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Resumo: objetivou-se com este estudo quantificar as perdas de solo por erosão 

hídrica em Latossolo Vermelho Distrófico, cultivado com videiras (Vitis labrusca) e 

figueiras (Fícus carica L.), comparando com as observadas em pastagem naturalizada e 

solo descoberto, e analisar a resistência mecânica do solo à penetração. Para avaliação 

das perdas de solo por erosão hídrica foi utilizado o método de alteração de superfície 

do solo, com pinos de erosão. Para determinação da resistência à penetração vertical, 

utilizou-se metodologia (Stolf, et al. 1983). Os resultados obtidos de perdas de solo 

foram de 92,48 Mg.ha
-1

ano
-1

, 39,19 Mg.ha
-1

ano
-1

, 20,88 Mg.ha
-1

ano
-1

, e 18,05 Mg.ha
-

1
ano

-1
 para os respectivos tratamentos solo descoberto, cultivo de figueiras, de videiras e 

pastagem naturalizada. O grau de resistência à penetração para o tratamento, solo 

descoberto variou de 2,46 a 4,8 MPa, sendo que a profundidade mais afetada foi a de 

10-15 cm. O cultivo de videiras teve os valores de resistência entre 2,74 a 3,95 MPa e a 

profundidade mais resistente a penetração foi a de 5-10 cm. O cultivo de figueiras, a 

amplitude dos resultados de resistência à penetração foi um pouco maior, variando de 

2,46 a 6,31 MPa, sendo a profundidade com maior grau a resistência de 5-10 cm. Já 

com o tratamento pastagem naturalizada a amplitude dos resultados foi ainda maior, 

variando de 3,89 a 11,06 MPa, sendo a profundidade mais crítica de 20-25 cm.  Pode-se 

concluir que as perdas de solo por erosão hídrica estão acima dos valores de tolerância 

admissíveis. Os valores de resistência à penetração foram maiores nas camadas 

superficiais do solo, o que comprometem o desenvolvimento radicular. É necessário 

realizar manejos conservacionistas, para promover a sustentabilidade do cultivo 

figueiras e videiras no Campo das Vertentes. 

Palavras-chave: compactação, erosão hídrica, frutíferas, Latossolo, manejos 

conservacionistas, pinos de erosão 

 

Abstract: (Vitis labrusca) and fig trees (Fícus carica L.), comparing with those 

observed in naturalized pasture and soil exposed, and to analyze the resistance soil 

mechanics to penetration. In order to evaluate soil losses by water erosion, the soil 

surface alteration method was used with erosion pins. To determine the resistance to 

vertical penetration, a methodology was used (Stolf, et al., 1983). The results obtained 

from soil losses were 92.48 Mg.ha
-1

ano
-1

, 39.19 Mg.ha
-1

ano
-1

, 20.88 Mg.ha
-1

ano
-1

, and 

18.05 Mg.ha
- 1

ano
-1

 for the respective treatments discovered soil, fig, vines and 

naturalized pasture. The degree of resistance to penetration for the treatment, uncovered 

soil ranged from 2.46 to 4.8 MPa, and the most affected depth was 10-15 cm. Vines 
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cultivation had resistance values between 2.74 and 3.95 MPa and the most resistant to 

penetration was 5-10 cm. Cultivation of fig trees, the amplitude of the resistance to 

penetration results was slightly higher, ranging from 2.46 to 6.31 MPa, the depth with 

the highest degree being the resistance of 5-10 cm. With the naturalized pasture 

treatment, the amplitude of the results was even higher, ranging from 3.89 to 11.06 

MPa, the most critical depth being 20-25 cm. It can be concluded that the soil losses due 

to water erosion are above the permissible tolerance values. The values of resistance to 

penetration were higher in the superficial layers of the soil, which compromised the root 

development. It is necessary to carry out conservation managements, to promote the 

sustainability of the cultivation of figs and vines in Campo das Vertentes. 

Key words: compaction, conservation management, erosion pins, Latosol, water 

erosion 
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1.0 INTRODUÇÃO 

A qualidade do solo está associada à capacidade de assegurar a produção 

agrícola, mantendo a qualidade do ambiente, tendo uma influencia do manejo. O 

desenvolvimento de sistemas produtivos sustentáveis é de vital importância para a 

longevidade dos sistemas de produção. De acordo com Carvalho (2008), 1 kg de grãos 

cultivados, geram em média, 10 kg de sedimentos e são utilizados 1000 litros de água.  

Quando a sustentabilidade do solo não é levada em consideração ocorre o 

desgaste através da erosão hídrica que representa um grande potencial de degradação 

ambiental, trazendo uma sucessão de despesas econômicas. Os insumos gastos para a 

recuperação de solos em processos de erosão, para repor os nutrientes perdidos pode ser 

economicamente inviável (Dechen, et al. 2015).  

A mesorregião do Campo das Vertentes tem índices elevados de erosão tipo 

voçoroca, sendo esta definida como a máxima expressão da erosão hídrica do solo. Esta 

degradação, além do impacto visual negativo, gera problemas socioeconômicos e 

ambientais de alta magnitude, por comprometer os índices de produtividade 

agropecuários devido ao empobrecimento do solo. Isto ocorre devido a um manejo 

incorreto dado aos solos da região, como por exemplo, o uso do fogo para renovação de 

pastagens, que elimina a matéria orgânica e causa deflagração do solo, culminado em 

processos erosivos e emissão de CO2 para a atmosfera; a falta da correção de acidez e 

fertilização.  

Dentre as estratégias de conservação dos solos e que ainda auxilia 

financeiramente os produtores da mesorregião, pode destacar-se a introdução de plantas 

perenes como é o caso das frutíferas, pois não há a necessidade do revolvimento do solo 

como a aração e a gradagem periodicamente. De acordo com Nascimento, et al. (2017) 
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a fruticultura é uma alternativa menos impactante, por se tratar de culturas perenes, pois 

não há necessidade da utilização de maquinário sempre.   

Os números produtivos de frutas no país são bastante expressivos. O Brasil 

produz 44 milhões de toneladas ano em 2,0 milhões de hectares, com isso o é o 3º maior 

produtor de frutas do mundo, e o 23º lugar em exportações, Minas Gerais é um dos 

maiores estados produtores de frutas com 3,96 milhões toneladas de frutas produzidas 

(IBEGE, 2017); (MAPA, 2018).  Já a produção de uvas é de 13,1 mil t, cultivadas em 

831 ha
-1

, com produtividade de 15,728 t ha
-1

 tanto uvas de mesa e de vinhos; e é o 3º 

estado na de produção de figos, correspondendo a 16,2 % da produção, com 4,4 mil 

toneladas, em 377 hectares produzindo-se 11,589 t ha
-1

, no ano de 2016 (MAPA, 

2018b). 

É de extrema importante o monitoramento da degradação do solo através dos 

processos erosivos para traçar metas de conservação, planejamento ambiental e 

recuperação de áreas agrícolas. Um método prático, simples, fácil, de baixo custo e que 

resulta em valores próximos ao do método parcela padrão que é mais caro e complexo, 

é o de alteração de superfície do solo por pinos de erosão, descrito por (Bono, et al. 

1996); (Santos, et al. 1998). 

Neste sentido este estudo objetivou quantificar as perdas de solo por erosão 

hídrica e a resistência mecânica à penetração do mesmo no cultivado com videiras (Vitis 

labrusca) e figueiras (Fícus carica L.), em uma pastagem naturalizada e uma área 

testemunha que foi mantida sem cobertura vegetal e compará-las às tolerâncias de 

perdas de solo, além de avaliar possíveis camadas compactadas. 
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2.0 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Solo:  

O solo segundo, Embrapa, (2006), é um conjunto de corpos naturais, construída 

por partes sólidas, líquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicos, constituídos por 

materiais minerais e orgânicos ocupando parte da superfície do nosso planeta, possui 

matéria viva, pode ser vegetada naturalmente ou com alguma interferência antrópicas. É 

considerado como a base fundamental para os sistemas de produção agropecuária sendo 

fundamentalmente importante para a existência terrestre, e há séculos tem sido 

explorado de forma pouco sustentável, causando prejuízos socioeconômicos e 

ambientais. A ausência de manejo adequado do solo tem sido responsável por grande 

parte da degradação e baixa da fertilidade natural do solo. As atividades humanas 

constituem o principal fator na deflagração dos processos erosivos (Silva, et al. 2017). 

Portanto a observação e avaliação dos processos erosivos sofridos nos solos em 

sistemas de produção agropecuária tornam-se extremamente necessárias para a 

elaboração de técnicas inovadoras e racionais de manejo e proteção dos solos a serem 

adotadas em sistemas de produção agropecuárias sustentáveis. Um dos grandes e atuais 

desafios é aumentar a produtividade agropecuária e tentar reduzir os impactos nos 

recursos naturais (Lima, 2018). O desafio da humanidade é produzir alimentos de forma 

sustentável que leva em consideração a conservação dos solos e água, (Rios, et al. 

2013). 

Autores como Silva, et al. (2017); Nascimento, et al. (2017); Rios, et al. (2013), 

trabalharam com diferentes tipos de solos no Campo das Vertentes e constataram que os 

solos da mesorregião são extremamente frágeis para a produção agropecuária, 
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necessitando de manejos conservacionistas a fim de reduzir as perdas de solo por erosão 

hídrica.  

A Classe dos Latossolos Vermelho Distrófico, são solos muito intemperizados, 

profundos, de boa drenagem, com mineralogia da fração argila predominantemente 

caulinítica ou caulinítica-oxídica, diferenciando-se entre si principalmente pela 

coloração e teores de óxidos de ferro e normalmente com declividade que raramente 

ultrapassa 7 %, o que ajuda na mecanização (Embrapa, 2013); (Cavararo, et al. 2007). 

Além disso, apresentam em geral problemas de fertilidade, decorrente do excesso de Al, 

e em especial os teores de fósforo disponível são extremamente baixos, podendo ser 

usados para culturas anuais, perenes, pastagens e reflorestamento, desde que realizando 

correção e adubação adequadamente (Embrapa, 2013); (Sousa & Lobato, 2010). 

2.2 Monitoramento:  

Através da visível diminuição dos recursos naturais em escala global, acentua-se 

cada vez mais a preocupação com o meio ambiente (Brasil, 2012). Os monitoramentos 

ambientais informam em que condições encontram-se os recursos naturais. Diante 

disso, pode-se traçar metas a fim de recuperar áreas degradadas ou preservar áreas 

intactas. Com o advindo das novas tecnologias ficou mais fácil o monitoramento de 

áreas degradas. Os avanços em tecnologia de monitoramento ambiental vêm ganhando 

muito espaço na sociedade e em muitos ramos de atividades econômicas, como as 

agrícolas que comumente apresentam forte impacto ao meio ambiente (Embrapa, 2007). 

Como exemplo pode-se citar a utilização de Veículos Aéreos Não Tripulados 

(VANT’S), que faz a coleta de dados que alimenta programas computadorizados 

modernos. Uma limitação dessa tecnologia é o alto custo. 

2.3 Erosão hídrica  
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Basicamente em regiões tropicais o desgaste causado pelas chuvas é 

praticamente a única forma séria de erosão, ou seja, a erosão hídrica (Cândido, et al. 

2014). No Brasil, a erosão hídrica causada pela chuva é a forma mais significativa de 

degradação do solo em comparação as demais formas de erosão, (Bueno, et al. 2018). A 

erosão hídrica ocorre principalmente quando as gotas de chuva atingem o solo e causa a 

movimentação das partículas de solo, fazendo com que aconteça o escoamento 

superficialmente, levando matéria orgânica, partículas de solo e o rearranjo das 

partículas nos espaços formados entre os sedimentos e favorecendo um selamento 

superficial, além do movimento de água e nutrientes. A erosão hídrica do solo é um 

processo físico que acontece naturalmente, pela à ação das gotas de chuvas (Cogo, et al. 

2013). 

A erosão hídrica acelerada é tida como um dos principais responsáveis pela 

degradação do solo e redução da produtividade das culturas, a desagregação é causada 

por uma ruptura dos agregados do solo. Já o transporte das partículas é quando o solo 

está saturado ou quando a magnitude da precipitação é superior à taxa de infiltração, 

resultando no escoamento superficial. Com isso reduz a fertilidade e a camada arável do 

solo. Além de comprometer a qualidade de água dos mananciais o assoreamento de rios 

e reservatórios e eutrofização e consequente diminuição da disponibilidade hídrica. No 

processo erosivo ocorrem transporte e deposição das partículas do solo, que é 

influenciada pela declividade do terreno, compactação, perda de matéria orgânica e 

cobertura vegetal, sendo agravada pelas ações antrópicas (Cogo, et al. 2013).  

 A erosão hídrica acelerada por ações humanas inadequadas, como práticas 

incorretas de agricultura, é sem dúvida um dos fatores de desgaste que mais seriamente 

tem contribuído para a improdutividade dos solos no país (Bertoni & Lombardi Neto, 

1990). A erosão em uma propriedade representa perdas de solo, nutrientes, matéria 
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orgânica, água, assoreamentos de cursos d’água, abandono da terra, além do impacto 

visual negativo, culminando com prejuízos socioeconômicos e ambientais (Silva, et al. 

2017; Guimarães, 2015). A erosão hídrica constitui-se um dos principais fatores de 

empobrecimento do solo e de contaminação de outros ambientes, essa contaminação é 

através do transporte de sedimentos com produtos químicos como adubos e defensivos 

agrícolas (Gobbi, et al. 2011). 

Na erosão hídrica ocorrem perdas de solo em uma determinada área com cultivo 

ou sem cobertura vegetal, levando em consideração as características da precipitação, as 

condições edáficas do solo. Estimativas feitas por, Hernani, et al. (2002) apud Sallin, et 

al. (2014), apontam que em lavouras e pastagens brasileiras, perde-se por ano cerca de 

822,7 milhões de toneladas de solo devido os processos erosivos, em termos monetários 

o valor chega a um déficit de 4,24 bilhões de dólares. Zolin, et al. (2016), contataram 

que tem uma correlação positiva e forte entre perdas de solo e água. 

O conhecimento e o monitoramento dos fatores que influenciam as perdas de 

solo por erosão hídrica por meio de modelos preditivos são fundamentais para garantir a 

produtividade e uso sustentável dos recursos naturais (Martins, 2005). As perdas de solo 

e água por erosão hídrica dependem da interação do clima, solo, topografia, cobertura 

vegetal e do sistema de manejo do solo adotado. O relevo, a declividade, a intensidade 

de precipitação, a pedologia, a cobertura vegetal e o manejo do solo influenciam 

grandemente as perdas de solo (Viel, et al. 2017). A perda de solo, representada por 

erosão, possuem como fatores controladores a erosividade da chuva, as propriedades do 

solo, características das encostas e cobertura vegetal (Moraes, et al. 2015). Essa 

erosividade que é a capacidade das gotas da chuva em promover a erosão hídrica devido 

às características físicas do mesmo pode variar no tempo, em consequência de variações 
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da intensidade, duração e frequência das precipitações variando as perdas de solo no 

período de analise. 

As combinações anteriores citadas culminam no aparecimento da erosão hídrica 

em vários estágios, e em casos mais graves se tornam a erosão do tipo voçorocas. A 

recuperação desse tipo de erosão não se faz de forma natural, necessitando diretamente 

da intervenção do homem, com intervenções complexas e de alto custo (Nascimento, et 

al. 2017). Além disso, os solos da mesorregião serem frágeis e propícios às voçorocas, 

principalmente os da Classe de Cambissolos por apresentarem baixa fertilidade natural e 

atributos físicos desfavoráveis, outro aspecto que influencia grandemente o 

aparecimento de voçorocas é que os produtores possuem o habito de renovar as 

pastagens de forma não conservacionista em especial pelas queimadas, prática essa que  

queima a cobertura vegetal, eliminando completamente a matéria orgânica, desestabiliza 

os agregados influenciando diretamente em erosão hídrica e na compactação, levando a 

degradação e a formação de voçorocas que a máxima expressão da erosão hídrica 

(Silva, et al. 2017).  

Na movimentação, remoção e transporte das partículas de solo, efetuado pela 

água em interação com os demais fatores controladores, aliado a remoção da cobertura 

vegetal e as atividades agropecuárias, acabam por acelerar uma série de problemas 

ambientais, como a redução da fertilidade e degradação do solo, assoreamento de rios e 

lagos, e formação de ravinas e voçorocas (Moraes, et al. 2015). 

A erosão tipo sulcos, ravinas e voçorocas, é formação de crateras de erosão 

causadas pela chuva e intempéries, em solos sem ou com baixa cobertura vegetal não 

protegendo o solo, que fica cascalhento e suscetível de carregamento por enxurradas, 

normalmente estão associados ao uso do solo, ao substrato geológico, ao tipo de solo, às 
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características climáticas, hidrológicas e ao relevo e basicamente estão atribuídas as 

mudanças ambientais induzidas pelas atividades humanas (Embrapa, 2007). 

A erosão laminar é a retirada da camada superficial de sedimentos processo esse 

de remoção de uma delgada e uniforme camada do solo superficial pela ação das chuvas 

ou pelos ventos, provocada por fluxo não concentrado e os sulcos erosivos são as 

estratificações (Pinese Júnior, et al. 2008). 

2.4 Práticas Conservacionistas:  

A cobertura vegetal é de suma importância para a preservação do solo. Ela pode 

ser considerada como um dos fatores fundamentais que controlam o escoamento 

superficial e da perda de solo, pois favorece o aumento a infiltração de água no solo, 

(Cândido, et al. 2014). Os solos cobertos com resíduos vegetais, como nos sistemas 

conservacionista de preparo de solo reduz o escoamento superficial significamente, pois 

os solos ficam menos expostos (Cogo, et al. 2013).  Santos, et al. (1997), constataram 

que manter a área com algum tipo de vegetação reduz as perdas de solo em 85% por 

erosão hídrica.  

A matéria orgânica juntamente com a cobertura vegetal reduz o movimento de 

partículas do solo e aumenta a infiltração. Além disso, a cobertura vegetal tem um papel 

primordial na recomposição da matéria orgânica no solo, disponibilizando nutrientes 

para as plantas. Essa matéria orgânica se encontra nas camadas superficiais do solo, e 

sua perda é facilitada pelo escoamento superficial e ela também possui influência direta 

na estabilidade de agregados; sua diminuição pode provocar degradação da estrutura, 

encrostamento e selamento do solo, o que contribui para aumento da erosão hídrica 

(Cândido, et al. 2014); (Conforti, et al.  2013).  
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Zolin, et al. (2016), encontraram perdas de solo inferior ao limite de tolerância 

em um Latossolo, demonstrando a importância da cobertura do solo. Solos sem 

cobertura vegetal e fisicamente degradada, usados em sistemas convencionais de 

preparo do solo, sofrem maior intensidade de erosão hídrica, devido à energia do 

impacto das gotas de chuva que desagregam e transportam as partículas do solo com 

maior facilidade, (Cogo, et al. 2013). Assim a cobertura vegetal esta relacionada 

negativamente com as perdas de solo, pois elas amortecem os impactos das gotas de 

chuva no solo, reduzindo o escoamento superficial (Silva, et al. 2018). Além disso, o 

sistema radicular das plantas está relacionado à conservação do solo por permitir que a 

água atravesse as camadas superficiais, reduzindo o escoamento da água na superfície. 

Outro fator de vital importância é utilizar algum tipo de manejo conservacionista 

a fim de reduzir as perdas de solo e se produzir de forma sustentável. Para Cândido, et 

al. (2014) a cobertura do solo e o sistema de manejo são  importantes fatores que 

influenciam a intensidade do escoamento superficial e a erosão hídrica pelo incremento 

da matéria orgânica no solo.  Tanto integração lavoura-floresta como na sucessão com 

lavouras de soja-milho, os valores situaram-se abaixo dos limites de tolerância para o 

Latossolo Vermelho-Amarelo, ou seja, estes 2 tipos de manejos são indicados contra a 

erosão hídrica, pois proporciona uma boa cobertura para o solo (Zolin, et al. 2016). Os 

fatores, cobertura vegetal e as práticas conservacionistas podem contribuir para a 

redução da erosão hídrica em sistemas produtivos (Zolin, et at. 2016). Com isso os 

sistemas produtivos se tornam mais sustentável ambientalmente, competitivo e 

eficiente. 

2.5 Avaliação de Perdas de Solo. 
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A estimativa de erosão em sistema de produção vegetal faz-se fundamental na 

detecção de problemas ambientais, sendo útil na decisão de manejo e conservação a 

serem adotadas na área, planejamento de atividades agrícolas e adoção de técnicas que 

visam minimizar a degradação e garantir a produtividade do solo (Martins, et al. 2003).   

Os métodos principais para analisar as perdas de solo a campo, chamado métodos 

diretos, são basicamente o de parcela padrão e o de alteração de superfície por pino de 

erosão. Dentre todos os métodos de mensuração de perdas de solo o de parcela padrão é 

o mais usado, porém ele tem um alto custo de implantação e manutenção, é mais 

trabalhoso, precisa de grandes áreas e muita mão de obra e tem pouca mobilidade, que 

consiste em recolher a enxurrada e os sedimentos de solo para tanques, um para cada 

tipo de solo e um por parcela onde se observa as perdas de solo e água, nutrientes e 

matéria orgânica (Cardoso, et al. 2004).  

Através do método de alteração de superfície pode-se observada a movimentação 

das partículas de solo, ou seja, o arraste, deposição e perdas, mensurados nos próprios 

pinos. Estes dados coletados são colocados em eu formula matemática onde é 

adicionada a declividade e a quantidade de área estudada (Bono, et al. 1996); (Santos, et 

al. 1998). Estes resultados gerados normalmente são muito semelhantes ao método de 

parcela padrão. Cardoso, et al. (2004), trabalhou com perdas de solo com o método de 

alteração superfície com pinos de erosão  e comparou com os resultados do método 

parcela padrão e concluíram que basicamente os mesmos resultados não apresenta 

diferenças estatísticas, por isso os pinos de erosão tem grande potencial. Este método 

deve ser mais difundido no meu acadêmico a fim de analisar a sustentabilidade dos 

sistemas produtivos, para a conservação dos solos evitando o desgaste acelerado do 

mesmo e aumentar a produtividade com consequência à lucratividade.  
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Autores como Kearneya, et, al (2018), Silva, et al. (2017), Nascimento, et al. (2017), 

Moraes, et al. (2015), Andrade & Rocha, (2014), Rios, et al. (2013), trabalharam com 

pinos de erosão recentemente, para estimar as perdas de solo por erosão hídrica, pois foi 

escolhido por se tratar de uma técnica barata, simples e de fácil execução, pode ser 

utilizada em área menores e pouca mão de obra, Santos, et al. (1997) e os pioneiros 

foram (Bono, et al. 1996) e (Santos, et al. 1998).  

2.6 Resistência mecânica do solo  

A resistência à penetração se refere a uma característica física que influencia de 

forma direta no crescimento das raízes das plantas, afetando o seu estabelecimento, que 

pode ser consequente das características pedológicas naturais ou das técnicas de manejo 

que foram usados no solo (Cunha, 2018). Para Lobo, et al. (2017), Silva, et al. (2018), a 

resistência do solo é determinada pelos principais fatores climáticos vento e chuva, o 

manejo e as classes de solos. Entretanto está diretamente associada à perda de solo. 

Cândido, et, al. (2014), avaliaram o efeito dos atributos físicos e da matéria orgânica do 

solo na erosão hídrica, existe uma correlação positiva entre a densidade, 

microporosidade e resistência á penetração do solo nas perdas de água e solo. 

Á resistência do solo à penetração é variável com a densidade e a umidade do solo; 

sendo, a densidade do solo, uma propriedade condicionada pelo manejo do solo e 

normalmente pouco variável durante o ciclo de uma cultura, e, a umidade, dependente 

da capacidade do solo em reter água e da distribuição da precipitação do tempo, sendo 

sujeita a grandes flutuações durante o ciclo das culturas (Costa, 2016). E essa resistência 

é a forma de avaliar o nível de compactação do solo. De acordo com (Hamza & 

Anderson, 2005) e (Tormena, 1998), valores cima de 2 Mpa limitam o crescimento 

radicular.   
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3.0 MATERIAL E MÉTODO 

O experimento foi conduzido de Novembro de 2016 a Maio de 2017 no campo 

Experimental Risoleta Neves, na área de frutíferas, utilizada pelo convênio 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e Empresa de Pesquisa Agropecuária 

de Minas Gerais (EPAMIG), localizado no Campus Tancredo de Almeida Neves 

(CTAN), no município de São João del-Rei, (MG). O experimento situa-se a uma 

altitude de 991 m, latitude de 21
o
06’S e longitude 44

o
15’W.  Na Figura 01 observa-se a 

localização do experimento, obtido através do site Google Earth. 

 

 

O clima da região, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Cwb, com verão 

úmido e inverno seco. A precipitação anual concentra-se no período de Outubro a Abril 

e o total médio anual está em torno de 1.400 mm. A temperatura média anual é de cerca 

de 19º C.  

Figura 01: Localização pelo Google Earth de toda área experimental. 
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A pastagem naturalizada não passou por nenhum método de revolvimento do 

solo como aração e gradagem, tendo sido feito apenas uma roçada, depois se 

desenvolveu naturalmente e o gênero de capim predominante nesta área foi o de 

Brachiaria ou Urochloa sp. Demostrado na Figura 02 área de pastagem naturalizada. 

 

 

Já a área de solo descoberto passou por revolvimento (aração e gradagem) por 

duas vezes.  Esta área foi mantida sem qualquer tipo de vegetação e sempre que 

necessário passou por capina manual, para evitar interferências na coleta de dados. 

Representado na Figura 03 área testemunha de solo descoberto. 

Figura 02: Área de pastagem naturalizada (PN). 
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As implantações da viticultura e das figueiras foram nos anos de 2005 e 2007 

respectivamente. As áreas de cultivo de figueira (Fícus carica L.) e videiras (Vitis 

labrusca), estão ilustradas na Figura 04 e 05. 

Figura 03: Área testemunha com solo descoberto (SD) 
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Figura 04: Área de cultivo de figueiras (FIGO). 

Figura 05: Área de cultivo de videiras (UVA). 
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Para instalação das frutíferas foi feita mobilização total da área. Foi realizada 

subsolagem com hastes de 80 cm de profundidade para quebrar as camadas 

compactadas, visto que as áreas foram utilizadas como pastagens para bovinos, por 

muitos anos. As áreas foram aradas a 50 cm de profundidade e depois gradeadas por 

varias vezes para um bom destronamento e nivelamento do solo. A adubação e calagem 

de instalação foram realizadas de acordo com as necessidades das mesmas através da 

análise de solo. O controle de plantas invasoras e as adubações subsequentes foram 

realizados sempre que necessário por agroquimicos.  As plantas estavam distribuídas no 

espaçamento de 2,5 m entre linhas por 1,5 m entre plantas. Este espaçamento é para 

cultivo de videiras e figueiras. Estas áreas possuem gramíneas nas entrelinhas das 

frutíferas do gênero Cynodon sp, no qual são roçadas periodicamente.  

     O solo predominante na área experimental foi classificado como Latossolo 

Vermelho distrófico, conforme Sistema Brasileiro de Classificação de Solo 

(EMBRAPA, 2013). As amostras para determinação de densidade do solo foram 

coletadas a campo na área experimental, na profundidade de 0 - 20 cm, utilizando um 

anel volumétrico de circunferência cortante e com 50 cm
3
 de volume. A densidade do 

solo foi determinada de acordo com metodologia preconizada por (Uhland, 1949, 1951); 

(Oliveira, 1961); (Miller, et al. 1966); (Archer & Smith, 1972); (Blake & Hartge, 1986). 

Foi utilizada a seguinte equação 1.            

 

Densidade aparente (g /cm
3
) = a / b 

 

Sendo:  

 D = Densidade aparente (g/cm
3
) 

a = peso da amostra seca a 105º C (g) 

[1] 
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b = volume do anel ou cilindro (cm
3
). 

 

3.1 Perdas de solo: 

Para avaliação das perdas de solo por erosão hídrica, em condições de chuva 

natural, foi utilizada área experimental de cada parcela foi de 30 m
2
, com quatro (4) 

tratamentos e três (3) repetições. Os tratamentos foram solo descoberto (SD), pastagem 

naturalizada experimental (PN), cultivo de videiras (UVA) e cultivo de figueiras 

(FIGO), foi utilizado o método de pinos de erosão, descrita por Bono, et al. (1996); 

Santos, et al. (1998); Kearneya, et al. (2018); Silva, et al. (2017); Nascimento, et al. 

(2017); Moraes, et al. (2015); Andrade, & Rocha, (2014);  Rios, et al. (2013) e Santos, 

et al. (1997). Os pinos, hastes metálicas de 0,4 m de comprimento, foram cravados no 

solo até atingirem 0,2 m de profundidade.  Todos os 360 pinos, foram calibrados à 

mesma profundidade e medidos semanalmente com régua milimetrada em todos os 

tratamentos e repetições, foram realizadas 40 medições no total.  

Nas avaliações, foi considerado 0,2 m como superfície de referência, sendo 

valores acima interpretados como arraste de solo e abaixo, deposição de sedimentos. Os 

pinos foram instalados a 1 m de distância entre si formando uma malha. Estes pinos 

foram todos identificados, para facilitar na visualização durante as coletas de dados e 

alertar pra não se aproximar dos pinos para evitar interferências. Toda área experimental 

foi isolada com fita zebrada para evitar transito próximo dos pinos de erosão. As perdas 

de solo foram estimadas pela seguinte equação 2:  

 

 P = h . A . Ds          

 

Sendo: 

[2] 
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P = perdas de solo, em Mg/ha
-1

; (Mg é Megagramas) 

h = media de alteração de nível de superfície do solo, medida nos pinos, em m; 

A = área considerada. 

Ds = densidade do solo. 

 

  3.2 Resistência mecânica do solo a penetração: 

Além das perdas de solo foram avaliados aspectos relacionados à compactação do 

solo. A resistência mecânica do solo à penetração foi avaliada entre os meses Fevereiro 

a Abril de 2017, utilizando-se o penetrômetro de impacto modelo 

IAA/PLANALSUCAR-STOLF de 4 quilogramas, segundo metodologia preconizada 

por (Stolf, et al. 1983) e utilizados por (Silva, et al. 2018), (Nascimento, et al. 2017) e 

(Lobo, et al. 2017). O penetrômetro de impacto Stolf é um aparelho de medida da 

resistência do solo, do tipo dinâmico, cuja penetração ocorre por impacto. A 

transformação da penetração da haste do aparelho no solo (cm/impacto), em resistência 

à penetração, foi obtida através método de (Stolf, 1991). Essa transformação é obtida 

por meio do programa computacional Penetron (Stolf, 1991), cujos valores foram 

obtidos em kgf.cm
-2

 e multiplicados pela constante 0,098 para transformação em 

unidades MPa (Megapascal).  

Para análise da resistência do solo a penetração foi utilizada o delineamento 

experimental inteiramente casualizados, com os tratamentos dispostos em esquema 

fatorial 4x12, correspondente a quatro coberturas de solo e onze profundidades, 

totalizando 44 tratamentos. As coberturas de solo foram: solo descoberto (SD), 

pastagem natural (PN), cultivo de videiras (UVA) e cultivo de figueiras (FIGO) e as 
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profundidades amostradas: 0 - 5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 

45-50, 50-55 e 55-60 cm. 

Descritos segundo o modelo estatístico:  

 ijk i j ijkij
Y e       

 

Em que: 

ijkY - valor observado para a variável em estudo referente a k-ésima repetição da 

combinação do i-ésimo nível do fator A com o j-ésimo nível do fator B; 

 - média de todas as unidades experimentais para a variável em estudo; 

i - efeito do i-ésimo nível do fator A no valor observado ijkY
 ; 

j - efeito do j-ésimo nível do fator B no valor observado ijkY
 ; 

 ij - efeito da iteraçãodo i-ésimo nível do fator A com o j-ésimo nível do fator B;
 

ije - erro experimental associado à observação ijkY . 

Os resultados foram submetidos à análise de variância, com a posterior aplicação 

do Teste de Tukey a 5% de significância para a comparação de médias. A análise 

estatística foi feita utilizando no software (R Core Team, 2017).  

As amostras de solo para determinação de umidade foram coletadas a campo. Foi 

coletada uma amostra na profundidade até 0,60 m, de 0,20 em 0,20 m, nos mesmos dias 

das amostragens de resistência a penetração época essa que não ocorreu chuvas. Logo 

após a retirada das amostras, foram acondicionadas em sacos plásticos específicos, 

vedadas a fim de evitar perdas de umidade e identificados com pincel permanente. Em 

seguida levadas ao Laboratório Bromatológico do Departamento de Zootecnia da UFSJ, 

onde foi empregado o método de umidade gravimétrico. Para pesagem utilizou-se 

balança analítica de precisão para pesar a amostra de solo antes e depois de ser coloca 
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na estufa, a 105
o 

C por aproximadamente 24 horas. Após serem retiradas da estufa, 

foram colocadas imediatamente em um dessecador para estabilizar o temperatura das 

amostras, de acordo com (Silva, et al. 2018), (Lobo, et al. 2017) e (EMBRAPA, 2009). 

Através desses dados gerados usou-se equação 3 abaixo, para determinar a porcentagem 

de umidade das amostras:  

 

Ug = Mu – Ms 

 

Sendo: 

Ug =  umidade gravimétrica (kg kg
-1

); 

Mu = massa de solo úmida (kg) e  

Ms = massa do solo seco (kg). 

 

Ms 
[3] 
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4.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores acumulados de precipitação (mm) e temperaturas mínima, máxima e 

média (º C), estão representados na Figura 06.  

 

 

 

Pode-se observar que Dezembro 2016, apresentou o pico mais alto de 

precipitação com 302,05 mm. Dezembro marca o início do verão na região Sudeste. 

Essa é a estação mais quente do ano, é comum a ocorrência de chuvas fortes e de curta 

duração com alto potencial de erosão, denominadas chuvas convectivas. Este mês 

também marca o início da safra tanto de uvas como de figos que podem se estender até 

fevereiro e março respectivamente na região Sudeste.  

Nos meses subsequentes houve um decréscimo na precipitação, chegando em 

31,1 mm em maio 2017. Este mês está inserida no outono que é a estação de transição 

entre o verão, época chuvosa e quente e do inverno sem chuvas e frio no Sudeste do 

país. Onde tem início a redução da temperatura, umidade relativa e chuvas. Época que 

ocorreu o fim da coleta de dados. Já o início da coleta de dados foi em novembro de 

2016, que é o fim da primavera na região Sudeste que marca o final da estação seca e 

Figura 06: Temperatura mínima, máxima e média (ºC), e precipitação 

(mm), de Novembro 2016 a Maio 2017, no Campo das Vertentes. 
 



 

22 

 

início da estação das chuvas, as quais são favorecidas pelo aumento da umidade e 

temperatura e é a estação em que as plantas se recuperam do frio do inverno e voltam a 

crescer.  

As temperaturas estão expostas na Figura 02, sendo que a menor temperatura 

mínima foi de 11,9 ºC em maio de 2017. A temperatura máxima foi de 28,4º C em 

fevereiro 2017, já a temperatura média ficou em torno 21,26 ºC no período 

experimental. 

A densidade do solo para todas as áreas estudadas foi de 1,5 g/cm
3
. A densidade 

acima de 1,2 g/cm
3
 pode dificultar o desenvolvimento radicular das plantas, a absorção 

de nutrientes e possivelmente reduzir a produtividade (Blake & Hartge, 1986). Neste 

estudo não foi avaliado, mas baseado nos valores de densidade do solo, eventualmente a 

porcentagem de macroporos deste solo foi diminuída, o que pode influenciar de forma 

negativa na permeabilidade de água no solo, aumentando consequentemente o 

escoamento superficial (Martins, 2010). O aumento do escoamento superficial 

normalmente tem relação direta com o desprendimento, transporte e deposição de 

partículas do solo, processo este definido como erosão hídrica (Oliveira, 1961).  
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4.1 Perdas de solo 

A Tabela 01, evidência os valores de deposição, arraste e perdas de solo médio 

mensal em Mg.ha
-1

mês
-1

, para todos os tratamentos avaliados. 

 

 

 
Tratamentos Mês Deposição Arraste  Perdas 

    Mg.ha
-1

 

 

Novembro 76,17 116,63 40,45 

 

Dezembro 61,25 138,88 77,63 

 

Janeiro 305,63 159,68 0,00 

Solo descoberto (SD) Fevereiro 86,56 191,58 105,02 

 

Março 82,05 177,04 94,99 

 

Abril 37,50 208,11 170,61 

 

Maio 75,00 233,23 158,63 

Perdas de solo Mg.ha
-1

ano
-1

 92,48 

  Novembro 64,85 95,24 30,39 

 

Dezembro 52,00 97,15 45,15 

 

Janeiro 78,25 99,61 21,36 

Pastagem naturalizada  Fevereiro 121,88 93,02 - 

(PN) Março 87,96 84,73 - 

 

Abril 80,00 98,27 18,27 

 

Maio 85,00 96,18 11,18 

Perdas de solo Mg.ha
-1

ano
-1

 18,05 

  Novembro 68,33 68,26 - 

 

Dezembro 56,70 91,95 35,25 

 

Janeiro 93,20 105,65 12,45 

Cultivo de Figueiras Fevereiro 88,41 96,32 7,91 

(FIGO) Março 80,14 108,03 27,89 

 

Abril 112,50 104,49 - 

 

Maio 105,00 101,25 - 

Perdas de solo Mg.ha
-1

ano
-1

 20,88 

  Novembro 66,66 95,33 28,67 

 

Dezembro 66,81 113,56 46,75 

 

Janeiro 110,19 117,11 6,92 

Cultivo de Videiras Fevereiro 113,31 119,77 6,46 

(UVA) Março 74,05 122,59 48,54 

 

Abril 111,43 148,93 37,50 

  Maio 45,00 144,50 99,50 

Perdas de solo Mg.ha
-1

ano
-1

 39,19 

     

Tabela 01: Resultados médios mensal para deposição, arrastes e perdas  

de solo em Mg.ha
-1

mês
-1

, para os diferentes tratamentos. 
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O tratamento SD obteve os seguintes resultados: o maior de deposição 305,63 

Mg.ha
-1

mês
-1

 e o menor de 37,50 Mg.ha
-1

mês
-1

, em Janeiro e Abril de 2017 

respectivamente, de arraste foram o maior com 233,23 Mg.ha
-1

mês
-1

, em Maio de 2017,
 

e o menor de 116,63 Mg.ha
-1

mês
-1

, Novembro 2016, as perdas de solo mensal ficou 

com seu maior valor 170,61 Mg.ha
-1

mês
-1

 no mês de Abril de 2017, e o mês de Janeiro 

de 2017 não houve perdas, isso provavelmente deve-se ao fato de que este mês ter dito 

maior acumulo em relação a deposição de sedimentos neste tratamento. 

Este tratamento possivelmente foi o que teve maior movimentação de partículas 

de solo e movimento de solo em comparação aos demais tratamentos e em todo o 

período experimental, provavelmente em função de um maior revolvimento de solo e 

por ele ter sido mantido totalmente sem nenhum tipo de cobertura vegetal, fazendo com 

que o mesmo mantivesse perdas ao longo do tempo em grandes escalas por causa da 

perturbação sofrida. 

São esperados maiores perdas de solo por erosão hídrica na área experimental de 

solo descoberto, em comparação as com cultivos de frutíferas e pastagem naturalizada, 

pois ocorrem maior desagregação e movimentação de partículas de solo por 

salpicamento promovido pela incidência das gotas de chuva no solo (Silva, et al. 2017).  

Eventos de alta magnitude de precipitação favoreceram que o solo fique mais 

encharcado e o limite de saturação seja atingindo rapidamente, além de favorecer a 

desagregação e movimentação de partículas de solo por escoamento superficial. A 

desagregação causada pela energia cinética da gota de chuva causa a ruptura dos 

agregados, já o arraste das partículas é causado quando o solo está saturado ou quando a 

magnitude da precipitação é superior à taxa de infiltração, resultando no escoamento 

superficial (Silva, et al. 2015). Viel, et al. (2017), destacam a influência antrópica como 

tipo de uso, cobertura e manejo sobre os valores de perdas de solo encontrados. 
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O tratamento PN apresentou os seguintes resultados: seu maior de deposição 

121,88 Mg.ha
-1

mês
-1

, em Fevereiro de 2017, e o menor de 52,00 Mg.ha
-1

mês
-1

, em 

Dezembro de 2016, de arraste foram o maior com 99,61 Mg.ha
-1

mês
-1

, em Janeiro de 

2017, e o menor de 84,73 Mg.ha
-1

mês
-1

, Março de 2017. Através desses resultados 

pode-se dizer que este tratamento foi o que sofreu menor movimentação ao longo do 

período experimental, o que pode confirmar que dentre os tratamentos, foi o que a 

cobertura vegetal teve maior eficiência.  

Já sua perda foi a maior com 45,15 Mg.ha
-1

mês
-1

 em Dezembro de 2016 esse 

alto valor de perda de solo esta associada ao inicio do período experimental devido à 

perturbação que aconteceu na instalação e logo no inicio começou as principais 

precipitações do ano. E os meses de Fevereiro e Março de 2017 não houve perdas.  

Após o mês de Dezembro de 2016 foi observado uma tendência em reduzir as perdas de 

solo, esse fato pode estar associado a maior produção de biomassa e tecido morto, após 

a roçada de instalação. Está época também coincidiu com a maior capacidade de suporte 

das plantas forrageiras, ou seja, época de maior acumulo de matéria seca, com isso a 

pastagem conseguiu fazer uma boa cobertura do solo reduzindo assim a incidência do 

impacto da gota de chuva diretamente no solo (Silva, et al. 2015). Porém suas perdas de 

solo estão acima do nível tolerável para a classe dos Latossos Vermelho Distrófico. 

O tratamento FIGO mostrou os seguintes resultados: o maior valor de deposição 

de 112,5 Mg.ha
-1

mês
-1

, em Abril de 2017, e o menor 56,70 Mg.ha
-1

mês
-1

, em Dezembro 

de 2016, de arraste foram o maior com 108,03 Mg.ha
-1

mês
-1

, em Março de 2017, e o 

menor de 68,26 Mg.ha
-1

ano
-1

 em Novembro de 2016. Sua maior perda foi de 35,25 

Mg.ha
-1

mês
-1

 mês este que aconteceu a maior incidência de precipitação do ano e outro 

detalhe deste tratamento são nos meses de Novembro de 2016, Abril e Maio de 2017, 

não houve perdas de solo, ou seja, nestes meses o deposito de partículas de solo foram 
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maiores de o arraste. Os índices de cobertura vegetal tanto das figueiras como das 

plantas de cobertura contribuíram para estes resultados. 

Para o tratamento UVA obteve os seguintes resultados: com o seu maior de 

deposição 113,31 Mg.ha
-1

mês
-1

, em Fevereiro de 2017, e o menor de 45,00  

Mg.ha
-1

mês
-1

, em Maio, com seu maior volume de arraste  com 148,93  Mg.ha
-1

mês
-1

, 

em Abril de 2017, e o menor de 95,33 Mg.ha
-1

mês
-1

, Dezembro de 2016.  

E suas perdas foram sua maior foi 99,50 Mg.ha
-1

mês
-1

 em Maio de 2017 e suas 

menores foram 6,92 e 6,46 Mg.ha
-1

mês
-1

em Janeiro e Fevereiro respectivamente. Estes 

resultados baixos de perdas de solo nestes meses possivelmente estão associados à 

época de produção das videiras no Sudeste do país, que acontece de Dezembro a 

Fevereiro. Com isso o solo pode ficar menos exposto neste período devido ao numero 

de cachos de uvas, de folhas e ramos, reduzindo então a força da gota de chuva no solo 

(Viel, et al. 2017).    

Pela variação dos resultados obtidos era esperado que este tratamento também 

tivesse uma grande movimentação de partículas de solo. De acordo com Viel, et al. 

(2017), isso ocorreu apesar do dossel vegetativo das videiras e das plantas de cobertura 

também, estarem em intenso desenvolvimento, na época do experimento, não 

impedindo a alta movimentação de partículas de solo e com consequência altas perdas 

de solo, afirmando com isso a necessidade de melhorar o manejo a fim de reduzir essa 

degradação e aumentar a produtividade. 

No geral todos os tratamentos ficaram com níveis de perdas de solo acima do 

limite tolerável, devido aos fatores precipitação, cobertura vegetal, solo, declividade e 

principalmente o tipo de manejo adotado de cultivo. Com consequência todos eles 

tiveram grandes movimentações durante o período experimental.  
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O grau de movimentação de solo foi: solo descoberto > cultivo de videiras > 

cultivo de figueiras > pastagem naturalizada, este mesmo comportamento foi observado 

nas perdas de solo mensal e anual. Ficando clara a importância da escolha da planta de 

cobertura, em função da sua capacidade de cobertura que garante maior proteção do 

solo e produção de matéria orgânica. 

Na Figura 07, podem ser observadas as perdas de solo, por erosão hídrica sobre 

chuva natural com os pinos de erosão corrigidos e ponderadas, para Mg.ha
-1

ano
-1

 para 

os tratamentos cultivo de videiras e figueiras, solo descoberto e pastagem naturalizada 

experimental. 

 

 

 

Os valores encontrados neste estudo estão bem acima do nível de tolerância de 

perdas de solo para classe do Latossolo Vermelho Distrófico, que de acordo Bertoni & 

Lombardi Neto, (1990), é de 12 Mg.ha
-1

ano
-1 

. Possivelmente a declividade, a densidade 

e a cobertura vegetal interferiram para esses resultados muito a cima dos toleráveis para 

a classe do Latossolo Vermelho Distrófico.  

Figura 07: Gráfico de perdas de solo anual para todos os tratamentos. 
*Medias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo 

 teste Tukey a 5 % de significância.  
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Vale ressaltar também que a área experimental no passado foi utilizada como 

pastagem de bovinos e sofreu muita interferência de maquinários, ou seja, sempre o solo 

foi preparado de forma convencional com aração e gradagem, além em pequena escala a 

pressão dos animais.  De acordo com Almeida, et al. (2017), áreas sob preparo 

convencional e baixa cobertura vegetal da superfície do solo, a desagregação do solo e o 

processo erosivo ocorrem com a mesma intensidade que em áreas com solo exposto. 

Segundo Lima, et al. (2013), o manejo inadequado do solo e a ausência de práticas 

conservacionistas podem acarretar a degradação do ambiente, provocando 

principalmente a erosão.  Para Carvalho, et al. (2007), é um dos principais fatores que 

contribuem para a diminuição da produtividade, pois pode acarretar a degradação dos 

solos agrícolas. De acordo com, Silva, et al. (2017), ela em um sistema produtivo 

representa perda de solo, nutriente, água e assoreamento de cursos d’água, e prejuízos 

econômicos. 

Quando comparando os resultados em porcentagem dos tratamentos em relação 

à quantidade tolerável de perdas de solo para a classe do Latossolo Vermelho 

Distrófico, pode-se dizer que o tratamento SD atingiu 770,67 %, o UVA com 326,58 %, 

o FIGO com 174 % e o PN foi o que obteve a menor porcentagem com 150,42 %, ou 

seja, todos os tratamentos estão com perdas bem a cima da quantidade tolerável que 

seria 100 % que equivalia a 12 Mg.ha
-1

ano
-1

. Estes resultados indicam que o tipo de 

cobertura do solo não está tendo controle efetivo nas perdas de solo.  

Apesar dos tratamentos PN, FIGO E UVA não diferirem estatisticamente entre 

si pelo teste Tukey a 5 % de significância, estão bem à cima dos níveis toleráveis para a 

classe dos Latossolos. A redução do índice de cobertura vegetal, associada ao 

revolvimento do solo, acelera a desagregação de suas partículas pela ação de chuvas, 

(Almeida, et al. 2017).  
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De acordo com Nascimento, et al. (2017), uma das formas de minimizar estas 

perdas de solo seria por meio da renovação das plantas de cobertura nas entrelinhas das 

frutíferas, que além de aumentar a cobertura vegetal do solo, poderiam também fixar 

nitrogênio, fazer a reciclagem de nutrientes, contribuindo para o acréscimo no nível de 

matéria orgânica e a raiz com grande poder de auxiliar na infiltração. Neste sentido, 

seria interessante optar por leguminosas, pois contribui para o aporte de nitrogênio no 

sistema além de ser mais eficiente no controle de perdas de solo, pois expõem o solo 

menos ao impacto direto das gotas de chuva devido ao seu tipo de crescimento rasteiro, 

em especial o amendoim forrageiro (Arachis pintoi). Nascimento, et al. (2017) obteve 

menor resultado em perdas de solo no cultivo de pessegueiro com amendoim forrageiro 

(Arachis pintoi) em comparação a ele solteiro e uma pastagem natural. As leguminosas 

além de reduzir o impacto da gota de chuva direto no solo, promove uma cobertura 

eficiente, e também propicia a renovação da camada de matéria orgânica que interfere 

na capacidade de troca catiônica, pH do solo, disponibilidade de nutrientes para o solo, 

retenção de umidade e infiltração para o solo.  

Devido a estas perdas de solo, possivelmente ocorreram também grandes perdas 

de nutrientes, matéria orgânica e parte da camada arável, além de perdas de água. As 

perdas de solo, água, matéria orgânica e nutrientes são os principais indicadores 

relacionados da qualidade dos solos na produção agropecuária e associados diretamente 

em problemas sociais, ambienteis e econômicos (Silva, et al. 2017). De acordo com 

Martins, et al. (2010), a avaliação do sistema de produção vegetal faz-se importante na 

detecção de problemas ambientais, sendo útil na decisão de manejo e conservação a 

serem adotadas na área, planejamento atividades agrícolas e adoção de técnicas que 

visam minimizar a degradação e garantir a produtividade do solo.   

Estudos de perdas de solo para o Campo das Vertentes são bastante incipientes, 
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no entanto, Silva, et al. (2017) e Rios, et al. (2013), estudaram as perdas de solos em 

solos descoberto e pastagem natural para a classe do Cambissolo Háplico. Silva, et al. 

(2017), observaram resultados a cima dos toleráveis em Cambissolos no Campo das 

Vertentes sendo que o solo descoberto, apresentando perdas de 23,27 Mg.ha
-1

ano
-1

, e 

pastagem natural com perda de 9,88 Mg.ha
-1

ano
-1

. Rios, et al.  (2013), verificaram 

perdas de solo na ordem de 6,46  e 11,42 Mg.ha
-1

ano
-1

 para cultura da cana de açúcar e 

pastagem natural respectivamente. 
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4.2 Resistência mecânica do solo a penetração  

Os resultados de resistência mecânica à penetração estão descritos na Tabela 02, 

para as combinações de cobertura do solo e profundidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O grau de resistência para o tratamento solo descoberto variou de 2,46 a 4,8 

MPa, sendo que a profundidade mais afetada foi a de 10 - 15 cm. O cultivo de videiras 

teve os valores de resistência entre 2,74 a 3,95 MPa e a profundidade mais resistente a 

Profundidade 

(cm) 
UVA FIGO PN SD Média 

0 – 5 3,64aB 5,35abcAB 6,76bcdA 3,09aB 4,71 

5 – 10 3,95aB 6,31aAB 9,15aA 3,97aB 5,85 

10 – 15 3,51aB 5,78abB 9,81abA 4,80aB 5,98 

15 – 20 3,64aB 4,57abcdB 10,65aA 4,42aB 5,82 

20 – 25 3,89aB 3,74abcdB 11,06aA 4,16aB 5,71 

25 – 30 3,75aB 3,21bcdB 8,24abcA 3,81aB 4,75 

30 – 35 3,60aB 2,90cdB 6,79bcA 3,39aB 4,17 

35 – 40 3,45aA 2,63dB 5,44cdA 3,02aA 3,64 

40 – 45 3,05aA 2,46dB 4,93cdA 2,80aA 3,31 

45 – 50 2,74aA 2,47dB 4,75cdA 2,65aA 3,15 

50 – 55 2,79aA 2,69dA 3,89dA 2,69aA 3,02 

55 – 60 3,02aA 2,72dA 4,37dA 2,46aA 3,14 

Média 3,42 3,74 7,15 3,44  

Tabela 02: Valores de resistência à penetração (MPa), determinados em 

Latossolo Vermelho Distrófico, sob o cultivo de videiras, figueiras,  

pastagem natural e solos descoberto. 

*Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não 

diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey a 5% significância. 
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penetração foi a de 5 - 10 cm. Para o cultivo de figueiras, a amplitude dos resultados de 

resistência à penetração foi um pouco maior, variando de 2,46 a 6,31 MPa, sendo a 

profundidade com maior grau a resistência de 5 - 10 cm. Já com o tratamento pastagem 

naturalizada à amplitude dos resultados foi ainda maior, variando de 3,89 a 11,06 MPa, 

sendo a profundidade mais crítica de 20 - 25 cm.  

Através deste estudo pode-se observar que as áreas estudadas encontra-se com 

valores críticos de resistência a penetração, pois valores acima de 2 MPa são 

considerados críticos para o desenvolvimento do sistema radicular das plantas. 

Possivelmente estes resultados da área experimental são devido a utilização da área com 

pastagem para bovinos sem respeitar a capacidade de suporte do solo e por intenso 

trafego de maquinários pesados na mesma.  

Silva, et al. (2018), trabalhou com resistência a penetração do solo em um 

Latossolo, no solo descoberto, pastagem natural e na cultura do figo, encontrando 

resultados que corroboram com os resultados descritos a cima, eles encontraram os 

valores no solo descoberto  de 2,46 a 4,8 MPa, cultivo de figueiras variando de 2,46 a 

6,31 MPa, já a pastagem natural apresentou os maiores valores de 3,89 a 11,06 MPa, 

todos sofrem maior impacto de compactação nas camadas mais superficiais. Cunha, 

(2018), obteve os resultados para pastagem com 1,90 a 2,96 MPa, mata nativa  com 

0,56 a 2,96 MPa e cultivada, com  0,93 a 3,56 MPa, sendo que as camadas mais 

profundas foram as mais afetadas. 

   Segundo Hamza & Anderson, (2005) e Tormena, (1998), solos com valores 

acima de 2 MPa, encontram-se em estágio inicial de compactação. Segundo, Canarache, 

(1990) valores acima de 2,5 MPa começam a restringir o pleno crescimento das raízes 

das plantas. Pesquisadores como Sene, et al. (1985), consideram críticos os valores que 

entre de 6,0 a 7,0 MPa para solos arenosos e em torno de 2,5 MPa para solos argilosos. 
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Segundo Magalhaes, et al. (2009) solos com elevado grau de compactação 

proporcionam alterações nas camadas superficiais do solo como a porosidade do solo.  

Observa-se, na Tabela 02, que em todas as coberturas de solo houve tendência 

de formação de camada compactada em diferentes profundidades, medidas pelo 

penetrômetro de impacto, principalmente em camadas superficiais. Os maiores 

resultados obtidos nas profundidades 0- 5 cm e 5 - 10 cm foram verificados nas áreas 

com cultivo de videiras e solo descoberto, não diferindo estatisticamente, possivelmente 

devido à aração e gradagem.  

As áreas cobertas com pastagem naturalizada apresentaram valores 

relativamente altos em todas as profundidades avaliadas, para a resistência à penetração. 

Pode-se notar que as camadas mais superficiais da área experimental estão mais 

resistentes à penetração, pela grande intensidade de maquinário e animais pastejando 

em época anterior à instalação do cultivo de videiras e figueiras. Foram detectadas 

diferenças significativas apenas até 50 cm de profundidade, após 50 cm não houve 

diferença significativa nas diferentes coberturas de solo dentro de cada profundidade. 

De modo geral pode-se observar que quando a área era coberta por pastagem 

naturalizada teve-se maior resistência à penetração, pois não passou recentemente por 

revolvimento completo do solo.  

Todos os sistemas de manejo estudados induziram à formação de camadas 

compactadas na profundidade de 20 - 40 cm, em níveis que afetam o desenvolvimento 

radicular das culturas. Isso ocorreu devido ao uso de maquinários para renovação da 

pastagem, formando o que se chama de “pé-degrade” ou “pé-de-arado”. Essa resistência 

alta esta diretamente relacionada ao escoamento superficial, à formação de erosão 

hídrica e as perdas de solo.  Zolin, et al. (2016), afirmam que a declividade e a 

resistência a penetração interferem nas perdas de solo. Cândido, et al. (2014), afirmam 
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que tem uma correlação positiva e forte de 0,93, entre a resistência a penetração com as 

perdas de solo. 

As amostras para determinar a umidade foram coletas no mesmo dia do teste de 

resistência à penetração, que ocorreram entre os meses de Fevereiro a Abril de 2017, 

apesar de esses meses serem com precipitação moderada a alta em torno de 205 e 

186,72 mm respectivamente, no mínimo 2 dias anteriores e no dia da coleta não ocorreu 

chuvas para evitar superestimação da umidade. De acordo com Santos, et al. (2015), a 

umidade gravimétrica (UG), torna-se inversamente proporcional aos valores de 

resistência do solo à penetração, em que taxas elevadas de resistência podem relacionar-

se com o baixo valor de umidade no solo no dia da amostragem.  

Os resultados da Figura 09 demonstram os valores de umidade do solo nas 

coberturas e profundidades. 

 

 

 

 Em geral as camadas mais profundas possuem maior umidade. A cobertura de 

solo cultivo de figueiras foi o que apresentou maior umidade nas camadas mais 

profundas, seguida pelas coberturas solo descoberto e a cultivo de videiras que 

Figura 08: Teores de umidade no solo 

 

Coberturas do solo: 
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basicamente tiveram os mesmos resultados. Já a cobertura de solo pastagem 

naturalizada houve pouca variação da umidade em diferentes profundidades. Os 

resultados de umidade demonstra que as camadas profundas possuem maior umidade. 

Silva, et al. (2018), avaliou o teor de umidade solo nos tratamentos cultivo de figueiras 

que apresentou maior umidade nas profundidade maiores, juntamente com o solo 

descoberto e a pastejem naturalizada variou pouca o teor de umidade do solo  
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5.0 CONCLUSÃO 

As perdas de solo por erosão hídrica estão acima dos valores de tolerância 

admissíveis de perdas de solo para classe dos Latossolo. 

Os valores de resistência à penetração foram maiores nas camadas superficiais 

do solo, e de modo geral, se diferiram significantemente entre os tratamentos avaliados, 

apresentando valores que comprometem o desenvolvimento radicular. 
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