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- falta de água 
- falta de corretivos e adubos 
- falta de variedades ou 
  cultivares 

- desequilíbrio de sais 
- toxicidade 
- solos rasos 
- alta umidade do solo 
- baixo pH 
- pedregosidade 

- erosão acelerada 
- compactação do solo 
- drenagem impedida 
- acidez induzida por adubos 
- toxicidade devido a lixo tóxico 
- minas 

Falta de insumos Propriedades inerentes 
 restritivas para as culturas 

Problemas antrópicos 

Categorias de solos degradados 



- manutenção da matéria
  orgânica do solo
- melhorar a atividade da
  fauna do solo
- utilização de sistemas de
  manejo restauradores
- métodos de plantio
  compatíveis

- aplicação equilibarada
  de nutrientes
- suplementar os adubos
  minerais com adubos
  orgânicos
- ciclagem de nutrientes

- melhorar a diversidade
  de espécies
- melhorar o habitat incluindo
  o micro-ambiente
- assegurar a disponibilidade
  e diversidade de alimento

Estrutura do solo Fertilidade do solo
 para as culturas

Fauna do solo

Recuperação de solos









NPK+ OM 

NPK 

Controle 







Erosão simulada vs. produtividade do milho (89/90)
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- manutenção da matéria
  orgânica do solo
- melhorar a atividade da
  fauna do solo
- utilização de sistemas de
  manejo restauradores
- métodos de plantio
  compatíveis

- aplicação equilibarada
  de nutrientes
- suplementar os adubos
  minerais com adubos
  orgânicos
- ciclagem de nutrientes

- melhorar a diversidade
  de espécies
- melhorar o habitat incluindo
  o micro-ambiente
- assegurar a disponibilidade
  e diversidade de alimento

Estrutura do solo Fertilidade do solo
 para as culturas

Fauna do solo

Recuperação de solos

plantas 



Medidas
preventivas

Medidas
de controle

Erosão e
desertificação

Lixiviação Melhora de
sistemas de cultivo

Uso de culturas
tolerantes

Desequilibrio
 de sais

Drenagem Conservação
da água

Irrigação

Desbalanço
hídrico

Propriedades restritivas
para as culturas





WEPP simulation profile (Piracicaba, Brazil)

86

88

90

92

94

96

98

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Distance from top, m

R
el

. A
lti

tu
de

, m

0

5

10

15

20

Sl
op

e,
 %

Altitude Slope

Cane
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Cane

Total Erosion = 236 kg
Total Deposition = -112 kg
Erosion area = 76%
Deposition area = 24%
Mean Erosion = 3.1 kg m-2 y-1

Mean Deposition = -4.7 kg m-2 y-1

Mean Erosion and Deposition = 1.2 kg m-2 y-1

Corn
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Corn

Total Erosion = 741 kg
Total Deposition = -324 kg
Erosion area = 77%
Deposition area = 23%
Mean Erosion = 9.6 kg m-2 y-1

Mean Deposition = -14.1 kg m-2 y-1

Mean Erosion and Deposition = 4.2 kg m-2 y-1

Forest
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Forest

Total Erosion = 8.1 kg
Total Deposition = -3.3 kg
Erosion area = 86%
Deposition area = 14%
Mean Erosion = 0.09 kg m-2 y-1

Mean Deposition = -0.23 kg m-2 y-1

Mean Erosion and Deposition = 0.05 kg m-2 y-1

Cane, Cron and Forest
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- manutenção da matéria
  orgânica do solo
- melhorar a atividade da
  fauna do solo
- utilização de sistemas de
  manejo restauradores
- métodos de plantio
  compatíveis

- aplicação equilibarada
  de nutrientes
- suplementar os adubos
  minerais com adubos
  orgânicos
- ciclagem de nutrientes

- melhorar a diversidade
  de espécies
- melhorar o habitat incluindo
  o micro-ambiente
- assegurar a disponibilidade
  e diversidade de alimento

Estrutura do solo Fertilidade do solo
 para as culturas

Fauna do solo

Recuperação de solos







Tipo de Solo 

Solos rasos 

Solos com gradiente 
estrutural ou textural 

Solos sem gradiente 
e profundos 

Sem erosão 
Fase intermediária 

Erosão extrema 

Classes de solos em função da relação erosão vs. produtividade 



Tipo de Solo 

Solos rasos 

Solos com gradiente 
estrutural ou textural 

Solos sem gradiente 
e profundos 

Sem erosão 
Fase intermediária 

Erosão extrema 

Alta utilização de insumos 
Efeito na produtividade 

ð Redução rápida 
ð Tende a zero 
➨  Irreversível 

ð Redução moderada 
ð Tende a estabilização 
➨  Parcialmente reversível 

ð Não há redução ou moderada 
ð Estabiliza 
➨  Completamente reversível 
➨  Recuperação completa do solo  



Tipo de Solo 

Solos rasos 

Solos com gradiente 
estrutural ou textural 

Solos sem gradiente 
e profundos 

Sem erosão 
Fase intermediária 

Erosão extrema 

Baixa utilização de insumos 
Efeito na produtividade 

ð Redução rápida 
ð Tende a zero 
➨  Irreversível 

ð Redução moderada a rápida 
ð Tende a estabilização 
➨  Parcialmente reversível 

ð Redução moderada a rápida 
ð Tende a estabilização 
➨  Completamente reversível 



Medidas
preventivas

Medidas
de controle

Erosão e
desertificação

Lixiviação Melhora de
sistemas de cultivo

Uso de culturas
tolerantes

Desequilibrio
 de sais

Drenagem Conservação
da água

Irrigação

Desbalanço
hídrico

Propriedades restritivas
para as culturas









- desmatamento
- queimadas
- uso de áreas marginais
- sobre-pastoreio

- predios e condomínios
- trilhas
- minas de areia

- mal projetadas e bloqueio
  de cursos de água naturais
- drenos mal dimensionados
- manutenção defeituosa

Actividades agrícolas Actividades urbanas Estradas

Fatores antrópicos

Avaliação da situação atual:
- fonte e quantidade de enxurrada
- cabeças da voçoroca
- propriedades dos solos
- Microbacia hidrográfica e
  declividade do canal da voçoroca
- padrão de drenagem
- vegetação
- características da chuva
- uso da terra atual
- capacidade de uso da terra

Identificar as necessidade de
conservação para as diferentes
unidades de relevo

Proteger as cabeçeiras das
voçorocas com cercas ou cercas
vivas

Desviar a água da enxurrada para
fora da voçoroca

Mudar o uso da terra na microbacia
que alimenta a voçoroca
- uso de coberturas vegetativas
- reflorestamento

Instalar estruturas de engenharia
- paliçadas de madeira ou pedra
- diques
- gabiões
- pneus







Riparian Buffer System 

Stream 

Field 
Erosion and drainage 



Surface runoff 

Sub Surface Flow 

Ground Water 


