
A erosão do solo é um fenômeno complexo que envolve a desagregação, o transporte e a deposição das partículas de solo. A 
erosão hídrica pode ocorrer em entressulcos e em sulcos. A erosão em sulcos constitui a segunda fase evolutiva do processo 
físico da erosão hídrica do solo sendo fortemente dependente do grau e do comprimento de declive, uma vez que resulta da 
ação das forças de cisalhamento do fluxo concentrado. Este trabalho tem como objetivos avaliar as características hidráulicas 
do escoamento e as taxas de erosão em sulcos, em um Argissolo Vermelho Amarelo distrófico típico. O estudo foi realizado na 
Estação Experimental Agronômica da UFRGS, em parcelas experimentais, com dimensão de 0,70 m de largura e 7 m de 
comprimento e declividade média de 0,053 m m-1. Chuva simulada com intensidade de 60 mm h-1 foi aplicada durante uma 
hora. Dentre as avaliações das características hidráulicas do escoamento a velocidade média foi de 0,116 m s-1, o raio 
hidráulico do sulco, determinados pela relação entre área do sulco e perímetro molhado foi de 0,0058 m. O regime de 
escoamento foi transicional lento ou subcrítico, com número médio de Reynolds de 729 e Froude de 0,60, inferindo que 
ocorreu um escoamento característico de erosão em sulcos. A taxa média de erosão do solo em sulcos foi de 27,27 kg m-2 s-1. 
Entre as variáveis estudadas, ajustou-se uma relação de potência, entre velocidade média (Vm) e descarga líquida (Q), 
obtendo-se uma equação Vm = 1,5716 Q0,9444 com R2=0,97. A evolução do raio hidráulico (Rh) foi relacionada com a área dos 
sulcos (A) pela expressão Rh=0,1406 A0,4797 com R2=0,70 o que determina a grandeza das tensões de cisalhamento sobre os 
sulcos. Por fim, obteve-se ajuste linear entre as descargas líquidas e sólidas, onde com o aumento do fluxo durante o período 
de teste, observou-se maiores taxas de solo desagregado. 


