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Quais os princípios conservacionistas de solo?

Qual a condição atual das lavouras?

Quais as condicionantes do processo de 
degradação?

Objetivos do encontro:

Princípios Conservacionistas e 

a Situação Atual 



Efeitos no local da erosão

Perda da camada superior e férfil

Redução da qualidade do solo: física, química e biológica

Perda de água

Redução da produtividade e aumento de custos

Arvorezinha-RS Boa Vista do Cadeado-RS



 Assoreamento

Contaminação dos rios

Aumento das enxurradas e enchentes

Efeitos “fora” do local da erosão

Boa Vista do Cadeado-RS



Quais os caminhos da água na terra?
Quais as imposições do clima?
Quais as adaptações necessárias?
O que sabemos sobre os problemas?
Como controlaremos essa dinâmica?

Contexto da conservação do solo

Infiltração

Drenagem
profunda

Chuvas intensas?
Mudanças climáticas!

Estiagens?



Quais as imposições atuais do clima? 
• Eventos de chuvas de 

maior volume e 
intensidade

• Estiagens mais 
frequentes e severas

Quais as adaptações necessárias?
• Maximizar a 

infiltração e o  
armazenamento de 
água no solo

• Disciplinar a retirada 
do excesso de água

Manejo da água no ambiente de produção e os 
seus impactos na degradação do solos



Quais as adaptações necessárias?

• Maximizar a infiltração e o  armazenamento de água no solo
• Disciplinar a retirada do excesso de água



Manejo inadequado

Cota máxima
Cota máxima

Cota mínima Cota mínima

Dinâmica dos fluxos de água e solutos no solo, encostas e rios

enchente

seca

Menor amplitude das 
vazões ao longo do ano

Manejo adequado



Tráfego 
descontrolado 

Formação de 
escoamento

Redução da 
rugosidade

Uso intenso de 
pesticidas e 
fertilizantes

Contaminação

Monocultura

Compactação do 
solo

Baixa adição de 
fitomassa ao 

solo

Impactos negativos da agricultura



Impactos negativos da agricultura

Início de uma voçoroca

Ap
B
C
R

Perda de terra!
Quanto custa o 1ha de terra???

Perda de solo, água e nutrientes!
Quanto custa todo esse 
desperdício e dano às lavouras!?

E o custo para a produção de 
energia, para o tratamento da 
água, para a saúde da população?



1. Proteger o solo do impacto das 
gotas da chuva;

2. Aumentar o conteúdo de matéria 
orgânica do solo;

3. Maximizar a taxa de infiltração de 
água no solo;

4. Controlar o volume e a velocidade 
do escoamento superficial.

impactalpha.com

Princípios conservacionistas 

http://impactalpha.com/heres-the-dirt-on-the-international-year-of-soils/


A ciência por detrás das bases da conservação 
do solo é que define os manejos

Proteger o 
solo do 

impacto da 
gota de 
chuva

Controlar o 
escoamento 
superficial

Maximizar a 
infiltração



Potencial de compactação do solo pelo 
tráfego descontrolado

Redução da macroporosidade e 
conectividade de poros

Adubação em excesso e em superfície
Culturas com sistema radicular reduzido
Suscetibilidade às estiagens
...

Falha no Manejo de Solo
Sem Preparo ≠ Sistema Plantio Direto 



 Comprometer as propriedades química, física e biológica no 
solo, 

 Diminui o teor de MOS
 Degradação da estrutura do solo;
 Reduz a atividade e diversidade biológica; 
 Aumentar a incidência de pragas e doenças;
 Aumentar a infestação de plantas daninhas

Falhas no Manejo de Cobertura 
Inexistência de rotação de cultura e baixa 

adição de fitomassa



Facilitar as operações na lavoura:
- Ausência de medidas de controle de escoamento
- Semeadura morro abaixo morro acima
- Destruição de áreas hidrologicamente frágeis

Fonte: http://www.primeirahora.com.br/noticia/68766/vendas-de-maquinas-
agricolas-tem-recorde-para-janeiro

Falhas no Manejo de Água: 

http://www.primeirahora.com.br/noticia/68766/


Para facilitar as operações na lavoura:
- Ausência de medidas de controle de escoamento
- Semeadura morro abaixo morro acima
- Destruição de áreas hidrologicamente frágeis

Falhas no Manejo da Água: 



Negligência na utilização de práticas conservacionistas.

Plantio moro 
abaixo

Baixa rotação 
de cultura 

Baixa 
produção de 

biomassa

Uso 
excessivo de 
agroquímicos

Excessivo 
tráfegos de 
maquinas

Abandono de 
práticas 

mecânicas

Universidade Federal de Santa Maria - Departamento de Solos – Jean P G Minella



Maximizar a taxa de infiltração de 
água no solo;

Controlar o volume e a velocidade 
do escoamento superficial.

Proteger o solo do impacto 
das gotas da chuva;

Aumentar o conteúdo de 
matéria orgânica do solo;

Princípios conservacionistas 

?



Plantio em nível



Plantio em nível e com terraço

Foto: A.G. Araújo



Plantio em nível no terraço

Foto: H.D. Palenscki



Canal vegetados



Objetivo: Compreender a influência da ausência de controle de 
escoamento superficial no plantio direto

Estudo da dinâmica do escoamento na escala de lavoura 

Ana Londero (2015, 2019)

Fabio Schneider (2017, 2021)

Dinis Deuschle (2017)

Tiago Horbe (2018, 2019)

Alice Dambroz (2020)



Encostas 

convergentes 

com 2,4ha.

Efeito do controle 

do escoamento 

com terraços

Seis encostas 

com 0,5ha.

Efeito da  

escarificação e 

quantidade de 

fitomassa

Monitoramento na escala de lavoura 



Estudo na escala de lavoura: encostas pareadas 
com monitoramento em alta frequência das 

perdas de água, sedimentos e de solutos 



Evento 20/07/2015 – 65 mm

Bacias VT (m³) % ES
ST 226,5 15
CT 18,5 1,2



Bacias
Perda de água Vazão máxima Coef. Esc.

m³ (l/s) (%)

Sem  Terraço
97 14,6 9

Com Terraço
6 0,4 0,5

Data/Hora
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Evento de Setembro de 2014 - 45mm

Londero (2015)

Sem terraço
Com terraço



Semeadura da Soja
Resíduo do trigo

Data P(mm) Perda de água (m³) Prod Sed (kg)

23/12/2015 79 1245 458

23/12/2015 24 264 45

24/12/2015 85 1023,2 26

Total 188 2532 529

Evento de dezembro de 2015 - 188mm



Bacias
Perda de 

água
Perda de 

água
Coef. Esc. Prod Sed (kg)

m³ mm (%)
Sem  Terraço 329,9 13,5 16,5 1820

Com Terraço 72,6 3,7 4,6 21

Evento de Março de 2018 - 82mm

Londero (2019)
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Manejo da água no PD e a otimização

da produtividade das culturas

Hörbe, T. et al. (2019) em preparação



Precipitação total: 667 mm

Eficiência no 

armazenamento de água na 

área com terraço: + 89 mm

Produtividade (kg.ha-1)

Sem terraço: 4022 kg.ha-1

Com terraço: 4540 kg.ha-1

Incremento de 13% na produtividade da água (6,8 kg / mm)





13%

11%

+13% +9%

Hörbe, T. et al. (2019) em preparação Field Crop Research





Total de eventos monitorados  (2014-2018)

Encostas Total de Eventos

Com/Sem TERRAÇOS 63

Baixa/Alta BIOMASSA
Com/Sem ESCARIFICAÇÃO

27



KNA Aviation & Nativa

Objetivo: Compreender a influência da adição de fitomassa
e da escarificação no controle do escoamento superficial. 

Estudo na escala de lavoura 
Rampa retilínea com comprimento de 70m



Evento dia 08/10/2015

Evento dia 23 e 24/12/2015



ESCARIFICAÇÃO

3
NTca

4
NTca + ST

1
NTs 2

NTs + ST

1 - NTs = Plantio Direto simplificado
2 - NTs + ST = Plantio Direto simplificado + Escarificação
3 - NTca = Plantio Direto seguindo as premissas da Agricultura 
Conservacionista
4 - NTca + ST = Plantio Direto seguindo as premissas da Agricultura 
Conservacionista + Escarificação





NTs 181 659

NTs +ST 160 388

NTca 149 115

NTca + ST 148 271

Tratamentos Escoamento mm Solo kg/ha

Total das perdas nos eventos monitorados 

Precipitação total 550 mm 



Precipitação:  08/10/2015 = 165 mm       23/12/2015 = 90 mm     24/12/2015 = 85 mm



Resposta erosiva e 

hidrológica da intensificação

da rotação de culturas no 

plantio direto

Deuschle, D. et al. (2019)

Geoderma



Perdas de solo e nutrientes na escala de bacia

Rio Guaporé (2000 km2)

Evento Prod. Sed. P tot C tot N tot

toneladas

06-07 jul 2012 5083 8 365 89

18-19 set 2012 20531 43 1917 267

12-13 mar 2013 3216 6 231 44

20-21 set 2013 5363 13 352 49

Rio Conceição (800 km2)

Evento Prec. Prod. Sed. P tot C tot N tot

mm toneladas

06-08 jul 2012 84 414 0.6 35 9

19-20 set 2012 125 4.316 11.0 246 39

02-04 out 2012 121 6.896 14.7 426 64

22-24 out 2012 47 859 2.1 52 6

22-26 ago 2013 124 723 1.7 49 8

20-22 set 2013 73 386 1.0 22 3

24-25 out 2013 122 160 0.3 7 1

Arroio Lajeado Ferreira (1.2 km2)

Evento Prec. Prod. Sed. P tot C tot N tot

mm kg

26/08/2012 30 122 0.1 10 2

09/09/2012 73 446 0.2 20 3

17-18 set 2012 111 638 0.4 36 6
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Sem controle do escoamento

Com controle do escoamento

Resumo: 
1 – As perdas de água sem práticas mecânicas são significativas;
2 – As vazões máximas e a forma dos hidrogramas indicam elevada energia que 
pode ser convertida em erosão nos talvegues;
3 – O controle de escoamento reduziu as perdas de água em 90%
4 – A fitomassa e a escarificação não são suficientes para o controle do escoamento 
5 - O uso de terraceamento aumenta a disponibilidade de água e a produtividade


