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EROSÃO HÍDRICA E PROPRIEDADES FÍSICAS DO SOLO EM DIFERENTES 
CULTURAS AGRÍCOLAS 
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Wander Cardoso Valim2 Sonia Armbrust Rodrigues2 & Elói Panachuki 3  

ABSTRACT – The intensive use of the soil for food production can compromise its productive 
capacity due to its misuse and inadequate managements that promote erosion. With the excessive 
preparation of the soil occurs the reduction of the vegetal cover, roughness and increase of the 
degree of pulverization of the superficial layer, favoring the formation of the superficial sealing 
and subsurface compaction. Water erosion transports soil particles, nutrients and organic matter, 
which are essential for the development of crops. The present study had as objective to evaluate 
the soil physical properties and soil and water losses in different cropping systems, under the 
application of simulated rainfall. The work was carried out in an experimental present in the 
University Unit of Aquidauana, between 2010 and 2012, in a soil classified as sandy loam 
dystrophic Red Argisol with a mean slope of the experimental area of 0.03 m m-1 . In order to 
evaluate soil and water losses, the precipitation intensity of 60 mm h-1 was applied using a 
portable rainfall simulator. The treatments evaluated were: native mata, maize (Zea mays L.), 
beans (Phaseolus vulgaris), jatropha curcas L., cultivated pasture (Brachiaria ruziziensis), pasture in 
advanced degradation stage and conventional tillage. The experimental design was a randomized 
block with seven treatments and four replications, totalizing, therefore, 28 experimental plots. 
Vegetation cover increases runoff time and reduces accumulated losses of soil and water in 
cultivated pasture, native forest, maize and beans, when compared to conventional tillage and 
jatropha. The native forest presents lower soil density and adequate distribution of total porosity 
between macroporosity and microporosity. Poor management of degraded pasture increases soil 
density and greatly reduces macroporosity. 

Palavras-Chave – densidade do solo, perdas de solo, perdas de água. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para ter sucesso em uma exploração agropecuária equilibrada é importante a investigação e 

controle dos aspectos referentes aos agentes causadores da erosão do solo, tais como as chuvas e 

os atributos do solo, dos quais decorre a sua tendência de, pela ação do homem, favorecer ou 

dificultar o processo erosivo, já que as atividades antrópicas constituem os principais agentes 

catalisadores desses processos (Panachuki et al., 2015). 

A erosão hídrica é ocasionada pela ação do impacto das gotas de chuva e pelo escoamento 

superficial, sendo um processo de desagregação, transporte e deposição das partículas que resulta 

na degradação física, química e biológica do solo. A erosão provoca o aporte de sedimentos, 

promovendo o assoreamento de rios e lagos, comprometendo a qualidade da água e alterando a 

vida aquática, principalmente pela eutrofização das águas. 

Diferentes sistemas de cultivo apresentam variações quanto a massa de cobertura vegetal, 

propiciando aos agentes erosivos diferentes condições de exposição do solo. Os preparos 

conservacionistas proporcionam menor mobilização do solo e mantêm maior proteção da 

superfície com os resíduos culturais. A cobertura vegetal absorve a energia cinética da chuva, 

impossibilitando que atinja o solo e provoque desagregação (Bertoni e Lombardi Neto, 2012). 

O estudo da erosão hídrica visa quantificar os principais fatores a ela relacionados e avaliar 

sua influência em diferentes condições, admitindo estimativas de perdas de solo e de água e, com 

isso validar as práticas que possam minimizar os impactos da erosão (Santos et al., 2010). 

Panachuki et al. (2015) ressalta que informações referentes às perdas de solo e de água em 

cada sistema de exploração agropecuário possuem ampla importância, permitindo o 

estabelecimento de comparações quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos entre os 

sistemas utilizados, indicando para cada região o que melhor se adapta as suas condições 

específicas. Neste contexto, este trabalho objetivou avaliar as propriedades físicas do solo e 

perdas de solo e de água em diferentes sistemas de cultivo, sob chuva simulada. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi conduzido em área experimental da Universidade Estadual de Mato Grosso do 

Sul (UEMS), Unidade Universitária de Aquidauana (UUA), MS, no período compreendido entre os 

anos de 2010 e 2012. A região faz interface entre Cerrado e Pantanal com declividade média da 

área experimental de 0,03 m m-1.  

As avaliações foram realizadas nos seguintes tratamentos: mata nativa, milho (Zea mays L.), 

feijão (Phaseolus vulgaris), pinhão manso (Jatropha curcas L.), pastagem cultivada (Brachiaria 

ruziziensis), pastagem em estádio de degradação avançada e preparo convencional. 
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Nas áreas experimentais foram retiradas amostras indeformadas de solo, sendo 

centralizados nas profundidades de 0,05, 0,15 e 0,30 m para análises físicas de densidade do solo, 

porosidade total, macroporosidade e microporosidade do solo. 

As avaliações referentes às perdas de solo e de água, sob diferentes sistemas de manejo, 

foram realizadas mediante a aplicação de chuvas simulada, por meio de infiltrômetro de aspersão. 

O qual foi calibrado para aplicar a intensidade de precipitação de 60 mm h-1, ajustando-se a 

abertura e o número de fendas no obturador e a pressão de serviço. A área de ação do simulador 

de chuvas, ou área da parcela experimental consistiu em formato retangular, contendo 0,70 m2. 

Antes de se iniciar a coleta dos dados de escoamento superficial, as parcelas receberam um 

pré-molhamento com o objetivo de oferecer uniformidade nas condições de umidade. Para isso, o 

simulador foi calibrado para aplicar a intensidade de chuva de ±60 mm h-1, durante tempo 

suficiente para saturar o solo, sem que haja escoamento superficial. 

Após um intervalo de tempo de 24 h de ter sido feito o pré-molhamento das parcelas, se 

deram início as avaliações de perdas de solo e de água, com a coleta de trinta amostras do volume 

escoado em cada parcela, em recipientes de 1 litro, em intervalos de dois minutos entre cada 

amostra. A coleta da primeira amostra teve início quando foi verificado o escoamento inicial de 

água na calha coletora. 

No final das avaliações a campo, as amostras foram encaminhadas ao laboratório e 

permaneceram em frascos vedados até serem feitas as medições da massa de solo e do volume de 

água escoado. Para auxiliar no processo de decantação dos sólidos foram inseridas três gotas de 

ácido clorídrico (HCl a 37%) em cada frasco proveniente do campo. Após 24h de repouso dos 

frascos, foi retirado o excesso de água e seu volume quantificado, as amostras de material sólido 

colocadas em estufa, à temperatura de 60 ºC, por período de tempo necessário visando 

evaporação da água e a determinação do solo erodido. 

O delineamento experimental foi de blocos casualizados com sete tratamentos e quatro 

repetições para as avaliações de perdas de solo e água, massa seca, umidade do solo, tempo de 

início do escoamento e energia cinética, totalizando, portanto, 28 parcelas experimentais. Nas 

avaliações físicas de densidade do solo, macroporosidade, microporosidade e porosidade total 

foram utilizadas parcelas com tréplicas, totalizando 12 repetições. Para avaliar o efeito dos 

tratamentos, e obter estimativa da variância residual, foi realizada análise de variância dos dados 

obtidos, com posterior aplicação do Teste de Tukey a 5% de significância, para a comparação de 

médias. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As propriedades físicas do solo diferiram com as culturas analisadas e com a camada (Tabela 

1). A macroporosidade foi superior na pastagem cultivada e no preparo convencional em 39% em 
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relação a pastagem degradada, devido ao recente revolvimento do solo, o que não ocorre na 

pastagem degradada, por manejo inadequado do solo e da pastagem, refletindo no aumento da 

microporosidade.  

 

Tabela 1 – Valores de macroporosidade, microporosidade, porosidade total e densidade do solo em 

profundidade. 

 
*Médias seguidas com a mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si a 5% de significância pelo Teste de Tukey. Médias 

seguidas com a mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si a 5% de significância pelo Teste de Tukey 

 

Resultados ficaram análogos aos observados por Resende et al. (2012), que apresentou 

maiores valores de macroporosidade e porosidade total em área de mata nativa comparando com 

culturas anuais e pastagem, condicionando melhor qualidade física ao solo. Pois uma melhor 

qualidade física influencia importantes processos e fenômenos de importância agronômica e 

ambiental que ocorrem no solo, como retenção e infiltração de água, susceptibilidade à erosão, 

aeração, atividade microbiana. 

Segundo Bertol et al. (2004), no preparo convencional, o revolvimento do solo aumenta o 

volume total de poros, o armazenamento de ar e a permeabilidade na camada preparada, 

promovendo o desenvolvimento das raízes. Entretanto, abaixo da camada revolvida, inversamente 

ao que ocorre em mata nativa, essas propriedades apresentam o oposto da superfície, reprimindo 

o desenvolvimento do sistema radicular. 

Reichert et al. (2007) consideram que o desenvolvimento das plantas pode ser retardado, 

quando constatada macroporosidade inferior a 0,10 m3 m-3, devido à restrição do crescimento 

Camada Milho 
  

Feijão 
  Pinhão    Pastagem    Pastagem    Preparo  Mata  

    Manso   Cultivada   Degradada   Convencional Nativa 

(m) Macroporosidade (m3m-3) 

0,0 – 0,10 0,132 DEa  0,154 CDa  0,190 BCa  0,242 Aa  0,093 Ea  0,211 ABa  0,195 BCa 

0,10 – 0,20 0,085 Db  0,086 CDb  0,135 BCb  0,227 Aa  0,092 CDa  0,168 Bb  0,161 Ba 

0,20 – 0,40 0,071 Bb  0,063 Bb  0,116 Ab  0,097 ABb  0,088 ABa  0,100 Ac  0,091 ABb 

 Microporosidade (m3m-3) 

0,0 – 0,10 0,228 Aab  0,193 BCb  0,194 BCa  0,171 Cb  0,231 Aa  0,189 BCa  0,200 Bb 

0,10 – 0,20 0,235 Aa  0,205 BCa  0,191 CDa  0,178 Db  0,226 ABa  0,193 CDa  0,192 CDb 

0,20 – 0,40 0,217 Bb  0,202 BCDab  0,193 CDa  0,207 BCa  0,214 Ba  0,190 Da  0,249 Aa 

 Porosidade Total (m3m-3) 

0,0 – 0,10 0,360 BCa  0,346 Ca  0,384 ABa  0,413 Aa  0,325 Ca  0,400 Aa  0,395 ABa 

0,10 – 0,20 0,319 CDb  0,291 Db  0,326 BCDb  0,404 Aa  0,317 CDa  0,365 Bb  0,353 BCb 

0,20 – 0,40 0,288 BCc  0,264 Cc  0,309 ABb  0,304 ABb  0,302 ABa  0,290 BCc  0,333 Ac 

 Densidade do solo (Mg m-3) 

0,0 – 0,10 1,48 ABc  1,44 ABCc  1,43 BCb  1,32 Db  1,52 Ab  1,38 CDb  1,30 Db 

0,10 – 0,20 1,59 Ab  1,63 Ab  1,5 BCa  1,39 Db  1,56 ABb  1,4 CDb  1,38 Da 

0,20 – 0,40 1,66 ABa   1,7 Aa   1,56 Ca   1,6 BCa   1,62 BCa   1,63 ABa   1,44 Da 

 1 
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radicular. Este fato, provavelmente, contribuiu na redução da massa seca da pastagem degradada 

quando comparada com a pastagem cultivada (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Valores de massa seca, umidade inicial e final do solo (% a base massa), energia cinética 

da chuva simulada, relação de energia cinética da chuva simulada com a chuva natural (Ecs/Ecn) e início do 

escoamento superficial. 

 

MS= Massa seca, UI= Umidade inicial, UF= Umidade final, ECCS= Energia cinética da chuva simulada, IES= Início do escoamento 

superficial.* Médias seguidas com a mesma letra na linha não diferem entre si a 5% de significância pelo Teste de Tukey. 

 

Nas camadas superficiais da pastagem cultivada e do preparo convencional a densidade do 

solo apresentou resultados reduzidos, em torno 1,35 Mg ha-1, devido ao recente revolvimento do 

solo, transferindo a compactação para maiores profundidades pelo tráfego e contato dos 

implementos com o solo subsuperficial (Reichert et al., 2007).  

A massa seca vegetal diferiu estatisticamente entre as culturas, com destaque para a 

pastagem cultivada que apresentou 20,08 Mg ha-1. A produtividade de massa seca caracteriza-se 

pela capacidade produtiva de cada cultura, sendo esta influenciada pelo ambiente de cultivo. 

O feijão, milho e mata nativa apresentaram massa da cobertura vegetal de 2,98; 6,20 e 

10,20 Mg ha-1, respectivamente, proporcionando aumento de 30%. Sauter (2010) avaliando a 

massa seca de milho e feijão, verificou produtividade média de milho de 6,73 e 2,07 Mg ha-1 de 

feijão. 

A cobertura vegetal minimiza a ação direta das gotas de chuva sobre a superfície do solo, 

influenciando no tempo de início do escoamento superficial, e consequentemente na energia 

cinética da chuva simulada, além de manter a uniformidade de temperatura e umidade, 

favorecendo a atividade microbiana, agregação do solo e o desenvolvimento do sistema radicular. 

Na Figura 1 são apresentadas as regressões de perdas acumuladas de água após uma hora 

de coleta. As perdas acumuladas de água para preparo convencional, pastagem degradada, pinhão 

manso, feijão, milho e pastagem cultivada foram de 47,19; 36,63; 33,92; 29,75; 26,92 e 8,49.10-3 

m3 m-2, respectivamente, e na mata nativa não se verificou perdas devido à ausência de 

escoamento superficial. 

  
  

Milho 
  

Feijão 
  Pinhão   Pastagem   Pastagem   Preparo   

Mata 
       Manso   Cultivada   Degradada   Convencional   

MS (Mg ha-1)  6,20 c  2,98 d  0,00 e  20,08 a  5,40 c  0,00 e  10,20 b 

UI (%)  13,72 c  15,97 c  17,44 c  29,77 a  24,25 b  17,33 c  18,51 c 

UF (%)  23,71 bc  18,31 d  27,36 b  39,31 a  34,4 a  20,85 cd  25,24 bc 

ECCS (kJ m-2)  1,58 c  1,67 c  1,6 c  2,91 a  1,68 c  1,56 c  2,30 b 

Ecs/Ecn (%)  96,24 a  96,24 a  96,24 a  96,24 a  96,24 a  96,24 a  96,24 a 

IES (min.)   7,15 c   5,65 c   2,77 c   69,22 b   3,68 c   1,48 c   90,00 a 

 1 
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Estabelecendo uma análise comparativa entre as avaliações realizadas, verifica-se que o 

preparo convencional, pastagem degradada e pinhão manso foram os que apresentaram maiores 

perdas de água. Comparando o preparo convencional aos tratamentos pastagem degradada, 

pinhão manso, feijão, milho e pastagem cultivada houve redução de 22,38; 28,13; 36,96; 42,96 e 

82,01%. Isso ocorre devido à ausência de cobertura vegetal sobre o solo. Na pastagem degradada 

a redução do volume de macroporos e a distribuição natural irregular das touceiras favoreceram a 

acentuada perda de água. 

 

 

Figura 1 – Perdas acumuladas de água em áreas de milho, pinhão manso, pastagem cultivada, pastagem 
degradada, feijão, preparo convencional e mata nativa em Aquidauana-MS (fonte: autoria própria). 

 

Nas parcelas experimentais instaladas na área de mata nativa não foram verificadas perdas 

de solo e de água durante o intervalo de 90 minutos de aplicação da chuva simulada. A falta de 

escoamento superficial está relacionada à estruturação do solo em ambientes naturais, por 

possuir adequada macroporosidade e cobertura vegetal uniforme do solo, aumentando a 

rugosidade superficial do solo e facilitando a infiltração (Panachuki et al., 2015). 

Na Figura 2 são apresentadas as regressões de perdas acumuladas de solo após uma hora de 

coleta a partir do início do escoamento superficial. As perdas acumuladas de solo foram de 4,34; 

20,26; 65,62; 106,62; 353,32 e 387,84 g m-2, pastagem cultivada, milho, feijão, pastagem 

degradada, pinhão manso e preparo convencional, respectivamente. O plantio convencional e 

pastagem cultivada foram os tratamentos que obteve as maiores e as menores perdas de solo 

respectivamente, promovendo redução de 1.100% entre os tratamentos. 
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As acentuadas perdas acumuladas de solo no preparo convencional e no pinhão manso são 

justificadas pela ausência de cobertura vegetal, expondo a superfície do solo ao impacto direto 

das gotas de chuva, aumentando a desagregação das partículas, promovendo o selamento 

superficial, reduzindo a taxa de infiltração de água e, consequentemente, favorecendo o 

escoamento superficial e arraste de sedimentos (Bertol et al., 1997). 

 

 
Figura 2 – Perdas acumuladas de solo em áreas de milho, pinhão manso, pastagem cultivada, 

pastagem degradada, feijão, preparo convencional e mata nativa em Aquidauana-MS (fonte: 

autoria própria). 

 

A eficácia da pastagem cultivada na redução das perdas de solo deve-se a grande massa de 

cobertura vegetal presente na superfície do solo e as características de seu sistema radicular, que 

tem melhor controle das perdas de solo que leguminosas e atua como agente reestruturador da 

camada arável, agregando as partículas, tornando o solo resistente a desagregação pelo impacto 

das gotas de chuva. 

Santos et al. (2009) corroboram com os resultados obtidos neste trabalho e enfatizam a 

importância da cobertura vegetal na conservação do solo e da água. Em suas avaliações sobre 

técnicas de conservação de água e solo em cultivo do feijoeiro em Pesqueira-PE verificaram 

diferença entre 7 e 68 g m-2 para os tratamentos com maior e menor utilização de métodos 

conservacionistas nos valores de perdas de solo. 
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4. CONCLUSÃO 
 

A mata nativa apresenta menor densidade do solo e adequada distribuição da porosidade 

total entre a macroporosidade e microporosidade. Enquanto o manejo inadequado da pastagem 

degradada aumenta a densidade do solo e diminui consideravelmente a macroporosidade e a 

cobertura vegetal aumenta o tempo de início de escoamento superficial e reduz as perdas 

acumuladas de solo e de água na pastagem cultivada, mata nativa, milho e feijão, quando 

comparado ao preparo convencional e pinhão manso. 
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