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ATRIBUTOS FÍSICOS E INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO SOLO EM DIFERENTES 
SISTEMAS FLORESTAIS 

Karina Dos Santos Falcão1*; Felipe Das Neves Monteiro2; Roniedison da Silva Menezes3; Thiago 
Sandim Ximenes4 & Elói Panachuki5; Rafael da Silva Menezes6; Amanda Camargo Amaro7 

ABSTRACT – The infiltration of water is not able to influence the presence of water in the root 
zone. The work was carried out in the experimental area of the University Unit of Aquidauana - UUA 
/ UEMS, in the period comprised between August of 2012, in soil Dystrophic Red Argissolo in average 
variation of loamy-loamy sandy loam with average slope of 0 05 m m-1. The objective of this work 
was to evaluate the physical attributes of the soil and the infiltration of water in the soil in 
Eucalyptus with different ages and native forest, applied to precipitation of 60 mm h-1.The 
treatments were characterized as: Treatment 1: Eucalyptus area at the age of 6 months (AE-6); 2: 
Eucalyptus area, aged 1 year and 10 months (AE-1); Treatment 3: Eucalyptus area with regrowth 
conduction (2nd round) with age of 12 years and 10 months (AE-12); Treatment 4: Native forest 
area (AMN). For the evaluation of a water infiltration in an intensity test of 60 mm-1, using a 
portable computer simulator. The experimental design was prepared with blocks of four treatments 
and four replicates, making a total of 16 experimental plots. Total soil macroporosity and porosity 
values are higher in native forest área. Soil density values are higher in eucalyptus cultivation área. 
The rate of infiltration is higher in areas of native forest when compared to eucalyptus, in all 
evaluations evaluated. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A infiltração de água no solo consiste em um dos processos que melhor representam o balanço 

de água na zona das raízes. Desse modo, o conhecimento desse processo e das suas relações com 

as propriedades do solo é de essencial importância para o eficiente manejo do solo e da água 

(PANACHUKI, 2006). A taxa de infiltração está relacionada ao volume de água que atravessa a 

unidade de área da superfície do solo por unidade de tempo. No processo de infiltração de água no 

solo a taxa decresce com o tempo, atingindo um valor final constante (URCHEI & FIETZ, 2001).  

A utilização inadequada do solo e da água tem proporcionado aumento de áreas degradadas, 

alteração na qualidade da água disponível, além de modificar as características de infiltração 

inerentes do solo. A vegetação tem grande influência na manutenção das condições de porosidade 

do solo, tanto pelo desenvolvimento das raízes, quanto pela adição da matéria orgânica 

(RODRIGUES, 2010). A determinação da taxa de infiltração e a umidade do solo são elementos 

importantes que afetam o comportamento radicular das árvores de uma floresta. Eles são 

responsáveis pela diluição de nutrientes que são absorvidos e utilizados pelas plantas, para o seu 

crescimento e desenvolvimento (OLIVEIRA et al., 2011).  

Dessa maneira, o conhecimento referente às propriedades físicas do solo e infiltração de água 

em cada sistema florestal é de grande importância para o planejamento de suas atividades. Assim, 

o objetivo do trabalho foi avaliar se sistemas florestais de cultivo influenciam nas propriedades 

físicas e na infiltração de água no solo. 

2 – METODOLOGIA 

2.1 - Localização 

O estudo foi conduzido no município de Aquidauana, MS, em solo classificado como Argissolo 

Vermelho Distrófico de textura franco-arenosa, entre agosto de 2012 e julho de 2013. A região, que 

faz interface entre Cerrado e Pantanal, possui clima, classificado pelo sistema internacional de 

Köppen como AW, tropical quente, sub-úmido, com período seco entre abril e setembro e chuvoso 

entre outubro e março; possui, ainda, precipitação média anual de 1.400 mm e temperatura média 

anual de 24 ºC. A topografia da região é suavemente ondulada, com altitude média de 207 metros, 

sendo a declividade média da área experimental de 0,05 m m-1. 

2.2  - Delineamento experimental 

Tratamento 1: Área de eucalipto com idade de 6 meses (AE-6);  

Tratamento 2: Área de eucalipto com idade de 1 ano e 10 meses (AE-1);  
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Tratamento 3: Área de eucalipto com condução de rebrota (2ª rotação) com idade de 12 anos 

e 10 meses (AE-12);  

Tratamento 4: Área de mata nativa (AMN).  

A cultura do eucalipto para os tratamentos AE-1 e AE-6 foram implantadas em uma área 

manejada sobre o sistema de plantio convencional com duas passagens de grade pesada e uma de 

grade niveladora. O plantio dos clones foi feito em covas de 30x30x30 cm, possuindo 4 m entre 

linhas e 2,25 m entre plantas. O Eucalipto com 12 anos (AE-12) foi implantado no ano de 2001, com 

plantas com altura de 50 cm, em um espaçamento de 1,5 m entre plantas e 2,5 m entre linhas com 

covas de 15x15x15 cm.  

As avaliações na mata nativa foram realizadas em fevereiro de 2013. A área correspondia as 

características de vegetação primária e secundária, situada às margens de um rio intermitente, 

sendo denominada mata de galeria.  

2.3 - Determinações de infiltração e atributos físicos do solo 

Para estimar a taxa de infiltração estável de água no solo (TIE), foi utilizado um infiltrômetro 

de aspersão portátil desenvolvido por Alves Sobrinho, et al. (2008). Para estudos de erosão hídrica 

e infiltração de água no solo, os infiltrômetros de aspersão possuem grande eficiência na 

representação da chuva natural relacionados à erosão hídrica e energia cinética. Além do mais, 

permitem o ajuste de intensidade da chuva e sua duração conforme a localização geográfica 

(MOORE et al., 1983).  

Os bicos precipitadores do infiltrômetro foram posicionados a 3 uma altura de 2,30 m e 

regulados para aplicar uma intensidade de precipitação de 60 mm h-1 através do uso de um 

manômetro de pressão, aferindo-se a pressão de serviço nos bocais dos aspersores para 32 kPa.  

Para a determinação do cálculo da energia cinética de precipitação foi utilizado o programa 

computacional Ener-Chuva desenvolvido por Alves Sobrinho et al. (2001), considerando a altura do 

bico precipitador, pressão de serviço, a intensidade de aplicação no final de cada teste com o 

simulador de chuvas e o intervalo de tempo de aplicação das chuvas. A área de ação do 

equipamento ou área da parcela experimental (0,70 m2), foi contornada por um dispositivo de 

formato retangular, construído em chapas de aço galvanizado número 16, para permitir a obtenção 

do volume de água escoado superficialmente.  

Antes de se iniciar a coleta dos dados de infiltração, as parcelas receberam um pré-

molhamento com o objetivo de oferecer condições de umidade mais uniforme, constituindo-se um 

pré-requisito antes da aplicação da chuva artificial (Cogo et al., 1984). Para isso, o simulador foi 

calibrado para aplicar uma intensidade de chuva de 60 mm h-1, durante tempo suficiente para 

saturar o solo, sem que houvesse escoamento superficial e, consequentemente, carreamento de 

solo para a calha coletora.  
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Após o pré-molhamento das parcelas, as avaliações de infiltração de água tiveram início quando foi 
verificado o escoamento inicial de água na calha coletora. Foram coletadas trinta amostras do 
volume escoado em cada parcela, em recipientes de 1 litro, com intervalos de dois minutos entre 
cada amostra, conforme Panachuki et al. (2011). As amostras coletadas foram encaminhadas ao 
laboratório, em frascos vedados, para medição dos volumes de água escoados. 

As taxas de infiltrações foram quantificadas através da diferença entre a lâmina de água 

aplicada e a lâmina de escoamento superficial. A lâmina de escoamento superficial é obtida pela 

relação entre o volume de água escoado e a área da parcela experimental (PANACHUKI et al., 2011).  

Para os atributos físicos do solo, avaliou-se a densidade do solo, macroporosidade, microporosidade 

e porosidade total do solo, conforme relatado por Donagema et al. (2011). 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os maiores valores de macroporosidade foram estabelecidos em AMN e os menores em AE-6 

em todas as faixas de profundidades (Tabela 1). Lima et al. (2005) verificaram que os poros dos solos 

sob floresta, dentre vários outros fatores, foram oriundos de atividade biológica. Áreas sem 

interferência antrópica preservam as características naturais do ambiente devido a maior produção 

de serapilheira, interação entre os diferentes tipos de sistemas radiculares, e ação da fauna presente 

no solo (DEMARQUI et al., 2011). 

Nos tratamentos AMN e AE-6 verificou-se maiores valores de microporosidade, e este fato 

pode ter contribuído com uma melhor condição de armazenamento de água devido ao efeito de 

capilaridade e retenção de água que ocorre em maior intensidade nos microporos do solo (Tabela 

1), isso também ocorre com maior movimentação do solo, levando à perda da sua estrutura original, 

reduzindo volume de macroporos e aumentando o de microporos (PREVEDELLO et al., 2010).  

Tabela 1 – Macroporosidade (MAP), Microporosidade (MIP), Porosidade total (PT) e Densidade do solo (DS) 
em diferentes sistemas florestais. 

 
Tratamentos 

MAP  
(%) 

MIP 
(%) 

PT 
(%) 

DS  
(Mg m-3)  

 

  0,0 - 0,1 m   

AMN 19,65a 19,79a 39,44a 1,30c 
AE-12 15,54ab 11,31b 26,86b 1,67a 
AE-1 15,50b 13,13b 28,63b 1,57a 
AE-6 13,81b 21,98a 35,80a 1,46b 

0,1 - 0,2 m 

AMN 16,98a 19,00ab 35,32a 1,38c 
AE-12 15,10a 15,44bc 30,55b 1,62b 
AE-1 10,25b 14,21c 24,47c 1,74a 
AE-6 7,51b 22,11a 29,62b 1,64ab 

0,2 - 0,4 m 
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AMN 8,62ab 24,69a 33,32a 1,44b 
AE-12 13,32a 14,12b 27,45a 1,66a 
AE-1 9,64ab 19,30ab 28,95a 1,69a 
AE-6 6,27b 21,62ab 27,89a 1,74a 

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

 

A porosidade total do solo sofreu um efeito decrescente entre os tratamentos avaliados AMN 

> AE-6 > AE-1 > AE-12, assim como o inverso para o atributo densidade do solo AMN < AE-6 < AE-1, 

porém aumentando no tratamento AE-12. Cavenage et al. (1999) verificaram que os valores de 

porosidade total estiveram inversamente associados aos de densidade do solo, ou seja, quanto 

menor a densidade do solo, maior a porosidade total.  

Para a porosidade total, em todas as profundidades a mata apresentou valores superiores e 

valores inferiores de densidade do solo. Calonego et al. (2012) agregam isso a ausência de práticas 

ao solo, mantendo a sua estrutura intacta e evitando o processo de compactação. Os menores 

valores de densidade do solo observados para a mata nativa, em relação aos povoamentos 

plantados, possivelmente sejam devido à manutenção da matéria orgânica. Comportamento 

semelhante foi verificado por Martins et al. (2002), que estudaram as alterações dos atributos físicos 

do solo sob diferentes coberturas florestais e observaram que, na camada superficial, solos sob 

floresta nativa apresentaram menor densidade do solo que solos sob povoamentos florestais de 

Pinus sp., Eucalyptus sp. e Hevea brasiliensis. 

Nos diferentes tratamentos avaliados constatou-se que a área com mata nativa apresentou a 

maior cobertura vegetal e mostrou-se como uma área mais úmida, resultando no maior tempo de 

início do escoamento superficial de água (Tabela 2). Tratando-se da energia cinética da chuva 

simulada, verifica-se que não houve diferença entre os tratamentos avaliados. Com isso pode-se 

concluir que os intervalos de tempo para o início do escoamento superficial foram análogos. 

Tabela 2 – Valores médios de umidade inicial e final do solo, intensidade de precipitação aplicada (Ip), 
energia cinética da chuva simulada (Ecs), para os diferentes tratamentos na área experimental em 

Aquidauana – MS. 

Umidade (%) AE-1 AE-12 AE-6 AMN 

Inicial 9,49 11,73 13,35 18,51 
Final 15,86 15,83 16,07 25,24 

Ip (mm h-1) 60 60 60 60 
Ecs (KJ m-2) 1,73 1,59      1,52 1,43 

 

No sistema AMN não verificou-se diminuição acentuada na taxa de infiltração e apresentou a 

maior taxa de infiltração (Figura 1).  Observa-se que os sistemas AE-1 e AE-12 apresentaram valores 
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aproximados, pouco menores que o sistema AMN. Zwiets et al. (2011) também constataram que a 

infiltração é maior em área de mata nativa do que em solos com diferentes cultivos.  

 

Figura 1 - Taxa de Infiltração de água no solo sobre diferentes manejos florestais (mm h-1). 

O sistema AE-6 apresentou a menor taxa de infiltração, isso pode ser justificado pela menor 

macroporosidade existente (Tabela 1). Barcelos et al. (1999) admitem que uma área de eucalipto 

recentemente antropizada pode proporcionar uma diminuição na macroporosidade do solo e 

apresentar um menor percentual de cobertura vegetal sobre a superfície do solo, favorecendo assim 

a formação do selamento superficial, pelo impacto das gotas de chuva sobre o solo desnudo, 

diminuindo portanto, a taxa de infiltração.  

O tratamento AMN apresentou a maior taxa de infiltração, em torno de 39,08 mm h-1, 

contrastando com o tratamento AE-6 que exibiu uma taxa de infiltração por volta de 12,41 mm h-1, 

verificando uma redução de aproximadamente 31,76% em sua taxa de infiltração. WENDLING et al. 

(2012) relatam a maior taxa de infiltração em mata nativa se deve ao ambiente conservado e 

protegido de ações antrópicas. Tal fato pode favorecer uma melhor agregação do solo e em 

consequência maior infiltração de água, como constatado por Cavichiolo et al. (2005). 

4 – CONCLUSÕES 
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Valores de macroporosidade e porosidade total do solo são superiores em área de mata 

nativa; 

Valores de densidade do solo são maiores em área com cultivo de eucalipto; 

A taxa de infiltração é maior em áreas de mata nativa quando comparado ao eucalipto, em 

todas as idades avaliadas. 
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