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RESUMO: Com a expansão do tempo da prática do sistema plantio direto, 

propriedades físicas do solo são alterados; porém, os efeitos ainda não estão bem mensurados. 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a condutividade hidráulica (Ko) através do 

infiltrômetro de duplo anel e analisar sua variação em relação aos manejos do sistema plantio 

direto, mínimo e convencional. A área foi dividida em três parcelas com leguminosa 

Guandu(Cajanuscajan).como planta de cobertura vegetal usando atributos físicos do solo em 

um Argissolo Vermelho Amarelo, na Estação Experimental Campus, da Universidade Federal 

de Sergipe. Em relação ao resultado obtido o plantio direto apresentou a maior condutividade 

hidráulica e o cultivo convencional o menor, o que sinaliza uma a movimentação 

tridimensional da água e uma maior continuidade dos poros no solo do no plantio direto. 

 

PALAVRAS CHAVE: manejo, infiltrômetros, solo. 

 

 

ANALYSIS OF HYDRAULIC CONDUCTIVITY IN A TYPIC HAPLUDALF 

WITH VEGETATION COVERAGE OF PIGEON 

 

ABSTRACT: With the expansion of the time of the practice of no-tillage system, 

physical properties of the soil are changed; however, the effects are not well measured. The 

objective of the present study was to evaluate the hydraulic conductivity (Ko) through 

infiltrômetro double ring and analyze their variation in relation to managements of no-tillage 

system, minimum and conventional. The area was divided into three plots with legume 

Pigeon pea (Cajanuscajan).such as plant of vegetation cover using physical attributes of the 

soil in a TypicHapludalf , at the Experimental Station Campus of the Federal University of 
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Sergipe. In relation to the result obtained under no-tillage system showed the highest 

hydraulic conductivity and the conventional cultivation the smaller, which signals a the three-

dimensional movement of water, and a greater continuity of pores in the soil under no-tillage 

 

KEYWORDS:management, infiltrometers, soil 

 

INTRODUÇÃO 

A condutividade hidráulica do solo é uma propriedade que expressa a facilidade com 

que a água nele se movimenta, sendo de extrema importância ao uso agrícola e, 

consequentemente, à produção das culturas e à preservação do solo e do ambiente 

(GONÇALVES & LOMBARDI, 2013). A infiltração da água é dependente da capacidade do 

solo em transportá-la para camadas mais profundas quando saturado, podendo ser perdida na 

forma de enxurrada quando a quantidade de água que chega à superfície é maior que a 

capacidade de infiltração. Assim, a condutividade hidráulica de solo saturado tem relação 

direta com a suscetibilidade do solo ao processo de erosão hídrica (DALBIANCOet. al., 

2009). 

Para a sua determinação existe uma grande variedade de métodos, com diferentes 

níveis de precisão; alguns aplicáveis apenas em determinadas condições ou com certos 

objetivos, os quais, de modo geral, podem ser agrupados em métodos indiretos ou diretos.  Os 

métodos indiretos relacionam a condutividade hidráulica com propriedades do solo. Nos 

métodos diretos, a Ko pode ser determinada em condições de laboratório e campo, 

ressaltando-se neste trabalho, os métodos de laboratório (MARQUES et. al., 2014). Quando a 

determinação é desenvolvida com o solo na condição de saturação obtém a Condutividade do 

solo saturado (Ko), caso contrario obtêm a função de condutividade hidráulica do solo em 

função da umidade (Kθ) (CARVALHO, 2002). 

Assim, o presente trabalho teve como propósito avaliar, diferentes sistemas de 

manejo(Plantio direto, Cultivo mínimo e Cultivo convencional)na influência da condutividade 

hidráulica por meio de teste de duplos anéis infiltrômetro, utilizando como planta de cobertura 

vegetal a leguminosa Guandu(Cajanuscajan). 
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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' Sul de latitude, 

37°1993' Oeste 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 

(Zeamays L.) foi instalado no local no ano de 2001, onde vem sendo estudado o 

comportamento 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 cbertura em sucessão 

a cultura comercial. 

A planta utilizada como cobertura do solo foi o guandu (Cajanuscajan). Utilizou-se o 

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

faixas e o da cultura em sucessão como sub parcelas com três repetições distribuídas ao acaso. 

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

determinação da velocidade de infiltração de água no solo e a condutividade hidráulica da 

superfície do solo ate a profundidade em que eles foram instalados, os testes foram realizadas 

no período entre setembro e outubro de 2014, que 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 é medidas 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 
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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 (1).  

Ko = 
�

∆�
ln (

��

��
) (1) 

Onde: 

 l - profundidade em que os discos foram instalados, 

∆� - intervalo de tempo entre leituras, 

ℎ� - altura de água no início do intervalo, 

ℎ�- altura de água no final do intervalo, 

 

Para tornar o processo mais rápido e eficaz, foi utilizado o software VIBK, 

desenvolvido no software Matlab, 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 determinou a condutividade hidráulica (KO) em m.dia-1 da área. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos dados de conteúdo de água à base de volume θ para os diversos tempos de 

redistribuição t e profundidades dos solos L, foi elaborado um quadro contendo os valores da 

condutividade hidráulica (KO), determinados pelos duplos cilindros infiltrômetos no solo 

Argissolo Vermelho Amarelo, estão apresentados no quadro 1. 

Houve a diferença no fluxo de água no respectivo perfil de umidade do solo, sendo o 

plantio direto com a maior condutividade hidráulica e o cultivo convencional o menor. 

Resultado que corrobora como estudo feito por Arzeno (1990), que encontrou também 

resultados superiores do plantio direto em relação ao plantio convencional. A explicação 

possível deve-se à continuidade de poros, à tortuosidade dos interstícios e à maior atividade 

biológica que facilita a movimentação tridimensional da água, dados também encontrados por 

Chan &Heenan (1993). 
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Quadro 1: Valores dos diferentes sistemas de plantio (direto, mínimo e convencional), da  

condutividade hidráulica em cada tipo de manejo. 

 
MANEJO 

 
Ko (m.dia-1) 

 
DIRETO 

 
0, 6853 

 
MÍNIMO 

 
0, 2227 

 
CONVENCIONAL 

 
0, 0727 

 

 

CONCLUSÃO 

O tratamento com o sistema de manejo de plantio direto a melhor condutividade hidráulica e a 

menor densidade do solo. 
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