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A erosão hidrica é o principal fator de degradação do solo, a qual é influenciada pela 

chuva, solo, relevo, uso da terra, manejo e cobertura e práticas conservacionista. Em condições 

iguais de solo, relevo, forma de uso da terra e tipo de prática conservacionista, a erosão é 

influenciada pela erosividade da chuva e pela cobertura e manejo do solo. As perdas de solo e 

água pela erosão hídrica foram quantificadas em um Cambissolo Húmico, em um experimento 

iniciado em 2012, localizado nas dependencias da Universidade do Estado de Santa Catarina, 

no campus do Centro de Ciências Agroveterinárias em Lages- SC, durante a vigência dessa 

bolsa. Em função disso, as perdas de solo e água foram quantificadas em tratamentos com duas 

repetições de campo, os quais consistiram de: SD: semeadura direta implantada em condição 

de campo nativo; CN: campo nativo; e QM: campo nativo queimado uma vez ao ano. No 

tratamento SD foram cultivados nabo forrageiro, feijão preto, ervilhaca comum, milho, aveia 

preta e soja, em rotação. No CN, a vegetação foi mantida em condição natural, enquanto em 

QM, o campo nativo foi roçado e queimado em agosto de cada ano. 

Cada tratamento está instalado em parcelas de 77,35 m² (22,1 m de comprimento x 3,5 

m de largura) delimitadas por chapas galvanizadas, com uma calha coletora de enxurrada em 

sua extremidade inferior conectada a um tanque de armazenagem por meio de um cano de PVC. 

Após cada chuva são coletadas amostras de enxurrada para a quantificação de perdas de água e 

solo.  

Houve variação numérica nas perdas de solo, podendo-se atribuir ao fato de que o solo 

se manteve coberto nos tratamentos CN e SD, já o tratamento QM, permaneceu descoberto 

durante a época da queima de campo, aumentando sua suscetibilidade à erosão. Com 100% da 

adubação recomendada no tratamento SD, houve produção de resíduos e maior cobertura do 

solo que apresentou uma maior proteção contra o impacto das gotas das chuvas e escoamento 

superficial. Comparando o CN com o tratamento SD, a variação de perdas e solo foi de 1,4 

vezes, e quando comparado com o QM a variação foi maior, igual a cinco vezes. 

As perdas de água seguiram a mesma tendência das perdas de solo. Entre os tratamentos, 

a variação foi menor que entre os cultivos, sendo a variação entre os cultivos 1,5 vezes, 

enquanto entre tratamentos foi de 1,2 vezes. 

A perda de solo por erosão hídrica é modificada com a mudança de manejo do solo. É 

menor na condição de campo nativo; intermediaria na condição de campo nativo cultivado e 

maior na condição de campo nativo queimado, em que a biomassa da parte aérea é queimada, 

perdendo parte da cobertura superficial. 
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Fig. 1 Erosividade (EI30) e altura das chuva e, perdas de solo e perdas de água por erosão hídrica em cada 

tratamento e para cada cultivo.  

 

 


