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ERODIBILIDADE INTER E INTRA-SULCOS DUM LATOSSOW VERMELHO

ESCURO TEXTURA ARGIWSA DA REGIÃO DE JABOTICABAL - SI' 

Autor: Marcílio Vieira Martins Filho 

Orientador: Prof. Dr. Vicente de Paula Pereira 

O objetivo do presente trabalho é estudar as 

erodibilidades intersulcos (Ki) e intra-sulcos ou em sulcos 

(Kr) e o cisalhamento hidráulico (Tc), em condições de solo 

não compactado e compactado, num Latossolo Vermelho-Escuro 

textura argilosa, na fazenda de ensino e pesquisa da FCAV/ 

UNESP, em Jaboticabal - SP. 

A área experimental de 1000 m2 foi subdivi

dida em duas sub-áreas A~ e A2. A sub-área A2 foi compac

tada pelo tráfego intenso dum trator de pneus, onde infor

mações de resistência à penetração e outras propriedades 

físicas e químicas do solo foram determinadas. 

Dez parcelas de 1.50 fi de largura por 0,50 fi 

de comprimento foram utilizadas para avaliar Ki, na primei

ra metade de cada uma das duas sub-áreas, com o uso de simu 

lador de chuvas. Seis sulcos pré-formados de 9,00 m de com

primento foram utilizados para a avaliação de Kr, na segun

da metade de cada uma das sub-áreas, fazendo-se uso de chu-



va simulada e fluxos adicionais de água aplicados nas cabe

ceiras dos sulcos. Nesta fase do experimento, tan1bém o ci

salhamento hidráulico foi determinado através de medidas de 

parâmetros hidráulicos nos sulcos. 

Foi verificado que modificações em proprie

dades físicas do solo como densidade (ds) e resistência à 

penetração (RP) afetam a erodibilidade solo. Um aumento 

médio de 9,23 % na ds e de 99,60 % na RP induziram a um 

decréscimo em Ki. O valor de Ki nos intersulcos não compaQ 

tados foi 4,6 vezes maior que nos intersulcos compactados 

(0,46 x 106 vs. 0,10 X 106 kg s m- 4 ). A erodibilidade Kr 

nos sulcos não compactadoB (SNC) foi 12 % maior que a 

obtida nos compactados (SC ), ou seja, 7,76 x 10-3 vs. 6,92 

X 10-3 s m-~, respectivamente. Já o cisalhamento hidráulico 

crítico médio nos SC foi 56 % do valor obtido nos SNC 

(2,48 vs. 4,42 N m- 2 ). 

As reduções em Ki e Kr, em condições compac

tadas, foram atribuíudas às menores susceptibilidades ao 

destacamento pelo impacto das gotas da chuva e às forças 

cisalhantes, devido ao aumento da resistência do solo com à 

compactação, respectivamente. 

As variações em Ki foram relacionadas signi

ficativamente com várias propriedades do solo. As diferen

ças para Kr e Tc não foram significativas, quando se com

parou solo compactado com não compactado. O cisalhamento 

hidráulico crítico apresentou correlações significativas 

com algumas outras propriedades do solo. A erodibilidade em 
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sulcos não pôde ser explicada por qualquer unla das proprie

dades analisadas. 

Contudo. os resultados indicam que as 

modificações nas propriedades físicas do solo, devido à 

compactação, são fatores importantes que podem contribuir 

para uma redução ou para um aumento na erodibilidade dos 

solos, Ki e Kr. 
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THE INTERRILL AND RILL ERODIBILITIES OF CLAY TEX.TURE DARK 

RED LATOSOL FROM JABOTICABAL-SP 

study the 

and the 

Author: Marcílio Vieira Martins Filho 

Adviser: Prof. Dr. Vicente de Paula Pereira 

The objective of the present work is to 

interrill (ki) and rill (kr) soil erodibilities 

hidraulic shear (Te), under different soil 

compaction leveIs for a Darked red Latosol located in the 

UNESP farm near Jaboticabal, in São Paulo State, Brazil. 

Ten small interrill plots, each of then 

measuring 1,50 x 0,50 m, for each of the soil compaction 

leveIs were established at the experimental location to 

evaluate Ki under rainfall simulation. Six other ridged 

plots on each soil compaction leveIs were also established 

to evaluate the Kr under rainfall simulations, plus a flow 

added in increments at the head of each rill. 

It was verified that changes in the soil 

physical properties. such as density and soil strength 

affect, the soil erodibilities. The average increase in 

soil density from 9,23 % and penetrometer resistance from 

99,60 %, resulted in a Ki and Kr decrease. The value of Ki 



xxiv 

in the interril under uneompaeted soil was 4.6 times of 

that value observed for soil eompaeted ( 0.46 x 106 vs. 

0.10 X 106 kg s m- 4 ). The ri 11 erodibility in the ridged 

plots, with uneompaeted soil (SNC) was 12 % of that for 

eompaeted soil (Se ): that is, 7.76 x 10-3 vs. 6.92 X 10-3 

respeetively. The average hidraulie shear in the 

SC was 56% of that for SNC (2.48 vs. 4.42 N m-2 ). 

The reduetions in Ki and Kr~ under soil 

eompaetion, were attributed to the smaller suseeptibility 

to detaehement by raindrop impaet and to the shear forees~ 

due to the soil strength increases with the eompaetion. 

The variations in Ki were assoeiated with 

severa 1 properties evaluatad. Differenees in Kr and Te were 

not signifieantly, when was eompared the eompaeted soil 

with the uneompaeted soil. The Te was eorrelated with some 

properties of the soil. Kr was not readily explained by any 

of the soil properties evaluated. 

The results indieated that ehanges in soil 

properties. by soil eompaetion, are important faetors that 

eontribute to reduee or to inerease the soil erodibilites, 

Ki and Kr. 



1. INTRODUÇÃO 

o processo de erosão do solo é constuido 

pela desagregação e transporte de suas particulas. A 

equação universal de perdas de solo (EUPS), proposta por 

WISCHMEIER & SMITH (1978), tem sido o modelo de avaliação 

da erosão hidrica mais utilizado até o momento. Através 

deste modelo já se estimou a erosão global, incluindo 

erosão em lençol e em sulcos, para as terras com os mais 

diversos usos e manejos de culturas. 

A maior critica no uso desta equação tem 

sido que, mesmo nas regiões onde seus parâmetros já tenham 

sido determinados, por ser um modelo estatistico baseado em 

estudos de muitos anos, com diversas parcelas experimen

tais, só prevê valores médios anuais. A referida equação 

não é válida, por exemplo, para a determinação de perdas de 

solo para uma chuva qualquer isolada, nem mesmo para condi

ções idênticas às quais ela foi deduzida. 

Em função da dificuldade operacional e finan 

ceira em se determinar a erodibilidade, em condições de caro 

po, como foi proposto por WISCHMEIER & SMITH (1978). para 

cada unidade de solo. diversos pesquisadores têm trabalhado 
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para avaliar a erodibilidade por métodos indiretos. 

WISCHMEIER et a1. (1971) propuseram um nomograma, no qual a 

erodibilidade do solo é avaliada em função de algumas 

características e propriedades do solo como distribuição de 

particulas primárias quanto ao tamanho, matéria orgânica, 

estrutura e permeabilidade. 

Mais recentemente, DENARDIN (1990) propôs um 

modelo introduzindo alguns parâmetros físicos e químicos 

para estimar a erodibilidade do solo, tendo por base o 

nomograma proposto por WISCHMEIER et a1. (1971). 

Em todos os trabalhos citados anteriormente, 

os autores têm conceituado a erodibilidade do solo como 

sendo praticamente constante. Com o avanço da ciência do 

solo, alguns conceitos têm sido revistos e hoje a erodibi

lidade é considerada uma propriedade dinâmica, a qual pode 

ser alterada por modificações nas propriedades do mesmo, 

principalmente, com a adição de material orgânico e compac

tação. 

Atualmente, sabe-se que os solos possuem 

diferentes susceptibilidades à erosão hídrica. Alguns solos 

são mais afetados pelo impacto das gotas de chuva, o que 

promove a sua desagregação, enquanto que outros são mais 

susceptíveis à erosão quando há a formação de sulcos. Desta 

forma, um solo mais susceptivel ao sulcamento deverá rece

ber tratamento diferente dum outro mais susceptível ao 

impacto, na escolha de práticas de controle a erosão, quan-
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do da elaboração dum planejamento conservacionista. 

Pelo exposto, a determinação da erodibili

dade do solo implica no estudo das forças que atuam nos 

processos erosivos, separando-se o efeito do impacto das 

gotas de chuva, com conseqüente escoamento laminar e o 

efeito do escoamento superficial concentrado na forma de 

sulcos. 

Matemática e 

Com o 

devido 

microcomputadores~ o 

avanço da Ciência da Modelagem 

ao vasto uso e disponibilidade de 

Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos e outras entidades federais desenvolveram o 

projeto "Water Erosion Prediction Project" (WEPP) buscando 

uma nova técnica, mais precisa para se estimar a erosão 

hídrica, na qual os efeitos da erosão intra-sulcos* ou em 

sulcos e intersulcos* são considerados separadamente. Esta 

técnica representa um progresso em relação à EUPS. pois o 

WEPP leva em consideração os avanços nos estudos da erosão: 

Hidrologia e Hidráulica. 

Para o desenvolvimento deste novo modelo, 

muitas foram as contribuições dos trabalhos realizados por 

LAFLEN et a1. (1987) e ELLIOT et a1. (1989), onde alguns 

parâmetros hidráulicos foram utilizados para um melhor en

tendimento do processo erosivo. Isoladamente, VILAR (1987), 

* Neologismo = palavras novas. 
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no Brasil, desenvolveu um trabalho teórico neste sentido, 

tendo testado seu modelo apenas para a condição particular 

de rampa desprovida de cobertura. 

Para fins de planejamento agricola no Brasil 

inexistem~ até o momento, estudos sobre a erosão em sulcos 

e intersulcos da maneira apresentada por LAFLEN et a1. 

(1987) e ELLIOT et a1. (1989). Em reuniões cientificas. no 

Brasil, têm sido apresentados alguns trabalhos relativos 

apenas à erodibilidade intersulcos. Dada à complexidade do 

método para a determinação da erodibilidade em sulcos, até 

o momento, não têm sido apresentados trabalhos baseados 

nesta nova técnica. 

Uma pesquisa visando estudar as erodibili

dades, devidas às erosões em sulcos e intersulcos, para 

solos representativos. em niveis regionais, no Estado de 

São Paulo, seria de grande importância, para o efetivo 

controle da erosão. Há que se considerar. também, que 

muitas áreas cultivadas no Estado de São Paulo apresentam 

problemas relativos à compactação, como conseqüência da 

adoção de manejos inadequados, o que afeta em muito a 

erodibilidade dos solos de algumas regiões. 

Em função do exposto, o presente trabalho 

tem por objetivo o estudo da erodibilidade inter e intrA 

sulcos e da variação de cisalhamento hidráulico critico, 

em condições de solo não compactado e compactado, para um 

Latossolo Vermelho-Escuro textura argilosa da região de 
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Jaboticabal - SP. 



2. REVISÃO DE LITERATURA. 

2.1. Considerações gerais 

o entendimento do processo de erosão do solo 

tem sido objeto de estudo de muitos pesquisadores. ELLISON 

(1947) definiu a erosão do solo como sendo um processo de 

desagregação, transporte e deposição de particulas do solo 

pelos agentes erosivos. 

A susceptibilidade de um dado solo à erosão 

tem sido expressa por um fator. denominado erodibilidade. 

nos diferentes modelos de predição de perdas de solo usados 

no mundo, desde a década de cinqüenta. No modelo de 

WISCHMEIER (1959), a relativa erodibilidade dum solo foi 

referida como sendo um fator K. Esse fator é um dos 

parâmetros da equação universal de perdas de solo proposta 

por WISCHMEIER & SMITH (1965) e revista por WISCHMEIER & 

SMITH (1978), a qual é apresentada abaixo: 

A = R x K x LS x C x P [2.1] 



onde, 

A = quantidade de perdas de solo (t/ha); 

R = erosividade da chuva (MJ mm/ha h); 

K = erodibilidade do solo (t ha h/ha MJ mm); 
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LS = fator que descreve o efeito do declive e do com

primento de rampa (adimensional); 

C = fator cobertura e manejo do solo (adimensional); 

P = fator relativo às práticas conservacionistas 

(adimensional). 

o fator K pode ser obtido experimentalmente. 

segundo WISCHMEIER & SMITH (1978), no campo, em parcelas 

unitárias padrões (22,13 m de comprimento e 9% de declivi

dade) mantidas, permanentemente, descobertas e com preparo 

do solo no sentido do declive. Sob tais condições os fato

res LS, C e P assumem valores unitários e a equação [2.1] 

pode ser resolvida para K, o qual iguala-se a AIR. 

OS solos diferem em suas susceptibilidades 

ao destacamento de suas partículas pelo impacto de gotas da 

chuva e pelo fluxo de água, devido às suas inerentes e 

diferentes propriedades físicas, químicas e mineralógicas. 

Em algumas das conhecidas propriedades físicas que afetam a 

erodibilidade incluem-se os teores de óxidos de Fe e AI, a 

distribuição do tamanho das partículas primárias, o teor de 

matéria orgânica, a estrutura do solo, o teor de umidade 

inicial e o envelhecimento e as pontes eletroquímicas 
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(GRISSINGER. 1966; WISCHMEIER & MANNERING, 1969; WISCHMEIER 

et a1., 1971; BUBENZER & JONES, 1971; PARTHENIADES. 1972; 

ROMKENS et a1., 1977). 

A erodibilidade do solo como proposta no 

modelo de WISCHMEIER & SMITH (1978) é considerada como 

sendo global, porque inclui, num único parâmetro, os 

efeitos dos processos de erosão intersulcos e em sulcos. 

Vários pesquisadores (WISCHMEIER et a1., 

1971; FREIRE, & PESSOTI, 1974; EL-SWAIFY & DANGLER, 1977; 

HOLZHEY & MAUSBACH, 1977; RESCK et a1., 1981; PEREIRA et 

a1., 1985; MARTINS FILHO, 1987; FREIRE et a1., 1992) tra

balharam com métodos diretos e indiretos para se estimar a 

erodibilidade global para vários tipos de solo no exterior 

e no Brasil. 

DENARDIN (1990) propôs um modelo no qual 

parâmetros físicos e químicos foram utilizados para estimar 

a erodibilidade global do solo, com base no nomograma 

proposto por WISCHMEIER et a1. (1971). Para a elaboração 

deste modelo 31 solos do Brasil e 46 dos EUA foram utili

zados. A análise de regressão múltipla linear. para os so

los do Brasil, indicou que os parâmetros permeabilidade, 

matéria orgânica, óxido de alumínio extraível por ácido 

sulfúrico e 

0,50 mm foram 

para estimar 

a fração areia compreendida 

as variáveis independentes 

o fator erodibilidade. O 

entre 2,00 e 

significativas 

coeficiente de 

determinação desse modelo foi 0,9005. Na análise de regres-
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são linear múltipla para o conjunto de solos do Brasil e 

EUA. o autor obteve um coeficiente de determinação de 

0,9767. Neste último modelo" os parâmetros "M" (WISCHMEIER 

et a1., 1971), permeabilidade. diâmetro médio ponderado das 

partículas menores que 2,00 mm e o produto de matéria 

orgânica pela areia menor que 0,10 mm foram as variáveis 

independentes, significativas para se estimar K numa ampla 

variedade de solos. 

Em estudos mais recentes. o processo erosivo 

tem sido estudado levando-se em consideração a origem do 

sedimento erodido identificando-se dois processos distin

tos: erosão intersulcos e em sulcos (FOSTER 1982; LAFLEN et 

a1 .• 1987; ELLIOT et a1., 1989). Consequentemente, os 

modelos mais recentes de perdas de solo, por erosão. in

cluem a erodibilidade determinada para as áreas intersulcos 

e em sulcos separadamente. 

2.2. Contribuições para o entendimento do parâmetro ero

dibilidade intersulcos (Ki) 

A erosão intersulcos é causada principalmen 

te pelo impacto das gotas de chuva (LATTANZI et a1 .• 1974). 

Quando as gotas tocam o solo estas dissipam a energia que 

possuem nas partículas que contactam. causando o destacamen 

to e liberação das mesmas, as quais são então carreadas 

pela enxurrada (PEREIRA, 1989 e LIEBENOW et a1., 1990). 
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Trabalhos de diversos pesquisadores têm 

demonstrado que a erosão intersulcos é função de vários 

fatores. 

LATTANZI et a1. (1974), SINGER & BLACKARD 

(1982) e WATSON & LAFLEN (1986) verificaram que a erosão 

intersulcos é afetada pela declividade, resistência do 

próprio solo e intensidade da chuva. PARK et a1. (1982) 

além destes fatores consideram também a rugosidade do solo. 

LATTANZI et a1. (1974) determinaram que as 

perdas de solo por erosão intersulcos. em áreas com 20% de 

declive, foram aproximadamente o dobro daquelas obtidas em 

áreas com 2% de declividade, enquanto que a combinação da 

erosão intersulcos e em sulcos, propiciou um fator de 

aumento de 20 vezes nas perdas de solo por erosão. 

SINGER & BLACKARD (1982) apresentaram 

resultados relativos ao efeito da declividade, quando 

estudaram as relações entre ângulo de inclinação e erosão 

intersulcos para declives superiores a 50%, mostrando que 

as propriedades do solo e 08 efeitos do declive não são 

independentes. Os citados autores observaram, ainda, que as 

taxas de perdas de solo aumentavam rapidamente com o 

aumento da declividade de 35 para 40% e, então, tornavam-se 

praticamente constantes. Tal fato, segundo explicaram os 

citados autores, poderia ser devido, parcialmente, às con

dições experimentais de curtos declives quanto ao compri

mento, mas é realidade que devido a elevados ângulos de de-
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clive há menor efeito do impacto direto das gotas d~água da 

chuva na superficie do solo. SINGER & BLACKARD (1982) infe

riram. em função dos resultados que obtiveram, que em decli 

ves elevados, o fluxo de água, ao invés do impacto, pode 

dominar o processo de erosão e, neste caso. um solo com 

textura fina pode resistir à erosão por causa de uma alta 

resistência ao cisalhamento. 

A declividade, uma propriedade superficial, 

afeta, também. a erosão intersulcos (LIEBENOW et al., 

1990). O aumento da declividade acelera a erosão inter

sulcos numa extensão bem menor que para a erosão em sulcos 

(WATSON e LAFLEN, 1986). 

YOUNG & ONSTAD (1978) relacionaram as quan

tidades de solo erodido de áreas intersulcos com a agrega

ção, estabilidade de agregados, teor de matéria orgância e 

distribuição do tamanho de particulas. Concluiram que solos 

com alto grau de agregação e agregados relativamente está

veis em água são menos susceptiveis à erosão intersulcos 

que os mais pobremente agregados. 

MEYER & HARMON (1984) estudaram a suscepti

bilidade de solos agricolas à erosão intersulcos nos EUA. 

Verificaram que os solos pobremente agregados e altamente 

siltosos eram mais erodiveis quando comparados aos 

altamente argilosos. Através de análises de regressões 

simples observaram que a erosão correlacionou-se melhor com 

a porcentagem de argila ( < 2 ~), potencial da água 



(1500 kPa), cálcio trocável, soma de bases e 

orgânica. Todas as correlações foram negativas. 
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matéria 

Estes dois últimos estudos contribuíram para 

que alguns autores utilizassem a estabilidade de agregados 

como um índice de erodibilidade (YOUNG, 1984; BATHKE & 

BLAKE, 1984; ALBERTS & WENDT. 1985). 

BAJRACHARYA et al. (1992) encontraram 

correlações negativas entre erodibilidade intersulcos (Ki) 

e parâmetros medidos como. teor de carbono orgânico (CO), 

agregados estáveis em água (> 0,25 e > 0,50 mm) e 

correlações positivas entre Ri e dispersibilidade do solo. 

A resistência do solo, medida por um pene

trômetro ou por uma grimpa cisalhante, tem sido considerada 

por alguns autores (CRUSE & LARSON. 1977; AL-DURRAH & 

BRADFORD, 1981; NEARING & WEST, 1988) como um dos fatores 

que afetam a erodibilidade do solo. 

O destacamento do solo, devido ao impacto 

das gotas 

resistência 

de 

do 

chuva, 

solo ao 

foi inversamente 

cisalhamento por 

relacionado à 

CRUSE & LARSON 

(1977) e AL-DURRAH & BRADFORD (1981). Esses 

mostraram que o estresse efetivo, induzido pelo 

negativo da água. aumenta a resistência do solo ao 

pelas gotas d'água da chuva. Segundo KEMPER & 

autores 

potencial 

salpico 

ROSENAU 

(1984) a sucção da água, a qual causa estresse efetivo, 

trabalha no sentido de unir o solo e aumentar a coesão do 

mesmo. FORMANEK et 81. (1984) demonstraram que o poder de 
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coesão do solo, o qual foi tomado como um índice de erodi

bilidade, aumenta com o logarítmo do estresse efetivo, que 

foi considerado como sendo igual ao potencial mátrico da 

água. AL-DURRAH & BRADFORD (1981) concluíram que a resis

tência à penetração é geralmente baixa em altos teores de 

umidade e vice-versa. 

AL-DURRAH & BRADFORD (1982) determinaram a 

existência de uma correlação altamente significativa entre 

ângulo de salpico e resistência do solo ao cisalhamento, a 

qual foi medida utilizando-se um penetrômetro de impacto. 

Foi verificado, também, que uma baixa resistência do solo 

resultou na formação de uma larga cavidade na superfície 

deste com saliências nas bordas (bulbo), num maior 

destacamento de partículas devido ao estresse cisalhante de 

um fluxo de água radial e, num maior ângulo de salpico com 

a horizontal. O desenvolvimento da referida cavidade. ou 

bulbo, tem sua intensidade determinada pela magnitude de 

carga, área de aplicação e características de deformação do 

solo (AL-DURRAH & BRADFORD, 1982). Os dois primeiros 

parâmetros. magnitude da carga e área de aplicação, são 

determinados pelo tamanho da gota e velocidade no instante 

do impacto. Já o último. características de deformação do 

solo, é influenciado por propriedades deste como estrutura, 

resistência ao cisalhamento e histórico de estresses. 

Em condições de alta resistência do solo ao 

cisalhamento, a profundidade e o volume do bulbo são peque-
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nos. Contudo, em solos com baixa resistência ao cisalhamen

to, após a formação do bulbo, em suas superfícies. o es

tresse compressivo é transformado em estresse cisalhante, 

através da região 

jacto lateral de 

de contato sólido-líquido devido a um 

água (AL-DURRAH & BRADFORD, 1982). Se-

gundo HUANG et a1. (1982) a velocidade deste jacto lateral 

é maior que a da gota d~água no instante do impacto. Por

tanto, a quantidade de solo destacado, nesta fase, será 

determinada pelo estresse cisalhante do fluxo radial atuan

do no fundo, nos lados da cavidade e na parte circular do 

bulbo. Esta quantidade é dependente da magnitude da defor

mação que toma lugar nos estágios precoces de formação da 

cavidade e, também de forças coesivas do solo resistindo ao 

estresse cisalhante (AL-DURRAH & BRADFORD, 1982). 

A carga, devido ao salpico, e o ângulo de 

impacto são afetados pelas forças de fricção e coesão entre 

as partículas e, pela deformidade do solo. Cada uma destas 

propriedades contribui diferentemente na determinação da 

carga e do ângulo de salpico. A deformidade do solo, segun

do AL-DURRAH & BRADFORD (1982), tem influência direta no 

ângulo de salpico e indireta na carga de salpico (mg / 

gota). As forças coesivas entre partículas, por outro lado, 

têm maior efeito na determinação da carga, já que o desta

camento é, em princípio, causado pelo fluxo que cisalha o 

solo, na base e nos lados da cavidade. 

Outros fatores que também influenciam a 



susceptibilidade de 

são: a infiltração 

mento, 

solo. 

encrostamento 

de 

15 

um solo à erosão intersulcos 

água, umidade iniciaL sela-

e rugosidade superficial do 

A infiltração de água no solo refere-se ao 

movimento da água dentro do perfil (BAVER~ 1966). Já a taxa 

na qual a água entra no solo é chamada de capacidade de 

infiltração. 

Qualquer redução no volmne de poros totais, 

segundo YOUNG & VOORHEES (1982)~ reduz a capacidade 

de armazenamento de água~ infiltração e a condu-

tividade hidráulica na saturação ou próximo a ela, o 

que afeta 

erosão. 

a enxurrada e as perdas de solo por 

MOLDENHAUER e LONG (1964) afirmaram, ainda, 

que o decréscimo da taxa de infiltração de água no solo é a 

principal causa de aumento do escoamento superficial e 

erosão do solo. 

se lamento 

buir para 

mesmo. 

A umidade inicial do solo 

superficial 

uma menor 

são fatores que 

taxa de infiltração 

e/ou o seu 

podem 

de 

contri

água no 

Em solos úmidos a taxa de infiltração é 

menor do que em solos secos~ devido ao elevado gradiente de 

tensão entre as camadas superficiais dos primeiros (COSTA, 

1979) . 
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Ron~ens (1979)~, citado por BRADFORD et al. 

(1987a)~ definiu selamento superficial como sendo a fase 

inicial ou fase de wnedecimento na formação de uma crosta 

e, encrostamento propriamente dito como a subsequente fase 

de secagem. 

BRADFORD et 81. (1986) desenvolveram uma peQ 

quisa com o objetivo de avaliar os efeitos da formação de 

um selamento superficial e subsequente secagem, na quanti

dade de solo destacado pelo simples impacto de uma gota 

d'água. 

Para a pesquisa desenvolvida por BRADFORD et 

al. (1986) vinte solos, com textura variando de arenosa a 

argilosa, foram testados. Os autores verificaram que o sal

pico para a condição sem encrostamento variou de 8,9 a 61 

mg / gota e, de 0,8 a 13,7 mg / gota para a condição com 

encrostamento. O salpico foi correlacionado. em ambas as 

condições, com a resistência dos solos de textura fina; 

contudo, para solos arenosos e franco - arenosos pesquisas 

adicionais foram recomendadas pelos referidos autores, para 

1 ROMKENS, M.J.M. Soil crusting-when crusts form and quan-

tifyng their effects. In: INFILTRATION RESEARCH PLAN-

NING WORKSHOP, PART l, Washington, 1979. Reports. 

Washington, U. S. Department of Agriculture Ag-

riculture Research Service, 1979. p.36-39. 
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modelar resistência versus salpico para condições com en

crostamento. 

BRADFORD et e1. (1987a) avaliaram o efeito 

do selamento superficial na infiltração, e~xurrada e des

tacamento do solo por salpico, para vinte solos com textura 

variando de arenosa a argilosa, numa primeira etapa de pes

quisa. Determinaram que o selamento superficial causou uma 

redução na taxa de infiltração, a qual variou de 1,2 a 36 

mm/h. e um aumento na resistência ao cisalhamento que osci

lou de 2,6 a 42,3 kPa. resultando num decréscimo nas perdas 

de solo que variaram de 13,3 a 56,8 g / 5 mino A perda de 

solo total. salpico e lavagem correlacionaram-se significa

tivamente. 

Com base em dados de infiltração e resistên

cia ao cisalhamento, BRADFORD et e1. (1987a) sugeriram que 

algumas propriedades do solo se alteram continuamente du

rante um evento de erosão. Estas mudanças nas caracteris

ticas superficiais do solo causam, segundo os pesquisado

res, diferenças na quantidade de erosão durante uma forte 

chuva. Ainda segundo esses autores, o destacamento de par

tículas do solo intersulcos é, às vezes, um processo depen

dente e influenciado por mudanças nas propriedades físicas, 

com o tempo, como selamento superficial e desenvolvimento 

de crostas. 

BRADFORD et 81. (1987b), numa segunda etapa 

de trabalho, avaliaram que, com o desenvolvimento de uma 
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superfície selada~ havia uma diminuição na taxa de infil

tração, salpico e erosão por lavagem, e um aumento na 

resistência ao cisalhamento do solo. Relataram, também, que 

a extensão do selamento superficial é extremamente dependeu 

te da textura do solo, e observaram que o mesmo foi pequeno 

para dois solos arenosos e para um solo argiloso, porém 

maior nos de textura média. Outra observação destes autores 

foi que um decréscimo em porosidade e um aumento na resis

tência ao cisalhamento, resultou em menor perda de solo. 

Ainda segundo BRADFORD et a1. (1987b), com o desenvolvimen

to do selamento superficial a porção de perdas devido ao 

salpico, em relação às perdas totais de solo, diminui e a 

porcentagem de solo tranportado por um fluxo de água aumen

ta. A porcentagem de salpico decresce, porque o ângulo de 

projeção por salpico diminui quando a superfície se torna 

mais resistente ao impacto das gotas d'água da chuva (AL

DURRAH & BRADFORD, 1982). 

Uma outra propriedade superficial importan

te, também relacionada com a infiltração de água no solo e 

erosão intersulcos, é a rugosidade não orientada (aleató

ria) do solo. ALBERTS et a1. (1989) têm apontado esse fator 

como uma das variáveis que influencia a componente hidro

lógica do processo de erosão, além da densidade do solo e 

condutividade hidráulica. A rugosidade não orientada é uma 

microvariação do relevo da superfície do solo (VOORHEES et 

a1., 1979). 
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Segundo ALBERTS et a1. (1989) a rugosidade 

pode, freqüentemente, estar associada ao preparo do solo; 

entretanto qualquer operação de distúrbio do solo cria ru

gosidade. Ainda de acordo com os citados autores, a rugosi

dade superficial tem sido positivamente correlacionada ao 

armazenamento de água da chuva em pequenas depressões, e à 

resistência hidráulica do solo a um fl~xo de água superfi

cial. Os torrões com superfícies rugosas têm amnentada a 

infiltração, diminuindo a erosão, comparativamente a tor

rões com superfícies lisas (JOHNSON & MOLDENHAUER, 1979). A 

rugosidade do microrelevo, provavelmente, mantém alta a ta

xa de infiltração, devido a um aumento no represamento 

depressional e maior gradiente hidráulico, o que mantém uma 

elevada condutividade como resultado de descontinuidades no 

desenvolvimento de uma superfície encrostada (FREEBAIRN et 

a1. > 1989). 

Um parâmetro bastante associado à declivi

dade é o comprimento de rampa. Nesta linha de pesquisa 

PEREIRA (1989) estudou as perdas de solo, num Latossolo 

Vermelho-Escuro textura argilosa, devidas ao impacto de 

gotas de chuva simulada e de comprimento de rampa. O refe

rido autor concluiu que rampas com até 1,00 m de comprimen

to só sofrem erosão intersulcos, enquanto que as maiores 

que este comprimento apresentam erosão em lençol e em sul

cos. Também ficou evidenciado que o comprimento da rampa 

afeta a erosão em sulcos. 
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2_3. Modelagem do processo de erosão intersulcos 

ELISON (1947) e FREE (1960) sugeriram ser a 

erosão intersulcos proporcional à intensidade de chuva 

elevada a um expoente? o qual, segundo estes autores, 

oscila em torno de 2. 

MEYER (1981) relatou que o efeito da inten

sidade de chuva na erosão intersulcos poderia ser expresso 

como: 

E = a Ih 

onde, 

E = taxa de erosão intersulcos (g/m2 s); 

a = coeficiente; 

I = intensidade de chuva (mm/h); 

b = um expoente. 

[2.2] 

Uma equação básica para a determinação da 

taxa de destacan~nto de solo pelo impacto das gotas d~água 

da chuva foi proposta por FOSTER (1982): 

Di = 0,0138 Ki 12 [2.3] 

onde, 

Di = taxa de erosão intersulcos (kg/m2 h); 
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Ki = erodibilidade intersulcos (kg h/N m2 ) e; 

I = intensidade de chuva (mm/h). 

o Ki da equação [2.3] segundo FOSTER (1982) 

pode ser utilizado como o fator K da EUPS. Entretanto, res

salta o autor que o Ki pode ser maior ou menor que K, por

que este fator da EUPS reflete conjuntamente a erodibili

dade intersulcos e em sulcos. Para esta taxa, usando-se a 

erosão em sulcos como um guia, se um solo em particular 

parece especialmente susceptível ao sulcamento, o Ki pode 

ser reduzido a 1/3 do valor K da EUPS (FOSTER, 1982), e se 

o solo for menos susceptível ao sulcamento, Ki, pode ser 

aumentado em 1/3 (FOSTER et al., 1977). MEYER & HARMON 

(1984) encontraram uma boa correlação positiva entre 

erodibilidade intersulcos e o fator K da EUPS. 

Trabalhos desenvolvidos por MEYER & HARMON 

(1984) e WATSON & LAFLEN (1986) concordaram com MEYER 

(1981) em 

intensidade 

que a erosão intersulcos é 

de chuva, numa taxa 

afetada pela 

aproximadamente 

proporcional ao quadrado desta. GILLEY & FINKNER (1985) 

afirmaram que as características das gotas impactantes 

poderiam influir na quantidade e na natureza dos materiais 

destacados do solo pelo impacto. Posteriormente, WATSON & 

LAFLEN (1986) demonstraram que a massa de partículas ero

didas é dependente das propriedades da chuva, das super

ficiais e das do solo. 



22 

No caso particular de solos argilosos, MEYER 

(1981) concluiu que a erosão intersulcos não seria 

proporcional ao quadrado da intensidade de chuva. Poste

riormente, WATSON & LAFLEN (1986) refutaram esta alegação e 

atribuíram as variações nos expoentes de intensidade de 

chuva, obtidos por MEYER (1981), a outros fatores e não ao 

teor de argila. 

A erodibilidade intersulcos (Ki) do solo foi 

significativamente relacionada à resistência ao cisalhamen

to medida após uma chuva, através de modelos de predição de 

erosão que incluíam a intensidade de chuva. a declividade e 

a resistência ao cisalhamento (WATSON & LAFLEN, 1986). Os 

modelos encontrados por esses autores foram: 

D = 0,00109 Ta-O • 43 Ik.6s (sene)O.26 

D = Ta-O • 43 Ik.6B (7,4 10-4 sene + 5,6 10-4 ) 

D = Ta-O • 40 Ik.s5 (7,4 10-4 sene + 3,9 10-4 ) 

onde, 

D = erosão intersulcos (g/m2 .s) 

Ta = resistência ao cisalhamento (KN/m2); 

I = intensidade de chuva (l/s); 

e = ângulo do declive. 

(2.4] 

[2.5] 

[2.6J 
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Para os três modelos anteriormente apresen

tados o coeficiente de determinação foi 0.84 e a erodibi-

1idade Ki foi considerada diretamente proporcional a TaC • O 

expoente c foi -0,43, -0,43 e -0,40 para as equações ante

riormente descritas, respectivamente. Estes expoentes indi

cam que com o aumento da resistência ao cisa1hamento há uma 

diminuição na erodibi1idade intersu1cos do solo. 

LAFLEN et a1. (1987) propuseram um modelo 

para erosão intersu1cos como sendo: 

Di = Ki 12 [2.7] 

onde, 

Di = taxa de erosão intersu1cos (kg m- 2 s-~); 

Ri = erodibi1idade intersu1cos (kg s m- 4 ); 

I = intensidade de chuva (m s-~). 

Pelo modelo de LAFLEN et a1. (1987) a 

erodibi1idade intersu1cos seria uma medida 

sedimento transferido para os sulcos, como uma 

intensidade de chuva elevada ao quadrado. 

da taxa de 

função da 

L1EBENOW et a1. (1990), ao analisarem uma 

coleção de resultados de erodibi1idade intersu1cos. obtidos 

em solos cultivados dos EUA, concluíram que a taxa de 

erosão intersu1cos varia com a intensidade de chuva, tipo 

de solo e declive. Em função desta análise, os autores 



24 

citados, propuseram uma equação para a determinação da ero

dibilidade intersulcos (Ki). Para a proposição desta 

equação. trabalhos conduzidos por LATTANZI et alo (1974); 

MEYER (1981); FOSTER (1982); SINGER & BLACKARD (1982); 

WATSON & LAFLEN (1986) e Meyer & Harmon2 (1987) citados 

por LIEBENOW et alo (1990) foram importantes. 

A equação proposta por L1EBENOW et alo 

(1990) foi a seguinte: 

Ki = Di / ( 12 Sf) [2.8] 

onde, 

Di = taxa de erosão intersulcos (kg m-2 S-1); 

Ki = erodibilidade intersulcos (kg s m- 4 ); 

I = intensidade de chuva (m S-1); 

Sf = fator declividade~ refletindo a limitação de tran~ 

porte pelo fluxo de água superficial em pequenos 

declives. 

Uma expressão estável para Sf que computa 

2 MEYER. L.D. & HARMON, W.C. ~ row-8ideslQ~e length anã 

steepness affect 

American Society 

interrill erosion. St. Joseph, 

of Agricultural Engineers, 1987. 

(ASAE. paper No. 87-2007) 
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variações no declive, é dada por: 

Sf = 1,05 - (0,85 . exp (-4 . sen (s))) [2.9] 

onde, 

s = ângulo do declive em graus. 

Pelo exposto, a erodibilidade intersulcos 

pode ser definida como uma medida da taxa de sedimento 

transferido para os sulcos em função da intensidade de 

chuva (ALBERTS et a1., 1989) e de um fator de declividade 

(LIEBENOW et a1., 1990). 

2.4. Contribuições para o entendimento do parâmetro ero

dibilidade intra-sulcos ou em sulcos (Kr) 

Geralmente a enxurrada em superfícies de 

solos erodíveis está concentrada em muitos canais, mas 

pequenos e bem definidos (FOSTER, 1971; MEYER et a1., 

1975). A erosão nestes canais é a erosão em sulcos. Todo o 

sedimento destacado das áreas intersulcos é suposto se 

mover lateralmente para os sulcos. O fluxo de água nos 

sulcos transporta estes sedimentos, bem como os sedimentos 

destacados dos próprios sulcos. Conseqüentemente, o 

movimento dominante de sedimento erodido, declive abaixo, é 

por fluxo de água nos canais. 



26 

A erosão ocorrendo ao longo dos sulcos, de

pende diretamente da hidráulica do fluxo de água no ca

nal. Em contraste, a erosão ocorrendo nas áreas entre os 

sulcos depende, primeiramente, do impacto das gotas de água 

da chuva e depois de um fino filme de água (FOSTER et a1., 

1984). O fluxo nos sulcos transporta várias das partículas 

destacadas pelo impacto das gotas de chuva declive abaixo. 

A perda de sedimento devido a um fluxo de 

água, é limitada pela quantidade deste disponível para 

transporte ou pela capacidade de transporte do fluxo 

(FOSTER. 1982). Se o sedimento excede a capacidade de 

transporte do fluxo ocorre a deposição. 

LAFLEN et a1. (1987) afirmaram que quando a 

água flui num canal há a ação de uma forca, na direção do 

fluxo, no leito do mesmo, a qual é conhecida como cisalha

mento hidráulico, forca trativa. forca cisalhante ou de 

arraste. Esta força é dependente da unidade de peso de 

água, profundidade do fluxo de água e energia do declive 

(HANSON, 1990b). 

A capacidade de transporte de sedimentos 

está intimamente relacionada a um valor crítico de 

cisalhamento, denominado por diversos autores (MEYER, 1964; 

FOSTER & MEYER, 1972 e LAFLEN et a1 .• 1987) cisalhamento 

hidráulico crítico, que se constitui no cisalhamento hi

dráulico abaixo do qual não ocorre destacamento de par

tículas do solo. Uma típica relacão linear entre cisalha-
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mento hidráulico e erosão em sulcos foi apresentada por 

LAFLEN et a1. (1987). O intercepto desta relação linear ob

tida entre destacamento de particulas em sulcos e cisalha

mento hidráulico nos fornece o valor do cisalhamento hi

dráulico critico. ALBERTS et a1. (1989) relatou que o ci

salhamento hidráulico crítico é um importante fator nos mo

delos de erosão em sulcos. 

HANSON (1989) sugeriu três regiões de análi

ses para descrever a relação entre a taxa de erosão em sul

cos (Dr) e cisalhamento do solo (T). A região I seria aque

la onde Dr é relativamente pequena e ocorre nunl cisalhamen

to menor que o critico. Na região 11 a taxa de Dr aumenta e 

o cisalhamento ocorre num valor maior que o critico. Na po

sição intermediária entre as regiões I e 11 ocorre o cisa

lhamento critico. Nas regiões I e 11 ocorrem os fenômenos 

de erosões superficiais, enquanto que a tipica erosão des

crita na literatura (erosão global) é a que ocorre na re

gião 11. A região 111 é citada como sendo a de erosão em 

massa. Esta erosão em massa ocorre quando o estresse na in

terface solo / água é maior que a resistência da macroes

trutura do leito do canal, causando a separação de grandes 

pedaços de material coeso passíveis de serem removidos. 

A taxa de erosão intra-sulcos ou em sulcos 

(Dr) pode ser influenciada por inúmeras variáveis como 

distúrbios do solo devido ao preparo, consolidação, bio

massa viva de raízes, incorporação de residuos, congela-
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mento e descongelamento, e compactação do solo (ALBERTS et 

al., 1989). 

o preparo do solo tem sido apontado por 

diversos autores como um fator importante no processo de 

erosão em sulcos. 

MOLDENHAUER & KOSWARA (1968) afirmaram que 

as erosões mais intensas ocorrem, em geral, nos solos que 

tenham sido recentemente arados e gradeados. A aração 

destaca da superfície do solo torrões de vários tamanhos 

resultando numa camada heterogênea. Usualmente os torrões 

são reduzidos de tamanho pela aração e gradagem do 

solo. 

Segundo FOSTER (1982), algumas vezes, o 

preparo do solo é um mecanismo que cria um suprimento de 

agregados destacados. Isto parece tornar o solo muito mais 

susceptível à erosão em sulcos que à erosão intersulcos 

( FOSTER, 1982). 

ALBERTS et alo (1989) informaram que a 

rugosidade, oriunda do preparo ou de operações que provocam 

distúrbios no solo, pode influenciar a erosão em sulcos. 

Comentaram. também, que o preparo ou as referidas operações 

podem dar origem à rugosidade do solo orientada e aleatória 

(não orientada). 

A rugosidade orientada surge quando o solo é 

arranjado num caminho regular por implementos de preparo 

do mesmo. Nestes caminhos orientados, principalmente se fo-
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rem no sentido morro abaixo, a enxurrada pode se concentrar 

e o fluxo de água, escoando, dar origem à erosão em 

sulcos. 

A rugosidade não orientada pode 

capacidade de transporte. Esta rugosidade forma 

ou obstáculos que represam o fluxo de água 

reduzir a 

depressões 

em mi-

crodepressões, reduzindo 

referido fluxo e podendo 

(FOSTER, 1982). 

a capacidade de transporte do 

causar considerável deposição 

A consolidação, também. tem sido apontada 

como um fator que pode alterar a erodibi 1 idade do solo 

intra-sulcos ou em sulcos. Alguns autores têm atribuído 

um decréscimo na erodibilidade do solo, principalmente em 

sulcos, com o tempo após o preparo, a um aumento na den

sidade e resistência devido à ocorrência do fenômeno de 

consolidação. A consolidação pode ser definida como o au

mento da estabilidade do solo, a qual ocorre por causa de 

um estresse efetivo neste. Os estresses efetivos são in

duzidos por potenciais mátricos negativos da água no so

lo, os quais ocorrem durante a redistribuição de uu1idade 

após uma chuva (NEARING et al., 1988). Segundo BROWN et 

alo (1990), porém, a consolidação é um processo natural, 

por exemplo, de umedecimento e secagem, que aumenta a esta

bilidade da massa do solo. 

NEARING et alo (1988) definiram a estabi

lização mecânica de uma massa de solo como qualquer proces-
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so que tenda a aumentar o número ou a resistência das liga

ções interpartículas ou interagregados. Estas ligações au

mentam a resistência ao destacamento por um fluxo superfi

cial de água (Sargunam 3, 1973 e Kandiah 4, 1974 citados 

por NEARING et a1., 1988). Um pequeno aunlento do potencial 

da água no solo resultou num grande aumento da resistência 

ao cisalhamento em experimento desenvolvido por BRADFORD & 

GROSSMAN (1982). Os mesmos autores demonstraram que há 

variações sazonais e anuais da resistência do solo ao 

cisalhamento. Os fatores que potencialmente influenciam a 

estabilidade mecância de um solo incluem o tempo (MITCHELL, 

1960; BJERRUM & LO, 1963) e o histórico de estresses 

efetivos (LAMBE & WHITMAN. 1969; TOWNER & CHILDS, 1972 ). 

O poder cisalhante tem sido significativamente corre

lacionado à erosão potencial de solos em canais com 

3 SARGUNAM, A. Influence of mineralogy. pore fluid 

composition and structure on the erosion of cohesive 

soils. Transactions Qf ~ ASAE. St. Joseph, 32(3): 

696-700, 1988. Apud DissertatiQn 

73:32300, 1973. 

Abstracts, Davis, 

4 KANDIAH, A. Fundamental aspects of surface cohesive 

soils. Transactions Qf ~ ASAE, St. Joseph, 32(3): 

696-700. 1988. Apud Dissertation 

7fi:15440, 1974. 

Abstracts, Davis, 
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fluxos de água (Flaxmanõ , 1962 citado por BRADFORD & 

GROSSMAN, 1982) e quantidade de solo destacado pelo 

impacto das gotas d~água da chuva (CRUSE & LARSON. 1977). 

NEARING & WEST (1988) relataram que índices 

de resistência ao cisalhamento são freqüentemente usados 

para predizer a susceptibilidade do solo à erosão. 

NEARING et a1. (1988) relataram que os prin

cipais fatores que desestabilizam a resistência do solo à 

erosão são o cultivo e o congelamento. Segundo os mesmos 

autores a resistência à erosão aumenta com o tempo após o 

preparo. Esta última afirmativa já havia sido observada em 

experimentos realizados por Meyer & HarmonB (1981), citados 

por NEARING et a1. (1988), quando avaliaram a erosão in

tersulcos, num solo franco-siltoso. sob duas condições. 

5 FLAXMAN, E.M. A method of determining the erosion poten-

tial of cohesive soils. SQJ..l Science Society 

Qf America Journal. Madison, 46: 685-688, 1982. Apud 

LA" S.H. /Comroission.Q.f Land Erosion, .. s.1. ", .5.9.: 114-

123, 1962. 

6 MEYER, L.D. & HARMON, W.C. Soil erosion and eediment 

characterietice of typical eoile and land usee in the 

Goodwin Greek catchment. In: STREAM CHANNEL STABILITY, 

.. e " 1. .. • .. e" d." Apendix G" .. s" 1. .. , .. e " ed ... , 1981. 

G2-G64. 
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Numa primeira condição o solo havia sido recentemente 

preparado e na outra o solo não estava sendo cultivado a 

cerca de 5 meses. Em ambas as condições o solo estava nú. O 

coeficiente de erosão intersulcos foi aproximadamente 80 

vezes maior para a condição de preparo recente, indicando 

uma elevada taxa de erosão intersulcos para o solo pertur

bado. O preparo modifica propriedades físicas superficiais 

e propriedades hidráulicas do solo (BURWELL et aI., 1966; 

ALLMARAS et a1., 1967) e. ainda, reduz a superfície resi

dual, aumenta a porosidade superficial, aumenta a rugosida

de superficial e debilita a estrutura do solo devido a mi

crofraturas (FREEBAIRN et al., 1989). 

A consolidação e mudanças nas propriedades 

superficiais, induzidas pelo plantio direto, podem minimi

zar as perdas de solo a níveis ao redor daqueles atribuí

veis somente ao resíduo superficial (WEST et al., 1992). A 

eficácia dos resíduos culturais no controle da erosão hídri 

ca do solo deve-se, principalmente, à redução de concentra

ção de sedimentos na e~xurrada> em função da proteção que 

oferecem contra o impacto direto das gotas da chuva sobre o 

solo. e à diminuição da velocidade de escoamento superfici

al da água, devido à barreira física formada pelos resí

duos, o que diminui o transporte das partículas do solo 

tanto pela ação da chuva quanto da el~xurrada (CARVALHO et 

a1., 1990). 

WEST et ala (1992) verificaram que após cin-
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co anos, na camada de O a 8 cm~ que solos sob sistema de 

plantio direto tinham 40% mais C orgânico e 50% mais 

agregados estáveis em água que solos sob sistema de cultivo 

convencional. Para três solos com 6, 11 e 19% de argila, 

respectivamente, numa condição consolidada com o residuo 

superficial removido, os citados autores observaram que as 

modificações superficiais induzidas pelo plantio direto re

sultaram em erodibilidades em sulcos que foram 60 a 70% 

menores do que aquelas sob cultivo convencional. 

Um outro fator importante, que interfere na 

erodibilidade intra-sulcos ou em sulcos de um solo, é o de 

cobertura e manejo. 

Segundo FOSTER (1982) o fator cobertura e 

manejo influencia a erosão em sulcos. ALBERTS et 81. 

(1980), verificaram que a cobertura vegetal interceptando a 

chuva imediatamente acima do flaxo de água no sulco diminui 

a erosão em sulcos, como também a erosão intersulcos. 

Gramineas, cobertura morta e outras formas 

de proteção reduzem a ação do cisalharr~nto hidráulico de uni 

fluxo de água, o que reduz a capacidade de transporte num 

mesmo caminho e a capacidade de destacamento do fluxo 

(FOSTER, 1982). 

As gramineas e as coberturas mortas prote

gendo o solo podem, segundo FOSTER (1982), reduzir efetiva

mente a capacidade de transporte, quando o fluxo de água da 

enxurrada se espalha uniformemente através da área ocupada 
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por elas. Isto, segundo o citado autor, seria o ideal mas 

não ocorre freqüentemente. O fl~xo concentrado de água, 

geralmente, tem maior capacidade de transporte devido a uma 

maior submersão das gramineas e cobertura morta. 

HUSSEIN (1978) estudando o efeito de co

bertura morta associada ao comprimento de declive nas 

perdas de solo, concluiu que a taxa de erosão em sulcos, 

num dado comprimento de rampa, decresce com o aumento da 

cobertura residual. Demonstrou, também. que a taxa de 

erosão em sulcos aumenta linearmente com o comprimento da 

rampa. 

A incorporação de residuos vegetais ao solo 

pode, também, alterar a sua susceptibilidade à erosão em 

sulcos. A incorporação anual de residuos de plantas 

contrbui para o aumento do teor de matéria orgânica do solo 

melhorando a estrutura e reduzindo a erosão do solo 

(WISCHMEIER & SMITH, 1978). 

YOUNG & ONSTAD (1978) verificaram que solos 

com baixo teor de matéria orgância são mais susceptiveis à 

erosão em sulcos. 

BROWN et a1. (1989) conduziram UITl estudo 

para avaliar os efeitos da incorporação de residuos no solo 

e condições de cultivo na erosão em sulcos. Incorporaram 

residuos de milho nas taxas de O, 1.120, 

kg/ha. Chuvas simuladas foram aplicadas 

incorporação dos residuos e, ainda, 30 e 60 

2.240 e 4.480 

logo após a 

dias depois. 
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Com a simulação de chuvas, a taxa de erosão em sulcos foi 

significativamente reduzida a 75 e 40%, para influxos de 9 

e 69 L/min. respectivamente. nas áreas com taxas de resíduo 

de 4.480 kgjha, comparativamente 

zero. Para as condições de 30 

às com 

e 60 

taxa de resíduo 

dias, após a 

incorporação de resíduos, as taxas de erosão foram menores 

do que as da condição de recente preparo. 

BROWN et al. (1990) avaliaram a erosão em 

sulcos um ano após a incorporação de resíduos culturais de 

milho nas taxas de O, 1.120. 2.240 e 4.480 kgjha. Depois da 

incorporação as parcelas não sofreram distúrbios por um ano 

(preparo). Após este período cada parcela foi subdividida 

em duas condições de solo: recentemente preparado e 

consolidada. As perdas médias de solo nas áreas 

recentemente preparadas foram duas vezes maior que as das 

áreas consolidadas. Par·ticularmente, nos solos recentemente 

preparados, a erosão em sulcos foi reduzida em 30%, para 

as áreas com taxas de resíduos de 4.480 kgjha 

comparativamente aos tratamentos O kg/ha. Os resíduos 

parecem ter um importante papel na estabilização de 

agregados do tamanho da areia (BROWN et a1., 1989). 

NORTON & BROWN (1992) aplicaram chuva 

simulada em dois solos, sendo um deles franco siltoso (solo 

A) e o outro com classe de textura argila siltosa (solo B), 

dos quais os resíduos superficiais foram cuidadosamente 

removidos e que apresentavam sulcos com diferentes idades 
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de formação. Os autores analisaram a influência das idades 

de formação dos sulcos na erosão dos referidos solos. Para 

cada um deles, três idades de sulcamento foram estudadas: 

recentemente formado, quatro e oito anos de formação para o 

solo A e recentemente formado, dois e sete anos de formação 

para o solo B, respectivamente. Foi verificado que a taxa 

média de erosão intersulcos, para sulcos com sete anos de 

formação. foi 40~& e 59% menor que a dos sulcos formados 

recentemente, para os solos B e A. respectivamente. Para 

ambos, a taxa de erosão em sulcos, para os mais velhos, foi 

reduzida em 72% comparativamente aos recém-formados. Entre

tanto, nenhuma diferença foi encontrada entre os sulcos 

mais velhos em termos de erosão intersulcos e em sulcos. 

Um outro fator que afeta o processo de 

erosão do solo é a sua compactação. 

Em trabalhos desenvolvidos por JAMISON et 

a1. (1950), NICHOLS et a1. (1955), FLOCKER et a1. (1958), 

VOORHEES et a1. (1978), VOORHEES et a1. (1979), VOORHEES et 

a1. (1986) há r-e latos e comprovações de que o aumento no 

uso de tratores e maquinárias pesadas de preparo, cultivo, 

colheita e outras operações têm contribuído para a 

alteração de propriedades do solo. Um dos reflexos da 

alteração de propriedades do solo tem sido a ocorrência do 

fenômeno de compactação, notadamente devido ao aumento de 

densidade. Semelhantemente ao aumento da densidade, o 

cisalhamento crítico aumenta (LYLE & SMERDON, 1965) tenden-
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do a diminuir a taxa de destacamento do solo. 

YOUNG & VOORHEES (1982) afirmaram que o 

efeito da compactação na erosão está relacionado à maneira 

como esta altera a estrutura do solo, a taxa de infiltração 

e outras propriedades relativas à erosão. Os autores 

afirmam, ainda, que os vestígios da compactação num campo 

podem servir como canais para a enxurrada, causando 

concentrações de água que aument@n a erosão. Contudo, 

quando preparadas, as áreas mais compactadas resultantes de 

tráfego também tendem a ter uma maior rugosidade, mais 

torrões superficiais os quais podem ser mais resistentes à 

erosão durante os períodos entre colheita e plantio 

(VOORHEES, 1977). 

MARTINS FILHO (1987) encontrou um decréscimo 

na velocidade de infiltração de água no solo, devido à 

presença de camadas compactadas, em subsuperfície, o que 

aumentou as perdas de solo e água com a erosão. 

Segundo BARFIELD et e1. ( 1988), para cada 

unidade de mudança na densidade, em pequenos valores, tem

se um maior impacto na infiltração que na força trativa. Os 

referidos autores concluíram, ainda, que para alguns 

pontos, contudo, é provável que um aumento na força 

trativa, devido a um outro na densidade, compense qualquer 

decréscimo na infiltração. Obviamente, segundo os autores 

citados, fatores outros que não densidade e características 

do solo interagem para determinar a erosão. 
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BARFIELD et 8.1. (1988) estudaram, ainda, os 

efeitos da compactação na erosão do solo, avaliando r,o 
'JU 

efeitos da densidade do solo (ds) no fator C da equação 

universal de perdas de solo (EUPS). Determinaram que a 

correlação fator C versus ds pode ser representada por uma 

parábola. O aumento e o decréscimo do fator C com a ds, em 

forma parabólica, provavelmente representam uma inter'ô.ção 

entre cisalhamento crítico e infiltração. 

HANSON (1989) estudou a erosão em sulcos de 

dois solos compactados. Observou que um solo franco-arenoso 

foi 80 vezes mais erodível que um solo franco-argiloso, 

quando a erosão superficial estava ocorrendo. O autor 

concluiu que em condições de alto estresse a estrutura do 

solo torna-se um importante fator na taxa de erosão em 

massa. Tal conclusão se deveu ao fato de que os dois solos 

estudados foram aproximadamente equivalentes em 

erodibilidade quando ocorreu erosão em massa. Ainda, o 

material removido do fundo dos sulcos foi similar em 

tamanho, entre os dois solos, também confirmando que este 

evento é dependente da estrutura do solo. 

HANSON (1989) concluiu ser importante a 

realização de trabalhos visando obter maior entendimento 

dos fatores que influenciam a erodibilidade do solo, quando 

ocorre a erosão global e a erosão em massa. 

HANSON (1990a) concluiu que a erodibilidade 

em sulcos tende a ser uma função de propriedades como 
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textura do solo e plasticidade, após avaliar a mesma para 

quatro solos oompactados ( dois franco-arenosos (A e C), um 

franco-argilioso (B) e um franco (D) ). O solo (D), o mais 

erodível ( Kr - 2.77 (cm!h)/Pa), tinha o maior teor de 

areia (67%), o menor teor de argila (7%) e o menor índioe 

de plasticidade (O). O solo (B), o menos erodível (Kr = 
0,005 (cm!h)/Pa ), tinha o menor teor de areia (37~t), o 

maior teor de argila (27%) e o maior índice de plastioidade 

(18). O solo (C), com 48% de areia, 19% de argila e índice 

de plasticidade igual a 6 teve erodibilidade variável oom a 

profundidade ( Kr = 0,002 a 0,8 (cm/h)/Pa) ). Isto pode ter 

ocorrido devido a variação do intemperismo oom a profun

didade, mudanças signifioativas em densidade com a profun

didade ou variações nas durações dos fluxos testados 

(HANSON, 1990a). Já o solo (A) tinha 57% de areia, 16% de 

argila, índice de plasticidade igual a 4 e apresentou 

erodibilidade de 0,36 (cm/h)/Pa. 

CARTER (1990) relata que a compactação 

excessiva do solo é o fator de maior degradação deste e, 

esta pode influenciar adversamente processos químicos, 

biológicos e físicos do solo. 

2.5. Modelagem do processo de erosão intra-sulcos ou em 

sulcos 

Várias equações têm sido propostas para r'e-
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presentar o processo de erosão em sulcos. Notadarnente, 

Meyer7 (1964) citado por ELLIOT et 81. (1988) propôs uma 

equação para avaliação do destacamento de particulas de 

solo, pelo fluxo de água em sulcos, a partir de uma outra 

desenvolvida no século passado, a qual VANONNI (1975) 

referiu-se como sendo a equação de DuBoys, proposta para se 

avaliar a quantidade de sedimento transportado em canais 

abertos. 

A equação proposta por Meyer7 (1964), citado 

por ELLIOT et a1. (1988), para se avaliar destacamento de 

sedimento pelo fluxo de água é apresentada a seguir: 

Dr = Kr (T - Tc)& 

onde, 

Dr = taxa de erosão em sulcos (g s-1. m- 2 ); 

Kr - erodibilidade em sulcos (s m-1.); 

[2.10J 

T = cisalhamento hidráulico dum fluxo de água (N m- 2 ); 

Tc = cisalhamento hidráulico critico (N m- 2 ); 

a - constante. 

7 MEYER, L.D. Mechanics of soil erosion by rainfall an 

runoff as influenced by slope length, slope steepness, 

and particle size. West Lafayette, 1964. (Unpub

lished Ph. D. Thesis. Purdue University) 
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O cisalhamento hidráulico (T) pode ser 

expresso como: 

T = Yw Rh S 

onde, 

Yw = peso específico da água (N . m- 3 ); 

Rh - raio hidráulico do canal Cm); 

S = declividade do canal (mim); 

[2.11] 

FOSTER & MEYER (1972) testaram a equação 

[2.10] e encontraram o valor 3/2 para a constante a. 

MEYER et a1. (1975) e DAVID & BEER (1975), 

em trabalhos semelhantes ao desenvolvido por FOSTER & MEYER 

(1972), encontraram o valor 1,00 para a constante a. 

No modelo de erosão em sulcos, "Water 

Erosion Prediction Project" (WEPP), descrito por FOSTER et 

a1. (1989) foi proposto se avaliar a taxa de erosão intra

sulcos ou em sulcos pelo uso da equação [2.10], 

considerando-se a constante a igual a 1,00. 

Combinando-se as equações [2.10] e (2.11] 

obtém-se a equação (2.12], a qual é conveniente devido à 

facilidade de medidas de vazão (Q) no campo. A equação 

[2.12] é apresentada abaixo: 

Dl" = Kr {[ Yw Q S / ( Pm v) ] - Te } (2.12] 



onde, 

Dr = capacidade de destacamento por um fluxo de 

limpa (kg s-~ m- 2 ); 
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água 

Kr = coeficiente de erodibilidade em sulcos (s m-~); 

Yw = peso específico da água (N m- S ); 

Q = fluxo de água no sulco (mS s-~); 

S - declividade do sulco (m m-~); 

Pm - perímetro molhado do sulco (m); 

v = velocidade do fluxo de água (m s-~ ); 

Te = cisalhamento crítico (N m- 2 ). obtido graficamente. 

A equação [2.12] é coincidente cOln a 

proposta por ELLIOT et 8.1. (1988), quando testaram dois 

mo de los de predição da capac idade de destacamento, Dr', para 

nove solos cultivados nos EUA. 

Em função do modelo proposto por ELLIOT et 

8.1. (1988), pode-se observar que a erodibilidade em sulcos 

é uma medida da susceptibilidade do solo ao destacamento 

por um fluxo concentrado. Assim : 

Kr = Dr / { [Yw Q S / (Pm v)] - Te } [2.13] 

A erodibilidade intra-sulcos ou em sulcos, 

segundo ALBERTS et 8.1. (1989), pode ser definida como o 

aumento em destacamento do solo por unidade de aumento no 

poder cisalhante de um fluxo de água limpa. 



3. MATERIAL E MIITOOOS 

3.1. Área exPerimental CA) 

Uma área experimental (A) pertencente à Fa

zenda de Ensino e Pesquisa (FEP) da Faculdade de Ciências 

Agrárias e Veterinárias, UNESP, câmpus de Jaboticabal, São 

Paulo, Brasil, com 1.000 m2 , sem vegetação, durante dois 

anos agrícolas (1989 a 1991) precedentes às determinações 

das erodibilidades intersulcos (Ki) e intra-sulcos ou em 

sulcos (Kr), na qual se executou, regularmente, tratos 

culturais para evitar o crescimento de qualquer planta e 

eliminar resíduos vegetais, para que não houvesse 

quaisquer efeitos de cobertura, foi utilizada para a condu

ção do experimento. Todos os trabalhos agricolas de ara(;;ão 

e gradagem, durante estes dois anos e nos dois subseqüen

tes, na referida área, foram efetuados no sentido da decli

vidade. 
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o solo foi identificado e classificado como 

Latossolo Vermelho-Escuro textura argilosa, seguindo-se as 

normas da EMBRAPA (1979) e OLIVIERA et al. (1992). 

Quando da análise morfológica, no campo, 

amostras de terra dos horizontes identificados no perfil do 

solo foram coletadas. Estas amostras foram acondicionadas 

em sacos plásticos, devidamente identificados, e encaminha

das ao laboratório, para execução de análises químicas e 

físicas. Também forrun retiradas amostras indeformadas dos 

mesmos horizontes, para determinação da densidade real do 

solo (dr). 

3.3. Simulador de chuvas 

Um simulador de chuvas de hastes rotativas, 

tipo Swanson, com bicos "veejet" 80100, previamente 

calibrado e nivelado no terreno, como proposto por SWANSON 

(1965), foi utilizado para o fornecimento de precipitações, 

numa área circular de 15,00 m de diâmetro, para a 

quantificação de material erodido. 

Trinta e seis pluviômetros foram dispostos, 

radialmente, na área de ação do simulador de chuvas, como 

descrito por PEREIRA & MOLINA (1986), para se determinar as 

intensidades das precipitações produzidas pelo simulador, 



45 

nas áreas ocupadas pelas parcelas experimentais. 

3w4_ Procedimentos analíticos preliminares 

Parte das amostras coletadas em cada 

horizonte do perfil do solo foi utilizada para as análises 

químicas. 

o cálcio, magnésio, potássio e fósforo foram 

extraídos utilizando-se o método da resina trocadora de 

íons (RAIJ et a1., 1987). A acidez potencial (H+Al) foi 

determinada segundo metodologia descrita por RAIJ & 

ZULLO (1977) e o carbono orgânico (C%), segundo EMBRAPA 

(1979). O carbono orgânico (C%) foi multiplicado pelo fator 

1,724 para se estimar o teor de matéria orgânica (M.O.%). 

O pH de cada amostra de terra dos horizontes 

foi determinado potenciometricamente, em solução de CaC12 

O,OlM. 

Os óxidos 

(A120s) e ferro (Fe20s) 

de silício (Si02), alumínio 

foram determinados pelo método do 

ataque sulfúrico, utilizando-se material das amostras de 

terra coletadas no horizonte B, após digestão com H2S04 

1:1 (VETORI, 1969; EMBRAPA, 1979). 
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3.4_2. Análises granulométricas 

As análises granulométricas de cada amostra 

de terra foi realizada, através do método da pipeta 

utilizando-se NaOH O,lN como dispersante, tempo de repouso 

de 24 horas e agitação lenta. As frações do solo (ar'eia, 

silte e argila) foram separadas com base na classificação 

proposta pelo Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos (USDA), segundo DAY (1965). 

3.5_ Procedimentos de campo 

3.5.1. Instalação das parcelas 

A área experimental (A) foi subdividida em 

duas sub-áreas: A~ e A2. Em A1 o solo sofreu simplesmente o 

preparo descrito anteriormente no item 3.1. Em A2 , além do 

referido preparo, houve uma intensificação de tráfego, 

utilizando-se um trator de pneus, o qual trafegou 4 vezes 

nesta sub-área, simulando operações de preparo numa 

tentativa de se compactar o solo. 

Foram instaladas dez parcelas, na primeira 

metade de cada sub-área, destinadas à determinação da ero

dibilidade intersulcos (Ki) e da infiltração de água no 

solo. Na outra metade de cada sub-área foram instaladas as 

seis parcelas restantes destinadas à determinação da erodi-
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bilidade do solo em sulcos (Kr) e do cisalhamentü hidráuli

co crítico (Te). Assim, o experimento contou com um total 

de 32 parcelas. 

As parcelas de cada uma das sub-áreas ( A~ e 

A2), foram dispostas de forma a receber chuva dum simulador 

com capacidade para cobrir uma área de 15,0 m de diâmetro. 

A disposição das parcelas, sulcos e intersulcos, nas sub

áreas A~ e A2, foi estabelecida modificando-se o esquema 

proposto por ELLIOT et alo (1989), para facilitar o traba

lho de obtenção dos dados no campo. As parcelas da primeira 

metade da sub-área A~ foram denominadas intersulcos não 

compactados (INC) e, aquelas da sua segunda metade, sulcos 

não compactados (SNC). Para as duas metades da sub-área A2, 

as parcelas foram denominadas intersulcos compactados (IC) 

e sulcos compactados (SC), respectivamente. 

As parcelas para determinação da erodibili

dade intersulcos (Ki) e infiltração tiveram dimensões de 

0,50 m de comprimento e 1,50 m de largura, como foi reco

mendado em PEREIRA (1989). 

As bordas destas parcelas foram delimitadas 

por chapas metálicas, localizadas no topo e laterais, e 

por calhas coletoras metálicas em seus limites inferior'es. 

As calhas coletoras possuíanl 1,50 m de largura e convergiam 

para uma saída de 3,00 polegadas de diâmetro. Amostras de 

enxurr'ada foram coletadas nestas calhas para quantificar as 

perdas de solo e água. 
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o esquema de distribuição das parcelas nas 

sub-áreas Al e A2 é mostrado na Figura 1. As parcelas INC e 

IC foram numeradas de 1 a lO, através de um sorteio, para 

cada uma das duas sub-áreas. O mesmo procedimento foi adotª 

do para as parcelas SNC e SC, porém numerando-as de 1 a 6. 

Na legenda da Figura 1 as letras de A a J apresentruu os re

sultados do sorteio para INC e IC. A letra A indica o posi

cionamelTto das parcelas 10 INC e 10 IC~ B o das parcelas 8 

INC e 8 IC, C o das parcelas 6 INC e 7 IC, D o das parcelas 

1 INC e 5 IC, E o das parcelas 3 INC e 6 IC, F o das parce

las 9 INC e 9 IC, G o das parcelas 7 INC e 4 IC, H o das 

parcelas 5 INC e 3 IC, I o das parcelas 4 INC e 2 IC e J o 

das parcelas 2 INC e 1 IC. Para SNC e SC a numeração obt,ida 

no sorteio foi a mesma, na ordem mostrada na Figura 1 (b). 

O conjunto de parcelas para a determinação 

da erodibilidade em sulcos (Kr) constituíram-se de dois gr1l. 

pos de três sulcos paralelos, individuais pré-formados, com 

9,00 m de comprimento e 0,20 m de profundidade, com secção 

parabólica, dispostos Ulll de cada lado do simulador de 

chuvas (SMC), no sentido da declividade do terreno, confor

me mostrado na Figura 1 (b). Os sulcos foram formados manu

almente utilizando-se um enxadão. As laterais dos sulcos f.Q 

ram compostas por cristas laterais, originadas a partir da 

construção destes. O espaço entre os sulcos foi de 0,86 m, 

em média. 

Como está mostrado na Figura 1 (b), na cabe-
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ceira de cada grupo de três sulcos foi construído um pegue-

no reservatório (SDF), para o fornecimento de fl~xos adiciQ 

nais de água. Estes reservatórios, escavados no solo, 

tinham as dimensões de L 50 m de largura, L 00 m de compri-

mento e 0,35 m de profundidade, os quais foram revestidos 

com lona plástica. Cada reservatório possuía, ainda, três 

saídas de água individuais, em tubo PVC de 3,50 polegadas 

de diâmetro, uma para cada sulco. 

(a) (b) 

letras de A a J = posicionamento das parcelas intersulcos {INe ele); SDF = reservatório para Q for-

necilEnto de fluxos adicionais de água; SHC = 5i~liladDr de chuvas~ 

Figura 1. Distribuição das par c e las inter'sulcos e em sulcos, para os 

tratamentos INC e IC (a) e SNC e SC (b), na área de ação 

do simulador de chuvas (SMC). 
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No final de cada sulco as coletas de amos

tras de enxurrada foram facilitadas pelo uso de calhas 

coletoras, as quais possuíam 0,50 m de largura e conver

giam para uma saída em tubo PVC de 3,50 polegadas de diâ

metro. 

3.5.2. Compactação 

3.5.2.1. Resistência à penetração (RP) 

Foi utilizado um penetrômetro de impacto 

modelo IAA/PLANALSUCAR-STOLF para se determinar a resis

tência à penetração. As determinações foram realizadas, na 

camada de O a 60 cm de profundidade, em nove pontos aleató

rios das bordaduras de cada parcela intersulcos e de cada 

conjunto de três sulcos, pertencentes às sub-áreas A~ e A2, 

a fim de se evitar interferência nas determinações de per

das de solo e água. 

O número total de pontos avaliados para se 

determinar a RP foi 108, ou seja, 9 pontos para cada uma 

das dez parcelas intersulcos e outros 9 para cada conjunto 

de três sulcos, em cada uma das duas sub-áreas (A~ e A2), 

respectivamente. Como o número de parcelas para determina

ções de Ki e Kr foi dez e seis, respectivamente, os 90 

pontos avaliados nas parcelas intersulcos não compactados 

(INC) e os demais 18 dos sulcos não compactados (SNC), fo-
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ram anotados designando-se os mesmos como pertencentes aos 

INC e SCN, na sub-área A1, respectivamente. Este último 

procedimento 

avaliados na 

foi, também, 

sub-área 

IC e SC, 

utilizado para os 108 pontos 

denotando os pontos como 

respectivamente. O objetivo pertencentes aos 

principal destas denotações foi o de pernütir o 

estabelecimento de uma matriz de correlação, com igual 

número de repetições, entre todas as propriedades fisicas 

avaliadas nos intersulcos (INC e IC) e sulcos (SNC eSC), 

incluindo-se a RP. 

As avaliações de resistência média do solo à 

penetração, em ambas sub-áreas, foram efetuadas em duas 

oportunidades. A primeira delas realizada momentos antes da 

comactação do solo da sub-área A2, e a segunda efetuada 

após a compactação do solo da referida sub-área, três dias 

antes das simulações de chuvas. 

Amostras deformadas foram co1etadas nas bor

daduras de cada uma das parcelas (intersu1cos e sulcos, re~ 

pectivamente), com auxilio de um trado, Ull1a para cada mn 

dos três diferentes intervalos de profundidades avaliados: 

0-10, 10-20 e 20-30 em. Tais amostras foram acondicionadas 

em recipientes de vidro previrunente tarados e identifi

cados. 
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Um total de quarenta e oito amostras foi co

letado para cada tratamento: não compactado (sub-área A~) e 

compactado (sub-área A2). 

As amostras para determinações de umidade do 

solo~ nos mencionados intervalos de profundidades, também 

foram denotadas como INC e SNC (para a sub-área A~) e, IC e 

SC (para a sub-área A2). Este procedimento foi adotado, a 

exemplo das determinações de RP, para permitir uma análise 

conjunta, através de uma matriz de correlação entre todas 

as propriedades físicas do solo avaliadas, para áreas 

intersulcos (INC + IC) e em sulcos (SNC + SC). 

As amostragens, para determinação da umidade 

do solo, foram efetuadas no dia em que se realizou a com

pactação do solo, quando das determinações de resistência à 

penetração e ainda, antes e após cada chuva simulada apli

cada nos tratamentos não compactados (sub-área A~) e com

pactados (sub-área A2). 

3.5.2.3. Macroporosidade (Ma), microporosi

dade (Mi)., volume de poros totais 

(VTP) e densidade (ds) 

Amostras com estrutur'a natural, para 

determinação da Ma, Mi, VTP e ds foram coletadas, nas 

bordaduras de cada uma das parcelas ( INC, SNC, IC eSC), 

através do uso de aneis volumétricos. Foi coletada uma amo,6 
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tra para cada um dos três diferentes intervalos de profun-

didades (O-lO, 10-20 e 20-30 cm, respectivamente), o que 

levou a um total de quarenta e oito anillstras coletadas para 

cada tratamento: não compactado (sub-área A~) e compactado 

(sub-área A2). 

As amostras para fins de determinação da Ma, 

Mi, VTP e ds, para os mencionados intervalos de 

profundidades, também foram denotadas como INC e SNC (para 

a sub-área A~) e, IC e SC (para a sub-área A2). Este 

procedimento foi adotado, a exemplo das determinações de RP 

e umidade, para permitir uma análise conjunta, através de 

uma matriz de correlação entre todas as propriedades 

físicas do solo avaliadas, para áreas intersulcos (INC e 

IC) e em sulcos (SNC e SC), incluindo-se, também, Ma, Mi, 

VTP e ds. 

3.5.3. Avaliação da erodibilidade interBulcoB (Ki) 

Foram efetuadas duas simulações de chuvas de 

aproximadamente 80,56 mm/h" em média, uma par'a cada metade 

das sub-áreas A~ e A2, no período de dezembro de 1992 a 

janeiro de 1993, para avaliar a erodibilidade intersulcos 

nos tratamentos INC e rc. 

Amostragens para medidas de vazão de 

escoamento superficial, nos tratamentos INC e IC, foram 

realizadas no primeiro, no terceiro e no quinto minuto após 
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o início da enxurrada e, a partir daí, a cada cinco minutos 

até completar 1 hora. As amostras foram coletadas num balde 

plástico, cronometrando-se o tempo de coleta. Logo após as 

coletas os baldes foram fechados com tampas e conduzidos ao 

laboratório. Estas mesmas amostras foram utilizadas para a 

determinação da concentração de sedimentos. 

3.5.4. Avaliação da erodibilidade intra-sulcos ou 

em sulcos (Kr) 

A avaliação da erodibilidade em sulcos foi 

efetuada em duas etapas, sendo a primeira constituída de 

uma chuva simulada, e a segunda de uma outra chuva simulada 

mais fluxos de água adicionais, para cada UITla das sub-áreas 

Al.. e A2, nos tratamentos SNC e SC, respectivamente. 

3.5.4.1. Sllnulações de chuvas 

Para cada uma das sub-áreas foi simulada Ullla 

chuva CC) de aproximadamente 54,79 mm/h, em média, no per·íQ. 

do de janeiro a fevereiro de 1993, nos tratamentos SNC e 

SC. 

Amostragens para medidas de vazões dos 

escoamentos superficiais e das concentrações de sedimentos 

foram realizadas no primeiro, no terceiro e no quinto minu

to após o início da enxurrada e a partir daí, a cada cinco 
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minutos até, a enxurrada atingir vazão constante, caracte

rizando uma condição de equilíbrio. As amostras foram cole

tadas em baldes plásticos, cronometrando-se o tempo de co

leta. Logo após às coletas, os baldes foram fechados com 

tampas e conduzidos ao laboratório, para as determinações 

das vazões dos escoamentos suerficiais e das concentrações 

de sedimentos. 

3.5.4.2. Simulações de chuvas com fluxos adi

cionais de água 

Após o procedimento descrito em 3.5.4. L 

reiniciou-se a chuva, com a mesma intensidade anterior, até 

que a enxurrada atingisse valores de vazões próximos àque

les do equilíbrio atingido na fase precedente, em ambos os 

tratamentos SNC e SC. Após a enxurrada atingir o equilí

brio, diferentes fluxos adicionais de água limpa, à seme

lhança do descrito por WEST et al. (1992), foram aplicados 

diretamente nas cabeceiras dos sulcos, por meio de tubos 

provenientes de um pequeno reservatório (SDF) abastecido 

por um caminhão pipa. Estas aplicações tiveram duração de 

30 minutos no total (chuva + fluxos adicionais). Os fluxos 

adicionais às chuvas, em média, foram de 11 L/min (Fl), 39 

L/min (F2) e 64 L/min (F3), aplicados, cada um, durante a

proximadamente 10 minutos. Estes fluxos adicionais foram 

utilizados para promover uma variação no cisalhamento hi-
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dráulico da enxurrada, como foi descrito por WEST et 8.1. 

(1992). Amostras de enxurrada foram coletadas em baldes 

plásticos e as taxas de escoamento foram avaliadas 

cronometrando-se o tempo de coleta. Estas amostras foram 

encaminhadas ao laboratório para determinação das taxas de 

escoamento superficial e da concentração de sedimento. As 

amostragens foram realizadas no primeiro, no terceiro e no 

quinto minuto após o iníco da enxurrada e a partir daí, à 

cada 5 minutos, até completar 30 minutos. 

3.5.4.3. Avaliação do ciaalhamento hidráu

lico 

A avaliação do ciaalhamento hidráulico nos 

sulcos foi realizada através 

transversais dos sulcos, próxima 

de medidas das secções 

do final da chuva CC) e 

durante a aplicação de chuva mais fluxos adicionais CC + 

F1, C + F2 e C + F3), utilizando-se uni perfilômetro. Este 

aparelho permitiu a reprodução da secção transversal dos 

sulcos numa tela, graduada de 5,00 em 5,00 cm, com 1,50 m2 

de área, acoplada ao fundo do perfilômetro constituído por 

uma armação de canos de ferro com 1,00 polegada de 

diâmetro. 

A reprodução da área da secção transversal 

do sulco foi feita pela ação livre de 102 hastes de alumí

nio, com 3,00 mm de diâmetro, com ponteiras de 7,00 mm, 
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dispostas verticalmente em três travessas de alumínio regu

láveis, com 102 perfurações centradas entre elas de apro-

ximadamente 5,00 mm de diâmetro, acopladas à armação de 

canos descrita acima. Para a reprodução do perfil da secção 

transversal de cada sulco, duas travessas foram ajustadas e 

fixadas nas partes inferior e superior da armação de canos, 

em função da topografia do terreno, e a terceil~a travessa 

ficou móvel entre estas duas. Inicialmente, a travessa 

móvel foi suspensa levando consigo as hastes de aluulínios 

e, posteriormente, baixadas lentamente para que as hastes 

vagarosamente descessem por gravidade. Com o contacto das 

hastes verticais com a superfície do solo, estas foram 

lentamente paralizando os seus movimentos, devido à resis

tência oferecida pelo solo, e as ponteiras formaram, então, 

na tela do perfilômetro um gráfico representativo da secção 

tranversal de cada um dos sulcos analisados. 

Duas posições, nos sulcos, foram utilizadas 

para se realizar as medidas de secções transversais: a 2,00 

m da cabeceira (DCb) e a 2,00 m do final dos sulcos (DFs). 

Todas estas avaliações forarri registradas em diapositivos, 

utilizando-se duas câmaras fotográficas de 35 mm, para pos

teriores medições, em laboratório, das áreas, dos períme

tros molhados, dos raios hidráulicos das secções transver

sais dos sulcos obtidas, com as chuvas simuladas e fl~xos 

de água adicionais aplicados. As câmaras fotográficas, 

fixas em tripés, foram instaladas a 5,00 m das cabeceiras 
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das cabeceiras de cada conjunto de três sulcos; sendo que 

uma foi utilizada para fotografar os sulcos situados à 

esquerda e, a outra, os localizados à direita do simulador 

de chuvas. 

3.5.4.4. Velocidades de escoamento superfi

cial nos sulcos 

As velocidades do escoamento superficial 

(v), nos sulcos, foram determinadas utilizando-se, como 

corante, o azul de metileno, cronometrando-se o tempo 

necessário para que este percorresse 5,00 m do comprimento 

dos canais (DCb até DFs). As avaliações das velocidades dos 

escoamentos superficiais foram realizadas momentos antes 

das medições das secções transversais dos sulcos. 

Posteriormente, no laboratório, as veloci

dades obtidas permitiram a determinação das áreas de sec

ções transversais correspondentes aos escoamentos obtidos, 

quando das aplicações de chuvas simuladas nos tratamentos 

SNC eSC. 

Os resultados de campo permitiram, no labo

ratório, estimar as taxas de erosão em sulcos (DI') e inter

sulcos (Di), as eI'odibilidades (Ki e Kr) e o cisalhamento 

hidráulico (Te). 
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3~6. Procedimentos de laboratório 

3.6.1. Análises fisicas do Bolo 

3.6.1.1. Densidade real (Dr) 

A densidade real do solo foi determinada, em 

amostras coletadas, como descrito no item 3.2., utilizando

se o método do plcnômetro, segundo BLAKE (1965). 

3.6.1.2. Resistência à penetração 

Os resultados obtidos com a utilização de um 

penetrômetr'o de impacto, foram avaliados e tabulados 

segundo metodologias propostas por STOLF et al. 

STOLF (1991). 

(1983) e 

Determinou-se a umidade do solo, nas 

amostras coletadas no campo, gravimetricamente, em estufa 

com circulação forçada mantida a 105 oC, com os resultados 

sendo expressos porcentualmente, em relação ao peso seco 

das amostras. 
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3.6.1.4. Macroporosidade (Ma), microporosi

dade (Mi) e volume de poros totais 

(VTP) 

A Ma, Mi e VTP foram determinados pelo 

método da mesa de tensão descrito por KIEHL (1979), utili

zando-se as amostras coletas no campo descritas no item 

3.5.2.3. 

3.6.1.5. Densidade (ds) 

A densidade do solo foi determinada 

utilizando-se amostras indeformadas, coletadas como 

descrito no item 3.5.2.3., secas em estufas a 105 oC, após 

as avaliações de Ma, Mi e VTP. 

3.6.2. Determinação das perdas de solo e água 

o volume da solução das amostras coletadas, 

para cada chuva, foi avaliado gravimetricamente, levando-se 

em consideração a densidade da água e a do sedimento 

erodido, de acordo com PEREIRA (1979). Cada volume 

determinado foi dividido pelo tempo de cronometragem no 

instante da coleta, obtendo-se a vazão de enxurrada (Q) em 

cada instante. 

Tendo-se o valor da vazão de enxurrada, em 
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cada instante, determinou-se a taxa de infiltração de água 

no solo para os tratamentos INC e IC. A infiltração de água 

no solo foi estabelecida por simples diferença entre a 

chuva aplicada e a vazão de água obtida na calha coletora, 

conforme descrito por MARTINS FILHO (1987). 

As amostras levadas ao laboratório para 

determinação da concentração de sedimentos e água foram 

pesadas em balança, com resolução de O,Olg, e, em seguida, 

acondicionadas em recipientes de vidro previamaente tarados 

e levadas à uma estufa a 105 cC até secagem completa. Após 

a secagem estas amostras foram novamente pesadas, 

determinando-se o peso do sedimento de cada mnostra. 

A concentração de sedimentos foi obtida 

considerando-se, a exemplo do volmne da solução, a 

densidade da água e do sedimento na solução (dr), conforme 

o descrito por VANONI (1975). 

3.7. Processamento dos dados 

3.7.1. Cálculo das intensidades das precipitações 

produzidas pelo simulador de chuvas 

O cálculo das intensidades de precipitações 

foi realizado utilizffi1do-se equações descritas por PEREIRA 

& MOLINA (1986). As equações propostas, no referido traba

lho, foram analisadas numa planilha de cálculos (LOTUS), 
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num computador PC . 

Para o estabelecimento das equações e a so

lução destas, numa planilha de cálculos, um programa em 

BASIC descrito por MARTINS FILHO (1987) foi utilizado como 

base. 

3.7.2. Avaliações da taxa de erosão (Di) e da ero

dibilidade intersulcos (Ki) 

Tendo-se quantificado o sedimento erodido em 

gramas por segundo , para cada amostragem feita, a taxa de 

erosão intersulcos (Di) foi determinada dividindo-se cada 

um dos valores obtidos pela área de cada parcela. Os quatro 

últimos valores de Di, para cada parcela dos tratrunentos 

INC e Ie, foram os utilizados, como o recomendado por 

ELLIOT et al. ( 1989) . Nos casos em que um dos quatro 

últimos valores foi muito diferente dos demais, apenas os 

três valores mais próximos foram utilizados. 

A erodibilidade intersulcos (Ki) foi calcu

lada utilizando-se a equação proposta por ELLIOT et al. 

( 1989) : 

Ki - Di / ( 1 2 Sf) [3.1] 

onde, 

Ki = erodibilidade intersulcos (kg s m- 4 ); 
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Di = taxa de erosão intersulcos (kg s-1. tn- 2 ) ; 

I - intensidade de chuva (m s-1. ) ; -

Sf = 1,05 - 0,85 e(-4 sen e) • , 

e = ângulo do declive em graus. 

3.7.3. Obtenção das áreas (a), perímetros molhados 

(Pm), raios hidráulicos (rh) e cisalhamentos 

hidráulicos (T) das secções transversais dos 

sulcos 

Para a obtenção de áreas e perímetros 

molhados das secções transversais dos sulcos os 

diapositivos, obtidos fotografando-se o perfilômetro, foram 

projetados numa tela de papel vegetal milimetrado, e as 

imagens destas secções desenhadas no referido papel. As 

escalas dos desenhos, oriundos das projeções, forrun de 1:7, 

correspondentes às posições DCb e 1:10 relativas às posi-

ções DFs. Graficamente determinou-se áreas para diferentes 

alturas. Correlações lineares foram obtidas, posteriormen-

te, entre áreas (a) e perímetros molhados (Pm) correspon-

dentes, para cada foto tirada dos sulcos SNC e SC. Da mesma 

forma, foram estabelecidas correlações entre áreas (a) e 

larguras (Lr). 

Com os resultados de vazão (Q) e velocidade 

do escoamento superficial (v) foi calculada a área de sec-

ção transversal dos sulcos (a) ocupada pe la e:nxurrada, no 
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instante em que as medidas das secções de cada sulco foram 

realizadas com o perfilômetro e registradas, conforme a 

equação: 

onde, 

a = área secção transversal do sulco (m2 ); 

Q - vazão (m3 S-l); 

v = velocidade do escoamento superficial (m S-l). 

[3.3] 

Tendo-se as áreas das secções transversais 

do sulcos (a) determinou-se os perímetros molhados (Pm), 

conforme a equação: 

Rh - a I PU) 

onde, 

Rh - raio hidráulico (m); 

a - área de secção transversal do sulco (m2); 

Pm = perímetro molhado (m). 

Assim, utilizando-se a equação 

[3.4J 

[3.4J 

calculou-se os raios hidráulicos correspondentes a cada uma 

das áreas de secções transversais (a) e perímetros molhados 

(Pm) correspondentes. 
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O cisalhamento hidráulico (T) foi calculado, 

para as referidas áreas de secções transversais (a), 

utilizando-se uma equação proposta por ELLIOT et 8.1. 

( 1989) : 

T - Yw Rh S 

onde, 

Yw - peso específico da água (N m- 3 ); 

Rh - raio hidrául ico (m); 

S = razão de declive. 

[3.5J 

3c7.4z Sedimento destacado das áreas intersulcos 

dos sulcos (E) 

A contribuição de sedimento destacado nas 

áreas intersulcos (E), em gramas por segundo por metro 

quadrado de sulco, foi determinada utilizando-se a seguinte 

equação proposta por ELLIOT et a1. (1989): 

E = Di [(ES - LI") / LI"] [3.6] 

onde, 

E = contribuição intersulcos para os sulcos (g s-J.. 

m2 ) ; 

Di = taxa de erosão intersulcos (g s-J.. m2 ); 
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ES - espaço entre os sulcos (m); 

Lr = largura dos sulcos (m). 

3.7.5. Avaliação da taxa de erosão intra-BUlcos ou 

em. sulcos (Dr) 

A taxa de erosão intra-sulcos ou em. sulcos 

(Dr), em gramas por segundo por metro quadrado, foi obtida 

dividindo-se o sedimento, em gramas por segundo, pelo 

produto entre o Pm e o comprimento do sulco e então, 

subtraindo-se a contribuição intersulcos (E). No caso, o 

comprimento dos sulcos foi de 9,00 m. 

3.7.6. Avaliação do cisalhamento hidráulico críti

co (Te) e da erodibilidade intra-sulcos ou 

em. sulcos (Kr) 

Para a determinação da erodibilidade em 

sulcos (Kr) e do cisalhamento hidráulico crítico (Tc) foi 

estabelecida uma função linear, como foi descrito por 

ELLIOT et a1. (1989), entre taxa de erosão em sulcos (Dl") e 

cisalhan~n to hidráulico (T), com base na equação [3.7J 

descrita a seguir: 

Kr = Dl" / (T - Tc) [3.7J 

Onde, 
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Kr - erodibilidade intra-sulcos ou em sulcos (s m-:1.); 

Dr - taxa de erosão intra-sulcos ou em sulcos ( kg S-1 -

m- 2 ) ; 

T - cisalhamento hidráulico (N rn- 2 ) ; -

Tc - cisalhamento hidráulico crítico (N m- 2 ) . -

Uma vez obtidas as regressões lineares, 

entre Dr e T, foram estabelecidos os valores de Tc e Kr, 

para SNC e SC. O cisalhamento hidráulico crítico (Te) foi 

determinado como sendo o ponto de intersecção da relação 

linear entre Dr e T, conforme foi descrito por LAFLEN et 

a1. (1987). Com base, ainda, nos mesmos autores o coefi-

ciente angular, desta mesma r'elação> foi tomado como sendo 

a erodibilidade em sulcos (Kr). 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Solo 

o solo foi identificado e classificado como 

sendo um Latosso10 Vermelho-Escuro textura argilosa 

distrófico. Sua descrição morfológica é apresentada no 

Apêndice A. Os resultados das análises químicas e 

granulométricas realizadas, 

co1etadas nos horizontes do 

apresentados nos Quadros lA e 2A. 

utilizando-se 8nillstras 

perfil do solo, estão 

4.2. Umidade e resistência ã penetração 7 em valores mé

dio8 7 antes da compactação 

Os resultados quanto à umidade média do so

lo, nas sub-camadas O-lO, 10-20 e 20-30 cm e na camada de 

0-30 cm de profundidade, para as sub-áreas A~ (INC + SNC) e 

A2 (Ie + SC). quando da avaliação da resistência média de.a 

te à penetração na área experimental A, momentos antes da 

realização da compactação do solo da sub-área A2, estão re-
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presentados na Figura 2. A umidade média do solo, na cama-

da 0-30 cm de profundidade, foi de 12,03 %, com coe-

ficiente de variação de 0,59 % e desvio padrão de 0,07 % . 

Os resultados demonstraram que as condições para compac-

tação do solo. na sub-área A2, foram bem uniformes nas sub-

camadas 0-10, 10-20 e 20-30 cm de profundidade. 
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Figura 2. Umidade média do solo para a área experimental A, 

quando da avaliação da resistência à penetração. 

A Figura 3 representa a resistência média do 

solo à penetração obtida na área experimental A, momentos 
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antes de se compactar o solo da sub-àrea A2 (RPAC). O maior 

valor de resistência à penetração foi encontrado a 30 cm 

(17,88 kgf/cm2 ), na camada de 0-30 cm de profundidade. 

o 4. 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 
Profundidade (em) 

Figura 3. Resistência média do solo à penetração, para a á-

rea experimental A, momentos antes de se compac-

tar a sub-área A2 (RPAC). 

4.3. Parâmetros físicos avaliados após a compactação 

Os valores médios obtidos quanto à macropo-

rosidade (Ma), microporosidade (Mi), volume de poros to-

tais (VTP) e densidade do solo (ds), nas sub-camadas de 0-

10, 10-20 e 20-30 cm de profundidade, para os tratamentos 
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não compactados (NC = INC + SNC, sub-área A1) x compactados 

(C = IC + SC, sub-área A2). encontram-se nas Figuras 4. 5, 

6 e 7, respectivamente. 

15~----------------------------------------' 

8,70 A 

0+----
NC 

T rotamerrtoll 
c 

1'11 O-lO em. 

_10-20 em 

~ 20-30 em 

3,91 B 

Figura 4. Macroporosidade média do solo para os tratamentos 

não compactados (NC) e compactados CC). 

A macroporosidade média. em geral. foi signi-

ficativamente maior nos tratamentos NC, comparativamen-

te aos C, pelo teste Tukey. a 5% de probabilidade, conforme 

pode ser observado na Figura 4. 

Quanto à microporosidade média, não houve 

diferenças significativas, pelo teste Tukey a 5% de proba-

bilidade, para NC vs. C (Figura 5). Isto pode ter ocorrido 
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por uma diminuição do diâmetro médio dos macroporos, os 

quais se transformaram em microporos, com a compactação 

solo. Esta última observação concorda com os resultados 

obtidos por SILVA et a1. (1986) e NUERNBERG et al. (1986). 
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O 
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Tratamentos 

Figura 5. Microporosidade média do solo para os tratamen-

tos não compactados (NC) e compactados (C). 

Os valores de volume de poros totais (VTP), 

também, diferiram significativamente, pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade, em média na camada de 0-30 em de 

profundidade, para NC vs. C (Figura 6). 
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Figura 6. Volume médio de poros totais do solo para os tra-

tamentos não compactados CNC) e compactados CC). 

Comportamento semelhante ao VTP foi obser-

vado para a densidade média do solo (ds), a qual, também, 

diferiu significativamente, pelo teste Tukey a 5% de pro-

babilidade, em média, na camada de 0-30 cm de profundida-

de, para NC vs. C (Figura 7), reforçando as informações 

obtidas com as análises dos resultados relativos à 

porosidade. 
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Figura 7. Densidade média do solo para os tratamentos não 

compactados (NC) e compactados (C). 

Os tratamentos C (lC + SC), com a intensifi-

cação de tráfego sobre o solo. sofreram um acréscimo médio 

de 0,12 gjcm3 na densidade do solo, na camada de 0-30 cm 

de profundidade, quando comparados aos NC (lNC + SNC). 

Isto representou um decréscimo médio de 56 % na macro-

porosidade e de 8,5 % no volume de poros totais do solo, na 

referida camada. Estes resultados concordam com os obtidos 

por VOORHEES & LINDSTRON (1984) e WAGGER & DENTON (1989). 

Os trabalhos de MIRREH & KETCHESON (1973), 
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VOORHEES et aI. (1978) e BELTRAME et aI. (1981) demons

traram que para wn aumento na densidade ocorre wn outro na 

resistência do solo à penetração. 

Os resultados de resistência média do solo à 

penetração, avaliados três dias antes das aplicações de 

chuvas simuladas, para os tratamentos NC e C, são 

apresentados no Quadro 1. 

As resistências médias do solo à penetração, 

avaliadas três dias antes das simulações de chuvas, 

individualizadas para intersulcos e sulcos, não compactados 

e compactados, ou seja, INC, SNC, IC e SC, na camada de 0-

60 cm de profundidade, são apresentadas no Quadro lE, 

respectivamente. 

O tratamento NC apresentou o maior valor de 

resistência média do solo à penetração de 20-22 cm (18,89 

Kgf/cm2 ) e o tratamento C de 4-6 cm de profundidade (50,46 

kgf/cm2 ), na camada de 0-30 cm, respectivamente. 
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Quadro 1. Resistência média do solo à penetração (RP), para 

os tratamentos não compactados (NC) e compacta-

dos (C). 

Profundidade Não compactado (NC) Compactado (C) 

cm ------------------- Kgf/cm2 ----------------

O - 2 5,70 a 6,45 a 
2 - 4 6,39 b 43,05 a 
4 - 6 * 14,64 b 5Q.46 a 
6 - 8 16,43 b 31,53 a 
8 - 10 16,81 b 36,28 a 

10 - 12 17,75 b 31,53 a 
12 - 14 17,94 b 30,64 a 
14 - 16 17,89 b 30,58 a 
16 - 18 18,65 a 29,99 a 
18 - 20 18,45 b 30,85 a 
20 - 22 * lB.B8 b 32,63 a 
22 - 24 18,56 b 31,86 a 
24 - 26 18,42 b 30,08 a 
26 - 28 18,14 b 27,88 a 
28 - 30 18,48 b 26.97 a 
30 - 32 18,44 b 25,56 a 
32 - 34 18,52 b 24,60 a 
34 - 36 18,04 b 23,44 a 
36 - 38 17,32 b 23,24 a 
38 - 40 16,93 b 22,48 a 
40 - 42 16,14 b 21,30 a 
42 - 44 14,98 b 20,63 a 
44 - 46 14,73 b 19,64 a 
46 - 48 14,29 b 18,77 a 
48 - 50 14,26 b 18,57 a 
50 - 52 14,06 b 17,99 a 
52 - 54 14,24 b 17,84 a 
54 - 56 15,54 b 17,92 a 
56 - 58 16,29 a 17,92 a 
58 - 60 16,61 b 18,55 a 

~ = Proflln~iª.~e tOI RP táXli'; 
: RP iáxiu, 

~~~ias sEqaiias da ti~Sla letra a~o dif~rei siqfiificativaiente entre si) v~lo teste ~E Tukey d J~ rle prüba~iliddde. 
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Cabe salientar, no entanto, que a camada 

referencial, para comparações entre propriedades fisicas do 

solo, foi a de 0-30 cm de profundidade, uma vez que Ma, Mi, 

VTP e ds foram determinadas para a referida camada. Dai o 

fato de, no Quadro 1, ter-se avaliado a RP máxima na 

referida camada. 

A Figura 8 mostra a distribuição da resis

tência média do solo à penetração, em função da profundida

de, três dias antes das simulações de chuvas. para os tra

tamentos NC e C, comparativamente à condição média geral da 

área experimental A obtida três meses antes (RPAC), por 

ocasião da compactação do solo da sub-área A2. 

A análise da Figura 8 permitiu observar que 

os tratamentos NC apresentaram maiores valores de resistên 

cia média à penetração (RP máxima), nas sub-camadas de 4-14 

cm e 18-22 cm de profundidade, três dias antes das simula

ções de chuva, quando comparados à condição RPAC na qual a 

RP máxima ocorreu a 17,88 kgfjcm2 a 30 cm de profill1didade 

como relatado no item 4.2. Provavelmente, isto se deveu à 

consolidação do solo já que as avaliações de RP, na con

dição RPAC, foram realizadas 3 meses antes das demais. 

BROWN et ale (1989) e WEST et aI. (1992) 

atribuiram o aumento na densidade e resistência do solo à 

consolidação. Tal fato ocorre devido a estresses efetivos, 

induzidos por potenciais mátricos negativos, durante a 

redistribuição de umidade no perfil do solo após uma chuva 
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(NEARING et aI., 1988)~ Como a realização dos trabalhos de 

campo coincidiu com o período mais chuvoso, com temperatu-

ras médias elevadas. na região de Jaboticabal - SP, ou 

seja, setembro/1992 a fevereiro/1993, provavelmente, perío-

do este que talvez tenha proporcionado potenciais mátricos 

negativos, levando à ocorrência do fenômeno de consolidação 

do solo, num período de três meses após o seu preparo. 
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Figura 8. Resistência média do solo à penetração, na camada 

de 0-60 cm de profundidade, para os tratamentos 

NC e C, comparativamente à RPAC. 

Fica evidente pelos resultados, que houve 
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tendência de maior resistência à penetração, nos tratamen-

tos compactados (C), comparativamente aos não compactados 

(NC), na camada de 0-30 cm de profundidade. 

As umidades do solo para os tratamentos NC e 

C, nas sub-camadas de 0-10, 10-20 e 20-30 cm de 

profundidade, são mostradas na Figura 9. 
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Figura 9. Umidade média do solo, para os tratamentos NC e 

C, quando das avaliações de resistência à pene-

tração. 

Nota-se que existiram diferenças significa-

tivas, pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, entre as u-
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midades médias, na profundidade de 0-30 cm, para NC e C. Os 

tratamentos NC e C apresentaram umidades médias, na referi

da camada, de 14,32% e 12,17%, respectivamente. 

Quando se confronta densidade do solo 

(Figura 7 ), resistência à penetração (Figura 8) e umidade 

(Figura 9), na camada de 0-30 cm de profundidade, percebe

se que, um acréscimo médio de 9,23 % na densidade e um 

decréscimo médio de 12, 15J<: na umidade, promoveram um 

aumento médio de 99,60 % na resistência média à penetração 

para os tratamentos C, em relação aos NC. BELTRAME et aI. 

(1981) afirmaram que, para uma mudança na densidade de um 

Planossolo e/ou de um Latossolo Vermelho-Escuro, ocorre uma 

mudança da resistência à penetração, no mesmo sentido. 

Estes mesmos autores afirmaram, ainda, que para uma 

variação na mnidade do solo, ocorre uma variação, em 

sentido contrário, na resistência à penetração. VOORHEES et 

alo (1978), embora tenham trabalhado com um solo franco -

argilo - siltoso, observaram que a resistência à penetração 

foi um indicador mais sensível da compactação do solo, que 

a densidade, quando compararam áreas não trafegadas com 

áreas trafegadas. 

Em função do exposto, pode-se inferir que a 

resistência à penetração foi um bom indicador da compac

tação do solo. 

Através dos resultados apresentados fica e

vidente que os tratamentos compactados CC), na sub-área A2, 
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sofreram significativas modificações em suas propriedades 

físicas, devido à intensificação de tráfego sobre o solo 

desta sub-área, comparativamente aos demais (NC) da sub

área Al-. VOORHES et aI. (1978) afirmam que o tráfego, por 

rodas de maquinaria agrícola, pode alterar significativa

mente as propriedades físicas do solo, confirmando pois, o 

que foi observado no presente estudo. 

4.4. Simulações de chuva e infiltração de água 

As intensidades de chuvas obtidas para as 

simulações desenvolvidas nos tI'atamentos INC / IC e SNC / 

SC, em função do lado ocupado pelas parcelas intersulcos e 

em sulcos, em relação ao simulador (SMC), são apresentadas 

nos Quadros 2 e 3. 

As análises estatísticas a exemplo de 

LIEBENOW et a1. (1990) foram realizadas comparando-se as 

parcelas situadas à direita com as situadas à esquerda do 

SMC. Este procedimento foi adotado a fim de se verificar a 

uniformidade de distribuição das precipitações produzidas 

pelo simulador de chuvas, na sua área de ação. Isto se jus

tifica, principalmente, para o caso das parcelas intersul

cos, uma vez que a erodibilidade do solo, segundo LIEBENOW 

et a1. (1990), é afetada pela intensidade de chuva. 

Os tratamentos INC e IC apresentaram inten

sidades médias de chuvas de 54,00 nlm/h e 103,25 mm/h, com 



82 

um C.V.(%) de 7,98 e 10,88, e desvio padrão de 4,31 

n~/h e 11,74 mm/h, do lado esquerdo do SMC, respectivamen

te, (Quadro 2). Para os mesmos tratrunentos, porém, do lado 

direito, as médias foram 57,09 mm/h e 107,88 mm/h, com um 

C. V . (%) de 8.28 e 7,58 e desvio padrão de 4, 73 n~/h e 7,83 

mm/h, respectivamente. 

Quanto aos tratamentos SNC e SC, estes 

apresentaram intensidades de chuva médias de 56,59 mm/h e 

53,40 mm/h, com um C.V.(%) de 5,57 e 0,82, e desvio padrão 

de 3,13 mm/h e 0,44 mm/h. do lado direito do SMC, 

respectivamente, (Quadro 3). Já para o lado esquerdo, para 

os mesmos tratamentos, as médias foram 55,54 mm/h e 53,93 

mm/h, com C.V.(%) de 5,71 e 1,13, e desvio padrão de 3,17 

mm/h e 0,61 mm/h, respectivamente. 

As variações em intensidades de chuvas 

ocorridas entre os lados esquerdo (e) e direito (d), para 

os tratamentos INC / IC e SNC / se, não diferirrun signifi

cativamente pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Isto 

permite deduzir, que as chuvas aplicadas foram uniformente 

distribuídas na área de ação do simulador de chuvas. 
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Quadro 2. Intensidades de chuvas para os tratarnentos lNC e 

IC e a localização de cada pa:ccela erü relação ao 

simulador de chuvas. 

lntersulcos nãD compactados (lNC) 

Parcela I Parcela I 

mm/h mm/h 

1 (e) 59,90 2 (d) 60,40 
3 (e) 49,43 4 (d) 48,53 
6 (e) 54,40 5 (d) 55,50 
8 (e) 48,92 7 (d) 59,68 

10 (e) 57,37 9 (d) 61,34 

Média 54,00 a 57,09 a 
C.V.(%) 7,98 8,28 
D. padr'. 4,31 4,73 

!? ::: }DcaJizaç~ü à Esquerda do sÍilHdaoür de chuvas; 
d = lücBlizaçâü à direita do simulador de (htivas~ 

C$V:{%) = coeficiente de variaçâü; 

lntersulcos compactados (lC) 

Parcela I Parcela I 

mm/h mm/h 

1 (d) 94,81 5 (e) 116,62 
2 (d) 108,98 6 (e) 96,31 
3 (d) 94,17 7 (e) 99,44 
4 (d) 120,33 8 (e) 96,39 
9 (d) 121,08 10 (e) 107,49 

107,88 A 103,25 A 
10,88 7,58 
11,74 7,83 

Letras minúsculas s cDmpafaç~es dentro de INC e maiúsculas para cD~paraç~es dentrD de IC; 
"~dias seguidas dE lesma letra n~D diferem significativamente entre si, pelo teste Tukey, a 
prúbabil idade, 

t:1! ,_ 

"J!~ Ot.' 
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Quadro 3. Intensidades de chuvas para os tratamentos SNC e 

SC e a localização de cada parcela em relação ao 

simulador de chuvas. 

Sulcos Não compactados (SNC) 

Sulco I Sulco I 

mm/h mm/h 

1 (d) 52,48 4 (e) 54,24 
2 (d) 60,15 5 (e) 59,91 
3 (d) 56,22 6 (e) 52,48 

Média 56,29 a 55,54 a 
C. V. (%) 5,57 5,71 
D. padr. 3,13 3,17 

e = localizaç~o à esquerda do simulador de chuYas~ 
ti = lDtalizaç~ü à direita dD simulador de chuvas; 
C.V.(!') = coeficiente de variaç~ü~ 
D. padr. = desvio pidr~o; 

Sulcos compactados (SC) 

Sulco I Sulco I 

mm/h mm/h 

1 (d) 53,24 4 (e) 54,47 
2 (d) 54,00 5 (e) 54,23 
3 ( d) 52,97 6 (e) 53,08 

53,40 A 53,92 A 
0,82 1,13 
0,44 0,61 

letras minúsculas; comparaçtes dentro de INC e maiúsculas para comparações dentro de lCi 
M~dias seguidas de mesma letra n~o diferem significativamente entre si; pelo teste Tukey; a 5% de 
pfGtaÍli lidade. 



85 

As umidades médias do solo, antes das apli

cações de chuvas simuladas nos tratamentos INC / IC e SNC / 

SC, nas sub-camadas de 0-10, 10-20, 20-30 cm e na camada de 

0-30 cm de profundidade, estão apresentadas nos Quadros 4 e 

5, respectivamente. 

Para os tratamentos INC e SNC a umidade mé

dia do solo não diferiu significativamente, pelo teste 

Tukey a 5% de probabilidade, entre as sub-camadas de 0-10 e 

10-20 cm de profundidade, antes das aplicações de chuvas 

simuladas. Porém, no tratamento INC existiram diferenças 

significativas entre as sub-camadas de 10-20 e 20-30 cm de 

profundidade. Já no SNC houve diferenças significativas 

entre as sub-camadas 0-20 e 20-30 cm de profundidade. 

Quanto aos tratamentos IC e SC, antes das simulações de 

chuvas, não foram observadas diferenças significativas nas 

profundidades avaliadas. 

Pelos resultados, pode-se inferir que as 

condições iniciais de umidade do solo foram uniformes, para 

a camada de 0-30 cm de profundidade, quando das realizações 

de chuvas simuladas, tanto no tratamento IC como no SC. Já 

os tratamentos INC e SNC, apresentaram umidades uniformes 

apenas na sub-camada de 0-20 cm de profundidade. 

Após a realização das chuvas simuladas 

constatou-se, na camada de 0-30 cm de profundidade, um 

significativo acréscimo médio na umidade do solo: 2,49 % 

para INC, 3,38 % para IC, 2,41 % para SNC e 3,36 % para SC 
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(Quadros 4 e 5). 

Quadro 4. Umidade média do solo, anterior às simulações de 

chuvas, para os tratamentos INC e IC. 

INC IC 

Prof. Antes Após Antes Após 

cm ------------------------ % -----------------------

0-10 
10-20 
20-30 

Média 
C.V. (%) 
D. padr. 

16,61 a 
17,17 a 
16,00 b 

16,60 B 
3,55 
0,59 

Prof: = profundidade; 

19,95 a 
19,45 ab 
17,87 b 

19,07 A 
5,69 
1,09 

11,88 a 15,57 a 
11,78 a 15,43 a 
12,51 a 15,31 a 

12,06 B 15,44 A 
3,28 0,84 
0,40 0,13 

Letras minúsculas Lü@paraçbes entre prDftindidades~ em cada situaçãG~ antes e após~ para INC e IC, 
rEspEctivamente; 
Letras ffiaiilsculas cDiiparações entre as médias antes 2 após~ para INC e IC~ respectivamentE; 
C~V:(%} ~ coeficiente de varlaçâo; 
D~ padrt = desvio padr~o~ 
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Quadro 5. Umidade média do solo, anterior às simulações de 

chuvas, para os tratamentos SNC eSC. 

SNC 

Prof. Antes Após 

OI cm ------------------------ ~ 

0-10 
10-20 
20-30 

Média 
C.V.(%) 
D. padr. 

15,55 b 
15,79 b 
16,41 a 

15,92 B 
2,79 
0,44 

FfOi~ = profundidade; 

19,69 a 
18,20 b 
17,11 c 

18,33 A 
7,07 
1,30 

SC 

Antes 

12,21 a 
12,41 a 
12,47 a 

12,36 B 
1,10 
0,14 

Após 

16,95 a 
15,46 ab 
14,76 b 

15,72 A 
7,12 
1,12 

Letras minúsculas cD~pafaç~es entre profundidades} em cada situaç~ü~ antes e apÓs, para SNC e SC~ 

Letras maiúsculas comparaçôes entre as médias antes e após~ para SNC e se, rEspectivaiente; 

As condições iniciais, em termos de umidade 

média do solo, parecem ter proporcionado um gradiente mais 

favorável à uma redistribuição mais uniforme de umidade, no 

tratamento IC que no INC, na camada de 0-30 cm de profun-

didade (Quadro 4). No caso do tratamento INC, já existiam 

condições significativamente diferentes de unüdade tl1.édia 

do solo nas sub-camadas de 0-10, 10-20 e 20-30 cm de pro-
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fundidade, antes da simulação de chuva. Nos demais trata-

mentos as redistribuições apresentadas, provavelmente, 

ocorreram, também, em função das condições físicas pecu

liares de cada área, após as chuvas aplicadas. 

Os valores de uulidade obtidos após a rea

lização de chuvas simuladas, nos tratamentos INC, IC, SNC e 

SC, não podem ser considerados como valores de umidade de 

saturação do solo. Isto se deve ao fato das amostragens 

terem sido realizadas 24 horas após a ocorrência dos even

tos. Assim, é provável que os valores de umidade de satura

ção devam ter sido superiores aos obtidos. 

As curvas ajustadas mostradas na Figura 10 

representam as taxas de infiltração média de água no solo, 

em mm/h, durante a realização de cada uma das chuvas apli

cadas nos intersulcos não compactados e compactados, r'es

pect i vamente . 

Para INC e IC as correlações estabelecidas 

para representar a taxa de infiltração de água no solo, em 

função do 

0,44** ) e 

tempo, foram y = 35,01854 X- 0 .1.1.84626 (R2 = 
y = 59,19365 X- 0 .1.88051.7 (R2 = 0,89** ) , res-

pectivamente. Ambas correlações apresentar'am coeficientes 

de correlação negativos e significativos ao nível de 1% de 

probabilidade C**). 

Nota-se, ainda, pela Figura 10, que a apli

cação das chuvas simuladas, promoveu, no início destas, luua 

infiltração rápida de água nos dois tratamentos (INC e IC), 
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devido ao estado relativamente seco do solo no momento de 

aplicação das chuvas. Pode-se observar, que as taxas de 

infiltração de água passaram a diminuir acentuadamente e, 

com relativa uniformidade, a partir do décimo quinto 

minuto. Com o umedecimento do perfil do solo, a taxa de 

infiltração decresceu em ambos os tratamentos. ROSE (1962) 

e RESCK et alo (1981) observam que isto ocorre devido a uma 

diminuição no gradiente hidráulico, entre as camadas 

superiores e subjacentes, com o Ullledecimento do perfil do 

solo. 

80~----------------------------------------~ 

20 

5 10 t 5 20 25 30 35 40 45 50 5S 60 
Tempo (mio) 

Figura 10. Taxas de infiltração média de água no solo, 

avaliadas nos tratamentos INC (111) e Ie c*) . 
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A Figura 10 evidencia, ainda, que o trata-

mento IC se manteve, durante a realização da chuva simu-

lada, com taxa de infiltração mais elevada que o INC. 

Provavelmente, a umidade média do solo, na camada de O a 30 

em de profundidade, antecedente à chuva simulada, tenha 

influenciado a referida taxa, uma vez que o tratamento IC 

possuía umidade significativamente menor que a do INC 

(Quadro lC). Segundo BERTONI & LOMBARDI NETO (1985), a 

umidade do solo no início da chuva afeta, significativa-

mente, a capacidade de infiltração de água. 

4.5. Erodibilidade intersulcoa (Ki) 

O valor Ki, erodibilidade intersulcos, foi 

determinado para as chuvas aplicadas nos tratamentos INC e 

IC. Os resultados obtidos de erodibilidade intersulcos, 

para INC e IC, e os parâmetros utilizados em suas 

determinações são apresentados nos Q.uadr'os 6 e 7. 

As taxas médias de erosão intersulcos, para 

INC e IC, foram obtidas utilizando-se condições diferentes 

tanto de intensidades de chuva e de solo (não compactado e 

compactado). Diversos trabalhos têm demonstrado a influên-

cia da intensidade de chuva e propriedades do solo na t~xa 

de erosão intersulcos (FOSTER, 1982; LIEBENOW al., 1990 

e MEYER & HARl:l0N, 1992). Em função do exposto, não forarn 

realizadas comparações entre as t~xas de erosão obtidas nos 
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1NC e 1C. 

Os resultados obtidos, no tocante as taxas 

de erosão intersulcos, foram utilizados para o cálculo da 

erodibilidade intersulcos (Ki), considerando-se os efeitos 

do fator declive (sf) e da intensidade da chuva (I) como 

proposto por ELLIOT et aI. (1989). O valor Ki expressa a 

susceptibilidade do solo ao destacamento e transporte pelo 

impacto das gotas d'água da chuva e, por um fino fluxo de 

água superficial (BAJRACHARYA et aI., 1992). Assim, as 

únicas comparações realizadas quanto à erosão intersulcos, 

para INC e IC, foram com relação à erodibilidade 

intersulcos (Ki). Problemas técnicos de mau funcionamento 

dos manômetros, situados no braço e haste central do 

simulador, durante a simulação de chuva no tratamento IC. 

impediram que as intensidades médias de chuva fossem 

próximas ou semelhantes às mantidas no INC. 

Não existiram diferenças significativas para 

as taxas de erosão (Quadro lD), entre os lados esquerdo e 

direito do simulador, tanto para INC quanto para IC. 

O valor Ki médio encontrado, para os inter

sulcos não compactados (INC), foi de 0,46 x 106 kg s m- 4 , 

com desvio padrão de 0,13 x 106 kg s m- 4 e um coeficiente 

de variação de 28,73% (Quadro 6). Para os intersulcos com

pactados (lC). o valor Ki médio encontrado foi de 0,10 x 

106 kg s m- 4 , com desvio padrão de 0,03 x 106 kg s m- 4 e 

um coeficiente de variação de 30,51% (Quadro 7). 
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Quadro 6. Parâmetros utilizados na determinação da erodi-

bilidade intersulcos (Ki) e valores de Ki, em 

kg s m- 4 , para o tratamento INC. 

Parcelas d sf I x 105 Ap Di X 105 Ki X 10-6 

(%) (m/s) (m2 ) (kg/s/m2 ) (kg s/m4 ) 

1 10,00 0,48 1,66 0,75 4,05 0,31 

2 9,20 0,46 1,68 0,75 3,05 0,24 

3 9,20 0,46 1,37 0,74 3,94 0,45 

4 10,00 0,48 1,35 0,75 6,49 0,75 

5 10,00 0,48 1,54 0,75 5,55 0,49 

6 10,00 0,48 1,51 0,72 5,32 0,49 

7 10,00 0,48 1,66 0,73 6,41 0,49 

8 10,50 0,49 1,36 0,75 3,51 0,39 

9 10,00 0,48 1,70 0,73 6,20 0,45 

10 9,90 0,48 1,59 0,75 6,81 0,56 

Média 9,88 0,48 1,54 0,74 5,13 0,46 

C.V (%) 3,99 1,98 9,05 1,53 25,54 28,73 

D. padr. 0,39 0,01 0,14 0,01 1,31 0,13 

d = declividade das pafcelas~ 
sf = fator declividade; 
r = intensidade de chuva; i 

Ap = área da parcela; 
n; = taxa de erDs~D intersulcDs~ i.l1 

Ki = erorlibilidatle intersülcDs~ 
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Quadro 7. Parâmetros utilizados na determinação da erodi-

bilidade intersulcos (Ki) e valores de Ki, em 

kg s m- 4 , para o tratamento T,"" Lv. 

Parcelas d sf I x 105 Ap Di X 105 Ki X 10-6 

(%) (m/a) (m2 ) (kg/a/m2 ) (kg a/m4 ) 

1 11,00 0,50 2,63 0,74 4,60 0,13 

2 9,00 0,46 3,03 0,74 3,18 0,08 

3 11,20 0,51 2,62 0,73 2,19 0,06 

4 8,20 0,44 3,34 0,73 5,64 0,12 

5 10,00 0,48 3,24 0,72 7,58 0,15 

6 10,00 0,48 2,68 0,68 3,96 0,12 

7 10,00 0,48 2,76 0,71 3,05 0,08 

8 10,00 0,48 2,68 0,74 3,75 0,11 

9 10,00 0,48 3,36 0,69 3,35 0,06 

10 10,00 0,48 2,99 0,75 2,86 0,07 

Média 9,94 0,48 2,93 0,72 4,02 0,10 

C.V (X) 8,64 3,98 9,70 3,21 37,33 30,51 

D. padr. 0,86 0,02 0,30 0,02 1,50 0,03 

ti = declividade das parcelas; 
5f :: fator declividade; , 

:: intensidade de chuva; j 

Rp :: área da parcela; 
Di :: taxa de efDs~ü intersulcDs; 
Ki = eroditilidade interSlil[D5~ 

Quanto aos resultados obtidos para Ki, nos 

tratamentos INC e IC, não se constatou diferenças signi-
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ficativas, pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, entre 

lado esquerdo e direito, em relação ao centro do simulador 

(Quadro 2D). Isto evidencia que as condições para obtenção 

dos valores Ki foram uniformes, quando das aplicações de 

chuvas simuladas nos tratamentos INC e IC. 

A análise conjunta dos resultados de Ki, 

para os tratamentos INC e IC, é apresentada no Quadro 8. 

A análise do Quadro 8 permite observar que 

os intersulcos não compactados (INC), quando comparados aos 

intersulcos compactados (Ie), apresentaram, em média, valor 

de erodibilidade intersulcos (Ki), significativamente 

maior, pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

o menor valor médio de Ki para os inter-

sulcos compactados (IC), provavelmente, se deveu às 

alterações físicas do solo motivadas pela sua compactação. 

O grau de compactação deve ter estabelecido u.ma maior 

manifestacão das forças de adesão e coesão entre as 

partículas, o que proporcionou maior resistência do solo à 

sua desagregação pelo impacto das gotas d'água da chuva. 

Isto deve ter proporcionado unl menor comprometimento da 

porosidade, na camada superficial do solo, nas parcelas IC, 

devido a uma obturação não muito intensa dos poros, o que 

favoreceu a infiltração de água (Figura 10). 

PEREIRA (1989) afirmou que as partículas do 

solo, quando não se encontram agregadas, à medida que au

menta o teor de unüdade, são mais facilmente lançadas longe 
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do local de origem, aumentando as perdas de solo por salpi--

co até um certo limite, 

parcelas INC. 

o que parece ter acorrido nas 

ALLMARAS et aI. (1967) demonstraram existir 

dois efeitos da compactação: a mudança na porosidade atual 

dos torrões, e a tendência de solos cOlli.pactados produzirem 

torrões maiores e rugosidade aleatória durante o cultivo. 

MOLDENHAUER et aI. (1967) sugeriram que o aumento do tama-

nho dos torrões mantém. a infiltração alta por um longo pe

ríodo, e deste modo, reduzem a erosão total. LYLES et alo 

(1969) observaram que torrões pequenos de solo são mais 

susceptíveis à desintegração pelo impacto das gotas d-água, 

que os torrões maiores. JORGE (1986) comenta que a faixa do 

solo que recebe certa compactação, por rodas de trator, dá 

origem a torrões grandes, os quais dificultam a pulveriza

ção do solo pelo impacto das gotas d·- águ.a da chuva. O mesmo 

autor relata, ainda, que este efeito é mais acentuado nos 

solos argilosos. 

Os resultados obtidos neste trabalho são 

comparáveis aos obtidos por MARTINS FILHO et a1. (1992). Os 

citados autores, observaram que quando há a compactação de 

llm Latossolo Vermelho-Escuro, até a sua superfície, ocorre 

um aumento na sua resistência à erosão. Verificaram, ainda, 

que o solo é menos resistente à erosão, quando o preparo 

deste promove a formação de uma camada solta sobre uma 

compactada. 



96 

Quadro 8. Análise de variância para as erodibilidades in-

tersulcos (Ki). em kg s m- 4 , obtidas para os in-

Tratamentos 

tersulcos não compactados (INC) 

(IC) . 

2 4 

BloCDS 

., 
! 8 ;; 

7 

e compactados 

10 

----------------------------------- ti X 10-6 -----------------------------------

INC Ú 3 1 ........ 24 () .1>:; O .,.~ .-, 4'1' (i r, ~', 49 Ü 39 Ü 45 O i:.L (1 46 r, 
; V ; , i ... • ; i:.,.t V ; ; .rt1 '.} ; i ; ; .'Cl i " 

(I 1 3 (i 1\."\ (I 06 ti i '1 ti " 5 t, F} Ü 08 G 1 1 '.} 06 1) (; i O c, 
1 ; \lO i v i L ; .!. \.! ; H. ; j ~ j l) lC 

Análise de variância do experimento 

Causas de variação S.íL F 

BIDCüs 9 9~22 1 ,ü24f. 
lrataffientDs 66~9451 66/i4~!1 

Residuo 9 8)3473 (I ~ 'iB3G 

TDtal 19 B5)0136 

Desvio padr~D = 0,9915 Erro padr~o da média = 0,3135 

Média geral = 0,28 Coeficiente de variaç~o = 35,81 

ns = n~o significativo; ta = significativo a 1 % de probabilidade; médias seguidas de mesma letra n~o 
difere. entre si, pelo teste Tukey, a 5% dE probabilidade~ 

Pelo exposto e ao se observar o Quadro 1 e 
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a Figur-a 8, nota-se que os inter-sulcos compactados 

apr-esentavam significativo amnento na resistência do solo à 

penetração, a 4 cm de profundidade, comparativamente aos 

intersulcos não compactados. Isto, provave lme:nte > 

contribuiu para a ocorrência de um menor valor Ki nos 

intersulcos compactados. 

BRADFORD et aI. (1987a) obser-var-am que um 

decréscimo da por-osidade e um aumento na r-esistência do 

solo, em sua camada superficial, resulta em menores perdas 

de solo por- erosão intersulcos. 

É possível inferir, através dos resultados 

expostos, que numa condição de elevada resistência do solo 

à penetr-ação, 

susceptível à 

eu"l sua camada superficial, este é menos 

erosão intersulcos. Tambéril. é possível 

verificar que, quando o solo se encontra recentemente 

cultivado, sem a presença de uma camada superficial de 

elevada resistência, o impacto é especialmente responsável 

pela taxa de solo desalojado pela queda das gotas d" água da 

chuva. Esta última observação concorda com conclusões 

apresentadas por LATTANZI et aI. (1974). Portanto, o maior 

valor médio de Ki, nos intersulcos não compactados, é 

apenas um reflexo das condições físicas do solo após seu 

preparo. Possivelmente, o preparo tenha dado origem a 

torrões menores e mais susceptíveis à erosão por impacto. 



98 

4.6. Correlações entre parâmetros físicos do solo para 

os tratamentos INC e Ie. 

No Quadro 9 são apr'esentados a matriz de 

correlação de Pearson, bem como os coeficientes de deter

minação estabelecidos entre os parâmetros físicos do solo 

avaliados nos tratamentos INC e IC. 

A macroporosidade correlacionou-se 

positivamente, a 1% de probabilidade, com VTP, umidade 

quando das avaliações de RP (UO), umidade antecedente às 

simulações (Ul), umidade após às simulações (U2) e Ki. 

Houve, ainda, correlação significativamente negativa para 

Ma vs. ds e Ma vs. RP. 

Quanto ã microporosidade, esta se correla

cionou positivamente com VTP e negativrunente com a ds, a 1% 

de probabilidade. Não existiu correlação significativa en

tre Mi e RP, UO. Ul. U2 e Ki. 

O VTP se correlacionou positivamente e sig

nificativamente com Ul, U2 e Ki, a 1%, 5% e 1% de probabi

lidade, respectivamente. 

As correlações VTP vs. ds e VTP vs. RP foram 

negativas e, significativas a 1% de probabilidade. VTP vs. 

UO se correlacionaram positivamente, a 1% de probabilidade. 

A densidade do solo (ds) e a resistência à 

penetr-ação (RP) se correlacionarrul1 positiva e significati

vamente, o que está de acordo com resultados obtidos por 
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BELTRAME et a1. (1981). Porém > arnbas se correlacionaram 

negativamente com as demais propriedades de maneira 

significativa. 

Quadro 9. Matriz de correlação de Pearson para os parâme-

tros físicos avaliados nos tratamentos INC e IC. 

Mi \l1P 

Ma 1,00 *a 

Mi 

li,.: vir 

RP 

ü,26 NS 

-0,74" -0,84 ta -l,uv '* 

0,80 ti -0,01 NS 

ds HP Uü Ui 

-0,71 ti 1,00 ii 

UI O~54.i -0,54 li -0,85 ti 0,97 t* 1,00 ta 

Ui ri. 51 -(\ ~; 1 ; "I v~ 

ü:t 66 ~~ ~t 
.~ Ki 

Mi = ~iLfGpDfDSidade; 
VTP = volume de poros totais; 
tis = densidade dD sOlo; 
RP = rfsistincia à penetraç~D; 
ÜO ::: wilitaoe quando das avaliações de RP~ 
Ui = umidade antecedente às simülaç~es de chuva; 
Ui = uiliidadE após às sirnulaç~e5 de chuva~ 

-0,81 H l\ 91 ti: 1 f}\.l ,!c~ 
\) ~ .. ; ~. 

:~. "r. H O~6B 
~.;" G 79 H -\.1;:00 H .f-~ ; 

ti2 

!. ;üü 

Ú, '7L 
i L' 

H 

~* 
i 
~ 

v:. 
fd. 

5(iÜ 
",'\to 
H 

*, ta e NS = significativo a 5%; a 1% e n~o significativo, pelo teste Gui-Quadrado, respectivamente. 

No que se refere às umidades do solo, estas 

se correlacionaram positivamente, entre elas, a 1% de pro-
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babilidade. Isto já era esperado, embora UO e U1 tenham 

sido obtidas em épocas diferentes, uma vez que foram 

realizadas sempre na mesma área experimental. 

Quanto a erodibilidade intersulcos (Ki) 

nota-se que a mesma se correlacionou positivamente com Na, 

VTP, UO, Ul e U2, a 1% de probabilidade. Para Ki vs. Mi não 

houve correlação significativa. As correlações Ki vs. ds e 

Ki vs. RP foram negativas e significativas a 10/ 
/0 de 

probabilidade, o que concorda com as conclusões 

apresentadas por BRADFORD et alo (1987b). 

Os resultados apresentados no Quadro 9, 

corroboram a idéia de que a compactação do solo, por 

tráfego de veículos com rodas, pode alterar, 

significativamente, propriedades físicas do solo (FLOCKER 

et aI., 1958; MIRREH e KETCHESON 1973; VOORHEES, 1978; 

VOORHEES e LINDSTRON 1984, WAGGER e DENTON, 1989). 

Verifica-se, ainda, que a erodibilidade é uma medida do 

efei to total de uma combinação particular de p:r'opriedades 

do solo, como comentam WISCMEIER & MANNERING (1969). 

4.7. Erodibilidade intra-sulcos ou em sulcos (Kr) 

Os parâmetros utilizados e avaliados para 

cálculo de Kr, como taxas de erosão em sulcos (Dr), 

velocidades de escoamento (v), componentes hidráulicos como 

raio hidráulico (Rh), perímetro molhado (Pm) e cisalhmnento 
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hídrául íco (T), dentre outros, para os tratanllintos SNC e 

SC, são apresentados nos Quadros 10 e 11, respectívanlente. 

Quadro 10; Fonte de prGdUç~D de enxurrada e parâietrDs utilizados na det2rminaç~G da Efodibilidade 

Sul co Fonte 

6 

c 
C+Fl 
C+F2 

l-" :; 

L-Tri 

c 
C+F i 
, .. ;,-. 
L·Tf ,i. 

, .... ,r:: 
L·Ti \,.\ 

c 

C+F2 

B;15 
33 5 50 
79~Ú3 

:; t;.'"'i 1., ",,,i,i., 

-; D(~ 
I :,:.r ..... 

"'F) DZ 
i.l-í!õ.,' 

61;73 
C+F3 liJ 

,-o :1"',"1 
Lt'f L 

"7 lii 
.. J~ "tD 

16}16 
H 
Dl 

C+F3 131;t26 

c 
C+Fí 
C+F2 
C+F3 

5;:14 
22;68 

para G tratamentD SNC~ 

v 

0,47 11,77 8,40 
0,88 15,02 11,79 

Lr 

1 ~ f~ 
"f i ~:' 
'M' ~ .:. ; 

rl "7': 
7;",)0 

!i '7"7 
11 :" .. :": i 

T 
! 

9588 
B~98 

7 
7:,00 
7~ÜO 

0,31 1,36 2J 8B 3,45 0,47 .., 
j 

úi4~i 2,'14 31 54 6;63 
0,47 14,57 10,51 11,26 1,39 9,49 7,00 
0,73 20,65 14,53 16,43 1,42 9,74 7,00 

fi ~ ~ .... ~ '-' .... 

07- 64 

O~72 

t:: ~:; 

:J ~ ·31. 

-\,li ;:;; 
1-'t 5 .:JO 

22~5B 

i qj 
':'5": 

t:: '1-1 
l..' ~ ".l J. 

:-1 71 
"15-! 0_' 
,.., ,~., 

7}1'i. 

2~17 
~ 
d 

7~10 
: :;!l 
C'z; 7't 

~ í 7 
.i.}.tl 

i!: r:rt i ir: 
't i-L' .. l " ~ .l. V 

7;< 10 

0,46 1,26 3,05 5,40 0,41 2,96 7,30 
Li. f1~ 
'} ... ...., 

10,68 11,20 
0,85 25,63 14,63 14,13 

(1,80 
1 f Oi 

lb}2~! 
'1f'l 77 
L7 r .. h." 

J
O

( n.i'i 
i},1.1f 

oi ~.., 

't!-J. ... 

"1 7 .. 
i. ~ ,.)0 

O}74 
8$96 

11 75 12~50 

1~20 
, c,·, 
1 ~ l..H) 

! ''1,.\ 
! 5.LV 

7 

c = chuva; Fi = fluxo adicional {i = 1 a 3}; G = vaz~o; v = velocidade 

0:;62 
O~34 

Ü 

[: ""I::: 
\.i:.L.,.i 

Ü~78 

j'-r ,.,., 
.:"LjQO 

~i 
:..'.!. 

7~50 

70 

ao 

50,20 
87,5:1 
77,22 

39~39 
.!in iH 
iQ~1.i 

Df 

p, :',7~ 

V ~ \)·':'1 

05072 

O~006 

0;044 

O~02B 

Ü~039 

a = área transversal dD sulco; Pm = perimetro ~olhado; Lr = largura do sulcD; Rh = raio hidràul 
T = cisalhamento hidrãulicD; d = declividade; E = [Dntribuiç~D intersulcos para 05 sulcos; Df: = ta
xa de erQs~o intersulcos; Df = taxa dE ero5~D intersulcos Dr' menDS E~ 
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Quadro 11~ Fonte de produç~o de enxurrada e parâmetros utilizadDs na deterffiinaç~o da 2fDdibilidade 

intra-sulcD5~ para G tfata~2ntD SC~ 

Lr T 

Llmin m.fs 

C+F3 21,99 

C+F2 
C+f3 

C+F2 
C+F3 

C+Fl 
C+F2 

C+Fl 
C+F2 
C+F3 

3~ 91 
In '"'ir\ 
i'1, IV 

35~99 

45 566 

{7 U',,! 
1 j 7- .U:' 

22~b5 

lÜ~44 

39;28 
40;ü3 
27~43 

69 ;92 
Bb j 02 

0,36 2,59 2,19 7,19 1,18 

0,52 5,12 3,02 9,24 1,70 

1,24 2,64 1,91 10,08 
1 
i. -,7 
l ~ i..';'1 

4,76 
6~20 

, 7,'1 
i p.íü 

0,60 2,42 2,21 6,11 1,09 8,87 8,30 
0,64 3,81 3,13 7,34 1,22 9,89 
üyb6 
ü,lB 

.i "7'1 
", .... ti.. 

4~B2 

3,43 B,30 
B~3Ü 

0,26 6,62 5,76 10,80 1,15 9,56 8,50 
0,54 12,11 10,31 
O}53 12~54 

f".f '70 
.l"",.L} 

0,96 8,94 9,9Q 8,06 0,90 7,44 8,50 
0,87 10,65 9,09 
ü58t, 12~:8 10 ~29 

(}; 97 
1~32 

1~36 

.c:: i:'} 
.\..' ~ J..!.. 

Q 'te: u, \..1,_1 

8,36 

9,15 
10~23 

10 ~ 74 

1,17 9,75 8,50 

(}~7B 
II it(t 
v-sD\.· 

7j 45 
7~69 

B~lB 

9~BO 

9~80 

E 

0,11 
Ü~08 

Dr' 

-;:::: '11" 
... '.1-;,;... ... -

66,82 

50 ~ ~i4 
40~b2 

S7~41 

58:, 47 

2ü~29 

28,86 
4~,~ 06 

20~3B 

0,067 

t, t,;:{,,; 
\} ~ '):.,.l.',} 

O;04i 

o 

c = chuva; Fi = iluxo adicional ti = 1 a 3); G = vaz~D; v = velDcidade do Escoamento superfieial; 
a = área transversal dü sulcD; Pm =: perímEtro ~DlhadD; lr::; largura do sulco; Rh::: raio hidráuiicD; 
T = cisalhamento hidráulico; d = declividade; E = cDntfibuiç~o intersulcQs para 05 sulcos; Df/= ta
xa de erDs~ü intefsülrús; Df ::: taxa de erüs~D intersulcos Df: jenos E~ 
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As correlações estabelecidas entre Dl' (taxa 

de erosão intra-sulcos ou em sulcos) e cisalhamento hidráu-

lico (T), estão apresentados no Quadro 12. 

Quadro 12. Equações representativas das correlações estabe-

lecidas entre Dl' e T, com seus respectivos coe-

ficientes de correlação, para os tratamentos SNC 

eSC. 

Sulcos tratamentos 

------------------ SNC ------------------

1 Dl' - 7,99 10- 3 T 2,1 10- 2 R2 - 1,00 - -

2 Dl' = 7,92 10-3 T 2,0 10-2 R2 = 1,00 

3 Dl' = 6,62 10- 3 T 1.3 10-2 R2 - 0,91 -

4 Dl' - 8,23 10-3 T 1,3 10-2 R2 - 0,77 - -

5 Dl' = 8,09 10- 3 T 2,2 10-2 R2 = 1,00 

6 Dl' = 7,70 10-3 T 2,7 10-2 R2 - 0,43 -

------------------ SC ------------------

1 Dl' = 8,12 10-3 T 4,1 10-2 R2 = 1,00 

2 Dl' - 6,26 10-3 T 1,2 10-2 R2 - 0,32 - -

3 Dl' = 6,77 10-3 T 2,2 10-2 R2 - 0,36 -

4 Dl' = 8,89 10- 3 T 7,0 10-2 R2 = 0,77 

5 Dl' = 6,22 10-3 T 2,6 10-2 R2 = 0,86 

6 Dl' = 5,27 10-3 T 2,2 10-2 R2 - 0,84 -
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Pode-se observar que os ooeficientes de 

oorrelação para SNC e SC variaram de 0,43 a 1,00 e de 0,32 

a 1,00 , respeotivamente. Estas variações podem ser devidas 

às variações ooorridas no cisalhamento hidráulioo (Quadr'os 

10 e 11), já que segundo FOSTER et a1. (1984a) este não é 

uniforme ao longo do oomprimento de um suloo. Esta não 

unifor'midade, segundo o mesmo autor, pode oausar 

cisalhamento do solo mais intenso em alguns locais que em 

outros. 

Segundo FOSTER et a1. (1984b) A erosão 

ocorrendo ao longo de um canal, devido a fluxos 

conoentrados de água, depende diretamente da hidráulioa do 

fluxo do suloo. Pelos resultados apresentados, nos Quadros 

10, 11 e 12, pode-se inferir que estes são semelhantes aos 

obtidos por FOSTER et a1. (1984b). 

4.7.1. Cisalhamento hidráulico critico (Te) e ero

dibilidade intra-sulcos ou em sulcos (Kr) 

Os valores de oisalhamento hidráulioo 

crítico e de erodibilidade em sulcos, determinados para os 

tratamentos SNC e SC, são apresentados no Quadro 13. 

O cisalhamento crítico médio nos tratamentos 

SC foi 56% do valor obtido nos SNC (2,48 vS. 4,42 N/m2 ). 

FOSTER (1982) sugeriu uma hipótese de que o Tc aun1enta com 

a consolidação do solo, o que levaria a um decréscimo das 
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perdas de solo devidas à erosão em sulcos. Laflens (1985), 

citado por WEST et alo (1992), confirmou a hipótese de 

FOSTER (1982), trabalhando com um solo em Iowa, demonstran

do que o Tc foi quase duas vezes maior para o sistema de 

plantio direto, comparado ao solo recentemente preparado. 

Como se pode observar, o solo compactado (SC) apresentou um 

comportamento semelhante ao esperado quando consolidado: 

aumento de resistência (RP) e Tc e. um decréscimo de Dr. 

A erodibilidade intrasulcos nos tratamentos 

SNC foi, em média, 12% maior que a obtida nos tratamentos 

SC (7,76 x 10-3 vs. 6.92 X 10-3 s m-~). NEARING et alo 

(1988b) e WEST et ala (1992) atribuíram os baixos valores 

obtidos de erodibilidade em sulcos a um aumento na resis

tência do solo. quando compararam solo consolidado com solo 

recentemente preparado. Os índices de resistência do solo à 

penetração, avaliados para os SC, foram substancialmente 

maiores que os obtidos nos SNC (Quadro 1 ). Esta observação 

permite deduzir que os menores valores de Kr para os SC, 

comparativamente aos SNC, são consequência da maior resis

tência do solo, quando este se encontra compactado. 

8 LAFLEN. J.M. Effect of tillage systems on concentrated 

flow erosion. In: INTERNATIONAL CONFERENCE OF SOIL 

CONSERVATION, 4., Maracay. 1985. Proceedings. Mara

cay. Universidad Central de Venezuela, 1985. p.709-

809. 
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Quadro 13. Erodibilidade intra-sulcos (Kr) e cisalhamento 

hidráulico crítico (Tc) para os tratamentos SNC 

eSC. 

SNC se 

Sulcos Tc Kr x 103 Tc Kr x 103 

,------

(N/m2 ) (s m-1.) (N/m2 ) (s m-1.) 

1 2,61 7,99 5,05 8,12 

2 2,58 7,92 1,96 6,26 

3 1,92 6,62 3,19 6,77 

4 1,55 8,23 7,89 8,89 

5 2,69 8,09 4,15 6,22 

6 3,52 7,70 4,25 5~27 

Média 2,48 NS 7,76 NS 4,42 NS 6,92 NS 

NS = n~D significativo, pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, para as comparaçOes entre os mESffiDS 
parâmetros DOS tfata~EntDs SNC e SCc 

4~8. Correlações entre parâmetros físicos do solo para 

os tratamentos SNC e SCu 

° Quadro 14 apresenta a matriz de corre la-

ção de Pearson, com os coeficientes de determinação entre 
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os parâmetros físicos do solo avaliados em SNC eSC. 

Quadro 14. t-1atriz de correlação de Pearson para os parâme-

tros físicos avaliados nos tratamentos SNC eSC. 

VTP rls 

-Ü}43 NS 

0,23 NS 1,00 ti 

NS -1 

Ns -O ; i 1 $ ~ {} 
~ 71 ~ ~ 1 ; 00 ~ 

uü 0,41 NS 0,14 NS U,42 NS -0,42 t -0,57 t 

Hi 
Ul 

iF'-' 
UL 

Kr 

0,71 *i -0,27 MS 

0,49 NS ú~21 NS 0,09 NS 

Ma = macfDpofDsidade; 
Mi = ffiicrüpüfüsidade; 
VIP = volule de poros totais; 
D5 ~ densidade do solo; 
RP = resistência à penetraç~D~ 
UQ = umidade quando das avaliaçÕes de RP; 
Ui = uIDidade antecedente às simuIaç~es de chuva; 
U2 = u~idade apÓs às slffiülaçtes de chuva; 
Ki = erodibilidade intersulcDs; 

Ui U2 T .-;;,.. 

~ 

++, t, t. e NS = significativo a 10%; 5t; 1% e n~o significativo, pelo teste Gui-Quadrado, 
respectivalente. 

A macroporosidade correlacionou-se positiva-

mente, a 1% de probabilidade, com Ul e U2. A Ma correla-

cionou-se positivamente com VTP, a 5% de probabilidade. A 
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densidade do solo e o cisalhamento hidráulico crítico (Te) 

correlacionaram-se negativrunente com Ma, a 5% e 10% de 

probabilidade, respectivamente. Com os demais parârrletros a 

Ma não se correlacionou significativamente. 

A microporosidade não se correlacionou 

significativamente com nenhum dos parâmetros avaliados. 

O VTP correlacionou-se negativamente, a 1:3'; 

de probabilidade, com ds e RP, a 1% de probabilidade e com 

UO e Te, a 5% e 10% de probabilidade, respectivamente. 

Houve, ainda, correlação significativamente positiva, para 

VTP vs. Ui e VTP vs. U2, a 10% e 5% de probabilidade, 

respect i vamente . Porém., pa:r'a VTP vs . 

correlação significativa. 

Kr não se obteve 

Quando se correlacionou ds vs. RP e ds vs. 

Te, as correlações obtidas foram positivas e significativas 

a 1% e 10% de probabilidade, respectivament,e. As 

correlações entre ds e lIO, ds e Ul e ds e 02 foram 

negativas e significativas a 5%, lm~ e 5% de probabilidade, 

respectivamente. Estas observações concordam com os 

resultados obtidos por BELTRAME et 81. (1981), NEARING et 

a_I. (1988) e WEST et 81. (1992). A ds não se correlacionou 

significativamente com Kr. 

A resistência à penetração (RP) correlacio

nou-se com UO, negativamente, a 5% de probabilidade, 

confirmando resultados obtidos por BELTRAME et 81. (1981). 

As correlações RP VS. Ui e RP vs. U2, também, foram negati-
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vas, enquanto que a correlação RP vs. Tc foi positiva, sen

do que as duas primeiras foram significativas a 1% e a úl

tima a 10% de probabilidade, o que concorda com resultados 

obtidos por AL-DURRAH & BRADFORD (1981). Para RP x Kr não 

houve correlação signifificativa. 

Para UO vs. U1 a correlação obtida foi nega

tiva e significativa a 5% de probabilidade. Porém, ao se 

considerar UO vs. U2 e UO vs. Kr não foram obtidas corre

lações significativas. A correlação UO vs. Tc foi negativa 

e significativa, a 5% de probabilidade. 

A umidade antecedente à chuva Ul corre la-

cionou-se positivamente com U2, a 5% de probabilidade. Para 

Ul vs. Tc, a correlação obtida foi negativa e significativa 

a 5% de probabilidade. Este resultado ressalta, mais uma 

vez, a importância da umidade inicial do solo, antes de uma 

chuva, no processo de erosão do solo, especialmente no caso 

da erosão em sulcos. Os resultados obtidos quanto à umidade 

do solo concordam, ainda, com as observações feitas por 

BERTONI & LOMBARDI NETO (1985) de que o teor de umidade 

inicial do solo afeta a sua erosão. 

Não se obteve correlação significativa para 

Ul vs. Kr. 

Quando se correlacionou U2 com Tc e com Kr, 

não foram obtidas correlações significativas, o mesmo 

ocorrendo para Kr vs. Tc. 

Pode-se inferir que o fato de Kr não ter se 
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dos 

parâmetros de solo avaliados seja devido às observações 

feitas por FOSTER (1982). Segundo o referido autor, o 

sedimento que entra no fluxo de água de um sulco reduz sua 

capacidade de transporte e. esta redução é variável ao 

longo do comprimento do canal. Como as medidas de 

parâmetros hidráulicos, nos sulcos, foram realizadas sempre 

em duas posições fixas. estas podem não ter representado as 

variações médias ocorridas ao longo dos 9,00 m de 

comprimento dos canais. Provavelmente, devido a estas 

variações tenha-se obtido coeficientes de correlação entre 

Dr e T. tão variáveis para SNC e SC. como os apresentados 

no Quadro 12. 

No presente trabalho, não foi dada atenção 

alguma ao desenvolvimento de outras relações lineares ou 

não lineares, para Dr vs. T. visto que isto implicaria num 

estudo muito complexo para validação dos modelos utili

zados, o que não foi previsto nos objetivos desta pesquisa. 

Contudo, os resultados obtidos podem servir de subsidias 

futuros para a validação ou não dos modelos utilizados no 

presente estudo. 

Há que se considerar, também, que as condi

ções de obtenção dos resultados de campo, para a 

determinação de Kr. foram diferentes daquelas propostas por 

ELLIOT et a1. (1989). No presente trabalho. não houve 

aplicações de fluxos adicionais de água sem a presen-
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ça de chuva devido à não disponibilidade de água sufici

ente. 

Outro aspecto a ser considerado, foi a não 

coleta de 

dificuldades 

amostras com repetição, devido às várias 

na condução dos trabalhos de campo como, 

avaliações dos parâmetros hidráulicos dos sulcos. Para se 

realizar todas as avaliações é necessário um número muito 

grande de pessoas treinadas trabalhando na área, do que não 

se dispôs. Muitas medições e registros precisam ser feitos 

no mesmo instante, o que, às vezes, não ocorre a contento. 

O ideal seria poder contar com equipamentos 

eletrônicos, que pudessem fazer registros automáticos das 

modificações que ocorrem nos sulcos e. das velocidades dos 

escoamentos superficias. Com este tipo de equipamento o 

número de pessoas disponíveis para coleta de amostras seria 

maior, o que permitiria coletas com repetições. 

SNC, que 

Observou-se, 

as hastes e 

principalmente, no tratamento 

o pisoteio das pessoas nas 

proximidades dos sulcos podem ocasionar alterações em suas 

secções transversais, dado ao estado bastante úmido do 

solo, uma vez que algumas medições foram realizadas sob 

chuva simulada. 

Muito embora os problemas descritos tenham 

ocorrido, os resultados apresentados no Quadro 11, em sua 

grande maioria, a exemplo dos resultados já discutidos no 

item 4.6., para as parcelas intersulcos. também corroboram 
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afirmações de diversos autores (FLOCKER et aI., 1958; 

MIRREH & KETCHESON" 1973; VOORHEES" 1978; VOORHEES & 

LINDSTRON, 1984; WAGGER & DENTON. 1989), as quais apontam 

que a compactação pode alterar, significativamente. as 

propriedades físicas do solo, as quais também alteram a 

erodibilidade intrasulcos ou em sulcos (Kr). 



5 _ CONCWSÕES 

Os resultados obtidos permitiram as seguintes conclusões 

específicas: 

5.1. as condições de umidade inicial do solo, antes das 

simulações de chuvas, afetam a sua susceptibilidade à 

erosão; 

5.2. áreas compactadas são menos susceptíveis às erosões 

intersulcos e intra-sulcos, comparativamente às não compac

tadas, devido à maior resistência do solo ao impacto das 

gotas de chuva e ao cisalhamento hidráulico dum fluxo de 

água; 

5.3. o cisalhamento hidráulico crítico é menor quando o 

solo não se encontra compactado; 

5.4. os valores de erodibilidades intersulcos (Ki) en

contrados foram 0,48 x 106 kg s m- 4 e 0~10 x 106 kg s m- 4 • 

em condições de solo não compactado e compactado. respecti

vamente; 
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5.5. os valores de erodibilidade intra-sulcos (Kr) encon 

trados foram 7,76 x 10-3 s m- 1 e 6,92 x 10-3 s m- 1 , em con

dições de solo não compactado e compactado. respectivamen

te; 

5.6. os valores de cisalhamento hidráulico critico (Te) 

encontrados foram 2,48 N m- 2 e 4.42 N m-2 • em condições de 

solo não compactado e compactado, respectivamente. 
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AP~NDICE A 

L,:\ t,o':::,~::,ol o 

textura argilosa 

tv'() p:i. c,:\ 1 j"C' lpvo ondu 1 ,:\dc) " 

,':'I. 7 k.iTI do centro de Jaboticabal, rodovia 

Litologia: basalto. 

Relevo local: suave ondulado" 

Relevo regional: suave ondulado a ondulado. 

bruno-avermelhado (5 YR 3/3, Úmido), franco-argilo-arenoso, 

ligeiramente plástico, ligeiramente pegajoso, 

AB - 20-50 cm, bruno-avermelhado-escuro (5 YR 3/4, seco), 

bruno-avermelhado····escuro (5 YR 3/3, Úmido), argila-"arenosa, 

fraca, moderada, pequena, blocos que se desfazem em grânu-

los, ligeiramente duro, friável, plástico, ligeiramente pe-
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BA _. 50-90 cm, bruno-'avermelhado-escuro (5 YR 3/4, seco), 

úmido) !' 

muito se desfazem em 

ligeiramente duro, 

plástico, ligeiramente pegajoso, transiç~~ gradual difusa. 

BW1 - 90-105 cm, bruno-avermelhado-escuro (5 YR 3/4, seco), 

mu.:í. t.o P(·:·:'q U. fi' n ,',\ !' ilH.i.ito :I. :i, \.:.1 E' :i. j" ,:\ ilHHl "Í:. (,:.:, 

plástico, ligeiramente pegajoso, transiçào gradu.al difusa. 

bruno-avermelhado (5 YR 3/3, úmido), argila-arenosa, fraca, 

muito pequena, granular, macia, mu.ito friável, ligeiramente 
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Quadro lA. Caracteristicas químicas do perfil do solo. 

M.D. pH K 

em j.!g/ml ~ .. ' '. 

0-20 
.., .-, r, ...., ,., 0,05 .:. L,V 0, ., 

20-·50 " 1 ,6 ii, 1 0,04 .:. 

~;,O--90 2 < -.Y 4 c: 0,01 .I. ,J , c' 

90·-·10~1 
.. , i ,0 ;1 ,tt 0,01 .:. ... 

105 + r', 1 ,0 ~) , 1 (>!i (.l1 .:. 

0,4 

0,4 

0,3 

O ." ;I ,.) 

0,4 

Mg H+Al S '''
I 

--------_._------_ ... __ .. _-_. __ .. 

meq/l00 _I ---------------

Ü, 1 r.: ,'-r O, c: 1:; !5, ?~5 lO -t.,1, .c . "J ... f 

O, 1 ':\1 f'l 
d,O O, ~,4 4,34 1" .:. 

~ .... 1 ,., r; 0,41 '7 '""\4 -l .~ .. ' 
V, i.,o ... ;t,L.t. .l d 

Ü, 1 .-, 
L., 

!: 
,.' O ,tH 2,91 1'~ • "l 

0,1 2,0 Ü, ~d 2,51 .-...... \ 
./":.\.1 

-_._-------_ .... _--_._-----_._---_.-.. ------_. __ ._----_. __ .-~--------._ .. 

Ol..l..:\d 1"0 ~·:·:(.}I. CE\ 1'- i:'<. c: ti·:!l":í. ~::. t :i. c:,,\~:; i.:,i 1'" <:(nu], Diné t I"':i. c<ót ~::. do PiE' v"f :i.l cf O ~::.o-·· 

10 .. 

------_._-----------_._-------- ._-------_._ .. _--_._--. __ ._ .. _-

em 

(J-2ü 
20-50 
~.O·-·90 

90-10~) 

tO::'. + 

Silh" 

" ------------------------------ ~ 

29,4 
35,4 
40,5 
39,0 
41,2 

~\, 1 
5,6 
4 8 , 
""I' l-
i,,,) 

5,2 

6~t, ~I 

:.W,O 
54,7 
53!{5 
53,6 

---------- Areia ---------

Grossa Média Fina 

4,3 -;011"", 

dL~ 4 28,8 
4 .... 'if't " '""'\i.: •. ;: , .!:. .L." ,0 L. \..t, "loN1 

':'1 ,6 2"'/ . .., .'""i.'7 r: 
'o' ,~ .L~I,. ','i 

3, . .., 25,8 2'~,6 ,;. 

.." 4 ;~5 8 24,4 ~\ :;: , 



OuadFO iB. F:esistêncii:\.s méd:i.a5. do solo 

para os tratamentos INC, SNC, IC eSC. 

:i.:? .... :l. ":l 
J4 .... .1 0,' 

J. C) 

ló :!.B 
lt5 .... ~?() 

:?U .... ~':;,ü 

;':';B .... 40 

40 .... 4:~':: 

li~:: .... 44 
/·il.} .... 46 

11',IC 

(~) !' \:) /' 

:L l{. !I f5 (:) 
:t ~!:i !t ~:~ 1 
:t {;') ~i (? :.:) 
ll) ~~ ~:'~ ';.\ 
1 ~:.:!!( {:;):? 
1 ::':" (:):=.=f 

1 ~.:.:i !I <,:'):':) 
:t6!,l'}1 
:t. '.:,:.' , '=?l 

:I. ~:1 !( ~:~ ::? 
1':/!, {'f:,':': 
:I. ~:j.! !t :L /:; 
ll:? !f ~:5 \":') 
:1. (? !t ',:"it:'+ 
:t .:) !i \~:,~:':, 

l~? !r (?lf 
:l.fl" :I...:"t 
1)'!, '.71 
1 {;') !l ',:.:··l:'.} 

1 ~:.:t !t ',? i:') 

:!. ~:.:,!, :?:I. 
14!1 :.~,)' 
:I.::;!, Oi.} 

:t l{. !f ::? ~:~ 
1 (; , o:;) (:') 

1 t:::t!\ i:'~~:~ 

t!.:.:t!! '::)<? 
:I. ::.:, !i (:.":t '.:;.~ 

~::t, ',:?() 

-(":') !( :':')\.·l 

ll> !t 1:'.} :.":') 

1.::') , ~:3 :I. 
'i ~.:.t ·'";.l i:: 
.i. J' !( .'~ h~ 

:1. ',?!{ (?l:} 

1. ',::i !t ~:5 t:;> 

:L ~:~ !f {:'> ~.:~ 

:}. ~:~ !{ l.} ~;.:I 

1 ~::;!{ ~.,(":') 

1 ~:3 !! ~':l ~':'~ 

:i.B!,14 
lB!, {·>ü 
:I. B!.44 
:LU!, ~.'.)~':: 

:!. ')'!, ::')2 
1 <~.) !t (? ~:5 
:I..(.!.1..:'+ 
14!.9B 
:L ":'} l' )':':; 
ll:',} !t :~':: (? 
t t':'~ !~ ~.:: l:. 
l·q!l ()<:"J 

1 ;:'+ !' 24 
1 ~'.'t!1 ::.:,,:'-1 

16!1:?':? 
l/)!,é:!. 

IC 

~~:? , ::::': () 
lo} :~':'~ !t ~::f ~':': 

l'}:?!i (?::::': 

:~':': (? ;{ {;') ~':: 
:? ::.~t ~{ ~:;! :::~ 

:~:: ~:5!i '7 ~:! 
~':':(';:: :f ',:?l) 
:':~ () !t :? ~:~ 
::-;:{':~ ;i :l.l:l 
~::<.;;. , {:) () 
····l t:: ~ ... ,. I:: 
·-::·\.l!t ... ·).· .. i 

:~':'::?!( :'=':t:'::\ 

~:'~ ::') !f ~:? ~:) 

:~? :.':';: !' (:"> (~.) 

~:~ :~':': , '.:? ~;:f 

:~';~ () !t :,:~ f:; 

:l.ü, '.7)' 

lB!, ;:.:,~:.:, 

:I. é. ,I 00 
:1.<:·);,9!5 

:!.é!,;;:·:':/ 
:t f:'::!i ~:,:t /) 

1<:") !t :~:: (? 
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i nó i v:i.dual i z adi:"lS 

~.:.:i !t ~? () 

lo} :.:') !t ~:.' E~ 

:·:)!:.~I tt (?l 
:':':;:::~!i l}.q, 

:.':') 1 !t ~~l f~ 

:':)~:::, 1 :::':': 

:':'~ ~~1 !i ~:~:L 

: .. ::~:::: !{ :~:::':~ 

:.'::\();t :t l:;;t 

:?:? !,..:'.}('::\ 

:?/;t ~~ l{·l 

:? .:':> !i ~:.:!~? 

:? lf :1 ',:?:t 
:?:.=.:. ~t :f.:t. 

~?:? !~ '.:? 1 
:~':'~l !f <?i:·.} 

:~':'~:I. !i ~,:!,:'.} 

~::() ;1 :t ~;,:: 

:~':'~ () :{ () ~:.:t 

1 (? !i ~':) 1:) 

1 (? :' :~':'~ ~:~ 
:f. ~:,:.) !! ~:) ~:.:i 

:t (? !t ~;.;t ~.:.:~ 



APêNDICE C 

ClTI 

()····l() 

I"iéd:i.<:\ 

1 (:') !' {;') 1 
:l.7!,:l.4 
1 {::\ 11 ()() 

Te 

U •• > ••• , .......................... .. 

-" 
1:1. ,B7 
1:1. !,)B 
l:?" ~:,:i. 

Kédias seguidas de mesma letra n~o diferem entre si~ pelo Teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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APÊ:NDICE D 

d 
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para as taxas de erosÕes 

~t· , •.•. 
. 1.\..' " 

Jt-IC Ie 

j":.(:J . .I~' ~:: •• ~J'., fi'i 2 .................... -,,, ........................... , 

lt !{ (;t:~':: .::\ 

~.) !' ('::. ~5 .:':\ 
:-,:'{. ~t ('>l~ f:':'} 

:':') :t :'::~ <.:} {:.~ 

M~dias seguidas de ~esma letra n~o diferem entre si, pelo Teste Tukey a SI de prohabilidade. 
letras minúsculas cOiparaç~es entre lado esquerdo (e) e direito ld) em relaç~o ao simulador de 
chuvas, para HJC; 
letras maiúsculas cOmparaçÕes entre lado esquerdo (e) e direito (d) em relaç~o ao simulador de 
chuvas, para rc; 
Os valores de efos~o esUo iutiplicados por 105 • 

in tpl"sul co':::· 

entre lado esquerdo P direito, 

centro do simulador de chuvas, para os tratamen-

'r l", 
.\.1. .. ' 

~:: .. ,/ m4 ................................................... . 

O!,lJ.B <':\ ()!, :I.:l. (i 

() !i oq ~:.:t Ei. 

Médias seguidas de mesma letra n~o diferem entre si, pelo Teste Tukey a SI de probabilidade. 
letras minúsculas comparaçÕes entre lado esquerdo (e) e direito (á) em relaç~o ao simulador de 
chuvas, para rMC; 
Letras fiiaiúsculifl. ~,araç'l's entrf lallo esquerdo {e) e direito {di em felaç~o ao simulador de 
chuvas, para XC; 
as valores de er.dilrUidaie esUi!lutltlitadb! par 10 ... •• 




