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RESUMO 

 A conservação do solo e da água é essencial para a manutenção da qualidade e do equilíbrio ecossistêmico, e 

quando bem administrados, auxiliam na obtenção de uma boa produtividade. Em visita ao sítio Panorama, 

localizado numa microbacia inserida na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, no município de Varre-Sai, 

Noroeste Fluminense, pôde-se avaliar as características do solo e da água sob a ótica da Engenharia Ambiental. 

O objetivo do trabalho foi diagnosticar as formas de manejo utilizadas em toda a região do sítio, área onde o uso 

do solo é marcado predominantemente pelo cultivo do café, como commoditie, mas também são desenvolvidas 

outras atividades, como o plantio de milho, caqui, eucalipto e a criação de tilápias. Verificou-se a presença de 

algumas porções de solo degradadas pela erosão, principalmente próximas às estradas, áreas onde o solo 

encontrava-se descoberto. Por outro lado, foram observadas práticas que auxiliaram na conservação e 

aumentaram a produtividade do cultivo, como a implantação de terraços improvisados, a rotação de culturas no 

vale, a diminuição do espaço entre as covas do café e as bacias de retenção. Não obstante, foi identificado o uso 

de defensivos agrícolas na produção, colocando a saúde humana em risco, devido ao processo de lixiviação que 

carreia os compostos pela água. 

INTRODUÇÃO 

 O termo degradação ambiental abarca qualquer degeneração ou perda da qualidade ambiental passível de 

causar danos à saúde humana, aos componentes bióticos e abióticos, às atividades econômicas, sociais, enfim, 

todas ações que requerem alguma condição mínima de qualidade do ambiente (SANCHEZ, 2015). 

 De acordo com a FAO (2015), a degradação do solo consiste na diminuição da sua competência em prover 

bens e serviços ecossistêmicos aos seus usuários. Ela pode ser originada por erosão hídrica, do vento ou por 

mudanças em sua estrutura química ou biológica, como salinização, acidificação, contaminação por excesso de 

nutrientes e compostos, sejam lixiviados ou infiltrados. Pode ser produto da compactação do solo, pela ausência 

de vegetação e outros (KRASILNIKOV et al. 2016). Guerra et al. (2014) destacou que essa região de estudo, 

sofre considerável erosão hídrica por conta do regime intenso de chuvas no período de verão principalmente. 

 A minimização da degradação do solo em função do controle da erosão pode ser oriunda do incremento de 

cultura de cobertura em áreas com considerável umidade, além de promover água de qualidade, serviços 

ecossistêmicos e maior produtividade dele (GARCÍA-GONZÁLEZ et al. 2018). Puerta et al. (2018) destacaram 

algumas forma de manejo do solo como o plantio direto, o plantio temporário ou o preparo reduzido, todos com 

o intuito de mitigar efeitos adversos nele.  

 Lepsch (2016) aponta que as principais formas de se conservar o solo, podem ser práticas de caráter edáfico, 

mecânico ou vegetativo. Guerra et al. (2014) apontou várias práticas efetivas de conservação do solo no Brasil, 

são elas: aumento da cobertura vegetal, adubação verde, plantio mínimo, manter o solo coberto, seja por 

organismos vivos ou mortos, como a serrapilheira, reflorestamento, principalmente nas margens de cursos 

d´água, cultivo em terraços, “buffers” vegetativos, bacias de retenção e tiras de pedras. 



 

2  

 

 A degradação dos solos está atrelada sobremaneira à diminuição da qualidade da água (MEDEIROS, 2016), 

uma vez que o uso intensivo do solo, associado ao manejo incorreto, leva à formação de processos erosivos e no 

posterior assoreamento dos cursos d’água (DE DEUS E BAKONY, 2012). 

 Sendo assim, unindo a contaminação dos solos às alterações expressivas na qualidade da água, um aspecto 

importante a ser destacado é o consumo humano de água contaminada que coloca em risco a saúde de milhares 

de pessoas. Essa contaminação pode incluir microrganismos inofensivos e patogênicos, fármacos, elementos 

tóxicos, metais pesados, excesso de nutrientes, elementos orgânicos voláteis e não voláteis (ARAÚJO et al. 

2016). 

 As contaminações são originárias principalmente do lançamento de águas residuais domésticas e industriais, 

que por vezes contém resíduos tóxicos e produtos químicos, em rios e lagos. Outras formas de contaminação 

incluem o chorume dos lixões que atingem o lençol freático, o assoreamento, as atividades dos garimpos e os 

defensivos agrícolas carreados com as águas da chuva. Dessa forma, observa-se que um ambiente aquático pode 

estar poluído em caráter físico, químico e biológico (SPERLING, 1993).  

 Segundo Merten & Minella (2002), a contaminação dos recursos hídricos pela agricultura ocorre, 

principalmente, por conta da lixiviação dos defensivos agrícolas depositados no solo e pelo aporte de nitrogênio 

e fósforo provenientes das lavouras ou da produção animal em regime confinado, que aumentam a atividade 

primária das plantas e algas e diminuem, consequentemente, as taxas de oxigênio dissolvido.  

 A agricultura atual busca a melhora na produtividade e a maximização dos lucros, e para tal, emprega uma 

quantidade excessiva de agroquímicos, como agrotóxicos, principalmente os herbicidas, fungicidas e inseticidas, 

que podem causar demasiado impacto na qualidade dos solos e das águas e desequilíbrio do agroecossistema 

(GRÜTZMACHER et. al. 2008). 

 Segundo Klug (2016), a economia agrária do Brasil caracteriza-se pela forte produção de commodities como 

o café, açúcar, soja, carne bovina, suína e de aves, além de outros. O café, em específico, vem apresentando 

papel de destaque na economia nacional e internacional, pois, de acordo com os números, esse commoditie 

brasileiro corresponde a um terço de todo a produção de café mundial, além disso, estamos produzindo mais em 

menores áreas, visto que em 1997 foram contabilizados uma área de 2,4 milhões de hectares e a produção de 

18,9 milhões de sacas de 60 kg, com produtividade de 8 sacas/ha, e em 2014, uma área de 1,9 milhões de 

hectares, forneceu 45,3 milhões de sacas de 60 kg, com produtividade de 23,29 sacas/ha (EMBRAPA, 2015). 

 A cultura do café, fortemente implementada na microbacia hidrográfica a qual está inserido o Sítio 

Panorama, caracteriza-se por utilizar uma grande quantidade desses insumos agrícolas (TEIXEIRA; SANTOS 

2007), que deterioram a qualidade da água. Segundo a FIESP/ CIESP (2004) a conservação da água abrange 

práticas, técnicas e tecnologias que otimizem seu uso. Relacionada a esta questão está o reuso e a racionalização 

deste recurso.  

 Surge nesse contexto a necessidade de preservação das nascentes, uma vez que elas são de fundamental 

importância como fonte de água e manutenção dos recursos hídricos, ecossistemas e biomas (PINTO et al. 

2017). A resolução CONAMA nº 303/2002 define nascente ou olho d’água como “local onde aflora 

naturalmente, mesmo que de forma intermitente, a água subterrânea” (BRASIL, 2002. Art. 2º; II). 

 A vegetação localizada ao redor das nascentes garante a manutenção dos serviços ecossistêmicos e do 

equilíbrio ecológico. Por tal motivo e importância, estas áreas são classificadas como Áreas de Preservação 

Permanente - APP pela Lei Federal nº 12.651/2012, que instituiu o novo Código Florestal.  

 O sítio Panorama é delimitado topograficamente por um divisor de águas, que tem como limite a fazenda 

Providência, sendo assim uma microbacia inserida na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, que possui a 

maior concentração populacional brasileira, e que se destaca, entre outros fatores, pela sua extensão territorial 

(VIEIRA et al., 2005). 

 

  Configurando-se um sistema aberto, a bacia está sujeita a alterações constantes de seus elementos, fluxos de 

energia e matéria, principalmente por conta da exploração econômica de suas terras. Estas alterações incessantes 

requerem um manejo adequado, de forma a proporcionar o melhor gerenciamento das diferentes formas de uso e 

ocupação do terreno, objetivando a forma mais apropriada de exploração dos recursos ambientais, promovendo o 

desenvolvimento socioeconômico da população ao mesmo tempo em que diminui ou evita a degradação da 

qualidade ambiental e da vida (DE SOUSA et al. 2018).  
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OBJETIVO 

 O objetivo deste trabalho foi diagnosticar as formas de conservação do solo e da água de toda a região do 

sítio em questão, considerando as diversas atividades que são desenvolvidas nessa área. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O trabalho desenvolveu-se no município de Varre-Sai, Noroeste Fluminense, no Sítio Panorama, figura 1, 

com coordenadas UTM Sirgas 2000 24k 198369.47 m E e 7682192.31 m S, com altitude mínima e máxima de 

673 e 960, respectivamente, região inserida na Microbacia Hidrográfica da Bacia do Baixo Paraíba do Sul 

(Zanetti, 2007). 

 A área possui em torno de 100 hectares, composta por diversos tipos de vegetação e uso do solo, como a 

plantação de café, milho, eucalipto, caqui e floresta nativa (Mata Atlântica), incluindo a criação de tilápias em 

uma represa. 

 A hidrografia se caracteriza pela presença de nascentes, que convergem para um pequeno curso d'água. A 

região onde está inserido o sítio apresenta uma maior pluviosidade entre novembro e março, e períodos de seca 

entre abril e outubro (VIEIRA et al., 2005).  

Figura 1: Vista parcial do Sítio Panorama  

 
Fonte: Autores, 2018 

 Para desenvolver o trabalho, foi feita uma visita ao local, em que foi percorrida em quase toda sua extensão, 

avaliando as formas e condições do local em relação ao uso do solo e da água. Além disso, informações 

complementares foram obtidas por meio de uma entrevista com o gerente do local, que atua no sítio há mais de 

25 anos.  

Figura 2: Extensão percorrida na visita ao local 

 
Fonte: Autores, 2018 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A visita possibilitou diagnosticar uma série de processos erosivos ao longo da trajetória percorrida no sítio, 

principalmente nos aceiros, em função da declividade. As figuras 3 e 4 exibem um exemplo de erosão laminar, 

ou sulcos. 

Figura 3 e 4: Regiões do Sítio Panorama atingidas pela erosão laminar 

                             

Fonte: Autores, 2018 

 Além dessas porções erodidas, a figura 5 aponta a presença de ravinas, em um perfil de solo, em outra porção 

ao longo do percurso. 

Figura 5: Exemplo de erosão por ravinas 

 

Fonte: Autores, 2018 

 Embora sejam naturais, nos últimos tempos, esses processos vêm sendo intensificados pela ação humana, 

resultando em drásticas perdas de fertilidade do solo (LEITE et al., 2014). Aragão et al. (2011) aponta que a 

antecipação do empobrecimento do solo produtivo se deve à erosão dele, como por exemplo a laminar, em que 

há a remoção de parte da camada do solo assim como seus nutrientes. Nesse sentido, enfatiza a necessidade de se 

estabelecer meios de se utilizar esse recurso atentando para as condições de cada localidade, como o tipo de 

cobertura vegetal, classificação do solo e outros.  
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 Em relação à conservação do solo, foram observados na propriedade a implantação de terraços improvisados, 

a rotação de culturas no vale, a diminuição do espaço entre as covas do café e bacias de retenção. 

 Quanto ao terraceamento, segundo o gerente da propriedade, além de minimizar os processos erosivos, ele 

reduziu custos no valor final da saca do café, pois foi possível diminuir o preço de cada balaio pela mão-de-obra 

que colhe o café, em virtude da diminuição da declividade das lavouras do café. 

 Segundo Oliveira et al. (2012) e Scaloppi & Garcia (2015) o terraceamento é uma prática antiga, mecânica, 

muito utilizada na lavoura como forma de controlar a erosão hídrica, diminuindo o escoamento superficial (run 

off), ou seja, uma tecnologia que proporciona um melhor aproveitamento do solo. 

 Miranda et al. (2012) avaliaram a eficiência e a adequação de quatro terraços implantados em diferentes 

estados. Constataram que a eficiência de armazenamento de água dos terraços suscitou da comparação da 

capacidade efetiva com a capacidade de armazenamento. A eficiência de armazenamento de três dos quatro 

terraços avaliados foi abaixo dos níveis exigidos (0,5-13%). 

 Alves et al. (2017) compararam em termos econômicos o uso do micro-terraceamento com o sistema manual 

de colheita de café em SP, considerando R$ 410,00 a saca de 60kg de café, a partir do Valor Presente Líquido 

(VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e payback descontado. Notaram que houve uma maior redução com o 

custo de mão-de-obra e que o fluxo de caixa considerando a área micro-terraceada foi positivo e superior ao da 

área comparada, em outras palavras, essa técnica foi uma alternativa viável em relação a manual. 

 Quanto às bacias de retenção, ao longo do percurso, puderam ser observadas pelo menos quatro delas 

circundando a região da microbacia em que o Sítio está inserido. Segundo o gerente, elas foram implantadas 

como uma técnica para conter a água e possíveis poluentes e partículas passíveis de serem carreadas, que podem 

resultar tanto na degradação do solo, quanto na da água, além de ter a propensão de causar danos à lavoura do 

café. Nas figuras 6 e 7 são mostradas algumas bacias de retenção que foram encontradas ao longo da visita. 

Figuras 6 e 7: Duas bacias de retenção construídas no Sítio Panorama 

                     

Fonte: Autores, 2018 

 Casarin (2008) estudou sistemas de captação de águas pluviais por meio de bacias de captação e a 

implantação de terraceamento para controle de erosão em uma estrada rural, e percebeu que essas práticas foram 

positivas para conter a água de chuva e na diminuição do assoreamento a jusante dos corpos hídricos. Entretanto, 

enfatizou que a presença de vegetação é substancial para efetividade do sistema.  

 De acordo com Gribbin (2009), as bacias de retenção são uma espécie de instalação que retém parte da água, 

atuando como uma bacia de sedimentos. Lima et al. (2006) chama a atenção para o uso dessas bacias em 

ambientes rurais, em que atualmente é bastante utilizada para armazenamento de água para diversos fins, 

constituindo uma série de vantagens que incentivam seu uso, tais como estão dispostas na tabela 1:  
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Tabela 1: Vantagens do uso das bacias de retenção 

Redução do efeito runoff, evitando perturbações à jusante 

Redução da carga de contaminantes do escoamento 

 Controle de erosão 

 Paisagístico 

Área de recreação e lazer 

Recarga dos aquíferos 

Fonte: Adaptado de Gribbin, 2009. 

 Conforme já apresentado, a bacia de retenção é eficaz no controle de vazão do escoamento superficial, 

exercendo uma espécie de freio para a minimização desse fenômeno. Ainda, convém acrescentar que a bacia em 

seus inúmeros benefícios, também propicia uma capacidade de controle de qualidade das águas pluviais.  

 Os poluentes presentes no solo, resultado da ação antropogênica, durante a precipitação, são lixiviados no 

efeito runoff. Alguns tipos de poluentes são os hidrocarbonetos, fosfatos, nitratos, sais, pesticidas e metais 

pesados (GRIBBIN, 2009). O sítio visitado tem como principal atividade a produção de café. Para tal, defensivos 

agrícolas vêm sendo utilizados no local como forma de manter a alta produtividade. Muitos deles apresentam 

níveis  elevados de compostos tóxicos, os quais podem  provocar uma série de riscos à saúde humana e ao meio 

ambiente. A tabela 2 apresenta os defensivos utilizados na propriedade, assim como a aplicabilidade de cada um 

deles.  

Tabela 2: Relação dos produtos utilizados na produção agrícola do sítio 

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 

Nome Aplicabilidade 

Basfoliar Zinco SL Fertilizante 

Decis 25 EC Inseticida 

Dioxiplus Esterilizante 

Dormex Fertilizante 

Ethrel Regulador de crescimento 

Folicur Fungicida 

Kraft 36 EC Inseticida 

Mathury Fertilizante 

Multiamin Fertilizante 

Opera Fungicida 

Sanson 40 SC Herbicida 

Stron Inseticida 

Supra Cal Max Fertilizante 

Vexter Inseticida 

Fonte: Autores, 2018 

 O gráfico abaixo aponta a porcentagem de cada aplicabilidade da relação dos 14 defensivos listados acima. 

Pode-se perceber que a maior parte deles são para fins de fertilização, com 36%. 
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Gráfico 1: Porcentagem dos tipos de produtos que são aplicados na lavoura 

 

Fonte: Autores, 2018 

 Apesar de classificar a bacia de retenção como uma ferramenta no controle de qualidade da água, nem todos 

os poluentes são detidos pela bacia de detenção comum, não excedendo em 60% a redução da poluição 

(GRIBBIN, 2009).  

 Para aumentar a eficiência da bacia na retenção de poluentes, Gribbin (2009) pontua que a bacia deve ser 

construída contendo um tanque permanente em seu fundo, melhorando o processo de sedimentação. 

 Quanto à rotação de culturas, foi observada essa prática no Sítio em uma região de vale, consistindo 

basicamente em milharais, e em determinados momentos também o feijão. A figura 8 exibe essa região 

compreendida pela plantação de milho, atualmente. 

 Figura 8: Plantação de milho  

 

Fonte: Autores, 2018 

 O processo de rotação de culturas ocorre, como o próprio nome sugere, por periódicas mudanças no cultivo 

das espécies vegetais ao longo do tempo na mesma área cultivada, preferencialmente com culturas de sistemas 

radiculares diferentes, pois o resíduo deixado pela espécie atual será positivo em termos nutricionais a próxima 

cultura (GONÇALVES, et al. 2007).  

 Segundo Arnhold et al. (2016), os principais benefícios da rotação de culturas, relacionadas na tabela 3, 

podem ser:  
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Tabela 3: Vantagens do uso da rotação de culturas 

Aumentar a produtividade das culturas envolvidas 

Diversificação de renda ao produtor 

Melhora na qualidade do solo 

Vivacidade da camada protetora do solo 

Combate de plantas invasoras 

Diminuição de perdas por lixiviação de nutrientes 

Fonte: Arnhold et al., 2016 

 Nakao et al. (2017) utilizaram em um local do município de Jales a rotação de culturas, e observaram que 

essa prática permitiu utilizar áreas com declividade de até 15%, com perda de solo de 9,1 Mg há-1ano-1, dentro da 

faixa de tolerância. 

 No que se refere à conservação das nascentes observou-se que no local estudado as nascentes estão sujeitas à 

adversidades que podem comprometer sua conservação, uma vez que uma parte delas não está em local 

protegido, como estabelece o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) para área de preservação permanente, em 

seu art. 4º, inciso IV, “as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja sua 

situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros”.  

 Foram plantadas algumas unidades de eucalipto (Eucalyptus), conforme pode-se observar na figura 8, que 

segundo o gerente do local, proporcionaram o aumento da vazão e a intermitência no fluxo das nascentes mais 

próximas, auxiliando amplamente no processo de conservação das mesmas. 

 Segundo Fellipe (2009), a ocupação, degradação e destruição das nascentes são problemas recorrentes no 

Brasil. Pinto et al. (2017), afirma que as nascentes podem ser seriamente impactadas com o desmatamento pela 

substituição por cultivos, uso contínuo de defensivos agrícolas e pela fragmentação florestal.   

CONCLUSÕES 

 As variáveis que determinam a degradação do solo e da água são muitas, além de apresentarem-se um nível 

complexo de entendimento, visto que são produtos das interações do regime de chuva, da inclinação do terreno, 

do manejo e uso do solo e da água, das práticas conservacionistas, das propriedades do solo, da característica da 

bacia hidrográfica, da erodibilidade e erosividade, entre outros fatores que podem ser inseridos nesse contexto.  

 Por isso, especificamente nessa área, algumas práticas de conservação do solo e da água tornaram-se 

fundamentais frente à manutenção da qualidade, aliando a recuperação de algumas nascentes da microbacia e o 

melhor aproveitamento do solo no processo produtivo do café. Ainda assim, muitos compostos são utilizados 

nessa cafeicultura que podem causar riscos, à longo prazo, na saúde dos envolvidos na lavoura e nos demais 

moradores da localidade.   
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