
E-mail para contato: marcelowlemes@hotmail.com IES: UFF

Autor(es): Marcelo Wermelinger Aguiar Lemes; Hugo Machado Rodrigues

Palavra(s) Chave(s): Potencial Matricial, Sensor de Matriz Granular, Erosão

Título: POTENCIAL MATRICIAL EM LATOSSOLO SOB DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO: UM SUBSÍDIO A RECUPERAÇÃO DE 
ÁREAS DEGRADADAS NA MICROBACIA CÓRREGO DO ESPINHO – SILVA JARDIM / RJ

Curso: Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharias

RESUMO

O conhecimento referente ao movimento da água no solo bem como suas respostas aos processos erosivos diferentes sistemas é de grande 
importância, pois permite que sejam estabelecidas comparações em relação aos aspectos qualitativos e quantitativos entre os sistemas em uso, 
possibilitando a escolha daquele que melhor se adapta às condições específicas de cada região. Esse movimento é definido pelo potencial 
matricial de cada porção do solo e se reflete mais didaticamente nas encostas, por ser extremamente complexo requer uma análise em diferentes 
escalas espaciais. A água da chuva alcança o canal percorrendo diversos caminhos e a dinâmica desses fluxos vai variar de uma área para outra 
devido, principalmente, as características estruturais do solo, à presença de descontinuidades no perfil e a umidade antecedente entre outros 
fatores. Assim os fluxos de água ao longo da encosta podem percorrer quatro rotas distintas, dentre as quais podemos citar: o fluxo superficial 
hortoniano, o fluxo subterrâneo, o fluxo subsuperficial e o fluxo superficial de saturação. Com o objetivo de promover a manutenção e/ou 
aumento da produtividade agrícola e a conservação ambiental, torna-se crescente a preocupação com o problema: a erosão, lançando base para 
diversos estudos. O objetivo central deste trabalho é analisar o comportamento da água no solo em áreas com diferentes usos, em diferentes 
sistemas geomorfológicos buscando compreender a variação temporal e espacial do caminho percorrido pela água e sua resposta erosiva. Os 
estudos foram desenvolvidos em parcelas experimentais de erosão (Estação Experimental doe pesquisas Sobre Erosão POSGEO/UFF) por 
intermédio de sensores de matriz granular (GMS), distribuídos nas profundidade de 10cm. Os resultados de potenciais matriciais demonstram que 
a parcela SC apresenta valores mais elevados em relação ao sistemas de gramíneas, estando mais tempo próxima à saturação. Em contrapartida, 
o sistema de gramínea apresenta uma perda de umidade mais acentuada. No que se refere a perda de água e solo, pode- se observar uma 
diferença significativa entre os sistemas no controle do processo erosivo.
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