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Perfil

Precipi-
tação

https://www.facebook.com/rafael.ramon.182/posts/897630743607834

Taxa de infiltração

Interceptação no dossel 
vegetativo

Interceptação nos 
resíduos

Drenagem profunda

Armazenamento no
substrato rochoso

Armazenamento na 
superfície

Escoamento

Drenagem lateral

Armazenamento no
perfil



Magnitudes do escoamento e da 
infiltração+interceptações
• Arvorezinha - RS
• 119 ha: tabaco (PD e PC), florestas (eucalipto e nativa), campo 
nativo, pousio
• 13 eventos de chuva, de março/2010 a abril/2012

Barros et al. (2014)



Londero et al. (2018)

Magnitudes do escoamento e da 
infiltração+interceptações

• Júlio de Castilhos - RS
• Lavoura em PD com e sem terraço
• Megaparcelas de 2.4 ha
• 31 eventos de chuva, de julho/2014 a outubro/2015
• Sequência aveia/soja/trigo

Com terraço

Sem terraço



Magnitudes do escoamento e da 
infiltração+interceptações

• Júlio de Castilhos - RS
• 0.6 ha: PD (com e sem rotação) 
e PC (com e sem rotação)
• 9 eventos de chuva, de agosto 
a dezembro de 2015

Deuschle et al (2019)



Magnitudes do escoamento e da 
infiltração+interceptações

• Departamento de solos - UFSM
• Três parcelas de 44 m² (solo desnudo, vegetação espontânea, 
aveia+ervilhaca)
• 4 eventos de chuva, outubro/2016

Mallmann (2017)



Interceptação no dossel 
vegetativo



Colocar as equações?

Interceptação nos 
resíduos



Armazenamento na 
superfície



Rugosidade mal construída (semeadura no 
sentido do declive) favorece o escoamento

https://globoplay.globo.com/v/3642071/



Dinâmica 
temporal das 
abstrações



Armazenamento no
perfil
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Diminui o armazenamento no perfil:
↑ Umidade antecedente à chuva
↓ Profundidade do perfil
↓ Porosidade total do solo



Argissolo

Bruno-Acinzentado

UM Santa Maria

Solos da Depressão Central do RS

Reinert et al. (2017)



Solos da Campanha do RS

Reinert et al. (2017)



Decréscimo de armazenamento de água facilmente drenável de 155 para 78 mm 
em 1 m de perfil se a densidade aumenta de 1.2 para 1.4 g cm-3

Relação entre compactação e armazenamento 
de água facilmente drenável

Gubiani (2012)
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Armazenamento no
perfil
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Kaiser (2010)



Nabo                                  Milho                           Soja                                  Azevém

Aumento de argila, do estado de compactação

Aumento de areia, melhoria da estrutura e bioporosidade, escarificação



Ganho em infiltração por aumento de porosidade

Escarificação mecânica

Perfuração biológica
Nicoloso et al. (2008)



Horizonte Bt

Rocha

Camada compactada

Superfície
compactada

Zonas limitantes à infiltração



Cenário de grande potencial de 
escoamento

 Baixa interceptação no dossel
 Baixa interceptação nos resíduos
 Baixo armazenamento na superfície
 Solos úmidos (reduz capacidade de armazenamento)
 Presença de Hz Bt (baixa permeabilidade)
 Camada subsuperficial compactada (?)
 Superfície compactada 
 Selamento superficial 



Dinâmica espaço-temporal dos fatores 
controladores da infiltração

Solos rasos

Baixa cobertura vegetal

Solo mobilizado
Áreas úmidas



arenitosiltitoargilito

Drenagem profunda

Armazenamento no
substrato rochoso

Drenagem lateral

Taxa de infiltração básica de água no solo

Taxa de infiltração

Armazenamento no
perfil

TIE ou TIB



Medição da infiltração – infiltrômetro
de duplo anel 



Medição da infiltração – infiltrômetro
de Cornell



Fiorin, 2008

Medição da infiltração – simulador de chuvas



Mallmann (2017)

Comparação de taxa de infiltração básica 
(TIB) medida com diferentes métodos



Outras incertezas sobre o duplo anel

Medir em que 
posição do perfil e 
em que condição 
de umidade?

Boeno (2018)



Hörbe, T. et al. (artigo em preparação),

Água 
disponível e 
rendimento



Muito obrigado!

paulogubiani@gmail.com


