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Conservação do solo e da água para pastagens tropicais
CAPA

UMA ABORDAGEM SISTÊMICA DESSE TEMA PELO PESQUISADOR DE SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS ALEXANDRE ROMEIRO DE ARAÚJO, DA EMBRAPA GADO DE CORTE

“Somente a cobertura da palhada, 
em áreas de plantio direto, não é 
suficiente para evitar a erosão”

 Pastagem bastante degradada no primeiro plano e, ao fundo, um pasto que foi recuperado 

Apesar do destaque atual, a 
conservação do solo e da água 
são temas bastante antigos, 
com relatos históricos, inclu-
sive bíblicos. No Brasil, o as-
sunto também já esteve em 
pauta há tempos. Um desses 
registros data da década de 
30, especificamente o ano de 
1938. Na ocasião, o engenhei-
ro-agrônomo dr. Fernando 
Penteado Cardoso escrevera 

riores aos encontrados nas 
lavouras sem terraceamento. 
Ao passo que os níveis desses 
mesmos nutrientes na lavou-
ra e na várzea, em áreas de 
cultivo terraceadas, encontra-
vam-se bem semelhantes. Ou 
seja, por meio desse estudo 

foi demonstrado que somente 
a cobertura morta da palhada, 
em áreas de plantio direto, em 
muitas ocasiões, não é sufi-
ciente para minimizar os efei-
tos adversos da erosão.

Em condições tropicais, co-
mo é o caso da maior parte do 
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para o “Suplemento Agríco-
la” do jornal O Estado de São 
Paulo o texto denominado 
“Alerta contra a erosão”, em 
que procurou mostrar a im-
portância do terraceamento 
em áreas agrícolas e os desas-
trosos efeitos da erosão nas 
propriedades químicas, físi-
cas e biológicas do solo.  

Mais recentemente, pesqui-
sadores da Embrapa Trigo e 
colaboradores realizaram um 
estudo o qual mostrou que os 
níveis de nutrientes nos solos 
de várzea, próximo a áreas de 
lavouras, eram muito supe-

Brasil, a erosão hídrica assu-
me papel de destaque, sendo 
esta a principal causa de ero-
são do solo. Esse tipo de ero-
são possui três fases distintas: 
a desagregação das partículas 
de solo, o transporte e a depo-
sição dos sedimentos nos cur-
sos d’água.

As pastagens são um dos 
principais tipos de vegetação 
que possuem capacidade de 
manter a cobertura do solo de 
maneira efetiva e uniforme. 
Essa afirmação torna-se bas-
tante interessante do ponto 
de vista de sustentabilidade 
ambiental, visto que o Brasil 
possui mais de 100 milhões 
de hectares ocupados com 
pastagens. No entanto, obser-
vam-se em grande parte dos 
casos áreas com pastagens em 
algum estágio de degradação, 
tanto do pasto quanto do solo. 
Por quê?

A resposta para essa ques-
tão envolve diversas áreas 
das ciências agrárias, mas os 
principais motivos são: es-
pécie forrageira inadequada 
ao local; má-formação inicial 
(por diversos motivos); ma-
nejo e práticas culturais ina-
dequadas; ocorrência de pra-
gas e doenças; manejo animal 
impróprio (especialmente, 
excesso de lotação e sistemas 
inadequados de pastejo); e 
ausência ou aplicação incor-
reta de práticas de conserva-
ção do solo, em função do tipo 
de solo da propriedade ou da 
gleba.

Em áreas de pastagens com 
lotação excessiva, com pou-
ca massa de forragem e solo 
descoberto, a forrageira per-
de uma de suas principais 
funções no que diz respeito 
à conservação do solo, que é 

Você 
sabia que:

os solos e os 
cursos d’água 
representam 

grande riqueza aos 
proprietários rurais... 
embora poucos tenham 
a consciência dessa 
importância.

o impacto da gota 
de chuva no solo 
descoberto é a 

etapa mais importante... 
para a instalação do processo 
erosivo no solo em áreas de 
pastagens tropicais.

o desleixo e os 
descuidos com 
os solos e com a 

vegetação às margens 
dos cursos d’água... 
têm provocado danos 
gravíssimos ao meio 
ambiente, crimes facilmente 
identificados nos inúmeros 
rios e córregos assoreados e 
comprometidos.



gota de chuva diretamente no 
terreno, evitando a desagre-
gação das partículas. Esta é a 
primeira, e talvez a mais im-
portante, etapa para instalação 
do processo erosivo no solo em 
áreas de pastagens tropicais.

Uma das alternativas para 
minimizar o problema seria 
o uso de uma ferramenta lan-
çada recentemente pela Em-
brapa Gado de Corte: a régua 
de manejo de pastagens. Essa 
tecnologia tem por objetivo 
principal determinar a altura 
de entrada e saída dos animais 
do piquete, em função da dis-
ponibilidade forrageira. No 
entanto, caso as alturas preco-
nizadas sejam observadas pe-
los pecuaristas, especialmente 
a altura de saída dos animais, 
essa ferramenta será de gran-
de utilidade também para a 
conservação do solo e da água. 
Manejando a pastagem corre-
tamente, evitando o manejo 
popularmente conhecido co-
mo “rapadão”, a maior massa 
de forragem certamente vai 
contribuir para minimizar o 
impacto da chuva diretamente 
no solo e facilitar a infiltração 
de água no perfil.

Outra prática bastante utili-
zada e que tem sido su-
bestimada ultima-
mente é a cons-
trução de ter-
raços. O terra-
ceamento em 
propriedades 
rurais  tem 
basicamen-
te duas fun-
ções: diminuir 
o comprimento 
dos lançantes e 
promover a infiltração 
de água no solo. Um dos gran-
des erros cometidos em con-
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 um exemplo de manejo incorreto do solo, identificado pelo pesquisador da embrapa gado de Corte
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servação do solo e da água é 
o de achar que somente o uso 

de terraços é suficiente 
para resolver o pro-

blema de erosão 
na propriedade 

rural. Para o 
efetivo contro-
le da erosão 
do solo em 
pastagens tro-
picais, o uso do 

sistema de ter-
raceamento deve, 

obrigatoriamente, 
ser associado a outras 

práticas de conservação, sen-
do as principais o manejo do 

pastejo e o controle da taxa 
de lotação animal.

O dimensionamento e a 
alocação dos terraços são 
baseados em vários parâme-
tros, como o tipo de solo, re-
levo, a declividade, a cultura 
a ser implantada, o poten-
cial erosivo da chuva na re-
gião, etc. Todos os métodos 
de dimensionamento do sis-
tema de terraceamento na 
propriedade rural levam em 
conta, além das característi-
cas mencionadas, o poten-
cial de infiltração de água 
no solo entre um terraço e 
outro. Propriedades rurais 

com excesso de lotação ani-
mal (taxa de lotação supe-
rior à capacidade suporte) e 
manejo inadequado do pas-
tejo (pouca disponibilidade 
de massa forrageira e solo 
descoberto), certamente 
vão sobrecarregar o sistema 
de terraços, tornando essa 
técnica com maior probabi-
lidade de insucesso.

Os cuidados e as obser-
vações descritos acima, pa-
ra propriedades que têm a 
pecuária como atividade 
principal, são também vá-
lidos para produtores que 
fazem uso de sistemas de 

integração lavoura-pecuária 
ou integração lavoura-pecuá-
ria-floresta. Ressalta-se que o 
dimensionamento/alocação 
dos terraços, quando em sis-
temas integrados de produ-
ção, deve ser realizado com 
base no componente lavoura, 
reconhecidamente de maior 
potencial erosivo. Quando da 
presença do componente ar-
bóreo em sistemas de produ-
ção integrados, este pode, de-
pendendo da disposição dos 
renques de árvores, contribuir 
também para minimizar os 
efeitos da erosão eólica, co-
mum em algumas regiões do 
Brasil.

É importante frisar que a 
conservação do solo e da água 
precisa ser vista de forma sis-
têmica, abrangendo toda ba-
cia ou sub-bacia. Para se obter 
sucesso nessa difícil emprei-
tada, faz-se necessário o uso 
integrado de um conjunto de 
práticas que reduza o impacto 
da gota de chuva no solo, dimi-
nuam o escorrimento superfi-
cial, e aumente a infiltração 
de água no solo, contribuindo, 
dessa forma, para a recarga de 
aquíferos e minimizando o as-
soreamento em córregos, rios 
e lagos.

A sociedade não agrícola deve 
estar ciente de que o produtor 
rural que trabalha de maneira 
correta a adubação e o manejo 
das pastagens, bem como utiliza 
práticas de conservação do solo 
e da água, certamente estará 
contribuindo para que as águas 
das chuvas infiltrem com maior 
facilidade no perfil do solo, 
abastecendo o lençol freático, 
produzindo com sustentabili-
dade e minimizando, de certa 
forma, os custos com tratamen-
to de água.

conservacionistas 

são divulgadas 

pela pesquisa e os 

proprietários rurais 

precisam procurar 

orientar suas ações 

baseados nelas

PRÁTICAS   
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