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RESUMO 
 
A condutividade hidráulica é o coeficiente de proporcionalidade da equação de Darcy, que 
rege o movimento de fluidos nos meios porosos, e que no solo expressa a facilidade com 
que a água se transmite no perfil. A avaliação da condutividade hidráulica sob condições 
de não saturação é de fundamental importância na resolução de problemas práticos 
ligados ao uso e manejo da água, 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. Visando a determinação desta relevante propriedade do solo, realizaram-se 
testes pelo método do perfil instantâneo num um solo argiloso, localizado em casa de 
vegetação no campus I da UFCG em Campina Grande-PB, no período de 12 de setembro 
a 13 de novembro de 2003. Valores do potencial matricial e umidade volumétrica 
correspondente foram obtidos a partir de tensiômetros instalados a 10 e 30 cm de 
profundidade. Os resultados comprovaram a adequação do método utilizado, com os 
valores obtidos para o solo estudado ficando em 0,75 e, 000428 cm h-1 para conteúdos 
volumétricos de água de 38,5 e 18,0 % , respectivamente. 
 
Palavras-chave: perfil instantâneo, potencial matricial, condutividade capilar. 
 
 
ABSTRACT 
 
The hydraulic conductivity is the coefficient of proportionality of Darcy's equation for 
quantification of the movement of a fluid on a porous medium and on the soil expresses 
the capacity of the soil to transmit water. The evaluation of the hydraulic conductivity on 
unsaturated conditions is of relevant importance on the solution of practical problems 
related to the use and management of water in the soil. To determine this relevant 
property instantaneous profile tests were conducted on a clay soil under controlled 
conditions at the Federal University of Campina Grande, in Campina Grande- Paraiba, 
during the period of September 12 through November 13, 2003. Matric potential and 
corresponding volumetric humidity were obtained using tensiometers installed at 10 and 
30 cm of depth. The results showed a good adequacy of the instantaneous profile method, 
with extremes values of 0.75 and 0.000428 cm h-1 for volumetric contents of 38.5 and 
18.0% , respectively.  
 
Key words: instantaneous profile, matric potentials, capillar conductivity. 
 
 
 



1 - INTRODUCÃO 
 
A condutividade hidráulica é o 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 é transmitida no perfil. (GUERRA, 2000) 

 
A avaliação da condutividade hidráulica sob condições de não saturação 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. A descrição 
quantitativa do movimento de água nessas condições é muito complexa, dada a variação 
constante do conteúdo de umidade (LIBARDI, 2000). 
 
Dentre os vários métodos desenvolvidos para se determinar a condutividade hidráulica, 
um dos mais utilizados é a do perfil instantâneo. Este método, segundo LUC (1978), é o 
único que permite obter, in situ, a relação entre a condutividade hidráulica K e a umidade 
volumétrica θ (curva K(θ)). Como limitação ao seu uso estão as condições de contorno as 
quais pressupõem o ar sob pressão atmosférica, solo não expansivo, água pura e um 
sistema isotérmico. Este método procura uma solução para a equação de Richards na 
direção vertical, saturando-se o perfil de solo e impedindo o fluxo de água através de sua 
superfície.  
 
O presente trabalho objetivou a realização de estudo sobre a condutividade hidráulica de 
um solo argiloso, proveniente do município de Lagoa Seca – PB, pelo método do perfil 
instantâneo. 
 

2 - REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 - Condutividade hidráulica de um solo não saturado 
 

O solo saturado conduz água por todos os vazios, enquanto que, o não 
saturado só através dos filmes de água que envolve suas partículas; logo, no 
segundo caso, a área útil condutora de água decresce no solo e, 
conseqüentemente, a tortuosidade do caminhamento da água aumenta. Em 
solos estruturados, os maiores espaços porosos, que conferem maior 
condutibilidade na saturação, transformam-se em barreiras quando vazios; este 
é o motivo da queda brusca da condutibilidade quando da passagem da 
condição de saturação para a não saturação. Quando os solos estão saturados, 
todo espaço poroso encontra-se disponível a movimentação da água e assim 
os solos arenosos conduzem água mais rapidamente que os argilosos; o 
inverso ocorre com a não saturação, devido aos solos de textura fina manterem 
a continuidade da fase líquida em maior número de pontos por unidade de 
volume quando comparado com a textura grosseira, após cessar a saturação e 
nas fases subseqüentes (GUERRA, 2000).  

 
De acordo com Beltrán (1986), a condutividade hidráulica (K0) depende da 
fluidez da água, que é proporcional a viscosidade e densidade e da 
macroporosidade do solo que, por sua vez, é função da textura e da estrutura 
do solo. Os solos argilosos mostram que a condutividade hidráulica sofre 
pequenos acréscimos quando o solo é drenado (El-Mowellhi & van Shilfgaarde, 
1982), face ao aumento da atividade biológica, que gera aumento na 



porosidade estrutural. Já nos solos orgânicos há decréscimos nos valores de 
K0, em razão da perda da matéria orgânica, responsável pela estabilidade 
estrutural dos mesmos. 

 
Para à determinação da condutividade hidráulica pelo método do perfil 
instantâneo é necessário criar um plano de fluxo nulo, o que se consegue 
cobrindo a superfície do solo para impedir possíveis trocas de água com a 
atmosfera, condição que depende das características do solo, especificamente 
do sistema poroso (porosidade total, distribuição do tamanho dos poros e 
tortuosidade) e das características do fluido (densidade e viscosidade). 
Segundo Rose (1969), o perfil instantâneo é o método mais utilizado no campo, 
e está baseado na medição do fluxo de água transiente e de gradiente de 
potencial através do perfil do solo em função do tempo e da profundidade. 
Embora os valores que se obtêm com o método do perfil instantâneo 
representem muito bem a condutividade hidráulica dos solos, Guerra (2000) 
alerta para o fato de que, embora os valores obtidos sejam de boa qualidade e 
relevante confiabilidade, este método caracteriza-se por ser trabalhoso e exigir 
muito tempo para ser executado, o que de fato, dificulta excessivamente a sua 
determinação em diversas localidades ou ao mesmo tempo; por outro lado, se a 
variabilidade espacial da condutividade hidráulica é considerável, a 
caracterização de uma grande área pode ser mais um complicador. 

 
 
3 - MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 - Localização 
 

O experimento foi conduzido em ambiente protegido, localizado no Departamento 
de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Campina Grande - Campus I, 
Campina Grande, no período de 12 de setembro a 13 de novembro de 2003.  

 
3.2 - Substrato 

 
O material de solo utilizado como substrato foi um solo proveniente da cidade de 
Lagoa Seca – PB, cujas características físico-hídricas são apresentadas na 
Tabela 1. 

 
Tabela 1. Características físico - hídricas do solo. 

 
Areia (%) 43,53 

Silte (%) 15,56 

Argila (%) 40,91 

Densidade Global (g cm-3) 1,48 

Densidade das partículas (g cm-3) 2,67 

Porosidade Total (%) 44,56 

Capacidade de campo (% base solo seco) 14,70 

Ponto de murcha (% base solo seco) 7,95 

Água Disponível (% base solo seco) 6,75 
 



3.3 - Obtenção da curva de retenção de água do solo 
 

A curva de retenção de água do solo utilizado foi confeccionada no Laboratório 
de Irrigação e Salinidade (LIS) do Departamento de Engenharia Agrícola (DEAg) 
da Universidade Federal de Campina Grande, através da câmara de Richards, 
obtendo-se o conteúdo volumétrico θ (cm3 cm-3) com relação as tensões pré-
estabelecidas (Kpa). Em seguida expressou-se a curva de retenção de água do 
solo de acordo com os parâmetros da equação de ajuste proposta por van 
Genuchten (LIBARDI, 2000), ajustada através do software SWRC (Soil Water 
Retention Curve versão Beta 3.0), que emprega o método interativo de Newton - 
Rapshson, estimando cinco parâmetros θs, θr, α, m e n independentemente, 
observando-se as seguintes condições: 0<α<1, 0<m <1 e n >1. 

 
3.4 - Instalação e condução do teste de campo 

 
Uma trincheira com dimensões de 0,8 x 0,8 x 1,0 m foi aberta no solo da casa de 
vegetação e em seguida preenchido com substrato previamente peneirado 
através de uma peneira de 2,0 mm, homogeneizado e distribuído camada por 
camada. Os tensiômetros foram instalados em duas diferentes profundidades, 10 
e 30 cm utilizando um trado com diâmetro idêntico ao da cápsula do tensiômetro, 
de modo que proporcionasse o melhor contato desta com o solo.  

 
Após a instalação, os tensiômetros foram fluxados com água destilada para a 
retirada do ar do seu interior. Em seguida o perfil foi saturado com água, 
suspendendo o fornecimento de água quando as leituras do tensiômetro a 30 cm 
de profundidade tornaram-se constantes e próximas a “zero”, indicando que o 
ponto de saturação foi alcançado (potencial matricial nulo). A partir deste 
momento foram iniciadas as leituras  dos tensiômetros sempre às 16:00 horas, 
com o intuito de minimizar possíveis erros pelo efeito da variação de temperatura. 
As leituras foram finalizadas aos 50 dias, quando o conteúdo de água do solo 
disponível para as plantas era aproximadamente 50%. Os resultados obtidos com 
os tensiômetros foram transformados em potenciais mátricos e posteriormente 
em conteúdos de água utilizando a curva de retenção de água do solo. 
 
Os dados correspondentes aos conteúdos de água e potencial matricial obtidos 
diariamente pelos tensiômetros foram utilizados para calcular a condutividade 
hidráulica do solo não saturado pelo método do perfil instantâneo, utilizando-se 
as seguintes equações. 
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Sendo: 

  Kz - média da condutividade hidráulica para o intervalo t1 – t2,  
  z - profundidade considerada. 
 Ψ - o potencial matricial. 
  θ - conteúdo de água volumétrico. 

 
 



4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A curva ajustada de retenção de água do solo (Figura 1), obtida a partir da metodologia 
de van Genuchten, gerou os seguintes índices para os parâmetros α = 0,2132, m = 
0,2364, n =  2,4273, θs = 0,385 e θr =0,118, com R2 = 0,993, o que permitiu inferir o 
conteúdo de água em função do potencial matricial determinado pelos tensiômetros. A 
curva de retenção de água foi utilizada para todo o intervalo de profundidade estudado, 
dado que o solo foi homogeneizado antes do experimento. . 
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Figura 1. Curva de retenção de água do solo ajustada pelo modelo de van Genuchten. 

 
As Tabelas 1 e 2 apresentam a variação do conteúdo de água do solo (θ) e os seus 
respectivos potenciais matriciais (ψm) com o tempo, para as profundidades de 10 e 30 
cm, respectivamente. 

 
Tabela 1.- Variação de θ e de ψm  com o tempo para a profundidade de 10 cm 

Tempo 
(dias) 

Umidade 
vol (%) 

Pot 
matricial 
(cm H20) 

Tempo 
(dias) 

Umidade 
vol (%) 

Pot 
matricial 
(cm H20)

Tempo 
(dias) 

Umidade 
vol (%) 

Pot 
matricial 
(cm H20)

1 37,50 -0,2 16 25,00 -541,1 30 18,90 -1277,5
1 32,40 -10,0 17 22,80 -557,9 31 18,70 -1277,5
2 27,80 -51,6 18 22,20 -593,5 33 18,50 -1324,9

3 27,10 -63,8 19 21,70 -694,6 34 18,10 -1426,6
5 25,00 -117,5 20 20,70 -740,6 36 17,80 -1481,1
7 22,80 -218,0 21 20,50 -790,2 46 17,60 -1538,2
9 22,20 -259,6 22 20,10 -816,5 47 17,30 -1598,3

11 21,70 -299,5 23 19,80 -998,4 48 17,10 -1661,3
12 20,70 -400,7 25 19,70 -1069,7 49 17,10 -1947,7
13 20,50 -425,1 28 19,60 -1188,9 50 17,10 1947,7
15 20,10 -524,8 29 19,40 -1232,2    

 



Tabela 2.- Variação de θ e de ψm  com o tempo para a profundidade de 30 cm 

Tempo 
(dias) 

Umidade 
vol (%) 

Pot 
matricial 
(cm H20) 

Tempo 
(dias) 

Umidade 
vol (%) 

Pot 
matricial 
(cm H20)

Tempo 
(dias) 

Umidade 
vol (%) 

Pot 
matricial 
(cm H20)

1 38,30 0,0 16 22,30 -270,0 30 20,00 -805,0 
1 38,00 -0,2 17 22,10 -280,0 31 19,75 -1200,0 
2 32,40 -10,0 18 22,05 -290,0 33 19,70 -1290,5 

3 28,30 -100,0 19 21,80 -300,0 34 19,30 -1450,0 
5 27,30 -105,0 20 21,45 -350,0 36 18,95 -1460,0 
7 25,85 -108,0 21 21,20 -373,0 46 18,90 -1475,0 
9 24,60 -110,0 22 20,90 -393,0 47 18,80 -1480,0 

11 24,20 -112,0 23 20,75 -400,0 48 18,75 -1500,0 
12 23,75 -115,0 25 20,55 -420,0 49 18,50 1550,0 
13 22,95 -210,0 28 20,40 -437,0 50 18,15 1570,0 
15 22,60 -220,0 29 20,15 -510,0    

 
Os valores da condutividade hidráulica expressa em função do conteúdo de água do solo, 
para o solo estudado, encontram-se apresentada na Figura 2. O valor de Ko para  θ= 
37,00% próximo a saturação foi de aproximadamente 0,73 cm h-1;  valor confirmado para 
um solo argiloso por Beltrán (1986) e Millar (1987). Como esperado, observa-se uma 
redução da condutividade hidráulica com a diminuição do conteúdo de água do solo,  
 
Os resultados obtidos demonstram uma boa correlação do método utilizado na 
determinação da condutividade hidráulica, o que pode ser observado na curva gerada 
para K(θ), que apresenta valores de 0,75 e 0,000428 cm h-1 para 38,5 e 18,0 % de 
umidade volumétrica, respectivamente.. 
 
Fluhler et. al, citados por Melo Filho (2002), apontam variações na determinação de K(θ) 
pelo método do perfil instantâneo, na ordem de 20 a 30 % na faixa úmida. 
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Figura 2. Condutividade hidráulica versus conteúdo de água (0-30 cm de profundidade). 



5 - CONCLUSÕES 
 

• Sob condições de saturação a condutividade hidráulica para o solo estudado  foi de 
0,75 cm h-1  considerada moderadamente lenta; 

 
• Em condição de não saturação,  K (θ) diminuiu com o decréscimo do conteúdo de 

água do solo variando  entre 0,75 e 0,000428 cm h-1; 
 
• O método do perfil instantâneo mostrou-se adequado para determinação da 

condutividade hidráulica no tipo de solo estudado, para as condições em que foi 
desenvolvido o ensaio. 
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