
Professor: Álisson Riceto

Professor: Álisson Riceto



Professor: Álisson Riceto

Fonte: https://www.seos-
project.eu/resources/images/GLASOD_l
arge.jpg. Acessado em 06 maio 2020.

✓ Atinge cerca de 1/3 dos 
solos do planeta (FAO).

✓ No Brasil: 140 milhões 
de hectares, 16,5% do 
país. (MMA/EMBRAPA).
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FATORES DE DEGRADAÇÃO:

✓ Não adoção de 

técnicas de conservação.
✓ Sobrepastoreio.

✓ Inadequação das 

técnicas de manejo.

✓ Uso intensivo de máquinas 

pesadas e insumos químicos.

✓ Contaminação por metais pesados.

✓ Redução da microbiota.✓ Mudanças climáticas.
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Faixa 
do 

Sahel

Já atinge 

4.000 milhões 

de hectares.

DESERTIFICAÇÃO

Diminuição intensa ou destruição do potencial biológico da terra que pode 
desembocar em condições típicas de deserto. Resulta de ações antrópicas 

sobre ambientes frágeis (árido, semiárido e subúmido).
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12,85% do semiárido brasileiro enfrenta o 
processo de desertificação. Ou seja, 126.336 

km² de uma área total de 982.563,3 km² 
(LAPIS-UFAL)

ASD do Nordeste brasileiro constituem: 
1.340.863 km² (16% do território brasileiro); 
1.488 municípios (27% do total do país); 31,7 

milhões de habitantes (17% da população 
brasileira).
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Intensificação de processos erosivos!!

Fonte: https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2018/08/30/crescimento-de-vocorocas-faz-governo-de-ms-homologar-situacao-de-emergencia-em-
novo-horizonte-do-sul.ghtml. Acessado em 29 abr. 2020.
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RAVINAS

LINEAR (concentrado em linhas)

O escoamento superficial pode ocorrer de forma...
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... e VOÇOROCAS
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O escoamento superficial pode ocorrer de forma...

LAMINAR (“leques”)

A quantidade de solo perdida por ano 

chega a 24 bilhões de toneladas (FAO).
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Mata = 4Kg Pasto =  700 Kg

Cafezal =  1.100 Kg

Algodoal =  3.800 Kg

Perda aproximada de solo por hectare ao ano
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A perda de solo decorrente da intensificação de 
processos erosivos está associada aos aspectos 

físicos (naturais) do solo, ao manejo empregado e 
ao tipo de cultura praticada.
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Terraços                           x             Curvas de nível

✓ MECÂNICAS: redução da velocidade do escoamento superficial.

Técnicas de manejo e conservação:



Professor: Álisson Riceto

✓ EDÁFICAS: 
buscam o equilíbrio 

químico do solo. 
Exemplos: 

adubações, calagem 
e rotação de 

culturas.

Técnicas de manejo e conservação:
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✓ VEGETATIVAS: 
manutenção da 

cobertura do solo. 
Exemplos: associação 
de culturas e manejo 

de pastagens.

Técnicas de manejo e conservação:
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MURALHA VERDE: 8.500 km de 
comprimento e 15 km de largura.

TÉCNICAS VEGETATIVAS

Fonte: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/589201-avanca-a-grande-muralha-verde-de-8-000-km-de-arvores-para-salvar-a-africa-e-o-mundo
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Vantagens:

✓ Manutenção da umidade.

✓ Reposição de nutrientes.

✓ Redução de processos erosivos.

✓ Estímulo a microbiota.

Plantio Direto (sob a palhada)



Professor: Álisson Riceto

✓ Solo fica descoberto, logo mais sujeito a erosões.

✓ Volatilização de nutrientes.

✓ Eliminação da matéria orgânica.

✓ Morte da microbiota.

✓ Fundição de argilas...

Desvantagens do fogo como técnica de manejo:


