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INTRODUÇÃO 

A prática da agricultura teve início a aproximadamente 10.000 anos, quando o 

homem deixando de ser nômade, se estabelece em determinado local, fixando moradia e 

passando a produzir seus alimentos. A princípio com ferramentas bem rudimentares, que 

com o passar do tempo foram se aperfeiçoando até atingir o estágio atual. Hoje, são vários 

os tipos de agriculturas, que se distinguem de acordo com sua finalidade. Assim temos a 

agricultura itinerante, moderna, arcaica, contemporânea especializada em mercado e outras. 

A agricultura adquiriu tanto importância, que vários estudos científicos foram e são 

realizados no sentido de beneficiá-la. Decorrente disso temos a produção ampliada, a 

estrutura genética modificada e etc. Todavia, tal avanço trouxe conseqüências ao ambiente. 

Nesse sentido fez-se necessário realizar estudos para detectar a relação agricultura-

degradação ambiental. Na região da Valéria, mais especificamente na Comunidade de São 

Paulo, há a prática de uma agricultura e a presença de processos erosivos. Identificar se há 

ou não relação entre esses dois fenômenos é crucial para entender o contexto e a dinâmica 

que envolve o morro da Comunidade de São Paulo. Assim, o presente trabalho analisou a 

agricultura praticada na Comunidade de São Paulo, assim como os processos erosivos que 

estão ocorrendo e a relação ou não destes com as práticas agrícolas da comunidade. 

EROSÃO 

De modo geral, a palavra erosão significa desgaste, que, se continuado, ocasionará 

a reina do solo agrícola. Do ponto de vista agrícola, a erosão é o arrastamento das partes 

constituintes do solo, através da ação da água ou do vento, colocando a terra transportada 

em locais onde não pode ser aproveitada pela agricultura. Pela erosão, o solo perde não só 

elementos nutritivos que possui, como também os constituintes do seu corpo; isso significa 

que um terreno fértil, em que a erosão atua acentuadamente, em breve se tornará pobre, 

apresentando baixa produção agrícola. Os dois agentes principais do desgaste agrícola dos 

solos são as chuvas (erosão hídrica) e o vento (erosão eólica). No Brasil a água é que 

causa os maiores prejuízos, danificando o solo, quando este não está devidamente 

protegido. Quando a água da chuva cai no terreno, divide-se em três partes: uma se 
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evapora, outra se infiltra e a terceira escorre. Esta última é a que deve ser controlada de 

modo a evitar as enxurradas que produzem estragos. Retida, esta água beneficiará o solo, 

proporcionando maior infiltração e conseqüentemente umidade às culturas. É claro que nem 

todas as chuvas causam sempre os mesmos danos; seus efeitos variam segundo a 

quantidade que cai em determinado tempo, ou seja, a sua intensidade. Assim uma chuva de 

100 milímetros, precipitada em uma hora sobre um terreno, ocasionará mais estrago do que 

se a mesma cair em 24 horas, no mesmo local, porque no primeiro caso a sua intensidade 

foi maior. Já se viu que a água de escorrimento da chuva é que provoca os estragos no 

solo. Contudo, já ao cair sobre a terra, diretamente, a chuva inicia a fase de sua ação 

destruidora, que é a de soltar as partículas do solo, antes juntas. A água que escorre 

facilmente carrega o terreno desagregado, indo depositá-lo em outro local, onde, 

geralmente, não só não é aproveitado para agricultura, como pode provocar estragos em 

rios, açudes, estradas etc. 

Fatores controladores da erosão natural 

A erosão natural ocorre devido à ação de chuva, gelo, vento e outros agentes 

naturais (em nosso país, predomina a erosão causada pela chuva) e representa o desgaste 

da superfície do terreno sob condições de meio ambiente natural, ou seja, está relacionada 

a fatores físicos (erosividade da chuva, propriedades do solo, cobertura vegetal e 

características da encosta) sem intervenção do homem (Fao, 1967; Wild, 1993) ao contrário 

da erosão acelerada, que além dos aspectos físicos, pode também receber influência 

antrópica. 

Erosividade da Chuva 

A erosividade da chuva é, segundo Hudson (1961) apud Guerra (1994), a “habilidade 

da chuva em causar erosão”. No entanto, o grau de erosividade depende de alguns 

parâmetros, como: total de chuva, intensidade, o momento e a energia cinética das gotas da 

chuva, assim como das características das gotas de chuva, que varia no tempo e no espaço 

(Guerra, 1994). Há uma grande relação entre total de chuva (diária, mensal, sazonal ou 

anual) e o aumento de erosão (Guerra, 1994). No entanto, a intensidade é possivelmente o 

parâmetro mais importante para predizer as taxas de perda de solo (Wischemeier, 1959 

apud Guerra, 1994), uma vez que a distribuição das gotas de chuva e da energia cinética 

são características de cada intensidade (Stocking e Elwell, 1976 apud Guerra, 1994). Outro 

fator de grande importância ligado à intensidade da chuva diz respeito às taxas de infiltração 

que, dependendo da intensidade, pode gerar escoamento superficial quando a capacidade 

de infiltração é excedida (Horton, 1933 apud Guerra, 1994). O momento da chuva também é 

um parâmetro utilizado juntamente com a energia cinética das gotas para medir a 

erosividade e perda de solo. 
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Processos Hidrológicos 

Após eventos chuvosos, a água precipitada pode seguir várias direções: uma parte 

cai diretamente na superfície do terreno (devido a falta de vegetação ou entre os espaços 

existentes na vegetação), outra parte é interceptada pela copa das árvores, da qual uma 

parte é evaporada (uma pequena quantidade) ou ainda chega ao solo ou por gotejamento 

das folhas ou por escoamento de tronco (fluxo de tronco ou stem flow). 

No caso em que a água cai direta ou indiretamente no terreno (gotejamento), pode 

ocorrer a erosão por salpicamento, desde que a superfície do terreno esteja desprovida de 

proteção (serrapilheira e/ou camada orgânica) (Corrêa, 1959; 1994). 

A erosão por salpicamento, também conhecida como erosão por embate, ou ainda 

do inglês splash erosion, é resultado das forças do impacto das gotas de chuva que 

destroem os agregados do solo em partículas menores, as quais são lançadas em várias 

direções (Schultz, 1983; Bigarella & Mazuchowski, 1985; Amaral, 1989; São Paulo, 1990; 

Lepsch, 1993 e Guerra, 1994). 

O choque das gotas das chuvas na superfície de um terreno desprovido de proteção 

(vegetação e/ou serrapilheira) pode provocar a desagregação e projeção das partículas que 

formam a capa superficial do terreno em várias direções a uma distância compreendida em 

alguns milímetros ou alcançar dezenas de centímetros (Neboit, 1983). 

 A energia dispensada pelo impacto das gotas de chuva pode formar crostas na 

superfície do terreno. Essas crostas são formadas a partir da compactação dos agregados 

destruídos que se fundem de tal forma que impedem a infiltração de água no solo, 

propiciando assim a formação de escoamento superficial (Guerra, 1994). 

No entanto, ao mesmo tempo em que as crostas proporcionam o aumento do 

escoamento superficial, estas podem, quando em superfície seca, formar fendas que 

provocam uma infiltração ainda maior do que em solos sem crostas (Guerra, 1994). 

A partir do momento em que ocorre a infiltração, a água começa a movimentar-se 

(percolar) no solo seguindo em várias direções para o nível freático (CoelhoNetto, 1994). 

Porém, quando a chuva provoca a saturação do solo, desde os níveis mais inferiores até a 

superfície e a água não consegue mais infiltrar devido a essa saturação, o excedente da 

chuva que continua a cair no terreno começa a se juntar em pequenas depressões na 

superfície do terreno, até o momento em que essa água armazenada começa a escoar, 

lavando a superfície como um todo. A esse tipo de processo, denomina-se de escoamento 

superficial saturado. 
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Diferente do que ocorre neste caso, existe também o escoamento superficial 

hortoniano, que ocorre quando a intensidade da chuva é maior que a capacidade de 

infiltração (Coelho Netto, 1994). Em outras palavras, a água que cai rapidamente na 

superfície do terreno tende a infiltrar também com uma certa velocidade (maior do que 

ocorre na formação do fluxo superficial saturado). 

Essa velocidade não favorece a troca gradual de ar existente nos poros do terreno 

pela água da chuva que tenta infiltrar. Nesse processo, a água da chuva não consegue 

infiltrar-se devido à pressão causada pelo ar que tenta sair. 

Em ambos os casos (fluxo superficial saturado ou fluxo superficial hortoniano), a 

água pode corre no terreno sem seguir caminhos preferenciais, o que denominamos de 

escoamento difuso. No entanto, a partir do momento em que a água começa a correr em 

caminhos preferenciais, denomina-se de escoamento concentrado, onde a capacidade 

erosiva é bem maior que no escoamento difuso. 

No interior do terreno, também podemos ter a formação de escoamento de água que 

denominamos de escoamento subsuperficial. Este pode variar de uma área para outra, 

devido às características distintas em que se apresentam cada área, como: topografia, perfil 

do solo e umidade antecedente às chuvas (Whipkey e Kirkby 1978 apud Coelho Netto, 

1994). 

O movimento da água no interior do terreno está ligado às taxas de condutividade 

hidráulica que, por sua vez, depende do nível de saturação do solo (Coelho Netto, 1994). 

Em terrenos úmidos, a condutividade hidráulica é maior que em terrenos secos. Em terrenos 

saturados, o fluxo de água movimenta-se vertical ou paralelamente à superfície, seguido a 

força da gravidade (Camargo, 1996). 

Após um período de chuva contínua e o solo apresentando-se saturada, a água 

infiltrada contribuirá para o aumento do fluxo subsuperficial de chuva, podendo ocorrer, 

nesse sentido, dois tipos de movimentos de água no interior do solo: o primeiro retorna à 

superfície devido à saturação do solo, que somado à chuva que cai na superfície, forma o 

escoamento superficial saturado (já descrito anteriormente); o outro tipo diz respeito à 

exfiltração dos fluxos d’água subsuperficiais, que segundo Dunne (1990) apresenta 

capacidade erosiva. 

Os fluxos d’água subsuperficiais associados aos mecanismos de erosão incluem, 

segundo Coelho Netto (1994): erosão de vazamento, onde a força do fluxo exfiltrante tem 

nesse caso, a capacidade de deslocar partículas no meio poroso; lavagem em túnel que 

ocorre quando uma força cisalhante atua nas margens de um macroporo sem, no entanto, 

ter recebido influência do fluxo d’água, proporcionando desta forma uma lavagem interna. 
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Os macroporos estão relacionados a fraturas de tração, a raízes de plantas e à 

atividade biótica que possibilita a formação e evolução de dutos ou túneis (Dietrich & Dunne, 

1993). 

 A expansão de dutos está relacionada à capacidade de transportar grande 

quantidade de material, o que pode causar um colapso do terreno situado acima deste, 

possibilitando o surgimento de voçorocas. Os dutos também podem ser vistos 

freqüentemente nas paredes laterais e cabeceiras de voçorocas, provocando assim a 

ampliação destas (Guerra, 1994: Thomas, 1994). 

Um outro tipo de feição erosiva, que aparece com muita freqüência nas paredes 

laterais e cabeceiras das voçorocas, provocando a expansão das incisões erosivas, é a 

“alcova de regressão” (Oliveira, 1995) resultante de interação entre diferentes mecanismos 

(escoamento subsuperficial: dutos, erosão por percolação, erosão em túneis e escoamento 

superficial). A expansão e evolução dessas feições erosivas nas voçorocas ocorrem mais 

rapidamente após chuvas de intensidade moderada a média em que o escoamento 

superficial promove a erosão remontante destas alcovas, resultando no desabamento da 

parede em que está inserida na voçoroca (Oliveira et al., 1996). 

Propriedades do Solo 

Dentre as várias propriedades dos solos que influenciam nos processos erosivos, 

destacam-se a textura, densidade aparente, estabilidade dos agregados e teor de matéria 

orgânica. Devemos, entretanto, levar em consideração o estado inicial dos solos, que pode 

variar ao longo do tempo, após um evento chuvoso ou ainda pelo uso dispensado a este, 

produzindo assim modificações na erodibilidade (Guerra, 1994). 

A textura influi na erosão, uma vez que certas frações granulométricas são 

removidas mais facilmente do que outras. Solos que apresentam grande teor de silte 

(Guerra, 1994) e areia média (Farmer, 1973 apud Guerra, 1994) são mais facilmente 

susceptíveis à erosão, ao contrário de solos argilosos, que se apresentam mais resistentes 

à erosão (Guerra, 1994). 

 A densidade aparente dos solos é outro fator de grande importância nos estudos de 

processos erosivos, pois refere-se à maior ou menor compactação dos solos. Solos bem 

compactados impedem a infiltração e, por conseguinte possibilitam a formação de 

escoamento superficial. 

As taxas de erodibilidade dependem ainda do teor de matéria orgânica e da 

estabilidade dos agregados que podem influenciar na formação de crostas (quando esses 

agregados são quebrados pelos pingos das chuvas) dificultando assim a infiltração (Guerra, 

1994). 
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Cobertura Vegetal 

Em solos com cobertura vegetal abundante, o processo de infiltração ocorre de 

maneira mais intensa (Coleho Netto, 1994), evitando a formação de escoamento superficial. 

A cobertura vegetal, apesar de ser considerada como um manto protetor do solo 

contra os efeitos nocivos das gotas de chuva, pode ser, em alguns casos, um acelerador de 

processos erosivos, uma vez que alguns tipos de folhas permitem a formação de pingos 

grossos de água que provocam, ao cair no solo, uma desagregação ainda maior (Guerra, 

1994). 

Vale aqui rever a afirmação de Fournier (1975) de que um pingo de chuva atinge sua 

velocidade limite (velocidade crítica) ao percorrer mais de 20 m. isso nos leva a refletir sobre 

a cobertura vegetal arbórea na Amazônia, onde uma grande quantidade das espécies nela 

existente possui altura superior a 20 metros. A água primeiramente amortecida nas copas 

cai na forma de gotejamento, antes de chegar à superfície do terreno, podendo atingir a 

“velocidade crítica”. 

Um outro ponto relacionado à cobertura vegetal diz respeito ao escoamento da água 

de tronco ou fluxo de tronco, que segundo Rougerie (s.d) pode causar o descalçamento das 

raízes. Estes fluxos de tronco, segundo Coelho Netto (1994) causarão maiores impactos ao 

solo se o tronco não apresentar obstáculos à água. 

A importância fundamental da cobertura vegetal está no fato de reter uma parte da 

água precipitada na copa e no tronco, permitindo assim a infiltração mais rápida. Além de 

que, a serrapilheira protege o solo contra a ação das gotas da chuva (Coelho Netto, 1994). 

Características da encosta 

Muitos trabalhos têm sido apresentados em relação à encosta e sua influência nas 

taxas de erosão. Dentre os fatores ligados à encosta e que podem propiciar a erodibilidade 

dos solos, destacam-se: a declividade, o comprimento e a forma da encosta. 

 Em encostas com acentuado grau de declividade, a água tem menos tempo de 

infiltrar, assim como os obstáculos e as resistências ao escoamento da água são menores, 

possibilitando desta forma o escoamento superficial (Bigarella & Mazuchowski, 1985). 

A FAO (1967) aponta como principais influências da inclinação de terrenos a maior 

velocidade de fluxos d’água concentrados e a maior quantidade de partículas do terreno 

arrancadas de seu lugar de origem e depois transportadas para outro lugar, distante ou não 

de seu lugar de origem. 
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 Todavia, outros autores discordam dessa afirmação, pois constataram que em 

encostas muito íngremes, a erosão pode diminuir em virtude da diminuição de material 

disponível (Morgan, 1986 apud Guerra, 1994). Ainda outros autores chegam a propor uma 

declividade limite, onde as taxas de erodibilidade são maiores. Luk (1979 apud Guerra, 

1994), chegou a conclusão após vários ensaios, que encostas com 30° de declividade 

apresentam as maiores taxas de erosão. Poesen (1984 apud Guerra, 1994), no entanto, 

observou um efeito positivo nas encostas mais íngremes, pois apresentam maiores taxas de 

infiltração e menores taxas de formação de crostas. 

E quanto mais comprida a encosta, maior será o trabalho erosivo do escoamento 

superficial (Schultz, 1983; Cunha et al., 1991). Certamente, o comprimento da encosta 

influencia na erosão dos solos. Contudo, este parâmetro deve ser analisado em conjunto 

com outros, como declividade, formas da encosta e propriedade do solo, pois estes também 

contribuem para o escoamento superficial (Guerra, 1994). 

Segundo Smith e Wischmeier (1960, apud FAO, 1967), quanto maior o comprimento 

da encosta, maior será a perda de solo por unidade de superfície. 

A forma da encosta apresenta importa papel na erodibilidade dos solos. Morgan 

(1977, apud Guerra, 1994), destaca a “importância das cristas longas, com encostas curtas 

convexas, como sendo características morfológicas que propiciam a erosão dos solos”. 

Encostas convexas que apresentam o topo plano podem armazenar água e esta quando 

liberada pode formar ravinas e até mesmo voçorocas (Guerra, 1994). 

De maneira geral, assim como afirma Nascimento (1998), “as formas erosivas 

apresentam-se organizadas em pequenas redes hidrográficas determinadas pelas rotas 

preferenciais do escoamento superficial através da configuração do terreno”, onde as 

características do solo, diretamente ligadas ao clima, o percentual de cobertura vegetal da 

área e a declividade do terreno comandam o desenvolvimento do processo erosivo. 

No entanto, não devemos esquecer o fator antrópico envolvido na configuração do 

terreno (principalmente no urbano, onde a atuação do homem é mais intensa), que inclui 

desde o processo de terraplanagem com retirada parcial ou total da cobertura vegetal local, 

até a impermeabilização do terreno com a implantação de aparelhos urbanos (vias 

pavimentadas e não pavimentadas, esgotos, sarjetas, canaletas, etc.), influenciando 

diretamente a formação do escoamento superficial concentrado. A ação do homem pode ser 

um agente retardador ou acelerador do processo de erosão dos solos, tudo vai depender do 

tipo de ação desempenhada nesse quadro. 

A retirada de vegetação de uma encosta para a implantação de casa ou mesmo para 

o cultivo resulta na exposição do solo, aumentando a possibilidade de haver 
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escorregamento e/ou movimentos de massas. Basta observar na paisagem do Rio de 

Janeiro como as encostas com vegetação são mais difíceis de apresentarem movimentos 

de massa, principalmente escorregamentos. A simples presença de vegetação não significa 

que uma certa encosta não vá apresentar problemas, mas diminui muito a possibilidade de 

que isto venha a acontecer. 

O acúmulo de lixo nas encostas se torna um agravante pelo fato de o mesmo, na 

época das chuvas, aumentar de peso pelo encharcamento. Por ser um material incoerente 

tende a escorregar, iniciando o processo de escorregamento do solo da encosta. Os 

movimentos causados pelo acúmulo de lixo nas encostas adquirem caráter muito destrutivo 

devido à grande quantidade de água que é colocada em movimento de uma só vez. 

Solifluxão 

Deslizamento do manto de decomposição em terrenos inclinados. Estes movimentos 

de solo e rochas decompostas são acelerados pelos desflorestamentos realizados pelo 

homem. Ligados à intensa infiltração de água estão os deslizes do manto de decomposição 

em terrenos inclinados. 

No Brasil este manto pode atingir até várias dezenas de metros de espessura. 

Estando diretamente superposto às rochas frescas, possui a tendência de deslocar-se para 

baixo seguindo o declive, pelo fator de dar-se o represamento das águas sobre a rocha 

fresca, no caso de ser esta impermeável (exemplo dos granitos e gnaisses da Serra do Mar, 

São Paulo), aumentando consideravelmente o peso e a plasticidade do manto, que, sob a 

ação da gravidade, tem a tendência de deslocar-se para baixo. 

Distinguimos rastejamento e escorregamento. O primeiro refere-se a um 

deslocamento lento e contínuo, segundo o declive, de massas rochosas geralmente 

incoerentes, em vias de decomposição, ou do próprio manto. A intensidade do rastejamento 

depende de diversos fatores, além da inclinação do terreno. Se o terreno for muito 

permeável, o movimento é menor do que se for impermeável, mas poroso, porque neste 

caso a argila, embebida de água, vai funcionar como um lubrificante (como acontece com os 

solos muito argilosos) e, no outro caso, a água escoa-se rapidamente, mantendo um alto 

coeficiente de atrito, que impede ou dificulta o deslizamento do conjunto. É o que se dá com 

os solos mais arenosos. 

Tipos de Erosão 

A erosão pode ser assim classificada em: 
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Laminar – também chamada erosão de lençol; é a primeira forma de erosão pela 

água, em que o desgaste se dá em cada chuva que cai, e em uma camada muito fina e 

paralela em toda a superfície do solo como se fosse uma lâmina ou lençol. 

Esse desgaste, como ocorre em camada de poucos milímetros de cada vez, é 

paralelo em toda a superfície do terreno, não chegando a ser notado durante muitos anos. 

Entretanto, com o tempo começam a aparecer, na superfície do solo, pedras que antes 

estavam enterradas, árvores começam a mostrar raízes que antes se encontravam abaixo 

da superfície do solo. Podemos avaliar, então, quanto solo já foi perdido; o mais importante 

é que o solo que foi perdido é o mais rico em elementos nutritivos para as plantas. 

A perda de uma camada de 1 cm de solo representa a perda de 100 metros cúbicos 

de terra, por hectare. Justamente por precisar tanto tempo para ser notada, porque retira e 

carrega o solo da superfície, a erosão laminar é talvez a mais grave e prejudicial forma de 

erosão. Ela existe sempre nos solos cultivados, às vezes junto com outras formas de 

erosão. 

Sulcos – Em solos muito desprotegidos, onde os terrenos estão representados por 

declives mais ou menos fortes, com a superfície desnivelada, a ação da água das chuvas 

logo se manifesta. Formam-se regos muitos pequenos que, à medida que crescem, vão se 

tornando mais e mais profundos e mais longos a cada chuva que passa, pois cada uma 

delas vai retirando mais terra. A quantidade de sulcos que se forma depende das 

irregularidades existentes no terreno, do estado do solo e da sua qualidade, assim como da 

quantidade e intensidade das chuvas; costumam ser maiores nos solos cultivados 

continuadamente. 

À medida que os sulcos vão se tornando mais próximos uns dos outros e mais 

profundos, o solo vai sendo estragado para cultivo, chegando o momento em que tem de ser 

abandonado, pois os solos não podem mais ser atravessados pelos instrumentos agrícolas. 

Uma das causas mais comuns para início da erosão em sulco é trabalhar o solo com 

arado e outros implementos, morro acima e abaixo. Os regos deixados pelo arado vão 

ajudar a água a formar os sulcos. 

Voçorocas – As voçorocas são sulcos de grande profundidade e largura, a tal ponto 

que impedem o cultivo do solo. Acontecem com freqüência quando os solos são profundos e 

facilmente penetráveis pela água, havendo declividade, e quando se cultiva o solo sem 

cuidar da sua conservação. A água, em grande quantidade, desce pela voçoroca e, ao 

mesmo tempo em que desprende e carrega o solo do fundo, faz com que as paredes do 

sulco se desmoronem. É assim que uma voçoroca se vai aprofundando e alargando. 
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Um sulco, de erosão com certa profundidade e que na sua extremidade (boca), 

forma uma queda d’água, tem muita possibilidade de vir a se transformar em uma voçoroca 

com o passar do tempo. 

Outros Problemas Causados pela Erosão 

Há ainda um outro tipo de erosão (erosão vertical) provocado pela água de chuva. 

Quando há excesso de infiltração no terreno, a água dissolve os elementos nutritivos 

existentes no solo, carregando-os para os lençóis de água e, daí para os cursos d’água. 

Para atenuar à infiltração, usa-se uma quantidade suficiente de matéria orgânica, que 

absorverá o excesso de umidade. 

As enormes quantidades de terra que as chuvas desprendem do solo são 

carregadas para as partes mais baixas do terreno. Os grãos mais grossos são depositados 

nas partes planas e a parte formada pelos grãos mais finos (siltes e argila) não será 

depositado a não ser quando a água perder praticamente toda a sua velocidade. Isto 

acontece quando através de sangas chega a um açude ou, através de rios, chega a uma 

barragem ou lado. Se não encontrar nenhum destes obstáculos no seu caminho, ela 

conduzirá toda esta terra para os oceanos. 

Então, é fácil imaginar os prejuízos que toda esta terra pode causar. Os grãos de 

terra mais grossos vão formar, logo que a água atinge a parte mais baixa da encosta, uma 

camada que recobrirá os solos dessas partes, prejudicando o cultivo. 

O silte e a argila serão levados mais adiante, porém quando chegarem a um açude 

ou barragem serão logo depositados no fundo, cada ano tornando mais rasa a barragem ou 

açude, até inutilizar a sua capacidade como reservatório. O mesmo acontece com os rios 

que diminuem pouco a pouco a sua profundidade até ficarem inutilizados para navegação. 

Além das terras que foram desgastadas pela erosão, são prejudicadas as terras 

vizinhas que as águas atravessarão, as estradas e represas de água para abastecimento da 

cidade para produção de energia elétrica ou para irrigação. 

Outros Fatores da Erosão 

Além da intensidade da chuva, outros fatores também podem causar ações erosivas: 

a) Topografia do terreno – o comprimento da encosta; quanto maior o comprimento 

da encosta, maior será o efeito da erosão; declividade do terreno é a diferença de altura 

entre um ponto e outro, ou seja, na direção de subida ou de descida da encosta; quanto 

maior a declividade, maior a erosão. 
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Para saber a declividade, em relação a uma referência fixa, adota-se a distância de 

100 metros entre um ponto e outro, entre quais se toma a diferença de altura. Daí porque o 

declive é dado em percentual. Na prática geralmente se toma um intervalo de 10 metros, 

multiplicando-se o valor encontrado por 10 para se obter a declividade em percentagem. 

b) Extensão do terreno – em áreas maiores a erosão é maior que em menores 

embora com o mesmo declive. 

c) Características do solo – as características do solo (textura, estrutura, 

profundidade) também influenciam a ação da chuva. Os vários tipos de solos têm 

características próprias, com textura e estrutura etc., que se diversificam quanto à 

suscetibilidade à erosão. 

d) Tipo de uso do solo – a espécie e a densidade do cultivo também devem ser 

consideradas quando se trata de erosão hídrica, pois a cobertura vegetal é um fator de 

grande importância na atuação das chuvas. 

Práticas Conservacionistas do Solo 

Todos os solos menos os de classe I, para serem cultivados, precisam ser cuidados. 

Esses cuidados consistem, principalmente, em evitar a erosão e manter a melhor 

capacidade produtiva do solo, ou seja, sua fertilidade. As maneiras de conseguir esses 

resultados são variadas, e devem ser empregadas conforme cada solo exija. Conseguem-se 

bons resultados através do emprego de uma ou várias práticas ou trabalhos 

conservacionistas. 

As principais práticas são: 

Adequação da Cultura ao Tipo de Solo. 

Muitas vezes quando não se faz o planejamento conservacionista, cometem-se 

erros, planta-se milho em áreas de baixa fertilidade, erodidas e inclinadas e planta-se 

pastagem em terrenos de boa fertilidade e planos. Deve-se fazer o seguinte: 

a) Plantar culturas de 1 e 2 anos (arroz, milho, feijão, cana-de-açúcar, algodão, etc.,) 

nas melhores terras da propriedade; 

b) Colocar as culturas frutíferas, café etc., nas terras melhores que restam após 

distribuir as culturas de 1 e 2 anos; 

c) As terras de pasto serão as que sobram após terem sido separadas as terras para 

culturas anuais e permanentes; 
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d) As terras erodidas com inclinação muito forte devem ser aproveitadas com pastos 

e reflorestamento. 

Controle das Queimadas 

O fogo das queimadas é um dos piores inimigos da agricultura, porque acaba com a 

matéria orgânica dos solos, e aumenta a erosão. Somente em casos especiais usa-se o 

fogo para queimar restos de cultivos ou para acabar com doenças e pragas. 

Rotação de Culturas 

Deve-se fazer rodízio entre as culturas plantadas em uma mesma área, isto é, não 

plantar duas vezes seguidas a mesma planta no mesmo terreno, porque se diminui a 

fertilidade do solo; exemplo de rotação, plantar amendoim logo após a colheita da batatinha; 

plantar algodão, a seguir amendoim e logo após plantar milho; plantar soja e logo após 

plantar trigo. 

Vantagens: 

a) O solo conserva mais a fertilidade; 

b) b) Diminuem-se os efeitos de erosão; 

c) c) Diminuem-se as doenças e pragas; 

d) d) Diminuem-se as ervas daninhas. 

Culturas em Faixas 

Um terreno sem proteção, após uma chuva violenta, perde o solo pela erosão; isto se 

dá porque a água não encontra nenhuma barreira e carrega para bem longe a terra rica e 

solta que encontra no caminho. Um terreno com culturas perde muito menos solo após uma 

chuva, porque as culturas protegem o solo e diminuem o efeito erosivo das enxurradas. 

O importante é que o plantio seja feito em nível e em faixa, pondo juntas culturas 

mais densas com culturas menos densas ou vegetações. 

Há vários tipos de faixa: 

a) Faixa de rotação – plantam-se diferentes culturas, fazendo-se rotação de cultura 

nas faixas. 

b) Faixa de retenção – é a prática de cultivo em faixas de plantas densas como a 

cana-de-açúcar. Essas faixas são estreitas, com larguras variando de 2 a 3 metros e 

espaçadas de 30 a 50 metros. São colocadas no terreno em nível, para prender a terra que 
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a água da chuva arrasta. Essas faixas podem ser de cana-de-açúcar, capim, limão, cidreira, 

mucana, etc. 

c) Faixas conjugadas – é uma combinação de faixa de rotação com faixa de retenção 

usada ao mesmo tempo. 

Quebra ventos 

Além da erosão causada pela água, há a erosão causada pelo vento ou erosão 

eólica. 

Quando os ventos são fortes, o solo é carregado para longe durante as ventanias e 

vai se perder para sempre, ou há a formação de dunas montes de areia, sem nenhum valor 

para a agricultura. 

Chama-se quebra ventos um renque de árvores e arbustos plantados em sentido 

contrário à direção dos ventos dominante, que protege o solo numa faixa que vai de 10 a 20 

vezes a altura da barragem de plantas. Nas fileiras centrais ficam as árvores de maior altura 

e nas pontas dos dois lados, árvores pequenas e arbustos. 

As espécies vegetais mais usadas são: Eucaliptos, telrosias e outras plantas de 

crescimento rápido. 

Carpas alternadas 

Consistem em carpir o mato de uma rua sim, outra não, deixando, entre duas ruas 

carpidas, uma rua inteiro sem carpir. As ruas deixadas com mato servem de barreira, 

segurando a terra arrastada das ruas carpidas. Terminada esta carpa, metade das ruas 

estará limpa e metade estará com mato. Em seguida, repete-se a carga limpando as ruas 

que se deixaram com mato da primeira vez. 

Consorciação de Culturas 

Consiste no plantio de culturas anuais entre as linhas das culturas permanentes. 

Esta prática somente deve ser usada nos 2 ou 3 primeiros anos de instalação da 

cultura permanente; após esse tempo, deve-se suspender por completo o plantio da cultura 

anual, pois a concorrência de água, nutrientes e sol entre as plantas, traz prejuízos para a 

cultura mais importante. 

Pode-se consorciar uma cultura perene com uma anual, ou entre duas culturas 

anuais, bastando neste caso que uma delas seja, de preferência, leguminosa. 
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Não se deve usar plantas esgotantes na consorciação, pois elas retiram do solo 

grandes quantidade de nutrientes. Exemplo, o plantio de feijão das primeiras águas entre as 

linhas do cafeeiro: o feijão não faz concorrência excessiva e deixa no solo nutrientes de que 

o café precisa para crescer. 

Plantio em Nível 

É o ponto de partida da conservação do solo, consistindo no plantio segundo s 

curvas de níveis do terreno. Estas curvas são marcadas com o pé de galinha, o trapézio ou 

o nível de borracha. É interessante pedir a ajuda do engenheiro agrônomo conservacionista 

que poderá dizer como se faz e quando se deverá fazer o plantio em nível, qual a distância 

entre as curvas de níveis, como conservá-las, remarcá-las e assim por diante. 

Determinação das curvas de nível 

a) Espaçamento entre as curvas. É dado por tabelas especiais em função da 

declividade do terreno e do tipo de solo. 

b) Locação das curvas de nível. No ponto mais alto do terreno, ou, junto à linha de 

maior caimento, no espaçamento determinado entre as curvas, coloca-se uma estaca e 

junto a esta uma perna do trapézio ou de qualquer outro aparelho simples, utilizado para 

locação de curvas de nível. Desloca-se a outra perna do trapézio na direção mais ou menos 

perpendicular à linha de maior declividade do terreno até que a bolha do nível encontre sua 

posição de equilíbrio. Neste ponto coloca-se uma outra estaca. 

Desloca-se novamente o trapézio, deixando uma das pernas no ponto determinado 

anteriormente, junto á estaca e procura-se encontrar novamente outra posição de equilíbrio 

da bolha, quando se marca outro ponto. 

Agindo assim, sucessivamente, determina-se uma série de pontos, cuja linha de 

união se chama curva de nível. 

AGRICULTURA NA AMAZÔNIA 

A Sustentabilidade da Agricultura na Amazônia. 

 A sustentabilidade da agricultura na Amazônia é, sobretudo uma questão política. 

Como fruto da ação política de movimentos organizados de agricultores familiares e 

extrativistas da Amazônia, aliada a movimentos urbanos e movimentos ambientalistas 

nacionais e internacionais, observa-se uma enorme transformação no setor primário da 

região. A partir da criação das reservas extrativistas, da reorientação do FNO para 

pequenos produtores e do incentivo de novos governos regionais, pululam na Amazônia 

experiências exitosas de agricultura sustentável. A tônica se dá na implantação de sistemas 
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produtivos diversificados onde a natureza é uma aliada, e o conhecimento local e a 

biodiversidade constitui a base da produção. Um maior avanço desta forma de agricultura, 

no entanto, esbarra ainda na deficiência na geração e difusão de conhecimentos sobre 

consórcios e sistemas agroflorestais diversificados capazes de elevar a produtividade tanto 

do pequeno produtor familiar, quanto do setor de processamento agroindustrial. O desafio 

que se coloca é aliar a sustentabilidade ecológica da agricultura diversificada à 

sustentabilidade econômica do pequeno produtor em busca da reprodução familiar. O 

processamento agroindustrial em associações e cooperativas dos produtos agrícolas e 

extrativistas aponta para soluções. No entanto estas enfrentam percalços no que toca aos 

arranjos institucionais na relação com o mercado e com seus associados, já que a 

organização dos processos industriais e de comercialização deve estar subordinada ao 

caráter diversificado e sustentável da produção extrativista e agrícola. 

As dificuldades das estruturas produtivas sustentáveis em se manter constituem um 

problema recorrente em toda a Amazônia. 

Agricultura Itinerante na Amazônia. 

A agricultura itinerante ou migratória, atualmente, está sendo realizada em cerca de 

30% dos solos agriculturáveis do planeta e proporciona a subsistência para uma população 

estimada em mais de 250 milhões de pessoas, notadamente aquelas dos países mais 

pobres. Na região amazônica, a agricultura itinerante permanece ainda como um dos 

sistemas de uso da terra mais importante, tanto sob o ponto de vista econômico – 

responsável por pelo menos, 80% da produção de alimento total da região – como também 

pela quantidade de pessoas que dela dependem direta ou indiretamente. É um sistema 

tradicional de agricultura desenvolvida e praticada em quase toda a região por, pelo menos, 

600 mil pequenos agricultores, produzindo principalmente, feijão, mandioca, arroz, milho, 

malva, juta, frutas, algodão, entre outros produtos. Grandes áreas de florestas na Amazônia 

tem sido desmatadas para a prática da agricultura migratória. Estudos realizados pela 

Embrapa Amazônia Oriental demonstram que, apesar das pequenas áreas individuais 

usadas na prática desta atividade (entre 10 e 50 há), os 600 mil produtores, cultivando em 

média 2 há por dois anos consecutivos, e deixando esses 2 há em pousio por cerca de 10 

anos, provavelmente tenham provocado no mínimo o desmatamento de 1/5 do total 

desmatado na Amazônia, num processo que pode ser chamado de “desmatamento 

silencioso”. 

A agricultura itinerante tem como fundamento a reciclagem de nutrientes. As 

queimadas liberam para o solo, cerca da metade do nitrogênio e do fósforo da biomassa 

incinerada e, praticamente todos os demais nutrientes sob a forma de cinzas. As altas 

temperaturas, predominantes nos trópicos e a alta umidade, aceleram todos os processos 

 11591



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

de decomposição da biomassa vegetal. Os nutrientes removidos através da colheita, além 

das perdas decorrentes da lixiviação e dos processos erosivos do solo, resultam na 

diminuição da fertilidade inicial do solo. Neste caso, as deficiências de nutrientes e o 

aumento significativo das plantas invasoras inviabilizam novos cultivos, sendo as áreas 

abandonadas ou deixadas em pousio para o surgimento da vegetação secundária as 

capoeiras. 

A sustentabilidade ambiental e a viabilidade técnico-econômica-social da agricultura 

itinerante são questionadas, duvidosas e pouco consistentes e, conseqüentemente, não 

asseguram as bases fundamentais para o processo de consolidação e expansão do 

desenvolvimento rural. Apesar da sua importância na economia regional, sua expansão 

tende a declinar, com a diminuição da expansão da fronteira agrícola devido às restrições 

aos desmatamentos, ao processo de consolidação dos pólos de desenvolvimento, e com o 

aumento da densidade demográfica e o conseqüente aumento de demanda por alimento e 

da elevação de preços da terra. Nessas circunstâncias, os longos períodos de pousio a 

condição necessária para a manutenção da sustentabilidade agronômica do sistema já não 

serão mais tão estáveis como antes e, a longo prazo, a agricultura migratória será 

substituída por sistemas de uso da terra mais intensivos. 

Neste contexto, a pesquisa agropecuária surge como fator de grande importância na 

disponibilização e geração de alternativas tecnológicas que viabilizem o desenvolvimento 

sustentável, com a distribuição eqüitativa dos custos e benefícios entre as populações 

envolvidas. 

Agricultura Intensiva 

A utilização de razoáveis níveis de intensidade tecnológica tanto do ponto de vista de 

uso de capital, resultando em bons níveis de produtividade por unidade de área, por unidade 

de capital e por pessoa são feitos com cultivos de ciclo longo, atividade, em maior ou menor 

escala, de cerca de 20.000 pequenos, médios e grandes produtores, principalmente nos 

Estados do Pará, Rondônia e Mato Grosso. Os cultivos industriais de ciclo de maior 

importância econômica são dendê, seringueira, pimenta-do-reino, guaraná, cacau e café 

robusto. Entre as árvores frutíferas, a laranja (principalmente a laranja pêra) e o limão tahiti 

são os mais importantes, sendo cultivados com razoável sucesso, em especial nas 

proximidades de alguns centros urbanos (Homma, 1998). 

Em geral, os níveis de sustentabilidade agronômica, ecológica e social deste tipo de 

agricultura são satisfatórios, porém em determinadas situações, a sustentabilidade 

agronômica (devido principalmente a pressões bióticas de doenças e pragas) e econômica 

(devido a saturação e/ou flutuação e outros problemas de mercado) possam apresentar 

níveis comprometedores (Serrão,1992). 

 11592 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

A novidade nos últimos cinco anos foi a entrada da soja ocupando áreas de cerrados 

e áreas desmatadas de floresta densa nos Estados do Amazonas, Roraima e Pará, mas que 

apresenta como incógnita quanto a sua expansão futura, apesar das propostas 

governamentais nesse sentido. A Amazônia Legal já produz mais de 1/5 da soja do país e 

constitui uma realidade nos Estados do Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e Rondônia, 

viabilizada pela tecnologia gerada pela EMBRAPA e das experiências dos próprios 

produtores, formando um arco em direção à floresta amazônica, desde o início da década 

de 1980. o interesse recente pela cultura da soja nos Estados do Amazonas (Humaitá), 

Roraima e Pará (Redenção, Paragominas e Santarém) não se prende às áreas de cerrados, 

mas também nas áreas desmatadas de flores densa, constituída na sua maioria de 

pastagens degradas. A viabilização dessa atividade decorre da implantação do Programa 

Brasil em Ação no que concerne ás hidrovias. O governo do Amazonas, em parceria com o 

governo de Rondônia construiu recentemente o “Corredor de Exportação do Rio Madeira”, 

inserido no projeto governamental para o desenvolvimento do setor primário do Estado, o 

“Terceiro Ciclo”, com a finalidade de viabilizar a produção da soja, através de um terminal 

graneleiro em Porto Velho e Itacoatiara, com investimentos do BNDES e do Grupo Maggi. 

Estima-se que existam 18 mil pequenos e médios produtores no Estado de 

Rondônia, cuja base econômica é o café, com área plantada de aproximadamente 150 mil 

hectares. No entanto, existem problemas para a maior produção de café, incluindo os 

relacionados à comercialização precária, falta de cooperativas de produtores, e falta de 

tecnologia de processamento e armazenagem. Recentes esforços do governo para reverter 

esses problemas incluem incentivos à organização de produtores, investimentos em infra-

estrutura e novas tecnologias desenvolvidas pela EMBRAPA para cultivo de café na região. 

Perfil da Comunidade de São Paulo 

Localizada na região da Valéria a cerca de 50 km da sede do município de Parintins, 

a Comunidade de São Paulo tem cerca de 20 anos e apresenta, dentre suas atividades, a 

agricultura, a pesca, a criação de animais e a confecção de artesanatos. 

O local se traduz num atrativo turístico em virtude das suas características naturais e 

também pelos traços culturais dos moradores. O artesanato praticado pelos moradores 

(confecção de remos, quadros, colar, boneca de pau, raiz e etc) é intensificado entre os 

meses de novembro a março, período em que os navios de turismo visitam a comunidade, 

passando cerca de 4 horas na mesma. Na ocasião, os comunitários dedicam mais tempo ao 

artesanato pelo fato de o mesmo proporcionar retornos econômicos mais significativos que 

outras atividades. 
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Na área de educação a Comunidade conta com a Escola Municipal São Francisco, 

com ensino de 1ª a 4ª série e duas professoras lecionando. Com relação à saúde, a 

Comunidade dispõe de um agente. 

O Centro de Referência Cultural é bastante visitado pelos turistas, uma vez que nele 

estão dispostos vestígios fósseis de civilizações passadas, como cerâmicas, pedaços de 

jarros, figuras confeccionadas a partir de barro e outros. Não podemos deixar de citar a 

criação de animais, como galinhas, patos, porcos, e gado, este último, estando no topo da 

serra, local que dispõe de capim para alimentação do mesmo. 

Assim, podemos observar uma singular manifestação cultural na Comunidade de 

São Paulo, Região da Valéria, caracterizada pela simplicidade de um povo que molda seu 

espaço de acordo com suas necessidades de subsistência. E nessa ação desprovida de 

conhecimentos técnicos, pode estar a resposta para a degradação ambiental que ocorre nas 

vertentes do morro. 

Por isso, a comunidade de São Paulo constitui-se em um campo de total relevância 

para o estudo científico da produção agrícola ali existente bem como sua ligação com os 

processos erosivos nas encostas, visto que, trata-se de uma área situada no fundo do vale 

da depressão localizada na “Serra de Parintins”, com aproximadamente 150 metros de 

altura. A principal atividade econômica constitui-se na prática da agricultura, sem nenhum 

acompanhamento adequado. “Não devemos esquecer o fator antrópico envolvido na 

configuração do terreno onde a atuação do homem é mais intensa (...) a ação do homem 

pode ser um agente retardador ou acelerador do processo de erosão dos solos, tudo vai 

depender do tipo de ação desempenhada nesse quadro” (Vieira, 2000). 

Produção Agrícola na Comunidade de São Paulo 

A atividade agrícola na comunidade ocorre na parte sul e sudeste do morro 

(popularmente conhecido como serra da Valéria), local que os moradores batizaram de 

colônia, onde o acesso e o escoamento dos produtos é feito a partir de uma estrada. 

A agricultura praticada é desprovida de acompanhamento técnico e insumos 

industriais como agrotóxicos, sendo realizada com ferramentas rudimentares como a 

enxada, e adubo natural. 

Uma prática adotada pelos comunitários é o puxirum (mutirão) de junho a outubro - 

onde a terra é trabalhada na coletividade. O cultivo começa em outubro e a colheita se dá 

após um ano. Na comunidade residem cerca de 130 pessoas que têm suas rendas 

centradas na agricultura, cuja produção bastante diversificada engloba: mandioca, 

macaxeira, banana, milho, farinha de mandioca, melancia, jerimum, feijão, cará, cupuaçu, 
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manga, pupunha, ingá e outros. Alguns produtos são comercializados, com destaque para a 

farinha. 

Entretanto, a falta de uma estrada eficiente dificulta o transporte e escoamento dos 

produtos, visto que a colônia apresenta cerca de 1 km de distância das residências dos 

comunitários. 

Processos Erosivos na Comunidade de São Paulo 

A Comunidade de São Paulo situa-se no Vale da base do modelado, este 

apresentando-se na forma de terraço fluvial com topo na forma de platô. É visível no seu 

topo a presença de área serrada, o que indica atuação antrópica. Apesar das vertentes 

serem totalmente coberta de vegetação, pode-se observar que as mesmas estão dispostas 

também em pequeno e médio portes, o que indica a presença humana através da prática da 

agricultura. 

Os processos erosivos ocorrem na parte norte do morro, que os comunitários 

chamam de Ariramba. Também são percebíveis os processos erosivos na base do morro 

que dão origem a ravinamentos. A erosão foi criando um sulco na base de duas áreas 

elevadas do modelado acompanhando toda ela. 

Os processos erosivos expostos no morro preocupam, e faz-se necessário um 

estudo mais aprofundado para identificar que fatores naturais ou acelerados que estão 

contribuindo para sua existência e, a partir de então, traçar ações que possam mitigar a 

degradação ambiental. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A prática da agricultura constitui uma das principais atividades dos grupos humanos 

uma vez que é a base da alimentação dos mesmos. A agricultura praticada na Comunidade 

de São Paulo é voltada em sua maioria para a subsistência dos comunitários. A localidade 

apresenta uma alta potencialidade agrícola, mas, em virtude da falta de incentivos, a 

produção torna-se insignificante do ponto de vista da comercialização, ficando esta restrita a 

alguns produtos. Assim temos a falta de incentivos financeiros e técnicos como entrave para 

a ampliação da produção. 

Com relação aos processos erosivos, torna-se evidente a ocorrência de uma 

degradação ambiental que pode ter relação direta com a maneira como a agricultura vem 

sendo praticada na comunidade. Entretanto, é cedo para afirmar, sendo necessária uma 

análise mais profunda para assim apurar as causas naturais ou aceleradas e então orientar 

ações mitigadoras. 
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Assim sendo, vemos que a prática da agricultura na Comunidade de São Paulo da 

Valéria faz-se necessário, uma vez que é a base do sustento das famílias que ali residem, 

porém, tal prática deve ser orientada para que a mesma possa estar em harmonia com a 

natureza, e assim ser praticada de forma sustentável, gerando renda para os comunitários. 
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