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RESUMO: O presente trabalho foi realizado em um experimento que já vem sendo feito há 

quinze anos no campus rural da UFS, que estuda o impacto da variação de manejo do solo 

sobre a produção e os atributos físicos do solo, a área foi dividida em três parcelas, tratadas 

com plantio direto, cultivo mínimo e cultivo convencional, em uma sucessão de milho e 

crotalária, como a cobertura do solo. O objetivo foi obter a condutividade hidráulica (Ko) 

através do duplo anel infiltrômetro e analisar sua variação em relação aos manejos. Como 

esperado o solo tratado de maneira mais branda obteve melhor resultados de condutividade. 

PALAVRAS CHAVE: duplo anéis infiltrômetros, plantio direto, plantio convencional.  

 

ANALYSIS OF HYDRAULIC CONDUCTIVITY IN A RED-YELLOW ULTISOL IN 

THE FARMING OF CORN AND SUN HEMP 

 

ABSTRACT: This research was carried out in an experiment that has been done to fifteen 

years in the rural campus of the UFS, which studies the impact of soil management changes 

on production and physical soil attributes, the area is divided into three portions, treated with 

no-till, minimum tillage and conventional tillage, in a succession of corn and sun hemp, as 

ground cover. The objective was to obtain the hydraulic conductivity (Ko) through the double 

ring infiltrometer and analyze the variation in relation to the handling. As expected the treated 

soil in a milder way obtained better result in conductivity. 

KEYWORDS: double rings infiltrometers, no-till, conventional tillage. 
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As propriedades físicas da água no solo são muito sensíveis às ações antrópicas, como 

por exemplo, a exposição do solo e compactação causada pela agricultura intensa. O preparo 

convencional tem causado degradação das propriedades do solo, principalmente de sua 

estrutura (ARGENTON, 2000), favorecendo a erosão hídrica e o assoreamento de rios e 

lagos. 

Solos com textura grossa (arenosos) possuem, em geral, maior quantidade de 

macroporos do que os de textura fina (argilosa), apresentando maiores condutividades 

hidráulicas e taxas de infiltração. Como a condutividade hidráulica depende dos espaços 

porosos, ela varia enormemente de solo para solo dentro de um mesmo solo, com variações 

estruturais, compactação, entre outros fatores. (REICHARD, 1990). 

A condutividade hidráulica é um coeficiente que expressa à facilidade com que um 

fluido é transportado através de um meio poroso, que varia de solo para solo e até no mesmo 

solo, dependendo, portanto, das propriedades do meio e do fluído. (NETTO & FERNANDES, 

2005). A condutividade hidráulica saturada do solo (Ksat) devido a sua importância em 

informar sobre a capacidade de transporte de água, solutos e substâncias químicas no solo 

deve ser bem caracterizada, pois de um modo geral, seu valor é usado nos cálculos de fluxos 

no solo. (DE FREITAS, 2004). 

BARRETO (2001) afirma que em áreas irrigadas, os níveis de umidade no solo são 

influenciados pelo manejo da água na superfície e pela capacidade de drenagem interna na 

zona radicular, função de alguns parâmetros de solo. 

 A partir disso esse trabalho objetivou-se em analisar a variação da condutividade 

hidráulica (Ko) em solos cultivados com plantio direto, cultivo mínimo e cultivo 

convencional através do teste com duplos anéis infiltrômetros. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado na Estação Experimental Campus, da Universidade Federal de 

Sergipe – UFS, cujas coordenadas geográficas de Greenwich são 10°9236'S de latitude, 

37°1993'O de longitude, em solo classificado como ARGISSOLO VERMELHO Amarelo. A 

região possui clima chuvoso com verão seco e pluviometria em torno de 1200 mm anuais, 

com chuvas concentradas nos meses de abril a setembro. 

Um experimento para estudo da ação do manejo no solo cultivado por milho doce (Zea 

mays L.) foi instalado no local no ano de 2001, onde vem sendo estudado o comportamento 
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dos sistema de cultivo: cultivo convencional (composto de gradagem com grade niveladora de 

discos + aração com arado de discos + gradagem), cultivo mínimo (composto de 1 ou 2 

gradagens com grade niveladora de discos, sendo que a segunda gradagem somente é 

realizada quando há incidência considerável de invasoras) e plantio direto (consistindo do não 

revolvimento do solo) e cultivo de plantas de cobertura em sucessão a cultura comercial. 

Foi utilizada como cobertura cultura de crotalária (Crotalaria juncea). Utilizou-se o 

esquema de faixas experimentais sendo os tratamentos de manejo de solo dispostos como 

faixas e os de culturas em sucessão como subparcelas com três repetições distribuídas ao 

acaso. 

 O método de obtenção de dados foi o dos duplos anéis concêntricos, esse teste 

possibilita a determinação da velocidade de infiltração de agua no solo e a condutividade 

hidráulica da superfície do solo até a profundidade em que eles foram instalados, os teste 

foram realizadas no período entre setembro e outubro de 2014, logo após a colheita do milho, 

esse teste consiste em utilizar dois anéis concêntricos cravados no solo, sendo o maior com 

diâmetro de 50 cm e o menor com diâmetro de 25 cm, ambos com altura de 40 cm. Nesse 

experimento todos os discos foram sempre instalados a 50 mm de profundidades.  

A altura de água foi medida no cilindro menor (interno) em tempos sucessivos de 

leituras, que foram espaçados da seguinte maneira: 2, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 20 minutos. 

O cilindro externo tem a função de eliminar a infiltração lateral do cilindro interno. Os testes 

foram realizados até que a taxa de infiltração, ou seja, a diferença de altura em um intervalo 

de tempo observada no anel interno torne-se aproximadamente constante com o tempo, o que 

indica que o solo esta saturado. O critério adotado para finalizar o teste foi à obtenção de três 

leituras de mesma variação de altura no mesmo intervalo de tempo. 

A estimativa das condutividades hidráulicas (Ko) foi realizada aplicando-se os valores 

obtidos em campo na equação 8.  

Ko = 
 

  
    

  

  
  (8) 

Onde: 

 l – profundidade em que os discos foram instalados, 

    – intervalo de tempo entre leituras, 

    – altura de água no início do intervalo, 

    - altura de água no final do intervalo, 
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Para tornar o processo mais rápido e eficaz, foi utilizado o software VIBK, 

desenvolvido no software Matlab, pelo mesmo autor, e foram utilizados como dados de 

entrada a variação do tempo, em minuto, lamina infiltrada, em milímetros e a profundidade 

em que os discos foram instalados, assim o programa retornou a condutividade hidráulica 

(Ko) em m.dia
-1

, além disso as VIBs, em milímetros por hora. 

 

RESULTADOS 

 

 As condutividades hidráulicas calculadas estão dispostas na tabela 1. 

Tabela 1. Condutividade hidráulica em cada tipo de manejo. 

Manejo Ko(m.dia
-1

) 

Plantio direto 1,149430 

Cultivo mínimo 0,773441 

Cultivo convencional 0,146959 

 

 

Pela maneira em que o experimento foi conduzido, mantendo a profundidade dos 

discos de 50 milímetros em todos os testes e o intervalo entre leitura final de 20 minutos, as 

condutividades dependeriam exclusivamente da variação da lamina no intervalo final, isso 

remente que a condutividade nessa situação vai ter uma relação com a velocidade de 

infiltração, que é outro parâmetro importante para a irrigação e drenagem, e que também 

revela, de forma indireta, como está a saúde do solo. 

A maior condutividade foi obtida no plantio direto e a menor no cultivo convencional, 

o que já era esperado. Pois trabalhos anteriores como de STONE (2001) e 

ALBURQUERQUE (2001), demostram que solos tratados de maneiras mais brandas tem 

mais macroporos que solos tratados agressivamente, o que pode ser causado pelo uso de 

maquinas, que destroem os macroporos e aumentam a densidade do solo. Também é 

perceptivo o aumento de matéria orgânica em plantio direto, que pode ser um fator 

determinante na condutividade hidráulica do solo.  

Segundo Fetter (1994) valores típicos de condutividades hidráulicas podem ser 

classificados como: muito baixa (< 10
-8

 m.s
-1

), baixa (10
-8

 a 10
-7

 m.s
-1

), moderada (10
-7

 a 10
-5

 

m.s
-1

), alta (10
-5

 a 10
-3

 m.s
-1

) e muito alta (> 10
-3 

m.s
-1

). Assim a condutividade do plantio 

direto pode ser considerada alta e a do cultivo mínimo e convencional pode ser tratada como 

moderada. 
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CONCLUSÃO 

 

O solo tratado com o manejo de plantio direto, em relação aos outros manejos, foi 

mais favorável à condutividade hidráulica, porém todas elas foram classificadas como 

moderadas ou altas. 
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