
 

1Mestrando em Engenharia Agrícola, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Campus Cruz das Almas. 

jpauloengagro@gmail.com; antoniosoledade@gmail.com; neylon_duart@hotmail.com 
2 Doutoranda em Engenharia Agrícola, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Campus Cruz das Almas. 

tatyana_keyty@yahoo.com.br  
 

 

Estimativa da condutividade hidráulica pelo método furo de trado 

 

João Paulo Chaves Couto1, Antônio Ramos Cavalcante1, Neilon Duarte da Silva1, 

Tatyana Keyty de Souza Borges2 

 

Resumo: A condutividade hidráulica é um atributo físico altamente dependente tanto do 

conteúdo quanto do potencial mátrico da água no solo, sendo que, seu valor decresce 

acentuadamente com a diminuição da umidade. O objetivo do presente trabalho foi 

determinar a condutividade hidráulica (ko) do aquífero freático da Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia.  Foi calculado a Ko em campo, utilizando o furo do poço 

(Auger-Hole), na presença do lençol freático, sendo adequado para solos homogêneos 

(não estratificados) e solos altamente estratificados, onde não se tem condições de 

estimar a condutividade hidráulica em cada camada. A condutividade hidráulica foi 

compatível com os resultados encontrados, apresentando valor de 1,3116 m/dia. 

Palavras chave: Condutividade hidráulica, furo do poço, lençol freático. 

  

Abstract: The hydraulic conductivity is highly dependent on physical attribute both the 

content and matric potential of soil water, and its value decreases sharply with 

decreasing humidity. The objective of this study was to determine the hydraulic 

conductivity (ko) groundwater aquifer at the Federal University of Bahia Reconcavo. 

Ko was calculated field using the well bore (Auger-Hole), in the presence of the water 

table and is suitable for homogeneous soils (not stratified) and highly stratified soils 

where not in a position to estimate the hydraulic conductivity in eachlayer. The 

hydraulic conductivity was consistent with the findings, presenting value of 1.3116 

m/day. 

Keywords: hydraulic conductivity, well drilling, water table. 

 

Introdução  

 

Condutividade hidráulica do solo, sob determinado conteúdo de água, é o 

quociente entre o fluxo de água através do solo e o gradiente hidráulico. 

Qualitativamente, a condutividade hidráulica é importante para caracterizar os meios 
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porosos em permeáveis ou condutivos (baixa resistência à passagem de água), 

semipermeáveis (media resistência) e pouco permeáveis (alta resistência hidráulica) 

quando seus valores resultam altos, médios e baixos, respectivamente (Ferreira, 2002). 

O autor ainda afirma que a condutividade hidráulica está presente em todas as equações 

ou teorias de drenagem empregadas no cálculo do espaçamento de drenos. 

Segundo GUERRA (2000) a condutividade hidráulica refere-se a um coeficiente 

de proporcionalidade da equação de Darcy que determina o movimento de fluidos num 

meio poroso. No solo, expressa a facilidade com a qual a água se movimenta no perfil. 

O conhecimento da condutividade hidráulica é fundamental para qualquer estudo que 

envolva o movimento da água no solo, o transporte de elementos químicos, nutrientes e 

defensivos agrícolas, bem como a descrição da funcionalidade de seu sistema poroso, no 

qual, engloba propriedades relacionadas com a sua porosidade, como quantidade, 

tamanho, morfologia, continuidade e orientação dos poros. A avaliação da 

condutividade hidráulica sob solos não saturados é de fundamental importância na 

resolução de problemas práticos ligados ao manejo de irrigação, visto que, a maior parte 

dos processos que envolvem o movimento de água em condições de campo, ocorre 

quando o solo se encontra não saturado. Para Beltrán (1986), a condutividade hidráulica 

é também um dos principais parâmetros na determinação da capacidade de drenagem do 

solo, sendo que a condutividade hidráulica (Ko) é dependente da fluidez da água, que é 

proporcional a viscosidade e densidade e da macroporosidade do solo. A condutividade 

hidráulica é constante para cada tipo de solo, ou seja, dependerá somente da textura e da 

estrutura do solo. 

O presente trabalho teve como objetivo a determinação da condutividade 

hidráulica de um Latossolo amarelo, situado no município de Cruz das Almas, no 

campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, utilizando o método 

furo do poço (Auger-Hole). 

 

Material e métodos  

 

O trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 

Campus de Cruz das Almas, a uma altitude de 225 m acima do nível do mar em torno 

das coordenadas geográficas de 12º 44’ 39” de latitude sul e 39º 06’ 23” de longitude 

oeste de Greenwich. De acordo com D’Angiolella et al., (1998) o clima de Cruz das 

Almas, enquadra-se no tipo úmido a sub-úmido. O solo foi classificado por Carvalho 
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(2002) como Latossolo amarelo coeso A moderado, de textura franco-arenosa. A 

avaliação foi efetivada no dia 15 e 16 de fevereiro do ano de 2015. Para tanto, foi 

realizada utilizando o método do furo de trado, sendo este muito utilizado em estudos de 

drenagem do solo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Esquema do poço com os respectivos parâmetros para estimativa da 

condutividade hidráulica. 

 

Para a realização da prática foram feitas as etapas de perfuração do poço, 

extração da água, avaliação da velocidade de ascensão da água no poço e cálculo da 

condutividade hidráulica. A metodologia para aplicação do método é descrito da 

seguinte maneira: inicialmente foi feito um poço no solo com auxílio de um trado. 

Posteriormente, foi instalado um tubo PVC crivado de 75 mm de diâmetro e 1 m de 

comprimento. Foram realizadas perfurações ao longo do tubo de modo a permitir o 

fluxo de água do solo para o interior da tubulação. É fundamental uma espera de 

aproximadamente 24 horas após a abertura do poço para reestabelecimento do nível do 

lençol freático em seu interior.  

A profundidade da água no interior do poço, ou seja, do espelho d'água até o 

fundo, foi 44 cm. Em seguida foi feita a extração da água no poço, até as proximidades 

do fundo, para a determinação à velocidade de ascensão do nível dinâmico da água. A 

retirada da água no poço foi realizada com auxílio de uma bomba manual, composta por 

cano PVC de 32 mm adaptado com uma válvula de retenção em sua extremidade. Após 

esta operação, foram feitas as leituras em intervalos de tempo constantes (a cada 20 

segundos) até o reestabelecimento do nível do lençol freático, ou seja, até o momento 

em que seja possível determinar a sua velocidade de acessão da água. 

Z1:Profundidade do furo do trado; 

Z2:Altura da superfície ao nível do lenço 

freático; 

Z3: Altura do lenço freático; 

Z4: Altura da primeira leitura; 

Z5: Altura da camada impermeável à 

primeira leitura. 
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Uma régua graduada foi utilizada visando à realização de leituras das 

profundidades ao longo do furo feito no solo. Assim, leituras foram obtidas permitindo a 

avaliação da variação de altura em função da subida da água no poço. Acoplado na 

extremidade da régua graduada, foi adicionado um poliestireno para aferição do 

momento adequado para realização da leitura da variação de altura.   

Para determinação e obtenção dos resultados foi estabelecida uma variação de 

tempo de 20 segundos entre cada leitura, ou seja, a cada variação de tempo, foi realizada 

uma leitura de altura no nível da água no poço. 

Para a estimativa da condutividade hidráulica, foram propostas várias formulas 

empíricas, com destaque a de ERNST (1950), pois é o modelo que mais se aproxima da 

situação do solo estudado. O modelo proposto é apresentado pela Equação 1:  

 

 

 

(1) 

   

Em que k = condutividade hidráulica do solo [m d-1]; H = distância entre o nível do 

lençol freático e o fundo do poço [cm]; r = raio do poço [cm]; Y = distância do nível de 

água no poço ao nível do lençol freático, relativa a cada intervalo de medição [cm]; ∆Y 

= variação do nível da água no poço nos intervalos de tempo (leitura anterior menos 

leitura atual) [cm]; e ∆t = intervalo de tempo relativo a cada medição de altura [s]. 

Para que a equação tenha uma boa aproximação, é necessário que as seguintes 

condições sejam atendidas, isto é, o raio (r) deve ser maior que 3 cm e menor que 7 cm, 

bem como a altura do lençol freático (H) deve ser maior que 20 cm e menor que 200 cm 

e a distância do nível da água no poço ao nível do lençol freático deve ser 20 % da 

altura.  

 

Resultados e discussão 

  

 Os resultados do trabalho em campo estão de acordo com as condições 

estabelecidas, uma vez que o raio (r) foi de 3,75 cm; a altura do lençol freático (H) = 44 

cm; a distância do nível de água no poço ao nível do lençol freático, relativa a cada 

intervalo de medição [cm] (Y) = 0,2*44 (Y = 8,8 cm), sendo Y = 20,40625, ΔY = 21,3 

cm e ΔT = 300 s. A Tabela 1 apresenta as variações de tempo e altura da coluna de agua 
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(2) 

    K = 1,3116 m/dia 

 

Tabela 1. Intervalo de tempo/variação e intervalo de altura/variação 

t (s) Leit (cm) Δt (s) Y (cm) ΔY 

0 73,0   33,0   

20 69,0 20 29,0 4,0 

40 67,6 20 27,6 1,4 

60 65,5 20 25,5 2,1 

80 64,7 20 24,7 0,8 

100 63,8 20 23,8 0,9 

120 61,0 20 21,0 2,8 

140 60,5 20 20,5 0,5 

160 58,7 20 18,7 1,8 

180 57,0 20 17,0 1,7 

200 56,8 20 16,8 0,2 

220 55,7 20 15,7 1,1 

240 54,8 20 14,8 0,9 

260 53,8 20 13,8 1,0 

280 52,9 20 12,9 0,9 

300 51,7 20 11,7 1,2 

   

 No trabalho, a obtenção das leituras foi fundamental para o emprego do cálculo 

da condutividade hidráulica do solo estudado. O cálculo foi adaptado de ERNST, como 

evidenciado em Mello & Silva (2007), sendo os valores ajustados na equação acima. A 

condutividade hidráulica do solo em estudo foi de 1,3116 m/dia. De acordo com Millar 

(1988), valores de condutividade hidráulica entre 0,1 a 0,5 cm h-1 é considerada lenta e 

valores entre 0,5-2,0 cm h-1, moderada.  Souza e colaboradores (2014) estudando a 

hidrodinâmica do solo no cariri paraibano encontraram variação de valores de 

condutividade hidráulica do solo que variaram de 0,35 a 0,96 m/dia utilizando o método 

de Porchet (Inverso de Auger–Role). Oliveira (2005) avaliando o impacto do pastejo na 

condutividade hidráulica saturada em pastagens e cerrado nativo utilizando o método 

laboratorial do permeâmetro de carga constante e o método de campo utilizando 

permeâmetro de g, obteve variação de condutividade da ordem de 0,66 a 40,64 cm h-1 e 

1,9 a 23,14 cm h-1 respectivamente.  
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 O solo estudado apresenta condutividade hidráulica de 1,3116 m/dia sendo 

considerada baixa em termos de valores.  

 Devido a inviabilidade prática, não foi possível realizar comparações, pois, seria 

necessário verificar textura do solo estudado.  

  

Referências  

 

BELTRÁN, J.M. Drenaje agricola. Madrid: Ministerio da Agricultura, Pesca y 

Alimentacion, 1986. v.1. 239p. Bentley, W.J.; Skaggs, R.W.; Parsons, J.E. The 

effect of variation 

FERREIRA, A.P. Drenagem de terras agrícolas. Viçosa: UFV, 2002. 209p. 

GUERRA, H. O. C. Física dos Solos. Campina Grande: UFCG, 2000. 173p 

LIBARDI, P. L. Dinâmica da Água no Solo. 2.ed. Piracicaba: ESALQ, 2000. 509 p. 

MELLO, J. L. P. & SILVA, L. D. B. Apostila de drenagem agrícola. Instituto de 

tecnologia, departamento de engenharia, Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, p 102, 2007.  

MILLAR, A. Drenagem de terras agrícolas: baes agronômicas. São Paulo: Editerra 

Editorial,1988. 

OLIVEIRA, F. A. Impacto do pastejo na condutividade hidráulica de Latossolo sob 

pastagens e cerrado nativo. 2005. 87 f. monografia (Monografia de graduação) 

– Faculdade Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de Brasília, 

Brasília, DF. 2005. 

SILVA, J. R. L. da; MONTENEGRO, A. A. A.; SANTOS, T. E. M. dos. Caracterização 

física e hidráulica de solos em bacias experimentais do semiárido brasileiro, 

sob manejo conservacionista. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 

Ambiental. v. 16, n. 1, p. 27-36, 2012. 

SOUZA, F. G.; FARIAS, M. S. S.; SILVA, T. T. S.; FERREIRA FILHO, J. G. A.; 

SABOYA, L. M. F. Hidrodinâmica do solo em uma área destinada à 

agricultura familiar no cariri paraibano. Revista Verde de Agroecologia e 

Desenvolvimento Sustentável. v. 9, n. 1, p. 13-27, Mossoró, RN, 2014. 

D’ANGIOLELLA, G. L. B.; CASTRO NETO, M. T.; COELHO, E. F. Tendências 

climáticas para os tabuleiros costeiros da região de Cruz das Almas, BA. In: 

Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola, 27, 1998, Poços de Caldas. 

Anais... Lavras, SEBEA, 1998, v. 1, p. 43-45. 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

1191

Conclusão 


