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RESUMO --- No presente trabalho determinou-se a condutividade hidráulica da bacia hidrográfica 
Vargens de Caldas, Sudoeste do Estado de Minas Gerais. Os valores desta propriedade foram 
obtidos a partir de ensaios de infiltração em campo com o Permeâmetro Guelph, instalado à 
profundidade de 75 cm, realizados com uma altura de carga hidráulica em diferentes condições de 
usos do solo. Portanto, objetivou-se neste trabalho determinar e comparar dois procedimentos de 
cálculo da condutividade hidráulica utilizando os modelos teóricos proposto por Laplace & Gardner 
(1958), que despreza a componente capilar da infiltração e o método proposto por Reynolds & 
Elrick (1985) e Reynolds & Elrick (1989) que consideram a capilaridade. Os resultados 
evidenciaram que os valores obtidos de Kfs se comportaram de forma semelhante, apresentando 
valores muito próximos quando se aplicou a equação de Laplace & Gardner (1958) e Reynolds & 
Elrick (1985). Esta semelhança entre os resultados não ocorreu quando se aplicou a equação 
empírica de Reynolds & Elrick (1989), que apresentou valores diferenciados de uma ordem de 
grandeza para quase todos os ensaios. Verificou-se que, a diferença entre um método e outro está 
relacionado em considerar ou não o efeito de capilaridade na formação do bulbo de saturação 
durante o ensaio.  

 

ABSTRACT --- The present study evaluated the hydraulic conductivity of soils in Vargens de 
Caldas basin, southwest of Minas Gerais state-Brazil. This parameter was calculated from field 
experiments, using the Guelph permeameter, set at 75 cm depth and under diverse land use covers 
conditions. The main objective was to point out the results differences between two distinct 
approaches which estimate the field saturated hydraulic conductivity, Laplace et al. (1958) which 
does not consider the capillarity and two different equations from Reynold and Elrick (1985; 1989) 
method, which embodies capillarity. Considering Laplace and the first Elrick equation, the results 
show similarities and close values; however the newer equation presents considerable lower values. 
This difference was mainly credited to the capillarity effect during the saturated bulge formation on 
the experiment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O estudo das características físicas do solo de uma bacia hidrográfica constitui uma 

possibilidade conveniente para se conhecer a variação no espaço dos elementos do regime 

hidrológico na região. A permeabilidade é um dos atributos físicos importantes numa bacia 

hidrográfica, tanto para indicar a qualidade de um solo, quanto para indicar a maior ou menor 

facilidade que os solos oferecem à passagem de água, principalmente no que confere ao processo de 

infiltração da bacia. Os processos de infiltração, circulação e recarga são de relevância para a 

manutenção do equilíbrio hídrico de uma bacia hidrográfica. Para tanto, é de suma importância o 

conhecimento dos componentes que atuam no comportamento hidráulico, dentre os quais se destaca 

a condutividade hidráulica. 

Segundo Libardi (2000) ressalta que, há carência de estudos da dinâmica da água 

principalmente em condições não-saturadas. Para avaliação de tais fluxos, as propriedades 

hidráulicas da zona não-saturada precisam ser estimadas. Dentre os métodos de campo mais 

utilizados para medir as propriedades hidráulicas não-saturadas destaca-se o Permeâmetro Guelph 

(Zhang et al., 1998).  

Para se determinar o parâmetro condutividade hidráulica do campo saturado (Kfs) existem 

métodos de laboratório e de campo, os quais têm sido desenvolvidos e aperfeiçoados ao longo do 

tempo. Busca-se uma maior representatividade nos resultados, redução de custos dos ensaios e o 

aperfeiçoamento dos aparelhos de medição em campo, tornando-os mais práticos e de fácil 

utilização. A maioria dos ensaios é realizada com permeâmetros ou infiltrômetros desenvolvidos 

para determinação da condutividade hidráulica em solos saturados.  

Este trabalho está inserido em um projeto desenvolvido para estimar as propriedades 

hidráulicas da bacia hidrográfica Vargens de Caldas, cujo intuito é contribuir para um posterior 

entendimento de como o fator permeabilidade ou condutividade hidráulica condiciona a infiltração 

de água no solo da bacia. O objetivo deste trabalho foi determinar e comparar dois procedimentos 

de cálculo da condutividade hidráulica a partir de ensaios em campo com o Permeâmetro Guelph. 

 

2. ÁREA DE ESTUDO  

A área de estudo compreende a bacia hidrográfica Ribeirão Vargens de Caldas, que se localiza 

no município de Poços de Caldas, Sudoeste do Estado de Minas Gerais.  

O município de Poços de Caldas está a 1.189 metros de altitude e tem sua posição 

determinada pelas coordenadas geográficas de 21º48’45”S e 46º33’45”W (Figura 01). A bacia 
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ocupa uma área de cerca de 42 km² e dista aproximadamente, 460 km de Belo Horizonte e 330 km 

de São Paulo.  

A área em questão está inserida no contexto geológico do Maciço Alcalino de Poços de 

Caldas, que está encaixado em rochas pré-cambrianas do embasamento cristalino constituído por 

rochas Arqueanas do Complexo Varginha (gnaisses, migmatitos, granulitos) e por rochas nefelinas 

sienitos (tinguaítos, fonolitos, foiaitos), de idade Mesozóica-Cenozóica que completam o quadro 

geológico da região (Christofoletti, 1970).  

Dentre os principais tipos de solos predominantes e encontrados na bacia são os Cambissolos 

Háplicos e Neossolos Regolíticos, sendo os Cambissolos os de maior expressão espacial na área de 

estudo (MORAES, 2008).  

 

 

Figura 01- Mapa de localização da área de estudo 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
A concepção científica do trabalho teve como base a realização de ensaios de infiltração de 

água realizados diretamente no solo, com o uso do permeâmetro do tipo Guelph, com o objetivo de 

determinar a condutividade hidráulica. 

O procedimento adotado para a realização dos ensaios foi o proposto pelo Manual do 

Permeâmetro Guelph. A partir da aplicação de uma carga constante por meio do Permeâmetro, 

obtêm-se as vazões de água infiltrada no solo e, portanto, pode-se calcular a condutividade 

hidráulica de campo do material ensaiado. 

Durante a execução do experimento em campo para a determinação da condutividade 

hidráulica do campo saturado, que ocorreu na última semana de março de 2009, ocorreram chuvas, 

mas em cada ponto amostrado a saturação do solo foi promovida pelo Permeâmetro Guelph, 

necessitando de um tempo maior para a estabilização das leituras de fluxo. Visando a garantir que, o 

bulbo formado com o permeâmetro estivesse saturado, evitando um aumento da variação espacial 

da condutividade, devida a não-saturação do solo, fato este verificado por Nielsen et al. (1973). 

Todos os dados obtidos no estudo foram armazenados em planilhas eletrônicas com o seu 

respectivo posicionamento geográfico.  

 

3.1 Permeâmetro Guelph  

O Permeâmetro Guelph é um permeâmetro de furo e de carga hidráulica constante que mede a 

condutividade hidráulica saturada de campo acima do lençol freático. Foi desenvolvido por 

Reynolds & Elrick (1983), posteriormente aperfeiçoado pelos mesmos, na University of Guelph, 

Canadá.  

É um aparelho leve e de fácil operação em campo, que possibilita a realização de ensaios de 

infiltração para obtenção de condutividade hidráulica saturada (Kfs) e potencial mátrico (φm). 

O Permeâmetro pode ser utilizado para efetuar medições de permeabilidade na superfície ou 

no perfil do solo por meio do fornecimento de água, mantendo-se uma carga hidráulica constante. 

Para os cálculos do coeficiente de permeabilidade, podem ser aplicadas nos ensaios duas cargas 

hidráulicas (5 cm e 10 cm). 

A perfuração, de pequeno diâmetro, é feita com auxílio de um trado manual até a 

profundidade a ser ensaiada. Durante o ensaio e após algum tempo de aplicação da carga constante, 

uma pequena área em torno do furo estará saturada, formando um bulbo de saturação (Figura 02). 

Nesta região, o fluxo se torna constante possibilitando o cálculo da condutividade hidráulica (Kfs).  
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As características e dimensões deste "bulbo" de saturação da água, uma vez atingida à 

condição de estabilidade, variam com as características do solo ensaiado. 

O permeâmetro Guelph é composto por uma garrafa de Mariotte, que controla a carga 

constante de água dentro do furo; um tubo de acrílico com uma régua graduada, onde a água é 

introduzida; um tripé, que permite adaptar o aparelho em terrenos irregulares; e ponteiras de 

variados tamanhos (Figura 03).  

A determinação de (Kfs) foi feita com base na suposição do regime estacionário da velocidade 

de infiltração básica tridimensional de um furo cilíndrico perfurado no solo (REYNOLDS & 

ELRICK, 1985). 

 

 

 

Figura 02 - Bulbo de saturação de água no solo (SOIL MOISTURE, 1991). 

 

Na prática, não se consegue a saturação total do solo, identificando-se duas hipóteses que 

explicariam a permanência de ar nos vazios do solo: (i) diferentes velocidades do avanço da frente 

de saturação; (ii) altos valores de sucção, inibindo em certas regiões o avanço da frente da saturação 

(Diene, 2004). Entretanto, esta saturação de campo não se configura como uma desvantagem do 

ensaio, visto que a saturação total é muito difícil de ser atingida em uma situação real. Logo, a 

condutividade obtida será a condutividade hidráulica da saturação de campo (Kfs – hydraulic 

conductivity at field saturation).  

O valor da taxa de infiltração, associado às dimensões do furo e à altura da coluna da água no 

seu interior, permitem o cálculo da condutividade hidráulica in situ, através da seguinte expressão, 

segundo o Manual do Permeâmetro Guelph: 
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onde: 

( )( )( ) ( )( )( )12 0054,00041,0 RXRXK fs −=  (1) 

                                               

                            ou 

 

( )( )( ) ( )( )( )12 0054,00041,0 RYRYK fs −=  (2) 

                                              

 

Kfs - condutividade hidráulica de campo saturado, expressa em cm/s; 

X e Y – constantes correspondentes à área do tubo (reservatório de água) utilizado, em cm².  

Nos ensaios com o Permeâmetro Guelph, utilizaram-se ambos os reservatórios, interno e o 

combinado. Os valores empregados para cálculo são X= 2,17 cm² e Y= 35,59 cm²; 

R1 e R2 - taxas de infiltração estabilizadas correspondentes a H1 e H2 respectivamente, em cm/s; 

Com essas equações propostas pelo manual do Permeâmetro Guelph podem ocorrer valores 

negativos de condutividade hidráulica (Kfs), ocasionados por fenômenos das ações de capilaridades 

(sucção) ou por características anisotrópicas do solo que irão influenciar nos valores das vazões 

obtidas no ensaio. Tendo em vista essa possível ocorrência de valores negativos, decidiu-se analisar 

pelos métodos propostos por Laplace & Gardner (1958), Reynolds & Elrick (1985) e Reynolds & 

Elrick (1989) para o cálculo do parâmetro (Kfs).  

Portanto, os métodos destes autores utilizam-se apenas uma altura de carga hidráulica e esses 

métodos e suas equações para cálculo da condutividade hidráulica serão descritos posteriormente.  

 

   

Figura 03 - Permeâmetro Guelph (Soto, 1999 apud Bielschowsky, 2005) e foto de um ensaio.  
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3.2 Ensaios em campo 

Para medir a condutividade hidráulica em campo, foram realizados ensaios de permeabilidade 

a carga constante utilizando-se o Permeâmetro Guelph (modelo 2800K1) na zona não-saturada.  

A configuração do ensaio em campo consistiu na análise e seleção dos locais a serem 

ensaiados e abertura de furos de 75 cm de profundidade, feito com auxílio de um trado manual. 

Optou-se por realizar os ensaios sempre a uma mesma profundidade, buscando assim uma 

padronização na amostragem. 

Na área de estudo foi estabelecido uma malha formada por 10 pontos, onde foi empregado o 

Permeâmetro Guelph, para determinação da condutividade hidráulica de campo (Figura 04).  

As leituras foram realizadas através da variação do nível d’água em função do tempo, 

encontrando-se a taxa de vazão.  

O procedimento do ensaio requer, após a seleção dos locais a serem ensaiados e a realização 

de furos a trado, a montagem do Permeâmetro Guelph, ligando o tubo acrílico à garrafa de Mariotte 

através de mangueiras plásticas maleáveis. Em seguida, coloca-se o Permeâmetro sobre o furo 

ajustando o tripé, para que o aparelho fique nivelado, posteriormente, faz-se o enchimento dos 

reservatórios com um líquido, nos ensaios foi utilizado como líquido percolante água natural. Em 

seguida, estabelece a altura de carga hidráulica a ser ensaiada. Nos ensaios foi estabelecida uma 

única altura de carga de 5 cm (H1= 5).  

Nos ensaios realizados, não foi possível utilizar-se mais de duas alturas de cargas H, devido à 

capacidade de armazenar água no reservatório do equipamento ser insuficiente para atingir três 

regimes permanentes em solos com permeabilidade média a alta. 
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Figura 04 - Localização dos pontos de medida com o Permeâmetro Guelph. 

 

 

4. CÁLCULO DA CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DO CAMPO SATURADO, PELO MÉTODO 

DO PERMEÂMETRO GUELPH 

A condutividade hidráulica do campo saturado pelo método do permeâmetro de Guelph pode 

ser calculada por meio de diferentes equações. Neste estudo, serão utilizados dois métodos para 

cálculo de uma altura de carga hidráulica, sendo que, no primeiro utilizou-se a equação de (Laplace 

& Gardner, 1958); e o segundo utilizando-se a equação de (Reynolds & Elrick, 1985) e (Reynolds 

& Elrick, 1989). 

A partir destes métodos será obtido o parâmetro (Kfs), cujos resultados são analisados e 

comparados posteriormente.  

 

• Método de uma altura de carga (LAPLACE & GARDNER, 1958) 

 

Este método proporciona o cálculo de Kfs para fluxo permanente, e consiste na aplicação de 

uma única altura (H= 5 cm) constante no furo. 
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Neste procedimento de cálculo se despreza a componente capilar da infiltração. Assim, a 

determinação da vazão (Q) e a condutividade hidráulica (Kfs), podem ser obtidas através das 

seguintes equações: 

 

t

h

t

v
Q

Α∆
==

.
 (3) 

  

sendo: 

Q = vazão de água no solo (cm³/s); 

∆h = variação da altura do nível d’água (cm); 

A = área do reservatório (cm²); 

t = tempo (s). 

  

²..²..2

.

aCH

QC
K fs ππ +

=  (4) 

 

onde: 

Kfs = condutividade hidráulica de campo saturado (cm/s); 

C = parâmetro denominado “fator de forma” que depende da relação H/a e do tipo de solo 

(Figura 05); 

Q = vazão de água no solo (cm³/s); 

H = altura da carga hidráulica estabelecida (cm); 

a = raio do furo (cm). 

 

O coeficiente de forma C é obtido por uma representação gráfica, que depende da relação H/a 

para três classes de solos de acordo com a macroporosidade e textura do solo (Figura 05).  

O valor do parâmetro “C” utilizado foi (0,85) de acordo com o gráfico, que corresponde a 

solos desestruturados, sendo o melhor que se enquadrou na textura dos solos da bacia hidrográfica 

Vargens de Caldas. A variável H é a altura da carga hidráulica utilizada (5 cm), enquanto a é o 

diâmetro do orifício aberto pelo trado no solo (2,5 cm). 
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Figura 05 - Determinação do Fator “C”. Fonte: Elrick et al. (1987). 

 

• Método de uma altura de carga (REYNOLDS & ELRICK, 1985) 

 

Este método consiste em aplicar uma altura de carga hidráulica (H= 5 cm) constante e quando 

o regime permanente é atingido, a condutividade hidráulica de campo (Kfs) é determinada pela 

seguinte equação: 

 

*....2

.
22 αππ ++

=
aCH

QC
K fs  

 

(5) 

 

 

Kfs = condutividade hidráulica de campo saturado (cm/s); 

C = parâmetro denominado “fator de forma” que depende da relação H/a e do tipo de solo 

(Figura 05); 

Q = vazão de água no solo (cm³/s); 

H = altura da carga hidráulica estabelecida (cm); 

a = raio do furo (cm); 

α* = parâmetro de acordo com o tamanho dos poros.  

 

Para se proceder a resolução matemática da equação (5), deve-se optar por um valor de *α  

(Tabela 01). De acordo com as observações feitas em campo, apoiadas por consultas à literatura 

(Elrick et al. 1989), das amostras de solos retiradas a 75 cm nos pontos ensaiados, elegeu-se para o 
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solo em estudo, *α = 0,04 cm-1. Para tanto, na tabela 02, é apresentado uma descrição do material 

retirado de cada local estudado. 

O parâmetro α  pode ser obtido empiricamente ou pode ser inferido a partir de observações 

em campo, por avaliação visual in situ da macroporosidade (fissuras, formigueiros, furos de raízes, 

etc.) e textura do solo. 

 

Tabela 01 - Valores de α  sugeridos para tipos de solos. 

TIPO DE SOLO α*(cm-¹) 

Materiais argilosos compactados e estruturados 0,01 

Materiais com grãos finos (argilosos) e não estruturados 0,04 

Argilas até areias finas com alta a moderada quantidade de macroporos e fissuras 0,12 

Areia grossa inclui solos estruturados com fissuras e macroporos 0,36 

                                                                                                                            Fonte: Elrick et al., (1989). 

 

• Método de uma altura de carga (REYNOLDS & ELRICK, 1989) 

 

Este método também consiste em aplicar uma altura de carga hidráulica constante. Para evitar 

a aparição de valores negativos no cálculo de Kfs, Reynolds & Elrick (1989), obtiveram uma 

equação empírica onde, os três termos do denominador representam, respectivamente, a 

contribuição da pressão hidráulica, a gravidade e a capilaridade para o total do fluxo externo do 

orifício.  

Dessa maneira, para determinar o parâmetro Kfs pode ser obtido por meio da seguinte 

expressão:  

 








++
=

*

..2
²..²..2

.

α
π

ππ
H

aCH

QC
K fs  (6) 

 

 

 

O termo 







*

..2

α
π H

 está relacionado com a capilaridade e quanto menor for H, menor será a 

influência de *α . 

 

Kfs = condutividade hidráulica de campo saturado (cm/s); 

C = parâmetro denominado “fator de forma” que depende da relação H/a e do tipo de solo 

(Figura 05); 
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Q = vazão de água no solo (cm³/s); 

H = altura da carga hidráulica estabelecida (cm); 

a = raio do furo (cm); 

α* = parâmetro de acordo com o tamanho dos poros (tabela 01).  

 

5. ANÁLISES DOS RESULTADOS 

Na Tabela 03 encontram-se os valores da condutividade hidráulica do campo saturado obtida 

em campo, utilizando-se o permeâmetro de Guelph. 

Analisando os resultados, verificou-se que pelo método de Laplace & Gardner (1958), os 

valores obtidos de condutividade hidráulica, mostraram-se condizentes para o tipo de solo da área 

de estudo. Deduz-se que Laplace & Gardner atribuem toda a infiltração na componente saturada.  

Analisando a equação empírica de Reynolds & Elrick (1985), os valores obtidos de Kfs se 

comportaram de forma semelhante, apresentando valores muito próximos aos obtidos com o 

método de Laplace & Gardner (1958), mostrando que os valores manteram-se na mesma ordem de 

grandeza para todos os pontos ensaiados.  

A equação empírica de Reynolds & Elrick (1989) apresentou discrepância em relação à 

Laplace & Gardner (1958) para os valores de Kfs, chegando a uma ordem de grandeza (tabela 03). 

Uma possível explicação para esse fato ocorrido seria que Reynolds & Elrick (1989), a fim de evitar 

variações nos resultados ou valores negativos de Kfs, inseriu um terceiro denominador na equação 

[ ]*/2 απH  que está relacionado com a capilaridade, e deduziu que a determinação do parâmetro Kfs 

é dependente da escolha de *α . Segundo Elrick et al. (1988) quanto maior é o valor da carga 

hidráulica, menos sensível é o valor de Kfs ao erro cometido na escolha de *α ; ainda a maior altura 

H aplicada no ensaio, contribui para um melhor resultado de Kfs. 

De acordo com a tabela 03, o menor valor de Kfs encontrado foi no ensaio P03 – 3,64 x 10
-7, 

isso mostra a presença de material ser mais fino (silte argiloso). Enquanto que a mais alta 

condutividade hidráulica ocorreu no ensaio P09 que variou de 5,21 x 10-3, provavelmente deve-se à 

presença de material mais arenoso. 

Em geral, os resultados mostraram-se consistentes para o tipo de solo da área de estudo, e para 

qualquer que tenha sido o método de interpretação do ensaio com o permeâmetro Guelph. Conclui-

se que mediante os resultados, a área de estudo apresenta de baixa a alta permeabilidade, variando 

de 10-7 a 10-3 cm/s.  
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Tabela 02 – Descrição do material retirado de cada local estudado. 

Ensaio 
Profundidade 

cm 
Descrição do Material  

01 75 
Material homogêneo, muito fino, pegajoso. Coletado na 
base de encosta, sob pastagem com erosão em sulcos. 

02 75 
Material heterogêneo e fino,com aspereza de areia,.  
pegajoso, coletado sob terreno com plantação de eucalipto. 

03 75 
Material homogêneo, macio e sedoso, plástico e pegajoso. 
Coletado em terreno com vegetação nativa. 

04 75 
Material homogêneo, muito fino, sem aspereza de areia. 
Terreno com pouca vegetação e pedregoso.  

05 75 
Material homogêneo, macio, plástico e ligeiramente 
pegajoso. Coletado em terreno com pastagem natural. 

06 75 
Material heterogêneo, sedoso e com aspereza de areia, 
ligeiramente pegajoso. Coletado sob terreno cascalhento. 

07 75 
Material homogêneo, sedoso, e ligeiramente pegajoso. 
Coletado em terreno com boa cobertura vegetal. 

08 75 
Material homogêneo, muito fino, sem aspereza de areia, 
pegajoso. Terreno com pouca vegetação, sob pastagem. 

09 75 
Material heterogêneo, sedoso, com alta aspereza de areia, 
não pegajoso. Terreno com vegetação de eucalipto. 

10 75 
Material heterogêneo, sedoso e com aspereza de areia, e 
não pegajoso. Terreno com plantação de eucalipto. 

 

 

 

Tabela 03 - Resultados da condutividade hidráulica (Kfs) calculada por diferentes métodos. 

Condutividade Hidráulica (cm/s) 
Ensaio α*cm-1 Método Laplace 

& Gardner (1958) 
Método Reynolds 
& Elrick (1985) 

Método Reynolds  
& Elrick (1989) 

P01 0,04 1,15 x 10-5 1,15 x 10-5 2,08 x 10-6 

P02 0,04 8,85 x 10-6 8,85 x 10-6 1,60 x 10-6 

P03 0,04 2,01 x 10-6 2,01 x 10-6 3,64 x 10-7 

P04 0,04 1,47 x 10-5 6,17 x 10-5 1,12 x 10-5 

P05 0,04 9,38 x 10-4 9,38 x 10-4 1,70 x 10-4 

P06 0,04 8,39 x 10-5 8,39 x 10-5 1,52 x 10-5 

P07 0,04 1,82 x 10-5 1,81 x 10-5 3,29 x 10-6 

P08 0,04 8,08 x 10-4 8,08 x 10-4 1,46 x 10-4 

P09 0,04 5,21 x 10-3 5,21 x 10-3 9,44 x 10-4 

P10 0,04 9,79 x 10-6 9,79 x 10-6 1,77 x 10-6 
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6. CONCLUSÕES 

Este trabalho consistiu em comparar dois procedimentos de cálculo da condutividade 

hidráulica pelo método do permeâmetro Guelph. A metodologia utilizada nos trabalhos de campo 

(ensaios de condutividade hidráulica) mostrou-se prática e eficiente.  

O Permeâmetro tipo Guelph demonstrou ser um instrumento muito útil ao estudo de bacias 

hidrográficas devido à sua facilidade e praticidade de transporte e operação, não sendo necessário 

um treinamento exaustivo para a utilização do mesmo. A rapidez na execução de ensaios e na 

obtenção dos resultados diretamente no campo enfatiza a vantagem do uso desse equipamento, o 

que constitui um requisito fundamental para estudos no âmbito do gerenciamento de bacias 

hidrográficas e gestão de recursos hídricos.  

Os diferentes métodos aplicados nesse estudo mostraram com os resultados obtidos no modelo 

teórico de Laplace & Gardner (1958) e Reynolds & Elrick (1985) valores muito próximos para o 

parâmetro Kfs. Isto pode indicar que a aplicação de um ou outro método, desde que o objetivo seja 

determinar este parâmetro, conduz a valores similares. Enquanto aplicou-se a equação de Reynolds 

& Elrick (1989), os valores de Kfs apresentaram-se subestimados em relação aos outros métodos. 

Isso explicaria que o atributo macroporosidade é o que mais explica a variação na condutividade 

hidráulica saturada de campo. Portanto, o parâmetro α  o qual relaciona a textura e a estrutura do 

solo, pode ter influenciado nos resultados da condutividade hidráulica.  

O uso de duas cargas hidráulicas pode ser eventualmente inviável, pois terrenos argilosos 

exigem um tempo maior de ensaio. O método de uma altura de carga demonstrou ser rápido e 

adequado para o presente estudo.  

A diferença entre um método e outro está relacionado em considerar ou não o efeito de 

capilaridade na formação do bulbo de saturação durante o ensaio. Laplace & Gardner (1958) 

consideram apenas o bulbo abaixo da carga hidráulica aplicada, enquanto Reynolds & Elrick (1989) 

consideram também o bulbo que se forma no solo ao redor do furo de sondagem durante a execução 

do ensaio. 
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