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ABSTRACT – Water erosion is a natural phenomenon, however anthropogenic action interferes with its 

intensity. This event is considered a problem at a global level and increasingly affects the areas destined 

to food production due to inadequate soil management. Consequently, erosion increases and can 

compromise the food supply to the population. This work aimed to evaluate the relationship between 

rainfall erosivity and soil loss in different agricultural production systems. The work was developed in the 

experimental area of the State University of Mato Grosso do Sul, in Aquidauana - MS, in a soil classified as 

typical dystrophic Red Argisol, from flat to gently undulating topography with a mean slope of 0.03 m m -1. 

Soil losses were determined under natural rainfall conditions. Experimental plots with dimensions of 

3.5 x 22.15 m2 were used in favor of the slope of the land. The following treatments were considered: SE - 

soil without cultivation (control); PC - soil cultivated with maize (Zea mays) under conventional tillage; 

PD - soil cultivated with corn under no - tillage system. The SE treatment presented losses of soil 9 and 

309 times higher than the treatments PC and PD respectively. In addition, in relation to efficiency in soil 

loss reduction, PD treatment proved to be more efficient than PC. The results show that although rainfall 

erosivity is one of the most active factors in the process of water erosion, the management system also 

exerts a great influence on it. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 
A erosão hídrica consiste em um fenômeno natural de desagregação, transporte e deposição de 

partículas de solo que pode ser acelerado pela ação do homem. O processo erosivo ocasiona o 

empobrecimento químico e degradação física do solo, a inutilização da área, potencialização das 

enchentes, além de assoreamento e eutrofização dos recursos hídricos. De acordo com Machado et al. 

(2013), a erosão vem tornando-se cada vez mais frequente em todo mundo, ocorrendo em diferentes 

graus de intensidade. 

A recuperação das áreas atingidas e os impactos ambientais gerados pela erosão hídrica 

necessitam de grande investimento econômico, inviabilizando a recuperação destas áreas. Segundo 

Ramos (2013), quando a erosão hídrica ocorre em situações extremas dificilmente os esforços para 

recuperação serão eficazes. Conforme Dechen et al. (2015), as perdas de solo estimadas para o Brasil são 

de 616,5 milhões de toneladas ao ano, podendo gerar custos da ordem de 1,3 bilhão de dólares ao ano. 

A elevada taxa de precipitação é responsável pela maior parte da erosão dos solos e pelo transporte 

de sedimentos (GOOVAERTS, 1999). Grande parte das pesquisas sobre erosão consiste na medição da 

influência dos diferentes fatores determinantes no processo, a fim de possibilitar estimativa de perdas de 

solo e selecionar práticas que as reduzam ao máximo. Para a avaliação e predição das perdas de solo por 

erosão, a Equação Universal de Perda de Solo (USLE) (WISCHMEIER e SMITH, 1978) e a versão revisada 

(RUSLE) (RERNARD et al, 1997) tem sido o modelo mais utilizado em todo o mundo. Essa equação engloba 

um conjunto de fatores como a erosividade da chuva, a erodibilidade do solo, a topografia, o uso e 

manejo do solo e as práticas conservacionistas de suporte. 

A movimentação do solo associada à ocorrência de chuvas erosivas ocasiona a desagregação do solo, 

facilita o selamento superficial, reduz a taxa de infiltração e aumenta o escoamento superficial da água 

no solo, que de acordo com Castro et al. (2012) transporta nutrientes, matéria orgânica, sementes e 

defensivos agrícolas, além das partículas de solo em suspensão. Assim, gradativamente ocorre o 

empobrecimento dos solos agrícolas, além de geração do assoreamento e poluição dos mananciais. 

A cobertura vegetal reduz a energia cinética da chuva e a capacidade do escoamento em 

desagregar e transportar sedimentos e forma uma rede, semelhante a um filtro, a qual provoca a 

deposição de sedimentos, especialmente os de maior diâmetro, transportados pela enxurrada (COGO et 

al., 1984; BERTOL et al., 1997; PANACHUKI et al., 2015). 

Assim o objetivo deste experimento foi avaliar a influência do cultivo de milho sob preparo 

convencional e plantio direto nos atributos físicos do solo e nas perdas de solo por erosão hídrica 
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em Argissolo Vermelho distrófico e também as características da chuva do Ecótono Cerrado- Pantanal 

Sul-Mato-Grossense. 

 

2 - METODOLOGIA 

 
O experimento foi conduzido entre dezembro de 2015 e março de 2016, no município de 

Aquidauana – MS (latitude Sul de 20º 20’, longitude Oeste de 55º48’, e altitude média de 191 m). A região 

está inserida no ecótono Cerrado-Pantanal. O clima classificado pelo sistema internacional de Köppen é 

tropical quente sub-úmido, com registros de precipitação média anual de 1.400 mm e temperatura média 

anual de 24 ºC. O solo, identificado por Schiavo et al. (2010), é classificado como Argissolo Vermelho 

distrófico típico, fisicamente profundo, moderadamente drenado e com textura franco-arenosa 

(EMBRAPA, 2006). A topografia da região é do tipo plana a suavemente ondulada e a declividade média 

da área experimental é de 0,03 m m-1. 

A quantidade total de chuvas e a intensidade de precipitação pluviométrica foi registrada através 

de pluviogramas diários obtidos pela estação agrometeorológica. Cada chuva foi segmentada em 

intervalos de 5 minutos, com amplitude de registro de 10 mm de altura precipitada e 0,2 mm como 

menor escala de leitura. Foram considerados como eventos independentes aqueles que 

apresentaram intervalo de 6h de ocorrência e com precipitação pluvial inferior a 1mm. Os eventos 

em que ocorreram o escoamento superficial foram considerados erosivos e separados para a 

determinação da erosividade. 

As chuvas classificadas como erosivas foram processadas para a determinação do índice de 

erosividade EI30 conforme metodologia proposta por Wischmeier & Smith (1978). Para cada 

seguimento de chuva foi calculada sua energia cinética unitária; o somatório destas, gerou a energia 

cinética da chuva. O EI30 foi obtido através do produto entre energia cinética de cada chuva e sua 

intensidade máxima em 30 minutos. 

Os tratamentos foram aplicados em duas repetições, e tanto o preparo do solo quanto a 

semeadura foram realizados a favor do declive, sendo caracterizados da seguinte forma: 

Tratamento 1. Solo descoberto: o solo foi preparado com uma aração e duas gradagens e a superfície 

mantida permanentemente livre de vegetação e desprovida de crosta superficial (parcela padrão da 

USLE e RUSLE), representando, ainda, a testemunha para os demais tratamentos. 

Tratamento 2. Milho (Zea mays) sob preparo convencional: Solo submetido a duas arações e cultivado 

com milho sob preparo convencional, anteriormente cultivado com soja-milho (2012/1013), soja-

nabo forrageiro (2013/2014) e crotalária (Crotalaria juncea - 2014/2015). 

Tratamento 3. Milho (Zea mays) sob semeadura direta: Solo não revolvido cultivado com milho 

onde a semeadura foi realizada diretamente no sulco de semeadura, anteriormente cultivado com 
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soja-milho (2012/1013), soja-nabo forrageiro (2013/2014) e crotalária (Crotalaria juncea - 2014/2015). 

As avaliações das perdas de solo foram realizadas em parcelas com as dimensões de 22,15 x 3,5 m 

(77,52m2), dispostas no campo, com o comprimento a favor do declive. As parcelas foram delimitadas nas 

laterais e extremidade superior por chapas de aço galvanizado, e na extremidade inferior por calha 

coletora de enxurrada, conforme modelo da parcela padrão da USLE (WISCHMEIER & SMITH, 1978) 

e da RUSLE (RENARD et al., 1997). 

A calha está conectada por meio de um cano PVC a um tanque de sedimentação, com 

capacidade para 500 litros, distando seis metros da calha e em nível inferior à esta, o que facilita o 

escoamento do material para o interior do tanque. Este primeiro tanque está conectado por meio de 

divisor de enxurrada do tipo “Geib”, com nove janelas divisórias, a um segundo tanque de 

armazenagem, também com capacidade para 500 litros. O segundo tanque recebe apenas o volume 

de enxurrada correspondente a um nono do volume excedente do primeiro tanque. 

A coleta e processamento das amostras, para os cálculos das perdas de solo foi de acordo com 

metodologia sugerida por Cogo (1978). As amostras obtidas após cada evento erosivo foram utilizadas para 

determinação da concentração de sedimentos na enxurrada e da massa de sedimentos em 

suspensão. 

A razão de perda de solo (RPS) em cada cultura foi calculada pelo quociente entre a perda de solo 

ocorrida no tratamento com a cultura e a ocorrida no tratamento solo sem cultivo. 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os valores de precipitação pluvial e o índice de erosividade correspondente ao período 

estudado estão apresentados na Figura 1. A precipitação total do período do experimento foi de 708,6 

mm, correspondendo a 50% da precipitação média anual que é de 1.400 mm. A erosividade foi de 6.453,36 

MJ mm ha-1 h-1; isto é explicado pelo fato das chuvas mais intensas na região ocorrerem neste período, 

que corresponde aos meses entre novembro e abril. 

Durante o mês de janeiro foi observado o maior número de chuvas erosivas de todo o período, 

sendo esse o período com maior índice de erosividade, com EI30 acumulado ao longo do mês de 3.170,3 MJ 

mm ha-1 h-1 correspondendo a 49% de toda a erosividade e 49,6% de toda precipitação ocorrida durante 

o experimento. Nota-se que as datas com maiores erosividades foram os dias 24/03/2016 e 26/01/2016 

com uma precipitação correspondente a 22,12 e 15,6% do total precipitado respectivamente. A chuva 

ocorrida no dia 24/03/2016 apresentou o índice de erosividade de 1.427,2 MJ mm ha-1 h-1; esse único 

evento apresentou uma erosividade 1,13 vezes maior que o valor encontrado por Carvalho et al. (2009) em 

experimento semelhante realizado no município de Seropédica-RJ. 
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Figura 1 - Valores de precipitação pluviométrica e erosividade das chuvas referente ao período do experimento no 

munícipio de Aquidauana-MS. 

 
 

De acordo com Bertoni e Lombardi Neto (2012) maiores valores de precipitação e erosividade 

normalmente indicam maiores perdas de solo. No entanto, não foi este o resultado encontrado, 

sendo o maior índice de erosividade, que ocorreu no dia 24/03/2016, não representou o maior valor de 

perda de solo conforme demonstrado na Tabela 1. Possivelmente a cobertura vegetal da cultura que 

estava em seu estágio final de desenvolvimento reduziu as perdas de solo. Segundo Panachuki et al. 

(2015) a cobertura vegetal depositada sobre o solo, em sistemas conservacionistas como o plantio 

direto, atenua o efeito da energia cinética da chuva tendo como consequência redução do processo de 

erosão hídrica. Além disso, a presença de resíduos vegetais sobre a superfície do solo aumenta 

gradativamente o conteúdo de matéria orgânica do solo nos sistemas conservacionistas, favorecendo a 

elevação da macroporosidade do solo e, com isso, a infiltração e a aeração do solo. 

Os valores de perdas de solo variaram de 0,05 kg ha-1, a 6.970,1 kg ha-1 no sistema plantio direto e solo 

desnudo, respectivamente. Durante o experimento as maiores perdas foram verificadas no solo desnudo. A 

maior e a menor massa de solo perdida ocorreram no dia 31/01/2016, apesar deste dia ter um dos menores 

volumes de chuva encontrado no período, foi o qual ocorreu o maior valor de perda de solo no solo 

desnudo e o menor do sistema plantio direto. A ocorrência de chuvas de maior intensidade que 

antecederam este evento favoreceram o selamento superficial do solo. Isso pode ter ocasionado uma 

concentração do fluxo de água com a formação de caminhos preferenciais de escoamento, elevando a sua 

capacidade de transportar partículas mais grosseiras de solo (PANACHUKI et al., 2006). O selamento 

superficial não ocorreu no sistema de plantio direto devido a presença da palhada sobre a superfície do solo 

que dissipou a energia cinética do impacto das gotas de chuva e como consequência possibilitou que 
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parte da água chegasse ao solo mais lentamente, favorecendo sua infiltração. 

Tabela 1 - Valores médios de perda de solo (kg ha-1) por erosão hídrica e em um Argissolo Vermelho Distrófico em 

Aquidauana – MS. 

Chuva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE sistema solo descoberto; PC: sistema milho sob preparo convencional; PD: sistema milho sob sistema 
de plantio direto; PS: perda de solo (kg/ha); RPS: razão da perda de solo entre o sistema de manejo e o 

solto descoberto; Con%: eficiência no controle em relação ao solo descoberto. 

 
Nos sistemas com cultivo tanto o plantio direto quanto o preparo convencional ambos 

apresentaram perdas semelhante no início de desenvolvimento das culturas, isso devido à baixa cobertura 

do solo proporcionada pela cobertura vegetal ocasionando contato direto da ação das gotas de chuva ao 

solo. À medida em que a cultura se desenvolveu, proporcionou maior cobertura do solo, atuando como 

barreira física contra o impacto da gota de chuva. 

Data 
  (mm)  

SE PC 
 

Kg ha-1 

PD 

12/12/2015 26 8,78 4,26 4,57 

19/12/2015 12,5 31,43 34,94 4,06 

30/12/2015 27 106,59 6,09 0,12 

03/01/2016 30 431,17 103,24 16,91 

04/01/2016 21 869,99 103,2 5,54 

05/01/2016 25,7 192,87 87,98 0,77 

08/01/2016 16 34,06 15,82 1,14 

11/01/2016 44,1 88,47 27,43 4,58 

13/01/2016 41 484,26 29,61 5,77 

14/01/2016 61 4.820,78 1.986,18 7,95 

15/01/2016 42,5 789,61 6,34 1,08 

26/01/2016 55 73,47 55,1 1,51 

31/01/2016 15,4 6.970,10 0,64 0,05 

10/02/2016 33 116,42 3,26 0,81 

18/02/2016 30,5 102,1 1,45 0,47 

22/02/2016 75,8 6.933,50 35,2 10,47 

24/02/2016 32 274,69 1,37 1,73 

09/03/2016 18 7,72 0,2 0,44 

24/03/2016 102,1 803,9 10,8 6,79 

Total 708,6 23.139,91 2.513,11 74,76 

RPS - - 0,109 0,003 
Con % - - 89,14 99,68 
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O sistema de plantio direto foi deliberadamente superior no controle das perdas de solo 

comparado ao plantio convencional, apresentando uma eficiência no controle de 99,68% em relação 

ao solo exposto enquanto o plantio convencional apresentou 89,14%, apontando mais um aspecto positivo 

para este sistema. O fato de se mostrar melhor no controle da erosão se deve à manutenção de cobertura 

vegetal do solo, e também ao fato de que este sistema preconiza o não revolvimento do solo, fazendo com 

que haja manutenção da estrutura física do solo. 

O total de solo perdido pelo sistema convencional é 33,9 vezes superior ao sistema do plantio 

direto, podendo esta diferença estar associada ao revolvimento do solo que ajuda na desagregação do 

mesmo pulverizando as partículas de solo que em menores tamanhos são mais facilmente carregadas. 

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. Entretanto, abaixo da camada 

revolvida, essas propriedades apresentam o oposto da superfície, pois a pulverização do solo favorece o 

entupimento dos poros em sub-superfície dificultando o movimento de água em profundidade 

favorecendo o escoamento superficial. 

 

4 - CONCLUSÕES 

 
O sistema plantio direto apresentou-se como mais eficiente no controle das perdas de solo, 

reduzindo em 99,68% do total das perdas em relação ao solo desnudo e 97,03% em relação ao sistema 

de plantio convencional. 

Eventos de chuva de menor intensidade antecedidos por eventos de maior intensidade podem 

aumentar significativamente a massa de solo perdido por erosão hídrica enfatizando a necessidade da 

utilização de práticas conservacionistas. 
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