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1-INTRODU<;ÁO: Um dos parametros imprescindíveis para um projeto adequado 
e manejo eficiente de qualquer sistema de irrigac;ao por superficie é o da infiltrac;ao 
da água no solo. Ter em mao urna equac;ao que represente de forma 
qualiquantitativa este processo para urna dada condic;ao local é ter urna ferramenta 
poderosa para o sucesso da irrigac;ao. 

Na maioria dos textos e trabalhos de pesquisa que tratam do assunto, ·a 
infiltrac;ao tem sido caracterizada por urna expressao, conhecida como equac;ao de 
KOSTIAKOV-LEWIS, que coITelaciona com o tempo de oportunidade de 
infiltrac;ao ('t"), como urna func;ao potencial deste, resultando na seguinte expressao: 

z= ki-ª 
Nesta expressao, "z" representa a Iamina infiltrada e "i-" o tempo de 

oportunidade e ainda "k" e "a" coeficientes empíricos. 
O método de determinac;ao da infiltrac;ao de água no solo do "Balanc;o 

Volumétrico" analisa um volume superficial num determinado tempo em relac;ao a 
um volume total aplicado neste mesmo tempo em que a diferenc;a entre esses é o 
volume infiltrado. Este método fomece de urna maneira mais realística que os 
métodos em que a água nao circula sobre a superficie do solo (cilindro 
infiltrometro e sulco infiltrometro) melhores resultados por simular as condic;6es 
em que a iITigac;ao vai se realizar. 

Outro parametro importante também é o tempo de avanc;o da água no sulco, 
porque através dele é que teremos critério para o dimensionamento do projeto. O 
tempo de avanc;o também é representado por urna equac;ao do tipo potencial ( S = f 
T " ), onde S é a distancia , T é o tempo e ''/' e "h" sao parametros empíricos. 
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O presente trabalho tem por objetivo a determinac;ao da equac;ao de 
infiltrac;ao do tipo KOSTIAKOV-LEWIS pelo método do Balanc;o Volumétrico e 
da equac;ao de avanc;o, através de algoritmos em basic 

2- MATERIAL E MÉTODO: Para a realizac;ao do teste a campo, utilizam-se tres 
sulcos em que os dois laterais servem como bordadura e apenas o central é 
avaliado. Sobre esses sulcos aplicar-se-á urna vazao conhecida. O sulco central é 
estaqueado em intervalos regulares de 10 ou 20 metros. O solo deverá estar nas 
condic;oes próximas das em que serao realizadas as irrigac;oes. 

2.1- Determinai;ao da equai;ao de forma do sulco. 
Para determinar a equac;ao de forma do sulco, utiliza-se um perfi16metro nos 

quais mede-se a partir da largura superior do sulco, as profundidades a cada 2 cm 
no sentido transversal a direc;ao do tluxo. Estas medic;6es devem ser feítas em tres 
ou mais pontos fazendo-se a média dos valores da largura (B) e da profundidade 
(Y). Com estes dados levantados trac;a-se o perfil médio do sulco, em papel 
milimetrado. Tomando-se a maior profundidade (Y) e dividindo-se em intervalos 
de 0,5 cm, tira-se o valor da largura (B) para cada intervalo. Através de urna 
regressao "B" x "Y",obtém-se urna equac;ao da forma: 

B=cY 111 lnB=lnc+mlnY 
Determinam-se os valores de "C" e "m" que representam a geometría do 

sulco. 
B = largura da superficie transversal de escoamento 
Y = Iamina líquida coITespondente 

"e" e "m" = coeficientes empíricos obtidos por regressao linear dos dados 
obtidos a campo 

2.2 - Determinai;ao da Lámina de Água 
Cada vez que a frente de avanc;o alcanc;a urna estaca, toma-se o tempo (T) e 

a largura (B) da Iamina d'água nas estac;6es anteriores. Medem-se apenas as tres 
estac;oes anteriores a frente de avanc;o, urna vez que as demais permanecem 
constante, isto verificado em observac;6es prático. Comos valores de "B" medido, 
estima-se a altura da lamina d'água (Y) através da equac;ao de geometria do sulco. 

B =e Y /11 ~ Y= (Ble) 11111 

3 - METODOLOGIA DE CÁLCULOS: Com os valores das alturas de liimina 
em cada posic;ao (Y) determina-se urna Iamina média e coITigi-se com um fator de 
forma (ry). Com estas alturas médias c01Tigidas, novamente através da equac;ao de 
geometria do sulco, acha-se valores de "B" médio corrigido. Fazendo-se urna 
regressao de "B" e "S" (S=distancia entre as estac;oes), obtém-se urna equac;ao da 
forma: 

Be= a S P Be= largura da Iamina (B) média corrigida 
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Entrando nesta equac;ao com os valores de "S" obtém-se valores de "B" 
médio corrigido e ajustado. 

~om os valores de "T", distancia"T" e "Be" médio corrigido e ajustado, 
determma-se os valores da lamina média (Y), área da secc;ao transversal média 
(Ay), volume superficial (Vy), volume total aplicado (Vt) e volume infiltrado (Vz). 
Fazendo-se urna regressao com os valores de "Vz" e "T", obtém-se urna equac;ao 
da forma: 

Vz =e T li+n 

Vz = volume infiltrado em 
T = tempo em minutos 
"e" e "h+a"= coeficientes 

Realizando urna outra regressao comos valores de "S" e "T", obtém-se urna 
outra equac;ao na forma: 

S = f T" ,que representa a equac;ao de avanc;o. 
S =distancia entre as estac;oes 
T = tempo em minutos 
"f' e "h" = coeficientes 

Com a equac;ao da geometría do sulco através do método de SIMPSON 
determina-se o perímetro molhado inicial. Para o perímetro molhado inicial, usa-s~ 
o "B" referente a largura da lamina no início do sulco quando completar a frente de 
avanc;o. 

Ainda é necessário determinar o valor do fator de forma (rz) para o volume 
infiltrado que é determinado pela seguinte equac;ao: 

rz = O , 9 [' ( h + 1 ) * [' ( a + 1 ) 
(a+h)*f'(a+h) 

Obs.: o valor de "a" é a diferenc;a entre "a+h" e"/¡" da equac;ao de avanc;o. 
Com os valores de "e", "w0" (perímetro molhado inicial), "f' e "rz", 

determina-se o valor de "K" da equac;ao de KOSTIAKOV-LEWIS: 
K= e/ (w0 * f * rz) 

3.1-Equai;ao da geometría do sulco 

B=c Y 111 

Y·-= profundidade da lamina d'água 
B =largura da lamina d'água 
"m" e "e" = coeficientes 

3.2-Ajuste e correi;ao da largura da lamina d'água "B" 
ry =1 / {¡3 (m+l)+l} 

111 = coeficiente da equac;ao de forma do sulco 

8 

Mostrados Trabalhos Científicos do PPGEA do ano de 2002 - 05 e 06 de deze111bro de 2002 

f3 = 0,25 (fixo) 
ry = fator de forma 

3.3-Equai;ao para a correi;ao da largura da lamina d'água ''B" 

iú = . e ( y + f 1 2 yk + yi ( 1 + 2 ry ) m 
i= 1 2 l + 2 /.: = 1 

"111" e "e"= equac;ao de geometría do sulco 

3.4-Determinai;ao dos volumes 

Ay= (B * Y)/ (m + 1) Ay= área da secc;ao transversal 

Vy = Ay * S Vy = volume superficial 
S = distancia entre estac;oes 

Vt = T * Q Vt = vol u me total aplicado 
T = tempo em minutos 
Q = vazao em m3/min 

Vz = Vt - Vy Vz = volume infiltrado 

3.5- determinai;ao dos coeficientes 

Vz =e T li+a + lnVz =!ne + (h+a) lnT 
Através de urna regressao com os valores de Vz e T, obtém-se os valores 

de "h+a" e "e" 

4-CONCLUSÓES: O presente trabalho apresenta em anexo, algoritmos 
desenvolvidos em visual basic para as determinac;oes das equac;oes de infiltrac;ao e 
de avanc;o a partir de dados obtidos em testes de campo, pelo método do balanc;o 
volumétrico, coma aplicac;ao de urna vazao d'água nos sulcos de irrigac;ao. 
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