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Palavras-chave:

pesquisas que visam trabalhar de maneira integrada os diferentes elementos constituintes de uma 

sustentável dos recursos naturais. Em termos de integração desses diferentes elementos, a microbacia 

onde é possível o estudo detalhado das interações entre o uso da terra e a quantidade e qualidade da 

água produzida (LIMA, 1999).

dinâmica de água, nutrientes e contaminantes no solo. A condutividade hidráulica, por sua vez, é uma 

estrutura, estabilidade dos agregados e o conteúdo de matéria orgânica.

A análise da condutividade hidráulica em diferentes classes pedológicas e distintas profundidades 

do solo, quando associada a outras características do terreno (declividade, precipitação, tipo de 

cobertura vegetal e tipo de manejo), permite compreender aspectos importantes da dinâmica hídrica 

comportamento desses mecanismos é fundamental para o controle de problemas como a perda de 

al., 2005), além de oferecer subsídios para a avaliação do potencial de recarga de diferentes tipos de 

solos.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a condutividade hidráulica saturada (Ksat) de diferentes 

classes de solos, localizadas na bacia do Córrego Marinheiro, no município de Sete Lagoas, Minas 

Gerais.

duas cargas sequenciais de coluna de água (0,05 m e 0,01 m de altura), com três repetições cada, 

4 Livro RBMCSA - 19-11-16.indb   1079 28/11/2016   11:49:59



1080 SESSÃO: PLANEJAMENTO DO USO DA TERRA

O cálculo da condutividade hidráulica foi realizado conforme modelo empírico proposto por 

e, a partir dos resultados, agrupou-se as classes de solo em três grupos de condutividade, sendo estes 

de Maior, intermediária e menor condutividade. Os valores estão em mm h-1.

As diferentes classes de solo apresentaram comportamentos distintos quanto à condutividade 

microgranular forte e textura argilosa, com elevada porosidade total. Estas características favorecem 

No segundo grupo estão os solos com condutividade intermediária, representado pelas classes do 

se encontram as classes de menor condutividade, representado pelo grupo dos ARGISSOLO AMARELO 

(17,7).

valores de Ksat, contudo as características morfológicas descritas em campo são representativas deste 

Os menores valores de condutividade hidráulica foram observados para as classes dos 

solos. A classe dos Argissolos é caracterizada pela presença de horizonte B textural e estrutura em 

com baixo desenvolvimento pedogenético, pouco profundo, de textura franco-argilosa a franco-

arenosa, levando à baixa condutividade hidráulica.

desenvolvidos, profundos, com estrutura granular a blocos, que apresentam maior porosidade total, 

os menores valores foram observados nos solos jovens, com baixo desenvolvimento pedogenético, 

estrutura em blocos e prismática forte, cores acinzentadas ou amareladas, indicativas de restrição de 

drenagem e menores teores de matéria orgânica.
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