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1  INTRODUÇÃO

O uso do solo pelo homem, tanto para a agricultura, como para a pecuária, quando mal planejado 
e executado leva a alterações nas características físicas do solo. A compactação é uma alteração que leva 
à diminuição da porosidade (Bertoni & Lombardi Neto, 1999), que ocorre em áreas de pastagens com o 
pisoteio intensivo de animais ou também em locais com grande fluxo de pessoas e automóveis, dificultando a 
penetração da água. 

A infiltração é o fenômeno de penetração da água nas camadas de solo próximas a superfície do terreno 
(Martins, 1976). Assim, durante uma chuva ou irrigação, parte da água infiltra nos horizontes superficiais do 
perfil de forma vertical, de forma que umidifica a área até que esta sature. Outra parte da água tende a escorrer 
pela superfície, configurando o escoamento superficial.

Um dos fatores mais importantes a influenciar a taxa de infiltração da água no solo é a cobertura 
vegetal. A cobertura vegetal protege a superfície do solo contra a compactação causada pelas gotas de chuva, 
estimula o estabelecimento de uma camada de matéria orgânica em decomposição, que favorece a ação 
escavadora de insetos e animais (Martins, 1976), aumenta a rugosidade do solo, o que dificulta a formação de 
escoamento superficial (Kitahara et al., 1995).

O pastoreio intensivo leva ao rareamento da vegetação da superfície do solo, o que pode dar início 
ao processo acelerado de erosão (Bertoni & Lombardi Neto, 1999). De fato, no oeste paulista, grandes áreas 
foram submetidas ao pastoreio intensivo, estando hoje sujeitas à erosão acelerada.

O advento da mentalidade conservacionista e a conscientização de que os recursos naturais são 
limitados, vem estimulando a recuperação destas áreas degradadas. Um dos métodos mais simples e efetivos 
é a limitação à entrada de gado em áreas degradadas, pois segundo Abe et al. (1997), a simples retirada 
dos fatores de degradação faz com que haja recuperação espontânea da vegetação em locais cujo clima se 
caracteriza pela alta temperatura e umidade.

Portanto, o objetivo desta pesquisa foi verificar a efetividade do método de exclusão do gado na 
recuperação do solo, através da análise da capacidade de infiltração da água no solo sob condição saturada, 
após dois anos de interrupção de pastoreio.

2  MATERIAL E MÉTODO

A área de estudo está localizada na Floresta Estadual Assis, São Paulo, entre as coordenadas geográficas 
de 22º 35’ 30” e 22º 35’ 39” S, e 50º 24’ 51” e 50º 25’ 07” W (FIGURA 1). A vegetação original desta área 
era o cerradão (savana florestada), com a ocorrência de um solo de característica arenosa (LATOSSOLO 
VERMELHO Distrófico Típico). 
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FIGURA 1 _ Mapa da Floresta Estadual de Assis com localização da área de estudo, Assis _ SP.

Em uma área de seis hectares, utilizada há mais de 20 anos para pastoreio, foram instaladas 20 
parcelas com 100 m² cada, sendo dez abertas, com a presença de gado entre 1,5 a 3 cabeças por hectare, 
e dez fechadas (FIGURA 2), para a exclusão do gado e regeneração da mata nativa. A instalação das parcelas 
ocorreu no ano de 2006 e, na ocasião da coleta de dados, a exclusão de gado completava dois anos. 
Foram dois, portanto, os tratamentos estudados, com dez repetições cada. O delineamento experimental foi 
em blocos sistematizados.

FIGURA 2 _ Parcela para estudo de recuperação do solo, cercada há dois anos, Assis _ SP.

Dentro de cada parcela foi realizado um ensaio utilizando o infiltrômetro de anel único com aplicação 
de água por inundação (FIGURA 3). Os infiltrômetros foram instalados diretamente no solo à profundidade de 
20 cm, ficando 20 cm expostos. Na parte exposta do aro foi adicionada água e a leitura do nível foi realizada 
diretamente em régua graduada acoplada ao infiltrômetro em intervalo de dez minutos. Esta operação foi 
repetida até obtenção de valores constantes e durante pelo menos uma hora após a estabilização da leitura. 
Com a estabilização da leitura, considerou-se que foi atingido a capacidade de infiltração máxima sob condição 
saturada. Esse valor foi multiplicado por seis para cálculo da capacidade de infiltração máxima horária, 
sob condição saturada (doravante, infiltração).
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FIGURA 3 _ Infiltrômetro de anel único (ao centro) e equipamentos utilizados para a sua instalação e manuseio.

No QUADRO 1 estão descritas as parcelas de 1 a 10 com os seus respectivos tratamentos (aberta ou 
fechada), as datas de coleta e as condições de chuva antecedentes, que fornecem indicação sobre a umidade do 
solo na ocasião da coleta.

QUADRO 1 _ Descrição das parcelas e respectivas datas de coletas, com descrição das condições de clima na
ocasião da coleta.

Descrição das parcelas Data de coleta Condições de clima

1
Aberta

15/01/08 63,5 mm de chuva nos 6 dias anteriores
Fechada

2
Aberta

25/01/08 Sem chuva com mais de 1 mm h-1 nos 3 dias anteriores
Fechada

3
Aberta

07/02/08 Sem chuva nos 8 dias antecedentes
Fechada

4
Aberta 25/01/08 Sem chuva com mais de 1 mm h-1 nos 3 dias anteriores

Fechada 31/01/08 44,6 mm de chuva nos 3 dias anteriores

5
Aberta 07/02/08 Sem chuva nos 8 dias anteriores

Fechada 08/02/08 7,4 mm de chuva no dia anterior

6
Aberta 31/01/08

44,6 mm de chuva nos 3 dias anteriores
Fechada 31/01/08

7
Aberta 08/02/08

7,4 mm de chuva no dia anterior
Fechada 08/02/08

8 Aberta 09/02/08 8,7 mm de chuva nos 2 dias anteriores
Fechada 09/02/08

9
Aberta 10/02/08 Sem chuva no dia anterior

Fechada 09/02/08 8,7 mm de chuva nos 2 dias anteriores

10
Aberta 10/02/08

 Sem chuva no dia anterior
Fechada 10/02/08
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Para avaliar a efetividade do tratamento e permitir comparações entre a área de cerrado utilizada 
como pastagem daquela que está em fase de regeneração, foi aplicado o teste estatístico análise de 
variância de fator único. Os dados climáticos do período de estudo foram obtidos do Instituto Agronômico 
de Campinas - IAC (2008).

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dois padrões de comportamento de variação da velocidade de infiltração foram verificados.
No primeiro padrão, os valores de infiltração diminuíram em função do tempo até atingirem valores 

relativamente constantes após a 15ª medição. Este comportamento foi verificado nas parcelas fechadas de 1 a 
7 e nas parcelas abertas 2 a 6, tratando-se de curvas típicas de decréscimo de capacidade de infiltração do solo 
em função do tempo, descrita por Horton, que ocorre quando o ensaio de infiltração tem início sem que o solo 
esteja saturado, visto que a estabilização ocorre na ocasião da saturação, em concordância com o descrito por 
Martins (1976).

No segundo padrão, os valores de infiltração foram constantes durante todo o ensaio. Este comportamento 
foi verificado nas parcelas fechadas de 8 a 10, e na parcela aberta 1.

As condições de chuva dos dias que antecederam as coletas foram variadas (QUADRO 1), o que 
provavelmente influenciou as condições de umidade do solo no início dos ensaios. Entretanto, não houve 
padrão de comportamento definido em função das condições de clima dos dias anteriores.

A distribuição dos resultados seguiu padrão normal (teste de Shapiro-Wilk), com maior número 
de dados concentrados nos quartis inferiores em ambos os tratamentos, notadamente nas parcelas abertas. 
A amplitude dos dados foi maior nas parcelas fechadas, onde os menores valores se igualam aos menores 
valores das parcelas abertas (FIGURA 4). 

FIGURA 4 _ Boxplot com mediana, distribuição de quartis e valores máximo e mínimo de capacidade de 
infiltração sob condição saturada das parcelas com pastoreio (aberta) e em regeneração (fechada) 
em região de cerrado.

O valor médio da capacidade de infiltração foi maior nas parcelas fechadas, com valor de 364 mm h-1, 
contra 248 mm h-1 nas parcelas com pastagem, sendo que a diferença foi considerada estatisticamente 
significante (F = 6,23 e P = 0,0225). Segundo a classificação de percolação da Soil Survey Division Staff (1993), 
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os valores obtidos são enquadrados em classes de velocidade “rápida” e “moderada a rápida”, respectivamente. 
Estes valores demonstram a alta capacidade de infiltração neste solo que, mesmo após longo tempo sendo 
pastoreado, continua a manter padrões elevados.

É necessário ressaltar, porém, que a quantificação da infiltração ainda não tem um método 
universalmente estabelecido, e o método do anel individual tende a superestimar os valores de infiltração (Pott, 
2001). Entretanto, é um método válido quando se objetiva analisar a variação espacial e comparação entre dois 
ou mais tratamentos.

4  CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES

Os resultados obtidos indicam que o solo estudado (LATOSSOLO VERMELHO Distrófico Típico) 
submetido a pastoreio por mais de 20 anos apresentou capacidade de infiltração da ordem de 230 a 270 mm 
hora-1, valor este considerado “moderado a rápido”. A capacidade de infiltração da água no solo aumentou 
de forma estatisticamente significativa após dois anos de exclusão do gado, de maneira a possibilitar o 
enquadramento na categoria “rápida”. O aumento de capacidade de infiltração não ocorre de forma uniforme: 
enquanto algumas parcelas, ao final de dois anos demonstram valores altos, acima de 400 mm hora-1, 
outras apresentam valores pouco superiores a 350 mm hora-1. 

5  AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Floresta Estadual de Assis - FEA do Instituto Florestal da Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo pela oportunidade de realizar o estágio, pois foi uma experiência bastante 
profícua e enriquecedora.

Aos funcionários da FEA, pela paciência e atenção durante o período de realização do estágio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABE, T. et al. A general situation of gully erosion in São Paulo State. Journal of the Japan Society of Erosion 
Control Engineering, Tokyo, v. 50, n. 1, p. 72-75, 1997.

BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. Conservação do solo. São Paulo: Ícone, 1999. 355 p.

INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS - IAC. CIIAGRO ONLINE. Balanço hídrico diário: Assis 
no período de 01/01/2008 até 12/02/2008. Disponível em: <http://www.ciiagro.sp.gov.br/ciiagroonline>. 
Acesso em: 12 fev. 2008.

KITAHARA, H. et al. Effects of vegetation for surface erosion. In: INTERNATIONAL SABO SYMPOSIUM, 
1995, Tokyo. Proceedings... Tokyo: Japan Sabo Society, 1995. p. 355-360.

MARTINS, J. A. Infiltração. In: PINTO, N. L. S. et al. Hidrologia básica. São Paulo: Edgar Blücher, 
1976. p. 44-45.

POTT, A. C. Determinação da velocidade de infiltração básica da água no solo por meio de infiltrômetros 
de aspersão, de pressão e de tensão, em três solos do estado de São Paulo. 2001. 77 f. Dissertação (Mestrado 
em Agricultura Tropical e Subtropical) - Instituto Agronômico de Campinas, Campinas.

SOIL SURVEY DIVISION STAFF. Soil survey manual. Washington, D.C.: U.S. Department of Agriculture, 
Soil Conservation Service, 1993. (Handbook, 18).




