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Resumo 

O estudo objetivou a confecção de permeâmetros de 

Philip-Dunne (PD) e mensuração da condutividade 

hidráulica (Ks) e capacidade de infiltração de água no 

solo (CI) em sistema de plantio direto (SPD) submetidos 

a intervenções mecânicas de descompactação do solo, 

em área com e sem terraço agrícola. Com o 

permeâmetro, obteve-se a (Ks) e se estabeleceu a curva 

de infiltração em duas épocas (≈ 94 e 343 dias após o 

preparo). Concluiu-se que na primeira amostragem 

(após 3 meses) a intervenção mecânica, com uso da 

subsolagem, promoveu incrementos na Ks e CI, já na 

segunda amostragem (11 meses) este efeito não foi 

evidenciado, indicando que em curto período do tempo, 

para este tipo de solo, as práticas teve efeito restrito 

nestes atributos do solo. 

Introdução 

O SPD é uma técnica de manejo com revolvimento 

somente na linha de semeadura, manutenção da 

palhada e rotação de culturas (CASSOL et al., 2007), 

sendo muito difundido nos Campos Gerais. O intenso 

tráfego de máquinas pode gerar compactação do solo, 

restringindo a Ks e infiltração de água no solo. A redução 

da CI favorece os processos erosivos. O uso de terraços 

auxilia nas medidas preventivas de cuidado do solo, bem 

como utilização de intervenções mecânicas para 

descompactação do solo. Dentre os métodos para 

obtenção de Ks, destaca-se o de Philip-Dunne, conforme 

descrito por Ahmed et al., 2014. Se trata de um método 

simples e de fácil obtenção, podendo apresentar uma 

nova abordagem mais simplicista de variável de 

infiltração. Com os valores de Ks pode-se obter a CI pelo 

modelo de Green-Ampt. Desta forma, o estudo objetivou 

confeccionar os PD e determinar a Ks e CI em áreas 

com e sem terraço submetidas a intervenções 

mecânicas de descompactação do solo em SPD. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em um terço superior de 

área experimental de 1,54 hectares na Fazenda Escola 

Capão da Onça. Os atributos físicos do solo (Ks e VIB – 

velocidade de infiltração básica) foram analisados após 

uso de escarificador ou subsolador e área com e sem 

terraço com o auxílio de PD e pacote solver do Excel. Os 

permeâmetros foram construídos com canos de 40 cm 

de comprimento, mangueira e réguas para medição da 

coluna de água infiltrada e uma luva de 5 cm para ser 

cravada no solo e servir de amostragem. As amostras 

foram coletadas após colheita de aveia (3 meses após 

preparo) e milho (11 meses após preparo). 

Resultados e Discussão 

Na primeira coleta de dados, o uso de subsolador e área 
com terraço mostrou valores de Ks superiores. Na 
segunda amostra o uso de subsolador e a não utilização 
de terraços mostrou-se superior nos valores de Ks. O 
uso de implementos com tamanho diferente de haste 
promoveu modificações na CI e uma alta variabilidade 
nos valores de Ks. Os valores de coeficiente de variação 
são pertinentes e acima de 70%, conforme Mesquita et 
al. (2014). Baseado nos resultados obtidos, pode-se 
inferir que o uso de tais técnicas agrícolas e realização 
do próprio método interferem no processo. Destaca-se 
que a Ks apresenta alta variabilidade em campo, e o uso 
de práticas mecânicas de descompactação favorece o 
aumento desta variabilidade. Os valores de CI foram 
altos em todos os tratamentos, indicando que as 
intervenções mecânicas foram adequadas em elevar a 
CI até 11 meses após as operações. 

Conclusões 

Os permeâmetros de Philip-Dunne foram eficientes em 

determinar a Ks em campo. As intervenções mecânicas 

de descompactação promoveram altos valores de 

condutividade hidráulica e capacidade de infiltração de 

água no solo.  
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