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RESUMO: Este trabalho foi executado em um experimento que existe há quinze anos no 

campus rural da UFS, e que estuda a produção em relação variação de manejo e os atributos 

físicos do solo. A área foi dividida em três parcelas, as quais obtiveram diferentes manejos, 

sendo eles:plantio direto, cultivo mínimo e cultivo convencional. Cada manejo foi conduzido 

em uma sucessão de milho e girassol, como cobertura do solo. O objetivo foi obter a 

condutividade hidráulica (Ko) através do infiltrômetro de duplo anel e analisar sua variação em 

relação aos manejos.Como esperado o solo tratado de maneira mais branda obteve melhor 

resultado de condutividade. 

PALAVRAS CHAVE: plantio direto, plantio convencional, infiltrômetro de duplo anel.  

 

ANALYSIS OF HYDRAULIC CONDUCTIVITY IN A RED-YELLOW ULTISOL IN 

THE FARMING OF CORN AND SUNFLOWER CROPPING 

 

ABSTRACT: This research was executed in an experiment that exists for fifteen years in the 

rural campus of the UFS, and which studies the production in respect of handling variation and 

physical soil attributes. The area was divided into three parcels, which obtained different 

handling, which are: no-till, minimum tillage and conventional tillage. Each handling was 

conducted in a succession of corn and sunflower, 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. 
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INTRODUÇÃO 

 

A caracterização física e hídrica dos solos é essencial para que se compreenda as inter-

relações solo-água-planta-atmosfera, a qual é fundamental para o desenvolvimento das plantas 

e também para elaboração de projetos de irrigação adequados ao meio ambiente (FONSÊCA et 

al.,2007) 

Além dos projetos de irrigação, os processos de infiltração, perdas de fertilizantes e de 

solo por erosão e lixiviação são geralmente relacionados ao fluxo de água. Dentre as variáveis 

que influenciam este fluxo, a condutividade hidráulica do solo (Ko) se destaca. Ela é um 

parâmetro que representa a facilidade com que o solo permite a condução de um fluido 

(LIBARDI, 2000). No caso do sistema solo, o fluido é a solução e o corpo sólido são as 

partículas minerais e orgânicas. Dessa forma, a condutividade hidráulica varia a medida que se 

altera a distribuição e o arranjo dos poros do solo (BAGARELLO, 1997). O valor máximo de 

condutividade hidráulica é atingido quando o solo se encontra saturado, e é denominado de 

condutividade hidráulica saturada. 

A compactação de camadas de solo reduza a macroporosidade, além de elevar a 

microporosidade e a densidade dos solos (KLEIN e LIBARDI, 2002). O aumento da densidade 

e diminuição da macroporosidade são influenciados pelo adensamento natural da estrutura do 

solo devido à ausência de revolvimento (MARCOLAN et al., 2007), assim como pela 

compactação decorrentes do tráfego de máquinas (STRECK et al., 2004) ou pisoteio animal 

(ALBUQUERQUE et al., 2001). Ao se aumentar os microporos ocorre o favorecimento a 

retenção de água no solo e consequentemente o comprometimento do transporte de água 

(OLIVEIRA et al., 2004). 

O presente trabalho teve por objetivo analisar, por meio do teste de infiltrômetro de 

duplo anel, a variação da condutividade hidráulica em solos cultivados a partir de três diferentes 

formas de manejo: plantio direto, cultivo mínimo e cultivo convencional. Todos os manejos 

tiveram como cobertura vegetal o girassol (Helianthus annuus). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

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

Sergipe – UFS, cujas coordenadas geográficas são 10°9236'S de latitude, 37°1993'O de 

longitude. O solo da área de estudo é classificado como Argissolo Vermelho Amarelo, que se 

caracterizam como profundos a pouco profundos; moderadamente a bem drenados; textura 
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muito variável, mas com predomínio de textura média na superfície, e argilosa, em 

subsuperfície; e apresentam porosidade total baixa a média (EMBRAPA, 2006). A região 

possui clima chuvoso com verão seco e uma média pluviométrica 1200 mm anuais, com chuvas 

concentradas nos meses de abril a setembro. 

Em 2001 foi instalado um experimento para verificar a influência de diferentes manejos 

em um cultivado por milho doce (Zea mays L.). Os manejos que estão sendo estudados são: 

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 somente é realizada quando existe incidência 

considerável de invasoras) e plantio direto (consistindo do não revolvimento do solo) e cultivo 

de plantas de cobertura em sucessão a cultura comercial. 

A cultura estabelecida para ser utilizada como cobertura do solo foi o girassol 

(Helianthus annuus). Utilizou-se o esquema de faixas experimentais, sendo os tratamentos de 

manejo de solo dispostos como faixas e os de cultura em sucessão como subparcelas. Cada 

cultura em sucessão teve três repetições distribuídas ao acaso. 

O método utilizado para obtenção dos dados foi o infiltrômetro de duplo anel, o qual 

possibilita que se determine a velocidade de infiltração de agua no solo e a condutividade 

hidráulica da superfície do solo até a profundidade em que foram instalados. No teste foram 

utilizados dois anéis concêntricos, confeccionados em metal, sendo o maior com diâmetro de 

0,50 m e o menor com diâmetro de 0,25 m, ambos com altura de 0,4 m. Os teste foram realizadas 

logo após a colheita do milho, nos meses de Setembro e Outubro de 2014, e para este 

experimento todos os discos foram instalados a 50 mm de profundidade. 

A leitura da altura de água é feita 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 minimizar a dispersão lateral de água, assim os resultados 

obtidos representam apenas a taxa de infiltração da água gravitacional no solo. Os testes foram 

realizados até a taxa de infiltração, diferença de altura em um intervalo de tempo observada no 

anel interno, torne-se aproximadamente constante, o que indica que o solo está 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 Equação 1 estima as condutividades hidráulicas (Ko) a partir dos valores obtidos em 

campo.  

Ko = 
𝑙

∆𝑡
ln(

ℎ0

ℎ𝑓
) (1) 
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Onde: 

 l –profundidade em que os discos foram instalados, 

∆𝑡 – intervalo de tempo entre leituras, 

ℎ0– altura de água no início do intervalo, 

ℎ𝑓- altura de água no final do intervalo, 

 

Para tornar o processo mais eficiente, utilizou-se o software VIBK, desenvolvido no 

software Matlab, onde os dados de entrada foram: a variação do tempo, em minuto; lâmina 

infiltrada, em milímetros; e a profundidade em que os discos foram instalados. O resultado 

obtido da condutividade hidráulica (Ko) foi dado em m.dia-1, além disso, o programa 

disponibilizou os valores da VIB, em mm.h-1. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao se manter a profundidade dos discos e o intervalo entre leitura final iguais em todos 

os testes, as condutividades dependeriam apenas da variação da lamina d’água no intervalo 

final. Pode-se verificar, na Tabela 1, as condutividades hidráulicas calculadas para cultura de 

girassol em deferentes formas de manejo do solo. 

 

Tabela 1. Condutividade hidráulica em cada tipo de manejo para cultura de girassol. 

Manejo Ko(m.dia-1) 

Plantio direto 1,149430 

Cultivo mínimo 0,433030 

Cultivo convencional 0,570978 

 

 

A maior condutividade foi obtida no plantio direto e a menor no cultivo mínimo. TORMENA 

et al. (2003), verificou maior porosidade e menor densidade em cultivo convencional em um 

Latossolo Vermelho, em comparação aos outros preparos do solo. Apesar da maior densidade, 

a estabilidade de agregados do sistema conservacionista (plantio direto) é maior, o que lhes 

confere melhor qualidade do solo em relação ao cultivo convencional (D'ANDRÉA et al., 
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2002). Também é perceptivo o aumento de matéria orgânica em plantio direto, que pode ser um 

fator determinante na condutividade hidráulica do solo.  

De acordo com FETTER (1994) os valores de condutividades hidráulicas podem ser 

classificados como: muito alta (> 10-3 m.s-1), alta (10-3 a 10-5 m.s-1), moderada (10-6 m.s-1), baixa 

(10-7 a 10-8 m.s-1) e muito baixa (< 10-8 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. 

 

CONCLUSÃO 

 

O solo tratado com o manejo de plantio direto, em relação aos demais, foi mais favorável 

à condutividade hidráulica, porém todas elas foram classificadas como moderadas ou altas. 
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