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A EROSÃO DO SOLO E SEUS EFEITOS 
NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA 
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A erosão do solo em destaque na  

RBMCSA 2016 



Fatores e causas da erosão hídrica que dificultam a 
conservação do solo e da água 

“.... É difícil a conservação do solo e da água no Planeta Terra, devido à dificuldade de controlar a 
erosão, principalmente hídrica pluvial que é a forma predominante....” 
 
“.. Este tipo de erosão acentuou-se com a exploração intensa do solo, a partir da metade do século 
20, em que o solo era intensamente revolvido para o cultivo...” 
 
“... Em grande parte das áreas de cultivo agrícola a superfície do solo tornou-se intensamente 
desagregada, a camada subsuperfícial tornou-se fortemente compactada, e a erosão hídrica 
consumiu boa parte da camada superficial do solo...” 

“... A resistência dos agricultores à adoção de práticas conservacionistas mecânicas, o desconhecimento 
da fragilidade da cobertura superficial por resíduos quanto à sua real capacidade de controlar a erosão e 
conservar o solo e a água, também são importantes causas responsáveis pelo caótico quadro dos solos 
brasileiros, quanto à erosão e conservação...” 
 
“.. A evolução da erosão hídrica e da conservação do solo e da água no Brasil não é fácil ser prevista para 
o futuro. É possível que esse problema ainda persista, e até se agrave, por muito tempo...” 
 
“.. A falta de controle da erosão tornará ainda mais difícil resolver o conflito existente entre aumentar ao 
máximo a produtividade das culturas, manter a adequada capacidade produtiva dos solos e diminuir ao 
mínimo a contaminação do ambiente pela erosão e falta de conservação...” 

Bertol, I.; Mafra, A.L.; Cogo, N.P. UDESC/SC - RBMCSA (2016) 



A dificuldade de controle da erosão em solos agrícolas em 
pleno século XXI 

“.... A pressão antrópica nas principais áreas agrícolas do país, associada ao uso inadequado 

da terra, tem causado problemas graves e seculares, como a erosão e a compactação do 

solo.....” 

 

“.. Nos últimos 50 anos, a quantidade de terra agricultável per capita diminuiu cerca de 50 % 

no mundo. Dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) 

apontam que cerca de 30 % das terras têm alto ou médio grau de degradação...” 

Sonia C.F. Dechen -   IAC – Campinas, SP - RBMCSA (2016)  

“... Diante de um grande volume de conhecimento e tecnologias conservacionistas 

disponíveis para o adequado manejo dos recursos naturais, é difícil de compreender a 

intensificação dos processos de erosão e degradação dos solos agrícolas, associados ao uso 

inadequado da terra....” 

 

“... A questão central é a de como reduzir os efeitos dessa pressão antrópica nas 

principais áreas agrícolas do país...” 



Principais fatores causadores da erosão destacados 
na RBMCSA 2016 

1 – O elevado revolvimento do solo no sistema convencional 

2 – A desestruturação do solo  

3 – Problemas com aumento da compactação e densidade do solo 

4 – Uso de praticas isoladas de controle de erosão 

5 – Implantação da semeadura direta nas áreas de produção  como única pratica de 

controle 

6 - A semeadura direta passou a ser realizada em solos já muito degradados, muitos deles já 

sem parte, ou sem nada do horizonte A que havia sido dilapidado pela erosão. 

 

7 – As perdas de água e nutrientes também continuaram altas na semeadura direta embora 

levemente menores do que no sistema convencional. 

 

8 - A apologia à semeadura direta praticamente encobriu a possibilidade de adoção dos 

outros sistemas de manejo do solo que também são considerados conservacionistas, como é 

o caso do cultivo mínimo, ou preparo reduzido. 



A motivação para começar estudos com controle da erosão e o 
sistema de semeadura direta na terra do Gado Zebu. 

Áreas no IFTM e ao 

seu redor em 

Novembro/1998
 

Os problemas 

O que fazer???
 

Dezembro/2000
 



Os sistemas de cultivo 
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O elevado revolvimento e desestruturação do solo no sistema 
convencional  

Distribuição do calcário 

Aração 

Área pronta para o plantio 

Consequências – Erosão hídrica, eólica e 
mineralização da MO e liberação de CO2 

Grade niveladora 

Grade aradora  
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Preparo da área para o plantio 
(descompactação do solo) 

Mais um problema – Área preparada 
com umidade inadequada 



Os principais tipos  de arados  

Discos  

Aivecas 



As grades e o seu limite de penetração no solo 



O pé de grade 

Fotos: Dirceu Gassen  

O pé de arado 



Arado subsolador 
Características Gerais 

 
 Estrutura: Vigas Tubulares. 
 Bicos: Reversíveis. 

 Controle de Profundidade: Pistão com anel limitador que age sobre as rodas. 
 Dispositivo de Segurança: Exclusivo sistema de desarme e rearme 

automático das hastes. 

 Dispositivo de Corte: Independentes, dispostos na frente e no alinhamento 
de cada haste. Discos lisos ou estriados (opcional). 



Os sistemas de preparo conservacionistas 

Segundo a ASAE (1992), um sistema de preparo do solo pode ser 

considerado conservacionista quando, sobre o solo, permanece 30% ou 

mais de resíduos vegetais até a operação de semeadura. 

Portanto,  

Preparo reduzido ou cultivo mínimo 

Plantio direto 





Cultivo mínimo 

      Quando o solo recebe a mínima mobilização possível, desde que 

dê condições de semeadura, germinação, emergência, 

desenvolvimento e boas produtividades das culturas. Neste sistema, 

o equipamento de preparo do solo mais indicado é o escarificador 

com disco de corte a frente das hastes e destorroador atrás.    

Escarificador Arado subsolador 

Subsolagem: A penetração no solo é de 30 cm ou mais. 

Escarificação: A penetração é no máximo até 30 cm. 





O sistema de plantio direto 



Principais vantagens obtidas com a implantação do 

sistema de plantio direto 

• Maiores produtividades em anos com estiagem 

• Necessidade de menor volume de chuvas para iniciar o plantio  

• Economia de combustível de 70 % em relação ao convencional 

• Aumento da vida útil das máquinas, em função da menor utilização 

• Maior atividade biológica do solo, em função do aumento da matéria 

orgânica; 

• Menor amplitude térmica do solo   

• O sistema é mais eficiente no controle da erosão do solo, reduzindo em 

até 80 % as perdas de solo e água em relação ao convencional 

• A cobertura morta induz a uma menor evaporação e a um maior 

armazenamento de água no solo, resultando em germinação e 

emergência mais uniformes 

• Semeadura em época adequada   

     Fonte: Sá et al. (2001) 



Principais desvantagens obtidas com a implantação 
do sistema de plantio direto 

• Custos de semeadoras mais elevados 

 

• Aumento de danos causados por geadas 

 

• Controle de ervas daninhas mais complexo e com custo mais altos 

• Culturas são mais suscetíveis a doença, exigindo rotação de culturas 

 

• Tecnologia mais complexa, implicando em melhor gerenciamento 

 

• Presença de palhas secas pode aumentar riscos com queimadas  



Fases de evolução do SPD 

Tempo de PD (anos) 

0-5 

Fase 

inicial 

• Rearranjo 

estrutura 

• Baixo teor 

MOS 

• Baixo 

acúmulo 

palhada 

• Reestabele-

cimento BM 

• > exigência 

N 

5-10 

Fase de 

transição 

• Reagregação 

• Início de 

acúmulo 

palhada 

• Início de 

acúmulo de 

MOS 

• Início 

Acúmulo P 

• Imob. N  Min. 

10-20 

Fase de 

Consolidação 

Acúmulo de 

palhada 

• Acúmulo de 

C 

• Aumento da 

CTC  

• > H2O  

• Imob. N < 

Min. 

• Ciclagem 

nutrientes 

> 20 

Fase de 

Manutenção 

• Fluxo 

contínuo de 

C e N 

• Elevado 

acúmulo de 

palhada 

• > H2O 

• > Ciclagem 

nutrientes 

• < exigência 

de N e P 

Sá (2001) 



Os agregados do solo 



“É a união de partículas primárias do solo para formar 
partículas secundárias ou agregados”. (Curi, 1993) 



Estrutura x Agregado 

Agregado: superfícies de fraqueza orientados  



Modelo de organização do macroagregado 

(Tisdall & Oades, 1982) 



28 Macroagregado 

Microagregados 

Debris de fungos e vegetais 
Microestruturas de argila 

Microagregados de silte com  

derivados de associações com 

Microorganismos. 

Palha 

+  Raiz O SPD melhora a 

agregação  do solo 
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O preparo convencional 

quebra este 

macroagregado e 

acelera a decomposição 

da matéria orgânica  



Macroagregação 

“A macroagregação é o caminho da proteção do C 
devido ao fluxo contínuo de C oriundo da decomposição 
dos resíduos culturais estimulando as interações entre 
atributos físicos, químicos e biológicos”  



Frente de tamponamento 

e agregação 

Fluxo contínuo de C 

Macroagregação (Proteção fisica)  



Zona ativa de agregação 

Zona ativa de decomposição 

0 - 5 cm 



5 cm 

PD contínuo (17 anos) 



A compactação do solo 



** Isto, na capacidade de 
campo teria: 33,5% para a 
água (Va) e 16,5% para o 

ar (Var) (Kiehl, 1979)  

solo ideal  

* Um solo ideal deve 
apresentar 50% de volume 
de sólidos (Vs) e 50% de 
volume de poros totais (Vp) 



Compactado Sem 

compactação 

Perfil do solo 

Solo normal 



Figura 3. Esquerda: pressão vertical no solo sob pneus e esteiras. (Caterpillar, citado 
por Balastreire, 1990, pg. 4). Direita: pressão diferenciada exercida por pneu de baixa 
pressão e alta flutuação (BPAF) com um pneu Convencional (Fonte: Trelleborg).  

A antiga discussão: quem compacta mais? Trator de 
esteira X Pneus de borracha 
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Comparativo sobre os agentes da compactação 

Fonte: Braunbeck (2009) 

     Desenvolvimento de pneus ou 

redução do trafego para diminuir 

compactação??  



DIFERENÇA ENTRE COMPACTAÇÃO E ADENSAMENTO 

COMPACTAÇÃO: Processos mecânicos não originários do próprio solo, devido ao 

aumento da concentração da massa na sua superfície, que causa o deslocamento 

indiscriminado de suas partículas. 

 

CAUSAS: - Cargas aplicadas na superfície (Tráfego de máquinas) 

                 - Aos gumes cortantes de arados e grades  

ADENSAMENTO: Processos pedogenéticos acelerados por deslocamento 

discriminado  de partículas. 

 

CAUSAS: - Dispersão de partículas sólidas após destruição dos agregados 

estáveis à ação da água. 

FATORES QUE INFLUENCIAM COMPACTAÇÃO ADENSAMENTO 

- Composição físico-química ( < M.O. > Compactação) 

- Umidade do solo (> umidade, > compactação) 

- Carga aplicada sobre o solo ( >carga, > compactação) 

- Granulometria do solo (+ argiloso, >compactação) 



Camadas compactadas em subsuperfície, resultantes do uso de arações 
e gradagens sempre na mesma profundidade. 

Desenvolvimento radicular 

O pneu do trator é o 
grande causador da 
compactação. 

O desenvolvimento radicular 
fica restrito a camada 
superficial do solo, quando há 
compactação severa. 



Compactação em área de cana-de-açúcar 

A cana apresenta apresenta 
um sistema radicular 
fasciculado que atinge mais 
de 4 m de profundidade. Foto: Korndörfer, G.H (2012) 



COMPACTAÇÃO do SOLO – Linha e Entre-linha da cana 

 Compactação na Linha     

Fatores:  

•Tráfego em cima da Linha 

•Plantio 

 Compactação na Entre-linha 

 Fatores: 

•Tráfego de Máquinas e Transbordo 

•Umidade do Solo 

linha 

Entre-linha 



Compactação severa 

Figura - Desenho das raízes principais de Crotalária juncea e Guandú em parcelas com densidade do 

solo abaixo de 1,75 Mg m-3 (coluna da esquerda) e superior a 1,85 Mg m-3 (coluna da direita). 

Fonte: Cubilla et al. (2003). 

 



CRESCIMENTO DE RAÍZES 

 

Densidade do 

solo 

Crescimento das 

raízes 

(g/cm3) (mm/dia) 

1,04 20,0 

1,12 17,3 

1,20 16,5 

1,28 13,5 

1,36 7,5 

1,44 1,7 

 

Relação densidade x crescimento de raízes 

Fonte: Cubilla et al. (2003). 

 



A  erosão 



Tipos de erosão 

Geológica (ou natural): Processo lento, que ocorre sem ação antrópica, 

após longos períodos; 

Acelerada (ou antrópica): Tipo decorrente da ação direta do homem 

sobre o sistema solo-planta-atmosfera, por meio de práticas que destroem 

o equilíbrio das condições naturais, em consequência do trabalho do solo, 

desmatamentos, desenvolvimento de áreas urbanas, construção de 

estradas.  

 ...“O crescimento populacional ou econômico de uma região normalmente 

condiciona a intensificação do uso da terra, que é um fator 

frequentemente associado com a aceleração do processo erosivo”....  (Lal, 

1990). 

 ...“Estima-se que São Paulo responda por cerca de 25% da perda 

nacional, algo em torno de 130 milhões de toneladas de terra perdidas 

por erosão acelerada, decorrente do uso intensivo ou inadequado”  

(Bertoni & Lombardi Neto, 1990). 



Fatores que influem na erosão 

A erosão é causada por forças ativas (chuva, declividade, comprimento 

do rampa, infiltração de água no solo), e por forças passivas (resistência 

que exerce o solo à ação erosiva da água e a densidade da cobertura 

vegetal). 

OBS: O processo erosivo vai ser mais intenso quanto maior for a energia 

cinética dos agentes erosivos e menor for a resistência do solo à erosão. 

Principais fatores que interferem no processo 

Chuva (erosão hídrica) 

 Infiltração 

 Topografia do terreno 

 Cobertura vegetal  

 Natureza do solo 
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    1 - Como amenizar o impacto 
das gotas de chuva 

A erosão hídrica – a chuva inicia o processo.. 

    2 - Como controlar o 
escoamento superficial. 
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O inicio do processo 

1 – O impacto das gotas da 
chuva desagrega o solo (Efeito 
splash) 

2 – Ocorrência de escoamento 
superficial de água 

3 – A baixa infiltração 
de água no solo 



O que ocorre com a superfície do solo? 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx 



Consequência do efeito splasch no solo 

Encrostamento da superfície do solo 

Baixa infiltração de água e escoamento superficial 



A infiltração de água no solo 

- Quanto maior a velocidade de infiltração, menor a intensidade da enxurrada na 

superfície e, consequentemente, menor a erosão. 

- Durante uma chuva, a velocidade máxima de infiltração ocorre no início, e 

usualmente decresce muito rapidamente, de acordo com as alterações na estrutura 

da superfície do solo. 

- A topografia do terreno, representada pela declividade e pelo comprimento da 

rampa, que exerce acentuada influência sobre a erosão.  

- O tamanho e a quantidade do material em suspensão arrastado pela água 

dependem da velocidade com que ela escorre; 

- Esta velocidade é uma resultante do comprimento da rampa e do grau do declive 

do terreno.  

A topografia do terreno 



    É a quantidade de terra que pode ser perdida por erosão, e expressa em t ha-1 

ano-1, mantendo o solo em um elevado nível de produtividade por longo período de 

tempo, admitindo-se um grau de conservação tal que mantenha uma produção 

econômica em futuro previsível com os meios técnicos atuais (Bertoni & Lombardi 

Neto,1993). 

Fonte: Bertoni & Lombardi (2012) 

Como estimar as perdas de solo 



Efeito da vegetação sobre a erosão 

Fonte: Bertoni & Lombardi Neto (1990, 2012) 

- Proteção direta contra o impacto das gotas de chuva; 

- Dispersão da água, antes de atingir o solo; 

 - Decomposição das raízes das plantas, que formando canalículos no 

solo, aumentam a infiltração de água; 

- Melhoramento da estrutura do solo pela adição de MO, aumentando 

assim a sua capacidade de retenção de água; 

- Diminuição da velocidade de escoamento da enxurrada pelo aumento do 

atrito na superfície.  

Efeito do tipo de uso do solo sobre as perdas por erosão. 



Efeito do tipo de uso do solo sobre as perdas por erosão (continuação). 

Fonte: Bertoni & Lombardi Neto (1990, 2012) 



- Os atributos físicos, principalmente estrutura, textura, permeabilidade e 

densidade, compactação, assim como as características químicas e biológicas do 

solo exercem diferentes influência na erosão. 

A natureza do solo 

Efeito do tipo de solo nas perdas por erosão. Médias na base de 1.300 

mm de chuva e declives entre 8,5 a 12,8 %.  

Fonte: Bertoni & Lombardi Neto (1990; 2012) 



Formas de erosão hídrica: a evolução do problema 

Laminar, em lençol ou 
superficial 

Sulcos pequenos, médios 
e grandes Ravinas 

Voçorocas 



A erosão eólica – Consequência da erosão hídrica? 

       A erosão eólica, ocasionada pelos ventos fortes, muito comum no 
nordeste brasileiro, onde são comuns as seguintes condições: 

- Regiões planas; Pouca chuva; Vegetação natural escassa; Ventos fortes  



A erosão eólica 

- É a erosão através do vento com a retirada de material da superfície mais fino. 

- É bastante comum, e pode produzir formas bastantes pitorescas, como em formas 

de taças e cogumelos. 

-  O transporte e a deposição de grãos de areia pela ação do vento podem formar 

dunas capazes de arruinar grandes áreas agrícolas e invadir cidades.   

Imagens da esquerda para a direita: (a) Autor Humphrey Bolton /  Geograph project collection / Creative Commons Attribution-Share 

Alike 2.0 Generic.; (b) Autor Tom Horton from Shanghai, China /  Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic; (c) Autor 

desconhecido / disponibilizado por Roger469 / United States Geological Survey / Public domain. 

Fonte: Barros & Paulino (2009) 



Quais as consequências 
da erosão ? 



Erosão e produtividade (estudo de caso I) 

...”Um dos problemas da erosão é que, muitas vezes, as riquezas dos solos estão indo 

embora sem que isso seja notado, seja por causa da aplicação de tecnologias ou por ocorrer 

de forma contínua, porém lenta”.... (Dechen & Prochnow, 2003). 

     Para comprovar esta afirmação, estes pesquisadores conduziram estudos durante 7 anos 
seguidos (1987/88 a 1995/96), no IAC-SP, onde quantificaram  perdas de água e solo, depois 
avaliaram a produtividade do milho nos 2 anos subsequentes. Dentre outras, observaram que: 

- Os dados obtidos nos 7 anos mostraram 
que 20% da chuva foi perdida como 
enxurrada no solo descoberto (Fig. 1); 

- Esta enxurrada carreou fertilizantes, 
matéria orgânica, defensivos agrícolas, 
diminuiu a fertilidade do solo local e 
contaminou lençol freático; 

- As perdas de terra na forma de 
sedimento foram na ordem de 50,8 t ha-1 
ano-1, sendo 69% superiores se 
comparadas ao mesmo solo com 30% de 
cobertura. 



Efeito sobre a produção e qualidade dos grãos 

     Cultivou-se milho avaliando a produtividade da área e nutrientes exportados pela produção 
(Fig. 2) nos dois anos seguintes. Observou-se que: 

- Primeiro ano: Ocorreu redução de 
687 kg ha-1  (44%) nas parcelas de solo 
descoberto; 

- Esses dados demonstram o real 

impacto da erosão na produtividade se 

o solo for deixado descoberto sofrendo 

a ação erosiva das chuvas, pois 

teremos reflexos negativos 

acentuados na produção das culturas, 

com prejuízos bastante claros. 

- Segundo ano: Redução de 1.089 kg 
ha-1 (50% de declínio); 
- As produções obtidas seguiram um 
modelo consistente de declínio com 
o aumento da erosão e enxurrada, ou 
seja, aumentando a erosão diminui-se a 
produtividade. 



Nutrientes na enxurrada e no sedimento 

     O maior impacto da perda de nutrientes está ligado aos sedimentos, sendo que a enxurrada 
apresenta menores concentrações de nutrientes (Fig. 5 e 6). Observou-se que no solo 
descoberto ocorreram perdas no sedimento + enxurrada de 2; 4; 25 e 6 kg ha-1 de P, K, Ca e 
Mg, respectivamente (representa 5% das necessidades nutricionais do milho); 

- Dentre os nutrientes que apresentaram taxas de enriquecimento nos sedimentos erodidos em 
relação à concentração no solo temos 2,6 para P, 1,3 para C orgânico e para Ca, 1,2 para Mg e 
0,7 para K. Isso comprova que a erosão é seletiva, sendo o P mais afetado. 



Perdas de nutrientes e sedimentos por erosão e 
Seus efeitos na qualidade da água    (estudo de caso II) – 

Tese de Doutorado UNESP Jaboticabal-SP  

...”O preparo do solo, a ausência ou presença de cobertura vegetal e a percentagem de 

cobertura no solo, podem influenciar nos teores de matéria orgânica e nutrientes perdidos pela 

erosão, consequentemente na conservação da qualidade do solo e da água “ (Paula, 2015). 

 Objetivos do estudo 
1 - Quantificar as perdas de argila, P solúvel e adsorvido por erosão em entressulcos 
influenciadas pela presença de resíduos de cana-de-açúcar na superfície do solo; 
2 - Determinar o percentual mínimo de resíduos a serem mantidos sobre a superfície do solo 
para o não enriquecimento do sedimento erodido por argila e P solúvel e adsorvido; 
3 - Avaliar a influência das perdas de nutrientes na qualidade da água. 

A quantificação das perdas de solo e água por erosão, sob condições de chuva artificial, foi 
realizada em três sistemas de preparo do solo para cultivo de cana-de-açúcar (Fig. 1).  

Figura 1. Parcelas para quantificação de perdas de solo, água, matéria orgânica e nutrientes por erosão hídrica, 
em três condições de sistemas de preparo do solo, no cultivo de cana-de-açúcar. 



- A cobertura da superfície do solo promoveu um decréscimo de na perda em até 99,2% em 

relação à ausência de cobertura; 

- A concentração de sedimentos, com 100% de cobertura, foi de 0,25 g de sedimentos do 

solo sendo transportados por litro de enxurrada, enquanto no solo descoberto eram 

arrastados 9,03 g L-1;  

- Quando 50% de palha foram mantidos na superfície do solo, a Di foi reduzida em 91,4% 

quando comparada ao valor para o solo desnudo  

Figura 1. Taxa de erosão em entressulcos e da concentração de sedimentos em função da cobertura da superfície do solo 

por resíduos de cana-de-açúcar: a) Erosão em entressulcos; b) Concentração de sedimentos do solo na água da 

enxurrada.  

A 
B 



- Com o aumento da cobertura do solo, houve um proporcional aumento na resistência ao 

escoamento devido à rugosidade superficial reduzindo a concentração de sedimentos 

(Figura 2). 

Figura 2. Concentração de sedimentos em função do coeficiente de rugosidade de 

Manning.  



Na figura 3 observou-se um incremento no teor de argila do sedimento erodido com o 

aumento das perdas de solo por erosão em entressulcos. Tal fato está diretamente ligado à 

maior ou menor cobertura oferecida ao solo, o que pode ser compreendido pelos resultados 

expressos na figura 4.  

Figura 3. Concentração de Psed e de Pads em função teor 

de argila no sedimento: a) concentração de fósforo 

disponível; b) concentração de fósforo adsorvido.  

Figura 4. Teor de argila no sedimento erodido em função 

da cobertura da superfície do solo.  



- Na figura 5, verificou-se que a quantidade de fósforo disponível e adsorvido ao sedimento 

erodido aumenta linearmente com o aumento do teor de argila presente no sedimento.  

 
- O enriquecimento por fósforo nos sedimentos em entressulcos, pode ser atribuído à 

associação do fósforo com as mais finas frações do solo, que são preferencialmente 

arrastadas.  

Figura 5. Concentração de Psed e de Pads em função teor de argila no sedimento: a) concentração 

de fósforo disponível; b) concentração de fósforo adsorvido.  

A B 



- A ER nas Figuras 6A e 6B é a relação entre a concentração de P solúvel e P adsorvido no 

sedimento erodido e no solo original.  

 

- Quando ER é maior que 1 significa que o sedimento se encontra enriquecido por matéria 

orgânica ou nutrientes do solo maior que o original, caracterizando a seletividade de arraste 

de material no processo da erosão em entressulcos.  

A B 

Figura 6. Taxas de enriquecimento do sedimento erodido em função da cobertura da superfície do 

solo por resíduos de cana-de-açúcar: a) fósforo disponível (ERP) e b) fósforo adsorvido (ERPads).  



CONCLUSÕES DO ESTUDO  

- As perdas de argila e fósforo disponível e adsorvido no sedimento erodido 
diminuem com o aumento da cobertura da superfície do solo.  
 
- Há relações lineares entre as concentrações de fósforo (mg dm-3) e o teor de 
argila (ArgSed, %) no sedimento erodido.  
 
- São necessárias coberturas de superfície do solo (CS) mínimas de 42% para que 
não haja taxa de enriquecimento (ER) do sedimento erodido, por fósforo 
disponível e adsorvido e argila  



Algumas praticas  
edáficas de controle da 

erosão  

Como minimizar o problema 
da erosão ? 



Praticas edáficas 

- Cultivo do solo de acordo com a capacidade de uso - As terras devem ser utilizadas 

em função da sua aptidão agrícola, que pressupõe a disposição adequada de 

florestas/reservas, cultivos perenes, cultivos anuais, pastagens, racionalizando, assim, o 

aproveitamento do potencial das áreas e sua conservação. 

 

- Adubação (verde, química e orgânica) : como parte de uma agricultura racional, estas 

práticas proporcionam melhoramento do sistema solo-planta, no sentido de se dispor de 

uma plantação mais produtiva e protetora das áreas agrícolas.  

- Uso criterioso do fogo: Apesar de ser uma das maneiras mais fáceis e econômicas de 

limpar o terreno, quando aplicado indiscriminadamente é um dos principais fatores de 

degradação do solo e do ambiente.  

 

- Correção do solo: Correção da acidez do solo e suprimento de Ca e Mg por meio da 

calagem na superfície 



Algumas praticas  
mecânicas de controle 

da erosão  
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Para controlar a água que escoa 
superficialmente 

1 - Plantar em nível em áreas com baixa declividade (3%) 

TORRES, J.L.R. 

Correto                                          Incorreto   
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Terraceamento 
2 – Utilização de terraços tipo Mangun em áreas de 3 a 12 % de 

declividade 

Tipo 

Mangum 
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3 – Utilização de terraços tipo Nichols em áreas de 3 a 12 % de 
declividade 

Terraço embutido utilizado 
na cana-de-açúcar 
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3 - Terraços em patamar 

Descontínuo 

Contínuo 
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4 - Reflorestamento ou arborização 

Plantio 
em nível 

Plantio 
adensado 
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Canal erodido 

Em processo de recuperação Canal recuperado 

5 - Direcionar a água para canais escoadouros 

Escoadouro vegetado 



Praticas  vegetativas de 
controle da erosão  



Praticas Vegetativas 

- Florestamento e reflorestamento 

 

- Plantas de cobertura e/ou adubação  

 

- Cobertura morta 

 

- Rotação de culturas 

 

- Formação e manejo de pastagem 

 

- Cordão vegetativo permanente 

 

- Manejo do mato e alternância de capinas 

 

- Cultura em faixa 

 

- Faixa de bordadura 

 

Quebra vento e bosque sombreadr 
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A Manutenção dos resíduos vegetais na  superfície do solo 
distingue os sistemas de manejo conservacionista dos 
sistemas convencionais de cultivo (FAO, 2002). 
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Efeito de diferentes níveis de resíduos 
culturais no escoamento superficial, 
infiltração e perda de solo, em 
declividade de 5%. 

 
 

Resíduos 
  

(T/ha) 

Efeitos sobre a água e solo 

Escoamento  
 

(%) 

Infiltração 
 

(%) 

Perda de 
solo 

 (T/ha) 

0 45,3 54,7 13,69 

0,55 24,3 74,7 1,56 

1,10 0,5 99,5 0,33 

2,20 0,1 99,9 0 

4,41 0 100,0 0 

Fonte: Ramos (1976) citado por Ruedell (1998).  

A Palhada e a  proteção do 
solo 

Cobertura de solo obtida 
com culturas anuais. 
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Número de colmos, produção de cana após 3 anos em Sales de Oliveira, SP 

Tratamento Nº de 
Colmos 

Toneladas de 
Cana 

Incremento nas Safras          
(84/85, 85/86 e 86/87) 

Pousio 68.561 c 123 c 14,1 c 

Pousio + N 74.583 b 132 b 15,2 b 

Soja 75.055 a 128 bc 14,7 bc 

Mucuna preta 80.585 a 148 a 17,3 a 

Crotalária juncea 80.383 a 150 a 17,1 a 

C.V. (%) 5,5 5,7 5,7 
Obs.: Os acréscimos médios na produtividade de cana em relação aos tratamentos sem adubo verde foram de 
4%, 7%, 20% e 22%, respectivamente, Soja, Pousio+N, Mucuna e Crotalária . 
Fonte: Mascarenhas e Tanaka (2000) 

Quantidade de nutrientes N, P2 O5 e K2O a serem incorporados ao solo pela massa verde de 

quatro leguminosas. 

Nutrientes C. Juncea * Soja * Mucuna * Lablade ** 

Nitrogênio - N 313 261 147 135 

Fósforo – P2O5 78 51 39 30 

Potássio – K2O 353 269 236 40 

Obs.: Estas apresentam elevados valores de N e K2O que poderão proporcionar a substituição da fertilização 

mineral para a cana-de-açúcar, pelo menos até o primeiro corte. Fonte: Glória et al. (1980)* e Albuquerque et al. 

(1980)**. 

 



FS N P K Ca MG S Coberturas 

de solo Mg ha
-1

 ........................kg ha
-1

............................... 

 2000 

Braquiária 6,0 130,80 13,30 214,70 18,70 21,10 9,00 

Crotalária 3,9 118,11 10,80 59,20 42,60 12,80 4,20 

Milheto 10,3 165,55 22,60 218,90 41,12 22,60 13,40 

Pousio 2,1 46,69 3,55 23,80 19,12 6,30 11,30 

 2001/02 

Braquiária 2,1 41,65 2,33 45,79 8,69 5,94 3,18 

Crotalária 3,7 76,38 4,06 39,11 18,49 6,64 4,06 

Milheto 3,6 55,75 4,71 56,47 23,17 11,22 6,52 

Pousio 3,8 57,19 4,93 75,80 19,71 8,72 4,93 

 Fonte: Torres et al. (2005, 2008)  

            Torres & Pereira (2008, 2013) 

Produção de biomassa e o acumulo de macronutrientes 



Estudos realizados em outros estados. 

Fonte: Bettiol & Sá (2013) – Relatório do projeto 1056/12 da Fundação Agrisus, São Paulo. 



Considerações finais 

- O processo de erosão é mais influenciado pelo manejo do solo, muitas 
vezes inadequado, que pode causar a sua exaustão, por isso mesmo deve-
se utilizar este solo sempre de acordo com a sua aptidão. 

 
- As práticas de manejo favoráveis ao controle da erosão são aquelas que 
melhoram a capacidade de infiltração da água no solo, diminuem o 
escoamento superficial, favorecem a formação de agregados e reduzem o 
impacto das gotas da chuva. 

 
- A presença da vegetação também é importante no controle da erosão 
eólica pela redução da velocidade do vento (quebra ventos) na superfície do 
solo e absorção da maior parte da força exercida sobre o solo, colaborando 
para a minimização dos impactos tanto da erosão eólica quanto da pluvial. 



Obrigado pela 

atenção.. 
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