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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL
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A condutividade hidráulica do solo, sob determinado conteúdo de água, é o quociente entre o fluxo de água
através do solo e o gradiente hidráulico, seus valores dependem das propriedades do fluido e do meio poroso
sendo um dos fatores que a afeta é a estabilidade dos agregados perante a composição química da solução do
solo. Com o objetivo de determinar os efeitos da aplicação das águas residuárias da lavagem e despolpa dos
frutos do cafeeiro conilon nos valores da condutividade hidráulica do horizonte A de três solos (arenoso, franco
argiloso e argiloso) do Estado do Espírito Santo, foram montadas em laboratório, colunas de solo que, depois de
saturadas por 24 horas, foram interligadas em frascos de Mariotte com água destilada até estabeler-se um
escoamento constante. Posteriormente, encerrou-se a aplicação da água destilada e iniciou-se a aplicação das
soluções produzidas pela mistura nas proporções de 0, 25, 50, 75 e 100%, de água residuária com água
destilada. A aplicação persistiu até não serem mais observadas alterações nas condições de escoamento das
soluções nos solos. A aplicação da água residuária nas concentrações de 0, 25, 50, 75 e 100%, proporcionou
a obtenção de valores de condutividade hidráulica de 11,66; 8,47; 7,93; 6,34 e 5,41cm h-1, respectivamente,
no solo arenoso; 10,11; 8,19; 6,94; 5,55 e 4,91 cm h-1, no solo franco argiloso e 9,33; 7,62; 6,25; 4,99 e
2,32 cm h-1, no solo argiloso. A redução observada nos valores de condutividade hidráulica nos materiais de
solo está possivelmente, relacionada ao entupimento dos poros por partículas sólidas presentes nas águas
utilizadas nos testes, pois estas apresentavam respectivamente, as concentrações de 0,00; 157,20; 376,80;
549,50 e 785 mg L-1 de sólidos totais já que as mesmas apresentavam os elevados valores de condutividade
elétrica de 2,5×10-2; 1,11; 1,62; 2,04 e 2,74 dSm-1. Apesar das soluções preparadas apresentarem razão de
adsorção de potássio de 0,06; 1,04; 1,91; 2,69 e 3,46 mmol L-1 indicam, segundo as diretrizes que avaliam os
problemas de infiltração de água no solo, que a redução observada na condutividade hidráulica, não deve ser
atribuída à dispersão de argila nos solos. A concentrações da água residuária reduziram os valores de
condutividade hidráulica, principalmente no solo argiloso, ficando o uso destas águas na fertirrigação dependentes
de diretrizes técnicas, fundamentadas na caracterização destas águas, o tipo de solo e as exigências nutricionais
da cultura instalada.
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