DOSSIÊ TÉCNICO
PRÁTICAS VEGETAIS DE CONTROLE DA EROSÃO
Ivo Pessoa Neves
Rede de Tecnologia da Bahia – RETEC/BA

AGOSTO
2007

DOSSIÊ TÉCNICO

Sumário
1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................
1.1 Origem e formação do solo .............................................................................
1.2 Composição do solo ........................................................................................
1.3 Composição aproximada de um solo de boa condição................................
2 OS TIPOS DE PRÁTICAS VEGETATIVAS ..........................................................
3 FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA O FLORESTAMENTO OU
REFLORESTAMENTO
4 TÉCNICAS DE PLANTIO DE COBERTURA........................................................
4.1 Obtenção das mudas
4.2 Preparação do local para o plantio
4.3 Formação da pastagem
4.4 Planejamento da área em que vai ser implantada a pastagem
4.5 O tipo de pastagem
4.6 Plantio de cobertura
5 CULTURAS EM FAIXAS
6 INSTALAÇÕES DOS CORDÕES DE VEGETAÇÃO PERMANENTES
7 ALTERNÂNCIA DE CAPINAS
8 ROÇAR O MATO
9 USO DE FAIXAS DE BORDADURA E QUEBRA-VENTOS
Conclusão ...............................................................................................................
Referência ...............................................................................................................

Copyright © Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br

2
3
4
4
5
7
7
10
10
11
11
11
14
15
16
17
17
19
21
21

DOSSIÊ TÉCNICO

Título
Práticas vegetais de controle da erosão
Assunto
Atividades de apoio à produção florestal.
Resumo
Tipos de práticas vegetativas, fundamentos básicos para o florestamento ou reflorestamento,
técnicas de plantio de cobertura, culturas em faixas, instalação de cordões de vegetação
permanentes, alternâncias de capineiras, tratos culturais e aspectos na utilização de
bordaduras e quebra ventos.
Palavras chave
Manejo do solo; preservação ambiental; recuperação do solo; reflorestamento; solo
Conteúdo
1 INTRODUÇÃO
A agricultura ao mesmo tempo em que assegura a provisão de alimentos e fibras, dada à
tecnologia em uso, pode degradar sua própria base produtiva natural (impactos “in-situ”), bem
como o meio ambiente fora da área agrícola (impactos “ex-situ”) através da geração de
subprodutos indesejáveis, os quais podem ser divididos em duas grandes categorias: os
sedimentos propriamente ditos, originados através do processo de erosão do solo, e os
resíduos de agroquímicos (fertilizantes e agrotóxicos) que associados às partículas do solo e
ao movimento das águas podem atingir os recursos hídricos superficiais ou subterrâneos ou
podem pela dispersão aérea impactar os sistemas naturais remanescentes.
O Quadro 1 abaixo apresenta um levantamento bastante amplo, embora não exaustivo, dos
problemas ambientais que podem ser gerados pelas práticas agrícolas, acompanhados dos
respectivos parâmetros de avaliação.

Quadro 1: Impactos Ambientais das Práticas Agrícolas

Copyright © Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br

2

parâmetros Outros

Degradação:

Principais

agricultura

para

convencional (1)
1. Erosão
1.1.
Sedimentos
em suspensão
1.2.
Sólidos
solúveis em
suspensão
1.3.
Sedimentos de

impactos (2)

parâmetros

de avaliação de impactos (3)

avaliação

(ton/ha/ano) Produtividade

Perda

para

e composição do solo

Banco

Índice de turbidez

Biota do solo

da
de

biomassa
sementes

Índice de qualidade da Biodiversidade
Eutrofização

água
Taxa

aquática,

de

deposição

Perda de fertilidade

granulometria

2. Poluição Química

Taxa

2.1 Fertilizantes

composição

2.2 Agrotóxicos

infiltrada

de

e Biota nativa

infiltração
da

e Biota no solo

água Biota

dos remanescentes nativos

alcançados pela onda de dispersão

Composição

química: Populações

de

polinizadores

e

nitratos e resíduos de dispersores de diasporos nativos
agrotóxicos
3. Queimadas e
outras práticas
agropecuárias
associadas

Área

incêndio, Degradação

de

dos

remanescentes

intensidade do fogo, e florestais (mata ciliar, cobertura de
culturas,

espécies

vegetação

e mananciais, áreas de preservação)

nativa Perda da biota e dos nutrientes do

afetadas

solo (volatilização e lixiviação).

Índice de avanço sobre Impedimento
remanescentes bióticos

natural

da

regeneração

(perenização

da

degradação)
Impacto sobre diversas espécies
pelo calor e fumaça (populações de
polinizadores

e

dispersores

de

diasporos nativos)
Fonte: Série Educativa – FETAG , N º 40.

1.1 Origem e formação do solo
Antes não havia terra, somente um grande bloco de rochas que foi se desgastando no decorrer
de milhões de anos. A ação da chuva, vento, calor e frio provocou o desgaste das rochas e
pedras,surgindo rachaduras e fendas. Estas pedras e rochas foram se partindo cada vez mais,
até se transformarem no tamanho de grãos de areia, de silte e de argila, material solto que
permitiu o surgimento das primeiras plantas. Restos de plantas, folhas e raízes foram se
acumulando sobre a superfície, dando origem à matéria orgânica.
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A matéria orgânica passou a ser decomposta pêlos microorganismos, formando o húmus
(alimento pronto para as plantas). Com a união de todas estas partes, isto é, areia, silte, argila,
matéria orgânica e húmus, temos os agregados que formam a estrutura do solo. O processo de
formação do solo continua acontecendo, mas de forma muito lenta. Estima-se que para a
formação de 1l centímetro de solo são necessários 300 a 400 anos.
1.2 Composição do solo
A camada superior do solo, chamada de horizonte O, mede em média 20 a 30 centímetros. É a
principal camada, pois nela se concentram o maior número de raízes das plantas, maior
porosidade com oxigênio, a maior quantidade de matéria orgânica e o maior número de
microorganismos é principalmente desta camada que as plantas dispõem dos nutrientes
necessários para o seu desenvolvimento e produção.
Um solo em boas condições de conservação tem aproximadamente 50% do seu volume
ocupado com material sólido, sendo 45% de minerais e 5% de matéria orgânica. Os outros
50% são água e ar, sendo aproximadamente 20 a 30% de água ou 20 a 30% de ar. Sendo
assim: quanto mais umidade mais água e quanto menos umidade mais ar (FIG.01) .

Figura 01: Camadas do solo.
Fonte: Série Educativa – FETAG , N º 40.

1.3 Composição aproximada de um solo de boa condição
As práticas vegetativas de controle da erosão são aquelas em que se utiliza a vegetação para
proteger o solo dos processos da erosão, principalmente quando a erosão for provocada pelas
chuvas ou pelos ventos.
Geralmente, essas práticas são feitas com o plantio ou a semeadura de vegetais e também
com materiais de cobertura morta.
Não existe uma regra definida de quando utilizar tais práticas. No entanto, durante os períodos
de entrada das chuvas é que costumam ser iniciados os trabalhos que servem para proteger o
solo da erosão.
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Se o solo não for protegido da erosão, ele será transportado para os lugares mais baixos do
terreno, para os rios e lagos, causando sérios problemas ao meio ambiente.
A densidade de cobertura vegetal é o princípio fundamental de toda proteção que se oferece
ao solo. A erosão do solo é tanto menor quanto mais densa for à vegetação que o recobre e o
protege.
As práticas vegetativas podem ser feitas em vários locais: nas roças, nos taludes das estradas,
nos campos, nos quintais e nas cidades.
Observar o GRA.1 abaixo:

Gráfico 01: Composição do solo em boas condições.
Fonte: Série Educativa – FETAG , N º 40.

2 OS TIPOS DE PRÁTICAS VEGETATIVAS
As práticas vegetativas que proporcionam proteção ao solo são:
•

Fazer florestamento ou reflorestamento (FIG.02 e 03) ;
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Figura 02: Imagem de reflorestamento.
Fonte: Coleção SENAR, Nº77.

Área com pastagem e eucallipto:

Figura 03: Imagem de florestamento.
Fonte: Coleção SENAR, Nº77.

Área com vegetação nativa:
•
•
•
•
•
•
•

Formar pastagem;
Fazer plantio de cobertura;
Usar culturas em faixa;
Instalar cordões de vegetação permanente;
Fazer alternância de capinas;
Ceifar o mato;
Fazer a cobertura morta;
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•

Usar faixas de bordadura e quebra-ventos.

3 FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA O FLORESTAMENTO OU REFLORESTAMENTO
É o uso de vegetação permanente, bastante densa, como florestas para a proteção do solo.
O florestamento (ou reflorestamento) pode ser feito com árvores de espécies nativas ou não,
de preferência com árvores de crescimento rápido.
O plantio de árvores pode ser feito sempre que for possível, principalmente durante a época
das chuvas, para o bom estabelecimento das mudas.
O florestamento (ou reflorestamento) pode ser feito principalmente nas seguintes situações:
•
•
•
•

Em terrenos muito inclinados e erodidos;
Nas margens dos rios;
Nas margens dos córregos;
Nas margens dos lagos.

Essas áreas estão protegidas pela legislação, porque são áreas de preservação permanente e
não podem ser desmatadas.
Se por acaso, elas tiverem sido desmatadas, é uma obrigação reconstituir a vegetação dessas
áreas, evitando que a erosão traga para esses rios e lagos sedimentos e outros materiais que
venham a modificar a qualidade da água.
4 TÉCNICAS DE PLANTIO DE COBERTURA
Espécies de essências nativas recomendadas (FIG.04 e 05) .
•

Cássia imperial;

•

Sibipiruna;

•

Tamarindo;

•

Ipê roxo;

•

Quaresma roxa;

•

Felícia;

•

Oiti;

•

Pau-brasil.
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Tamarindo

Ipê roxo

Figura 04: Espécies de essências nativas recomendadas.
Fonte: Coleção SENAR, Nº77.
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Figura 05: Espécies de essências nativas recomendadas.
Fonte: Coleção SENAR, Nº77.
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4.1 Obtenção das mudas
Observar a figura (FIG.06) abaixo :

Figura 06: Mudas.
Fonte: Coleção SENAR, Nº77.

4.2 Preparação do local para o plantio
Observar abaixo a preparação do local para o plantio (FIG.07) :

Figura 07: preparação de local para o plantio.
Fonte: coleção senar, nº77.

•
•
•

Abra covas ao acaso;
Faça adubação química e orgânica: esta adubação é realizada na terra retirada da cova;
Retirada da embalagem da muda.

Atenção: a muda deve ser sempre retirada da embalagem para que as raízes penetrem no solo
com mais facilidade.
•

Coloque a mistura solo/adubo no fundo da cova;
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•
•

Coloque a muda na cova;
Complete a cova com o restante da mistura solo/adubo;

4.3 Formação da pastagem
A pastagem consiste na utilização de plantas semi-perenes e anuais, como gramíneas e
leguminosas, que são cultivadas para alimentação de animais, como gados bovino e ovino,
entre outros. Assim como as florestas, a pastagem bem manejada oferece proteção ao solo
contra a erosão devido à sua alta densidade.
As gramíneas são as mais utilizadas e existe uma gama considerável de tipos para uso em
pastagem. É importante que elas tenham um crescimento rápido e promovam uma cobertura
bastante densa.
A melhor época para a formação das pastagens vai depender se as espécies serão plantadas
ou semeadas, o que, em geral, coincide com a época das chuvas.
Normalmente as pastagens são plantadas em terrenos onde as culturas não proporcionam
produção compensadora ou onde é grande o perigo de erosão, isto é, em áreas com muita
declividade ou solos muito propensos a erosão.
A combinação agricultura-pecuária bem administrada constitui a condição ideal para a
manutenção do solo. As técnicas de plantio utilizadas podem ser comercial ou direto.
4.4 Planejamento da área em que vai ser implantada a pastagem
As setas vermelhas indicadas abaixo são áreas em que serão implantada a pastagem (FIG.08)

Figura 08: pastagem modelo.
Fonte: coleção senar, nº77.

4.5 O tipo de pastagem
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A pastagem pode ser formada por gramíneas ou leguminosas ou por uma mistura das
duas.(FIG. 09 e 10) .
•
•

Gramíneas: capim elefante, tifton, andropogon, braquiária decumbens, braquiária brizantha,
braquiária humidícola;
Leguminosas: leucena e guandu.

Figura 09: pastagem gramíneas.
Fonte: coleção senar, nº77.
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Figura 10: pastagem do tipo leguminosa.
Fonte: coleção senar, nº77.

As sementes devem ser adquiridas com qualidade de pureza e germinação garantidas
•

Tenha em mãos uma análise do solo que receberá a pastagem.

Exemplo de formação de pastagem por mudas utilizando a técnica convencional:
•
•
•
•
•
•
•

Prepare o solo para receber as mudas. O preparo do solo deve ser o mínimo possível;
apenas uma aração ou uma gradagem;
Faça a calagem;
Faça a abertura dos sulcos;
Faça a adubação. A adubação deve ser feita conforme recomendado, com base na análise
do solo;
Faça o plantio na época recomendada;
Distribua as mudas;
Cubra as mudas;
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4.6 Plantio de cobertura
As plantas de cobertura destinam-se a manter o solo coberto durante o período chuvoso, a fim
de reduzir os efeitos da erosão e melhorar as condições do terreno. Elas podem estar nas
entrelinhas das culturas perenes, como o café, ou consorciadas com as culturas anuais, como
o milho.
As plantas usadas como cobertura são, principalmente, as mesmas utilizadas para adubação
verde, como as leguminosas.
As plantas de cobertura devem ser plantadas sempre que for possível, de maneira que não
venham a causar problemas para a cultura principal.
Dependendo da cultura, as plantas de cobertura podem ser semeadas antes ou depois da
instalação da cultura principal. Por exemplo, a mucuna é plantada entre as filas de milho
quando as espigas estão se formando.
As plantas de cobertura podem ser instaladas entre culturas perenes (café, pomares), ou entre
plantas anuais (milho, mamona, entre outras) (FIG.10).

Figura 11: plantas de cobertura.
Fonte: coleção senar, nº77.

•
•
•
•
•
•

Localize as áreas;
Faça o planejamento do uso das plantas de cobertura;
Escolha plantas que promovam uma rápida cobertura do solo: entre as plantas que
promovem uma rápida cobertura do solo, estão o feijão-de-porco e a mucuna;
Compre as sementes com garantia de qualidade;
Prepare o solo: o preparo do solo deve ser feito com aração e gradagem, em nível, ou
aproveitando o preparo do solo da cultura principal;
Abra os sulcos (FIG.12) ;
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Figura 12: abertura de sulcos.
Fonte: coleção senar, nº77.

•
•

Faça a adubação de acordo com a recomendação da análise do solo;
Faça a inoculação das sementes com a bactéria recomendada: no caso das leguminosas,
como feijão-de-porco, mucuna ou outras, existem bactérias específicas para essas
espécies;

Atenção: como existem bactérias específicas para cada espécie, deve-se procurar orientação
técnica para a escolha certa.
•
•
•

Semeie conforme o espaçamento recomendado;
Cubra as sementes com auxílio de uma enxada;
Faça os tratos culturais necessários: para o bom desenvolvimento das plantas deve-se
capinar para evitar a concorrência por nutrientes com as ervas daninhas.

5 CULTURAS EM FAIXAS
Esta prática consiste na disposição das culturas em faixas de largura variável, de maneira que
a cada ano se alternem plantas que ofereçam pouca proteção ao solo com outras de
crescimento denso. Esta prática pode ser combinada com as demais práticas apresentadas.
O cultivo em faixas pode ser realizado com as culturas comuns, como: feijão, milho, batata,
soja, sorgo, entre outras, intercalando faixas de culturas menos densas com as mais densas.
Isto é, enquanto uma faixa causa menor proteção ao solo, à outra deve fazer a compensação.
A escolha das culturas deve acontecer quando do planejamento para o cultivo,pois
implica,pelas decisões, no preparo do solo, compra de sementes e tratos culturais.
Geralmente o cultivo em faixas é usado em áreas de relevo ondulado para mais plano. Elas
servem para a proteção tanto da erosão provocada pela chuva,como para a erosão provocada
pelo vento.
•
•

Escolha as culturas que serão plantadas ou semeadas em faixas;
Planeje o plantio: o plantio deve ser planejado de maneira que a cultura mais densa fique
na parte mais alta ou acidentada do terreno;

15
Copyright © Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br

•

Faça análise do solo: a análise do solo permite verificar qual a adubação recomendada
para cada cultura.

Exemplo de plantio de culturas em faixas utilizando a técnica convencional por sementes:
•

Prepare o solo, em nível, com aração e gradagem;

Atenção: A técnica do plantio direto também pode ser utilizado.(FIG.13)

Figura 13: Nivelamento de solo.
Fonte: Coleção SENAR, Nº77.

•

•

Faça a semeadura;
Faça os tratos culturais: Os tratos culturais devem ser conforme recomendado para cada
uma das culturas.

6 INSTALAÇÕES DOS CORDÕES DE VEGETAÇÃO PERMANENTES
Os cordões de vegetação são fileiras de plantas perenes e de crescimento denso, dispostos
sempre cortando o declive, em contorno. (FIG.14)

Figura 14: Cordões de vegetação permanente.
Fonte: Coleção SENAR, Nº77.
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As espécies mais usadas para a formação dos cordões de vegetação são: cana-de-açúcar,
capim cidreira, capim elefante e capim chorão. Escolher, principalmente, gramíneas que
produzam perfilhos, não disseminem sementes e que promovam a retenção do solo.
7 ALTERNÂNCIA DE CAPINAS
A alternância de épocas de capina em ruas vizinhas deve ser feita, principalmente, durante o
período chuvoso. Trata-se de uma maneira de reduzir as perdas por erosão tanto em culturas
anuais como em culturas perenes.
Esta prática consiste em fazer as capinas de maneira alternada, isto é, pulando uma ou mais
ruas sem capiná-las, para depois voltar a elas para capina. Dessa maneira, sempre ficarão
áreas com menor exposições do solo aos impactos das gotas de chuva e toda a área terá
capina por igual. É uma prática considerada importante e, praticamente, sem custos.(FIG.15)

Figura 15: Capinas.
Fonte: Coleção SENAR, Nº77.

8 ROÇAR O MATO
A roçagem do mato é uma prática a ser realizada, principalmente, em culturas perenes, do tipo
pomar, café, laranja, pimenta-do-reino ou outras culturas.
As roçadeiras mecânicas são acionadas pelo trator e acopladas no engate de três pontos.
Realizam o corte do mato, mantendo-o entre 3 e 15 cm de altura, com largura de corte variável.
Proporcionam um rendimento de, aproximadamente, 10.000 covas por dia.
O uso de roçadeira possibilita um bom controle da erosão, pois o terreno fica protegido durante
o período das fortes chuvas. Além disso, as raízes das plantas daninhas roçadas entram em
decomposição, aumentando o teor de matéria orgânica e formando canalículos que facilitam a
penetração de água e ar no solo.
Essa prática consiste em cortar as plantas espontâneas a uma pequena altura da superfície do
solo, não raspando o solo como na capina, que pode comprometer o sistema radicular das
plantas. Dessa maneira, ao se deixar intacto o sistema radicular das plantas espontâneas, o
solo está sendo protegido por estas raízes, pêlos pequenos tocos dos vegetais, pelo material
que foi roçado e deixado sobre o solo.
As ferramentas apropriadas para roçar são: foice, facão, enxada, ceifadeiras motorizadas de
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transporte costal, entre outros. Esse trabalho poderá ser feito, também, com uso de herbicidas
e manutenção da cobertura da biomassa morta sobre o solo ( FIG. 16) .

Figura 16: Leiras.
Fonte: Coleção SENAR, Nº77.

Atenção: roçar não é a mesma coisa que capinar o solo. Na capina, as plantas são arrancadas
e o solo é mexido. Na roçagem apenas se corta a parte da planta acima do solo; as raízes
ficam intactas dentro do solo, protegendo-o (FIG.17) .

Figura 17: roçagem do mato.
Fonte: coleção senar, nº77.

Uma alternativa para preservar o solo contra a erosão é o uso de cobertura morta. Essa prática
é uma das mais eficientes no controle da erosão, pois protege o solo do impacto direto das
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gotas de chuva, fazendo diminuir o escoamento da enxurrada e também incorpora ao solo
matéria orgânica.
Consiste em deixar sobre o solo os restos de culturas, como as palhas, cascas e outros
resíduos vegetais que sobraram da colheita ou das capinas ou das ceifas ou, até, de materiais
não pertencentes às culturas, como serragem, bagaços e outros.
A cobertura morta também poderá ser feita com os restos de vegetais mortos pelo uso de
herbicidas. A maioria dos restos vegetais pode ser usada como cobertura morta.(FIG.18)

Figura 18: cobertura morta.
Fonte: coleção senar, nº77.

Atenção: os restos vegetais nunca devem ser queimados, eles podem ser utilizados na
proteção dos solos e para fazer compostagem.
9 USO DE FAIXAS DE BORDADURA E QUEBRA-VENTOS
No caso de existirem problemas com as faixas marginais das terras cultivadas, principalmente
com erosão do solo, muitas vezes esses problemas podem ser resolvidos com o uso de faixas
de bordadura e quebra-ventos (FIG.19, 20 e 21) .
As faixas de bordaduras são estreitas e formadas com plantas de porte baixo e vegetação
cerrada para conter o excesso de enxurrada e diminuir os danos do escoamento. Elas
funcionam como uma "mata ciliar" marginando as áreas cultivadas.
Para a formação das faixas de bordadura podem ser usadas:
•
•

leguminosas de pequeno porte, por exemplo: centrosema, cudzu, crotalária;
gramíneas, por exemplo; erva capim cidreira e capim gordura.
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Figura 19: Quebra-vento.
Fonte: Coleção SENAR, Nº77.

Figura 20: Borbagem com eucalipto.
Fonte: Coleção SENAR, Nº77.

Quebra-vento com seringueira
Figura 21: Quebra-vento com seringueira.
Fonte: Coleção SENAR, Nº77.

Os quebra-ventos são barreiras densas de árvores plantadas nas bordas das áreas cultivadas
com o objetivo de evitar danos às culturas pela ação dos ventos fortes predominantes de
determinadas regiões.
Para serem eficientes, devem conter árvores de diferentes portes, sendo que as mais baixas
devem ficar à frente e as de porte mais alto ao fundo, fazendo com que o vento, dessa
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maneira, seja desviado para cima.
Para a formação dos quebra-ventos são recomendados: eucalipto, grevilia, bambu, tefrosia,
cipreste, entre outros.
Conclusão
É de fundamental importância à adoção de práticas de conservação do solo para a
manutenção do equilíbrio ambiental e consequentemente a vida no planeta.
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