0,0551
17 1252 660 630 645,00 66,00 63,00 64,50 69,7313 0,0557 67,2715 0,0537 68,5098 0,0547
18 1296 720 700 710,00 72,00 70,00 71,00 72,0058 0,0556 69,4736 0,0536 70,7483 0,0546
19 1354 740 700 720,00 74,00 70,00 72,00 74,9958 0,0554 72,3687 0,0534 73,6910 0,0544
20 1400 760 740 750,00 76,00 74,00 75,00 77,3608 0,0553 74,6589 0,0533 76,0186 0,0543
21 1450 815 820 817,50 81,50 82,00 81,75 79,9251 0,0551 77,1424 0,0532 78,5427 0,0542
22 1528 860 850 855,00 86,00 85,00 85,50 83,9131 0,0549 81,0053 0,0530 82,4683 0,0540
23 1576 890 890 890,00 89,00 89,00 89,00 86,3601 0,0548 83,3759 0,0529 84,8771 0,0539
24 1771 970 950 960,00 97,00 95,00 96,00 96,2484 0,0543 92,9576 0,0525 94,6125 0,0534

A1= 0,6173 k1= 4,1425
B1= 0,9293 A1= 0,9293

A2= 0,597391 k2= 3,957223
B2= 0,932538 A2= 0,932538

Am= 0,607569 km= 4,051067
Bm= 0,930828 Am= 0,930828

KOSTIAKOV F.1 KOSTIAKOV F.2 KOSTIAKOV F.m
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MODELO DE INFILTRAÇÃO DE KOSTIAKOV (1932)
DADOS DA COLUNA G -3 I1 I2 Im

# Tempo (s)
Dist. 

Avançada 
F.1 (mm)

Dist. 
Avançada  
F.2(mm)

Dist. 
Avançada 

média 
(mm)

Dist. 
Avançada 
F.1 (cm)

Dist. 
Avançada  
F.2(cm)

Dist. 
Avançada 

média (cm)
IF1 (cm)

Taxa infilt  
F.1 (cm*s-

1)
I F2(cm)

Taxa infilt 
F.2 (cm*s-

1)
I Fm (cm)

Taxa infilt 
Fm (cm*s-

1)

1 110 92 82 87 9,2 8,2 8,7 8,8232 0,0802 7,0574 0,0642 7,9450 0,0722
2 155 113 92 102,5 11,3 9,2 10,25 11,4062 0,0736 9,3388 0,0603 10,3831 0,0670
3 227 149 132 140,5 14,9 13,2 14,05 15,1775 0,0669 12,7532 0,0562 13,9841 0,0616
4 305 172 142 157 17,2 14,2 15,7 18,9339 0,0621 16,2326 0,0532 17,6093 0,0577
5 342 222 142 182 22,2 14,2 18,2 20,6287 0,0603 17,8239 0,0521 19,2552 0,0563
6 445 256 232 244 25,6 23,2 24,4 25,1233 0,0565 22,0996 0,0497 23,6469 0,0531
7 546 292 272 282 29,2 27,2 28,2 29,2811 0,0536 26,1180 0,0478 27,7396 0,0508
8 801 392 368 380 39,2 36,8 38 39,0127 0,0487 35,7174 0,0446 37,4103 0,0467
9 901 416 382 399 41,6 38,2 39,9 42,6049 0,0473 39,3196 0,0436 41,0075 0,0455

10 1003 452 432 442 45,2 43,2 44,2 46,1671 0,0460 42,9191 0,0428 44,5873 0,0445
11 1035 482 462 472 48,2 46,2 47,2 47,2655 0,0457 44,0342 0,0425 45,6936 0,0441
12 1105 497 477 487 49,7 47,7 48,7 49,6392 0,0449 46,4519 0,0420 48,0880 0,0435
13 1250 542 487 514,5 54,2 48,7 51,45 54,4399 0,0436 51,3735 0,0411 52,9450 0,0424
14 1412 600 597 598,5 60 59,7 59,85 59,6407 0,0422 56,7499 0,0402 58,2275 0,0412
15 1459 612 602 607 61,2 60,2 60,7 61,1210 0,0419 58,2881 0,0400 59,7346 0,0409
16 1550 637 612 624,5 63,7 61,2 62,45 63,9535 0,0413 61,2409 0,0395 62,6227 0,0404
17 1704 649 637 643 64,9 63,7 64,3 68,6539 0,0403 66,1669 0,0388 67,4274 0,0396
18 1753 705 698 701,5 70,5 69,8 70,15 70,1267 0,0400 67,7169 0,0386 68,9358 0,0393
19 1835 738 709 723,5 73,8 70,9 72,35 72,5686 0,0395 70,2931 0,0383 71,4396 0,0389
20 1936 768 738 753 76,8 73,8 75,3 75,5390 0,0390 73,4375 0,0379 74,4901 0,0385
21 2112 792 787 789,5 79,2 78,7 78,95 80,6240 0,0382 78,8464 0,0373 79,7240 0,0377
22 2200 818 812 815 81,8 81,2 81,5 83,1262 0,0378 81,5196 0,0371 82,3047 0,0374
23 2240 862 792 827 86,2 79,2 82,7 84,2553 0,0376 82,7281 0,0369 83,4702 0,0373
24 2415 922 895 908,5 92,2 89,5 90,85 89,1369 0,0369 87,9702 0,0364 88,5170 0,0367
25 2536 932 932 932 93,2 93,2 93,2 92,4601 0,0365 91,5540 0,0361 91,9594 0,0363

A1= 0,7485 k1= 5,6044
B1= 0,7487 A1= 0,7487

A2= 0,633641 k2= 4,301708
B2= 0,816751 A2= 0,816751

Am= 0,69466 km= 4,950621
Bm= 0,780405 Am= 0,780405

KOSTIAKOV F.1 KOSTIAKOV F.2 KOSTIAKOV F.m

MODELO DE INFILTRAÇÃO DE HORTON (1940)
DADOS DA COLUNA G -1 

# Tempo (s)
Dist. 

Avançada 
F.1 (mm)

Dist. 
Avançada  
F.2(mm)

Dist. 
Avançada 

média 
(mm)

Dist. 
Avançada 
F.1 (cm)

Dist. 
Avançada  
F.2(cm)

Dist. 
Avançada 

média (cm)

Taxa Infilt. 
F.1 (cm*s-

1)

Taxa Infilt. 
F.2 (cm*s-1)

Taxa Infilt.  
media(cm*s-1)

1 209 125 105 115 12,50 10,50 11,50 0,0543 0,0472 0,0507
2 300 175 135 155 17,50 13,50 15,50 0,0523 0,0461 0,0492
3 406 215 185 200 21,50 18,50 20,00 0,0502 0,0449 0,0476
4 456 255 215 235 25,50 21,50 23,50 0,0493 0,0444 0,0469
5 545 295 255 275 29,50 25,50 27,50 0,0479 0,0435 0,0457
6 636 315 295 305 31,50 29,50 30,50 0,0466 0,0428 0,0447
7 750 365 365 365 36,50 36,50 36,50 0,0451 0,0419 0,0435
8 839 395 395 395 39,50 39,50 39,50 0,0441 0,0413 0,0427
9 955 455 425 440 45,50 42,50 44,00 0,0430 0,0406 0,0418

10 1100 485 465 475 48,50 46,50 47,50 0,0418 0,0399 0,0408
11 1135 508 505 506,5 50,80 50,50 50,65 0,0415 0,0397 0,0406
12 1257 560 525 542,5 56,00 52,50 54,25 0,0407 0,0392 0,0399
13 1420 600 565 582,5 60,00 56,50 58,25 0,0397 0,0386 0,0392
14 1506 617 595 606 61,70 59,50 60,60 0,0393 0,0383 0,0388
15 1620 665 645 655 66,50 64,50 65,50 0,0388 0,0380 0,0384
16 1720 697 655 676 69,70 65,50 67,60 0,0385 0,0377 0,0381
17 1920 755 705 730 75,50 70,50 73,00 0,0378 0,0373 0,0376
18 2040 745 725 735 74,50 72,50 73,50 0,0375 0,0371 0,0373
19 2233 795 795 795 79,50 79,50 79,50 0,0371 0,0368 0,0369

c1= 0,00124408
c2= 0,00112358
cm= 0,00119576

HORTON
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MODELO DE INFILTRAÇÃO DE HORTON (1940)
DADOS DA COLUNA G - 2

# Tempo (s)
Dist. 

Avançada 
F.1 (mm)

Dist. 
Avançada  
F.2(mm)

Dist. 
Avançada 

média 
(mm)

Dist. 
Avançada 
F.1 (cm)

Dist. 
Avançada  
F.2(cm)

Dist. 
Avançada 

média (cm)

Taxa Infilt. 
F.1 (cm*s-

1)

Taxa Infilt. 
F.2 (cm*s-1)

Taxa Infilt.  
media(cm*s-1)

1 120 90 90 90 9,00 9,00 9,00
2 204 120 110 115 12,00 11,00 11,50 0,0632777 0,0593557 0,0614720
3 250 146 136 141 14,60 13,60 14,10 0,0617683 0,0578862 0,0599384
4 287 177 177 177 17,70 17,70 17,70 0,0607510 0,0569835 0,0589431
5 341 200 200 200 20,00 20,00 20,00 0,0595256 0,0559990 0,0577924
6 425 246 243 244,5 24,60 24,30 24,45 0,0580993 0,0550115 0,0565323
7 500 300 273 286,5 30,00 27,30 28,65 0,0571916 0,0544854 0,0557866
8 533 315 285 300 31,50 28,50 30,00 0,0568751 0,0543234 0,0555395
9 591 350 340 345 35,00 34,00 34,50 0,0564158 0,0541104 0,0551951

10 671 401 401 401 40,10 40,10 40,10 0,0559422 0,0539213 0,0548611
11 777 440 440 440 44,00 44,00 44,00 0,0555178 0,0537828 0,0545856
12 865 510 475 492,5 51,00 47,50 49,25 0,0552850 0,0537217 0,0544474
13 956 560 510 535 56,00 51,00 53,50 0,0551204 0,0536863 0,0543573
14 1029 580 550 565 58,00 55,00 56,50 0,0550273 0,0536696 0,0543100
15 1124 635 590 612,5 63,50 59,00 61,25 0,0549423 0,0536570 0,0542700
16 1252 660 630 645 66,00 63,00 64,50 0,0548706 0,0536485 0,0542394
17 1296 720 700 710 72,00 70,00 71,00 0,0548537 0,0536469 0,0542328
18 1354 740 700 720 74,00 70,00 72,00 0,0548357 0,0536454 0,0542260
19 1400 760 740 750 76,00 74,00 75,00 0,0548243 0,0536445 0,0542219
20 1450 815 820 817,5 81,50 82,00 81,75 0,0548142 0,0536438 0,0542185
21 1528 860 850 855 86,00 85,00 85,50 0,0548021 0,0536431 0,0542146
22 1576 890 890 890 89,00 89,00 89,00 0,0547964 0,0536428 0,0542128
23 1771 970 950 960 97,00 95,00 96,00 0,0547823 0,0536422 0,0542089

c1 0,004246468
c2 0,006463496
cm 0,005154488

HORTON

MODELO DE INFILTRAÇÃO DE HORTON (1940)
DADOS DA COLUNA G -3

# Tempo (s)
Dist. 

Avançada 
F.1 (mm)

Dist. 
Avançada  
F.2(mm)

Dist. 
Avançada 

média 
(mm)

Dist. 
Avançada 
F.1 (cm)

Dist. 
Avançada  
F.2(cm)

Dist. 
Avançada 

média (cm)

Taxa Infilt. 
F.1 (cm*s-

1)

Taxa Infilt. 
F.2 (cm*s-1)

Taxa Infilt.  
media(cm*s-1)

1 110 92 82 87 9,20 8,20 8,70 0,0743131 0,0651292 0,0698372
2 155 113 92 102,5 11,30 9,20 10,25 0,0710562 0,0619902 0,0666621
3 227 149 132 140,5 14,90 13,20 14,05 0,0664222 0,0576739 0,0622033
4 305 172 142 157 17,20 14,20 15,70 0,0621057 0,0538267 0,0581199
5 342 222 142 182 22,20 14,20 18,20 0,0602836 0,0522577 0,0564188
6 445 256 232 244 25,60 23,20 24,40 0,0558720 0,0486086 0,0523633
7 546 292 272 282 29,20 27,20 28,20 0,0523501 0,0458655 0,0491998
8 801 392 368 380 39,20 36,80 38,00 0,0460811 0,0414417 0,0437791
9 901 416 382 399 41,60 38,20 39,90 0,0443779 0,0403660 0,0423675

10 1003 452 432 442 45,20 43,20 44,20 0,0429606 0,0395224 0,0412194
11 1035 482 462 472 48,20 46,20 47,20 0,0425727 0,0393008 0,0409100
12 1105 497 477 487 49,70 47,70 48,70 0,0418066 0,0388757 0,0403059
13 1250 542 487 514,5 54,20 48,70 51,45 0,0405254 0,0382073 0,0393193
14 1412 600 597 598,5 60,00 59,70 59,85 0,0394739 0,0377059 0,0385371
15 1459 612 602 607 61,20 60,20 60,70 0,0392278 0,0375958 0,0383584
16 1550 637 612 624,5 63,70 61,20 62,45 0,0388127 0,0374175 0,0380617
17 1704 649 637 643 64,90 63,70 64,30 0,0382625 0,0371972 0,0376790
18 1753 705 698 701,5 70,50 69,80 70,15 0,0381203 0,0371437 0,0375824
19 1835 738 709 723,5 73,80 70,90 72,35 0,0379117 0,0370681 0,0374428
20 1936 768 738 753 76,80 73,80 75,30 0,0376979 0,0369947 0,0373025
21 2112 792 787 789,5 79,20 78,70 78,95 0,0374150 0,0369050 0,0371227
22 2200 818 812 815 81,80 81,20 81,50 0,0373071 0,0368734 0,0370561
23 2240 862 792 827 86,20 79,20 82,70 0,0372640 0,0368613 0,0370299
24 2415 922 895 908,5 92,20 89,50 90,85 0,0371115 0,0368208 0,0369393
25 2536 932 932 932 93,20 93,20 93,20 0,0370334 0,0368019 0,0368945

c1= 0,00200
c2= 0,00260
cm= 0,00200

HORTON
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ANEXO C. DADOS PARA A OBTENÇÃO DAS CURVAS DOS MODELOS 
FISICOS DE INFILTRAÇÃO

MODELO DE INFILTRAÇÃO DE GREEN AMPT (1911)
DADOS DA COLUNA G -1 

# Tempo (s)
Dist. 

Avançada 
F.1 (mm)

Dist. 
Avançada  
F.2(mm)

Dist. 
Avançada 

média (mm)

Taxa Infilt. 
F.1 (cm*s-

1)

Taxa Infilt. 
F.2 (cm*s-

1)

Taxa Infilt.  
media(cm*s-1) x1(cm) y1(cm*s-1) x2(cm) y2 (cm*s-1) xm(cm) ym (cm*s-

1) i1 i2 im

0 0 0 0 0 0 0
1 209 125 105 115 0,0598 0,0502 0,0550 0,0800 0,0598 0,09524 0,05024 0,08696 0,05502 0,043807 0,041717 0,042775
2 300 175 135 155 0,0583 0,0450 0,0517 0,0571 0,0583 0,07407 0,04500 0,06452 0,05167 0,041925 0,040863 0,041409
3 406 215 185 200 0,0530 0,0456 0,0493 0,0465 0,0530 0,05405 0,04557 0,05000 0,04926 0,040697 0,040323 0,040531
4 456 255 215 235 0,0559 0,0471 0,0515 0,0392 0,0559 0,04651 0,04715 0,04255 0,05154 0,040297 0,040151 0,040247
5 545 295 255 275 0,0541 0,0468 0,0505 0,0339 0,0541 0,03922 0,04679 0,03636 0,05046 0,03975 0,039918 0,039862
6 636 315 295 305 0,0495 0,0464 0,0480 0,0317 0,0495 0,03390 0,04638 0,03279 0,04796 0,039336 0,039745 0,039572
7 750 365 365 365 0,0487 0,0487 0,0487 0,0274 0,0487 0,02740 0,04867 0,02740 0,04867 0,038948 0,039584 0,039303
8 839 395 395 395 0,0471 0,0471 0,0471 0,0253 0,0471 0,02532 0,04708 0,02532 0,04708 0,038713 0,039488 0,03914
9 955 455 425 440 0,0476 0,0445 0,0461 0,0220 0,0476 0,02353 0,04450 0,02273 0,04607 0,038468 0,039389 0,038971

10 1100 485 465 475 0,0441 0,0423 0,0432 0,0206 0,0441 0,02151 0,04227 0,02105 0,04318 0,03823 0,039293 0,038808
11 1135 508 505 506,5 0,0448 0,0445 0,0446 0,0197 0,0448 0,01980 0,04449 0,01974 0,04463 0,038181 0,039273 0,038774
12 1257 560 525 542,5 0,0446 0,0418 0,0432 0,0179 0,0446 0,01905 0,04177 0,01843 0,04316 0,03803 0,039213 0,038671
13 1420 600 565 582,5 0,0423 0,0398 0,0410 0,0167 0,0423 0,01770 0,03979 0,01717 0,04102 0,037867 0,039149 0,03856
14 1506 617 595 606 0,0410 0,0395 0,0402 0,0162 0,0410 0,01681 0,03951 0,01650 0,04024 0,037795 0,03912 0,038511
15 1620 665 645 655 0,0410 0,0398 0,0404 0,0150 0,0410 0,01550 0,03981 0,01527 0,04043 0,037709 0,039087 0,038453
16 1720 697 655 676 0,0405 0,0381 0,0393 0,0143 0,0405 0,01527 0,03808 0,01479 0,03930 0,037644 0,039061 0,038409
17 1920 755 705 730 0,0393 0,0367 0,0380 0,0132 0,0393 0,01418 0,03672 0,01370 0,03802 0,037532 0,039018 0,038333
18 2040 745 725 735 0,0365 0,0355 0,0360 0,0134 0,0365 0,01379 0,03554 0,01361 0,03603 0,037475 0,038995 0,038295
19 2233 795 795 795 0,0356 0,0356 0,0356 0,0126 0,0356 0,01258 0,03560 0,01258 0,03560 0,037395 0,038965 0,038242

0,5229 0,8837 0,5854 0,8150 0,5515 0,8493

A1= 0,036504 A2= 0,038631984 Am= 0,037653
B1= 0,363608 B2= 0,138284715 Bm= 0,242863

C1= 2,130529 C2= 0,765643943 Cm= 1,379627

GREEN AMPT

MODELO DE INFILTRAÇÃO DE GREEN AMPT (1911)
DADOS DA COLUNA G - 2

# Tempo (s)
Dist. 

Avançada 
F.1 (mm)

Dist. 
Avançada  
F.2(mm)

Dist. 
Avançada 

média (mm)

Taxa Infilt. 
F.1 (cm*s-

1)

Taxa Infilt. 
F.2 (cm*s-

1)

Taxa Infilt.  
media(cm*s-1) x1(cm) y1(cm*s-1) x2(cm) y2 (cm*s-1) xm(cm) ym (cm*s-

1) i1 i2 im

0 0 0 0 0 0 0

1 120 90 90 90 0,0750 0,0750 0,0750 0,1111 0,0750 0,11111 0,07500 0,11111 0,07500 0,058651 0,056517 0,057586
2 204 120 110 115 0,0588 0,0539 0,0564 0,0833 0,0588 0,09091 0,05392 0,08696 0,05637 0,056901 0,054876 0,055876
3 250 146 136 141 0,0584 0,0544 0,0564 0,0685 0,0584 0,07353 0,05440 0,07092 0,05640 0,056413 0,054419 0,0554
4 287 177 177 177 0,0617 0,0617 0,0617 0,0565 0,0617 0,05650 0,06167 0,05650 0,06167 0,056129 0,054152 0,055122
5 341 200 200 200 0,0587 0,0587 0,0587 0,0500 0,0587 0,05000 0,05865 0,05000 0,05865 0,055818 0,053861 0,054818
6 425 246 243 244,5 0,0579 0,0572 0,0575 0,0407 0,0579 0,04115 0,05718 0,04090 0,05753 0,055485 0,05355 0,054493
7 500 300 273 286,5 0,0600 0,0546 0,0573 0,0333 0,0600 0,03663 0,05460 0,03490 0,05730 0,055279 0,053357 0,054292
8 533 315 285 300 0,0591 0,0535 0,0563 0,0317 0,0591 0,03509 0,05347 0,03333 0,05629 0,055206 0,053289 0,05422
9 591 350 340 345 0,0592 0,0575 0,0584 0,0286 0,0592 0,02941 0,05753 0,02899 0,05838 0,055097 0,053186 0,054113

10 671 401 401 401 0,0598 0,0598 0,0598 0,0249 0,0598 0,02494 0,05976 0,02494 0,05976 0,054976 0,053073 0,053995
11 777 440 440 440 0,0566 0,0566 0,0566 0,0227 0,0566 0,02273 0,05663 0,02273 0,05663 0,054853 0,052958 0,053875
12 865 510 475 492,5 0,0590 0,0549 0,0569 0,0196 0,0590 0,02105 0,05491 0,02030 0,05694 0,054773 0,052884 0,053797
13 956 560 510 535 0,0586 0,0533 0,0560 0,0179 0,0586 0,01961 0,05335 0,01869 0,05596 0,054706 0,052821 0,053731
14 1029 580 550 565 0,0564 0,0534 0,0549 0,0172 0,0564 0,01818 0,05345 0,01770 0,05491 0,05466 0,052778 0,053687
15 1124 635 590 612,5 0,0565 0,0525 0,0545 0,0157 0,0565 0,01695 0,05249 0,01633 0,05449 0,054609 0,052731 0,053637
16 1252 660 630 645 0,0527 0,0503 0,0515 0,0152 0,0527 0,01587 0,05032 0,01550 0,05152 0,054552 0,052678 0,053582
17 1296 720 700 710 0,0556 0,0540 0,0548 0,0139 0,0556 0,01429 0,05401 0,01408 0,05478 0,054536 0,052662 0,053565
18 1354 740 700 720 0,0547 0,0517 0,0532 0,0135 0,0547 0,01429 0,05170 0,01389 0,05318 0,054515 0,052643 0,053545
19 1400 760 740 750 0,0543 0,0529 0,0536 0,0132 0,0543 0,01351 0,05286 0,01333 0,05357 0,0545 0,052629 0,05353
20 1450 815 820 817,5 0,0562 0,0566 0,0564 0,0123 0,0562 0,01220 0,05655 0,01223 0,05638 0,054484 0,052614 0,053515
21 1528 860 850 855 0,0563 0,0556 0,0560 0,0116 0,0563 0,01176 0,05563 0,01170 0,05596 0,054462 0,052593 0,053494
22 1576 890 890 890 0,0565 0,0565 0,0565 0,0112 0,0565 0,01124 0,05647 0,01124 0,05647 0,05445 0,052582 0,053481
23 1771 970 950 960 0,0548 0,0536 0,0542 0,0103 0,0548 0,01053 0,05364 0,01042 0,05421 0,054406 0,052541 0,053438

sumatoria 0,7230 1,3365 0,7515 1,2882 0,7367 1,3123

A1= 0,054042 A2= 0,052201263 Am= 0,053083
B1= 0,129341 B2= 0,116527051 Bm= 0,124102

C1= 0,659434 C2= 0,615053868 Cm= 0,644153

GREEN AMPT 
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MODELO DE INFILTRAÇÃO DE GREEN AMPT (1911)
DADOS DA COLUNA G -3

# Tempo (s)
Dist. 

Avançada 
F.1 (mm)

Dist. 
Avançada  
F.2(mm)

Dist. 
Avançada 

média (mm)

Taxa Infilt. 
F.1 (cm*s-

1)

Taxa Infilt. 
F.2 (cm*s-

1)

Taxa Infilt.  
media(cm*s-1) x1(cm) y1(cm*s-1) x2(cm) y2 (cm*s-1) xm(cm) ym (cm*s-

1) i1 i2 im

1 110 92 82 87 0,0836 0,0745 0,0791 0,1087 0,0836 0,12195 0,07455 0,11494 0,07909 0,053384 0,047532 0,050518
2 155 113 92 102,5 0,0729 0,0594 0,0661 0,0885 0,0729 0,10870 0,05935 0,09756 0,06613 0,049198 0,044721 0,046972
3 227 149 132 140,5 0,0656 0,0581 0,0619 0,0671 0,0656 0,07576 0,05815 0,07117 0,06189 0,045493 0,042284 0,04386
4 305 172 142 157 0,0564 0,0466 0,0515 0,0581 0,0564 0,07042 0,04656 0,06369 0,05148 0,043203 0,040808 0,041952
5 342 222 142 182 0,0649 0,0415 0,0532 0,0450 0,0649 0,07042 0,04152 0,05495 0,05322 0,042432 0,040317 0,041313
6 445 256 232 244 0,0575 0,0521 0,0548 0,0391 0,0575 0,04310 0,05213 0,04098 0,05483 0,040879 0,039341 0,040033
7 546 292 272 282 0,0535 0,0498 0,0516 0,0342 0,0535 0,03676 0,04982 0,03546 0,05165 0,039861 0,038711 0,039199
8 801 392 368 380 0,0489 0,0459 0,0474 0,0255 0,0489 0,02717 0,04594 0,02632 0,04744 0,038327 0,037777 0,037953
9 901 416 382 399 0,0462 0,0424 0,0443 0,0240 0,0462 0,02618 0,04240 0,02506 0,04428 0,03794 0,037546 0,03764
10 1003 452 432 442 0,0451 0,0431 0,0441 0,0221 0,0451 0,02315 0,04307 0,02262 0,04407 0,037618 0,037354 0,037381
11 1035 482 462 472 0,0466 0,0446 0,0456 0,0207 0,0466 0,02165 0,04464 0,02119 0,04560 0,037529 0,037301 0,037309
12 1105 497 477 487 0,0450 0,0432 0,0441 0,0201 0,0450 0,02096 0,04317 0,02053 0,04407 0,03735 0,037195 0,037165
13 1250 542 487 514,5 0,0434 0,0390 0,0412 0,0185 0,0434 0,02053 0,03896 0,01944 0,04116 0,037037 0,037011 0,036915
14 1412 600 597 598,5 0,0425 0,0423 0,0424 0,0167 0,0425 0,01675 0,04228 0,01671 0,04239 0,036758 0,036848 0,036692
15 1459 612 602 607 0,0419 0,0413 0,0416 0,0163 0,0419 0,01661 0,04126 0,01647 0,04160 0,036687 0,036807 0,036636
16 1550 637 612 624,5 0,0411 0,0395 0,0403 0,0157 0,0411 0,01634 0,03948 0,01601 0,04029 0,036562 0,036734 0,036537
17 1704 649 637 643 0,0381 0,0374 0,0377 0,0154 0,0381 0,01570 0,03738 0,01555 0,03773 0,036379 0,036628 0,036391
18 1753 705 698 701,5 0,0402 0,0398 0,0400 0,0142 0,0402 0,01433 0,03982 0,01426 0,04002 0,036327 0,036598 0,036349
19 1835 738 709 723,5 0,0402 0,0386 0,0394 0,0136 0,0402 0,01410 0,03864 0,01382 0,03943 0,036245 0,036551 0,036285
20 1936 768 738 753 0,0397 0,0381 0,0389 0,0130 0,0397 0,01355 0,03812 0,01328 0,03889 0,036154 0,036499 0,036212
21 2112 792 787 789,5 0,0375 0,0373 0,0374 0,0126 0,0375 0,01271 0,03726 0,01267 0,03738 0,036014 0,036419 0,036102
22 2200 818 812 815 0,0372 0,0369 0,0370 0,0122 0,0372 0,01232 0,03691 0,01227 0,03705 0,035952 0,036383 0,036053
23 2240 862 792 827 0,0385 0,0354 0,0369 0,0116 0,0385 0,01263 0,03536 0,01209 0,03692 0,035925 0,036368 0,036032
24 2415 922 895 908,5 0,0382 0,0371 0,0376 0,0108 0,0382 0,01117 0,03706 0,01101 0,03762 0,035818 0,036307 0,035947
25 2536 932 932 932 0,0368 0,0368 0,0368 0,0107 0,0368 0,01073 0,03675 0,01073 0,03675 0,035752 0,03627 0,035895

A1= 0,034328 A2= 0,035484951 Am= 0,034789
B1= 0,467116 B2= 0,25603536 Bm= 0,361155

C1= 3,995648 C2= 2,118715111 Cm= 3,048387

GREEN AMPT

MODELO DE INFILTRAÇÃO DE PHILIP (1955 e 1957b)
DADOS DA COLUNA G - 2

# Tempo (s)
Dist. 

Avançada 
F.1 (mm)

Dist. 
Avançada  
F.2(mm)

Dist. 
Avançada 

média (mm)

Taxa Infilt. 
F.1 (cm*s-

1)

Taxa Infilt. 
F.2 (cm*s-

1)

Taxa Infilt.  
media(cm*s-1) x y1 y2 i2 ym im i1

1 120 90 90 90 0,0750 0,0750 0,0750 0,0913 0,0750 0,0750 0,0662 0,0750 0,0673 0,0685
2 204 120 110 115 0,0588 0,0539 0,0564 0,0700 0,0588 0,0539 0,0620 0,0564 0,0630 0,0641
3 250 146 136 141 0,0584 0,0544 0,0564 0,0632 0,0584 0,0544 0,0606 0,0564 0,0617 0,0628
4 287 177 177 177 0,0617 0,0617 0,0617 0,0590 0,0617 0,0617 0,0598 0,0617 0,0608 0,0619
5 341 200 200 200 0,0587 0,0587 0,0587 0,0542 0,0587 0,0587 0,0588 0,0587 0,0598 0,0609
6 425 246 243 244,5 0,0579 0,0572 0,0575 0,0485 0,0579 0,0572 0,0576 0,0575 0,0587 0,0598
7 500 300 273 286,5 0,0600 0,0546 0,0573 0,0447 0,0600 0,0546 0,0569 0,0573 0,0579 0,0590
8 533 315 285 300 0,0591 0,0535 0,0563 0,0433 0,0591 0,0535 0,0566 0,0563 0,0577 0,0587
9 591 350 340 345 0,0592 0,0575 0,0584 0,0411 0,0592 0,0575 0,0562 0,0584 0,0572 0,0583
10 671 401 401 401 0,0598 0,0598 0,0598 0,0386 0,0598 0,0598 0,0557 0,0598 0,0567 0,0578
11 777 440 440 440 0,0566 0,0566 0,0566 0,0359 0,0566 0,0566 0,0551 0,0566 0,0562 0,0572
12 865 510 475 492,5 0,0590 0,0549 0,0569 0,0340 0,0590 0,0549 0,0547 0,0569 0,0558 0,0568
13 956 560 510 535 0,0586 0,0533 0,0560 0,0323 0,0586 0,0533 0,0544 0,0560 0,0554 0,0565
14 1029 580 550 565 0,0564 0,0534 0,0549 0,0312 0,0564 0,0534 0,0542 0,0549 0,0552 0,0562
15 1124 635 590 612,5 0,0565 0,0525 0,0545 0,0298 0,0565 0,0525 0,0539 0,0545 0,0549 0,0560
16 1252 660 630 645 0,0527 0,0503 0,0515 0,0283 0,0527 0,0503 0,0536 0,0515 0,0546 0,0557
17 1296 720 700 710 0,0556 0,0540 0,0548 0,0278 0,0556 0,0540 0,0535 0,0548 0,0545 0,0556
18 1354 740 700 720 0,0547 0,0517 0,0532 0,0272 0,0547 0,0517 0,0534 0,0532 0,0544 0,0554
19 1400 760 740 750 0,0543 0,0529 0,0536 0,0267 0,0543 0,0529 0,0533 0,0536 0,0543 0,0553
20 1450 815 820 817,5 0,0562 0,0566 0,0564 0,0263 0,0562 0,0566 0,0532 0,0564 0,0542 0,0552
21 1528 860 850 855 0,0563 0,0556 0,0560 0,0256 0,0563 0,0556 0,0530 0,0560 0,0541 0,0551
22 1576 890 890 890 0,0565 0,0565 0,0565 0,0252 0,0565 0,0565 0,0530 0,0565 0,0540 0,0550
23 1771 970 950 960 0,0548 0,0536 0,0542 0,0238 0,0548 0,0536 0,0527 0,0542 0,0537 0,0547

F1= 0,04991 F2= 0,04792049 Fm= 0,0489152
29,51667 S1= 0,406373 S2= 0,40092736 Sm= 0,4036502

PHILIP
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MODELO DE INFILTRAÇÃO DE PHILIP (1955 e 1957b)
DADOS DA COLUNA G -1 

# Tempo (s)
Dist. 

Avançada 
F.1 (mm)

Dist. 
Avançada  
F.2(mm)

Dist. 
Avançada 

média (mm)

Taxa Infilt. 
F.1 (cm*s-

1)

Taxa Infilt. 
F.2 (cm*s-

1)

Taxa Infilt.  
media(cm*s-1) x y1 y2 i2 ym im i1

1 209 125 105 115 0,05981 0,05024 0,05502 0,06917 0,05981 0,05024 0,05225 0,05502 0,05823 0,06421
2 300 175 135 155 0,05833 0,04500 0,05167 0,05774 0,05833 0,04500 0,04912 0,05167 0,05370 0,05829
3 406 215 185 200 0,05296 0,04557 0,04926 0,04963 0,05296 0,04557 0,04690 0,04926 0,05050 0,05409
4 456 255 215 235 0,05592 0,04715 0,05154 0,04683 0,05592 0,04715 0,04613 0,05154 0,04939 0,05264
5 545 295 255 275 0,05413 0,04679 0,05046 0,04284 0,05413 0,04679 0,04504 0,05046 0,04781 0,05058
6 636 315 295 305 0,04953 0,04638 0,04796 0,03965 0,04953 0,04638 0,04417 0,04796 0,04655 0,04893
7 750 365 365 365 0,04867 0,04867 0,04867 0,03651 0,04867 0,04867 0,04331 0,04867 0,04531 0,04730
8 839 395 395 395 0,04708 0,04708 0,04708 0,03452 0,04708 0,04708 0,04277 0,04708 0,04452 0,04627
9 955 455 425 440 0,04764 0,04450 0,04607 0,03236 0,04764 0,04450 0,04217 0,04607 0,04366 0,04515
10 1100 485 465 475 0,04409 0,04227 0,04318 0,03015 0,04409 0,04227 0,04157 0,04318 0,04279 0,04401
11 1135 508 505 506,5 0,04476 0,04449 0,04463 0,02968 0,04476 0,04449 0,04144 0,04463 0,04260 0,04377
12 1257 560 525 542,5 0,04455 0,04177 0,04316 0,02821 0,04455 0,04177 0,04104 0,04316 0,04202 0,04300
13 1420 600 565 582,5 0,04225 0,03979 0,04102 0,02654 0,04225 0,03979 0,04058 0,04102 0,04136 0,04214
14 1506 617 595 606 0,04097 0,03951 0,04024 0,02577 0,04097 0,03951 0,04037 0,04024 0,04106 0,04174
15 1620 665 645 655 0,04105 0,03981 0,04043 0,02485 0,04105 0,03981 0,04012 0,04043 0,04069 0,04126
16 1720 697 655 676 0,04052 0,03808 0,03930 0,02411 0,04052 0,03808 0,03992 0,03930 0,04040 0,04088
17 1920 755 705 730 0,03932 0,03672 0,03802 0,02282 0,03932 0,03672 0,03957 0,03802 0,03989 0,04021
18 2040 745 725 735 0,03652 0,03554 0,03603 0,02214 0,03652 0,03554 0,03938 0,03603 0,03962 0,03986
19 2233 795 795 795 0,03560 0,03560 0,03560 0,02116 0,03560 0,03560 0,03911 0,03560 0,03923 0,03935

F1= 0,028397 F2= 0,03332148 Fm= 0,0308593
S1= 1,035573 S2= 0,54719717 Sm= 0,7913851

PHILIP

MODELO DE INFILTRAÇÃO DE PHILIP (1955 e 1957b)
DADOS DA COLUNA G -3

# Tempo (s)
Dist. 

Avançada 
F.1 (mm)

Dist. 
Avançada  
F.2(mm)

Dist. 
Avançada 

média (mm)

Taxa Infilt. 
F.1 (cm*s-

1)

Taxa Infilt. 
F.2 (cm*s-

1)

Taxa Infilt.  
media(cm*s-1) x y1 y2 i2 ym im i1

0 0 0 0 0 0 0

1 110 92 82 87 0,08364 0,07455 0,07909 0,09535 0,08364 0,07455 0,06886 0,07909 0,07648 0,08410
2 155 113 92 102,5 0,07290 0,05935 0,06613 0,08032 0,07290 0,05935 0,06253 0,06613 0,06872 0,07491
3 227 149 132 140,5 0,06564 0,05815 0,06189 0,06637 0,06564 0,05815 0,05665 0,06189 0,06152 0,06638
4 305 172 142 157 0,05639 0,04656 0,05148 0,05726 0,05639 0,04656 0,05281 0,05148 0,05681 0,06081
5 342 222 142 182 0,06491 0,04152 0,05322 0,05407 0,06491 0,04152 0,05147 0,05322 0,05517 0,05886
6 445 256 232 244 0,05753 0,05213 0,05483 0,04740 0,05753 0,05213 0,04866 0,05483 0,05172 0,05478
7 546 292 272 282 0,05348 0,04982 0,05165 0,04280 0,05348 0,04982 0,04672 0,05165 0,04934 0,05197
8 801 392 368 380 0,04894 0,04594 0,04744 0,03533 0,04894 0,04594 0,04357 0,04744 0,04549 0,04740
9 901 416 382 399 0,04617 0,04240 0,04428 0,03331 0,04617 0,04240 0,04272 0,04428 0,04445 0,04617

10 1003 452 432 442 0,04506 0,04307 0,04407 0,03158 0,04506 0,04307 0,04199 0,04407 0,04355 0,04510
11 1035 482 462 472 0,04657 0,04464 0,04560 0,03108 0,04657 0,04464 0,04178 0,04560 0,04329 0,04480
12 1105 497 477 487 0,04498 0,04317 0,04407 0,03008 0,04498 0,04317 0,04136 0,04407 0,04278 0,04419
13 1250 542 487 514,5 0,04336 0,03896 0,04116 0,02828 0,04336 0,03896 0,04060 0,04116 0,04185 0,04309
14 1412 600 597 598,5 0,04249 0,04228 0,04239 0,02661 0,04249 0,04228 0,03990 0,04239 0,04098 0,04207
15 1459 612 602 607 0,04195 0,04126 0,04160 0,02618 0,04195 0,04126 0,03972 0,04160 0,04076 0,04181
16 1550 637 612 624,5 0,04110 0,03948 0,04029 0,02540 0,04110 0,03948 0,03939 0,04029 0,04036 0,04133
17 1704 649 637 643 0,03809 0,03738 0,03773 0,02423 0,03809 0,03738 0,03889 0,03773 0,03975 0,04061
18 1753 705 698 701,5 0,04022 0,03982 0,04002 0,02388 0,04022 0,03982 0,03875 0,04002 0,03958 0,04040
19 1835 738 709 723,5 0,04022 0,03864 0,03943 0,02334 0,04022 0,03864 0,03852 0,03943 0,03930 0,04007
20 1936 768 738 753 0,03967 0,03812 0,03889 0,02273 0,03967 0,03812 0,03826 0,03889 0,03898 0,03969
21 2112 792 787 789,5 0,03750 0,03726 0,03738 0,02176 0,03750 0,03726 0,03785 0,03738 0,03848 0,03910
22 2200 818 812 815 0,03718 0,03691 0,03705 0,02132 0,03718 0,03691 0,03767 0,03705 0,03825 0,03883
23 2240 862 792 827 0,03848 0,03536 0,03692 0,02113 0,03848 0,03536 0,03759 0,03692 0,03815 0,03872
24 2415 922 895 908,5 0,03818 0,03706 0,03762 0,02035 0,03818 0,03706 0,03726 0,03762 0,03775 0,03824
25 2536 932 932 932 0,03675 0,03675 0,03675 0,01986 0,03675 0,03675 0,03705 0,03675 0,03750 0,03794

F1= 0,025797 0,02868516 Fm= 0,0272412
A S1= 1,222946 0,8427121 Sm= 1,0328291

PHILIP 
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