
MANEJO INTEGRADO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
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Microbacia Lajeado Bem-te-vi 

(4.100 ha) - Maripá 



Manejo da água no solo

2. Ação da gravidade nos componentes do ciclo hidrológico que ocorrem no solo

1. No ciclo hidrológico a chuva transfere matéria e energia para a superfície do solo

11.000 MJ

Infiltração e condutividade hidráulica 

• abastecimento e manutenção das 

nascentes e do nível de base dos 

rios (vazões mínimas e máximas);

• Recarga dos aquíferos.

volume do fluxo superficial

• Processo erosivo;

• Enchentes.



Hidrologia da encosta

(superfície e subsuperfície)

• Ocupação do solo

• Sistema de produção

• Sistema de manejo do solo{Ação

antrópica

• Comprimento da encosta

• Forma da encosta

• Declividade da encosta

Relevo {

Classe de solo (topossequência)

Seletividade do processo erosivo

Encrostamento

Infiltração

Cobertura do solo
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MPa

Condutividade hidráulica

(redistribuição da água)

Fonte: Luís César Cassol

UTFPR – Pato Branco
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Microbacia Lajeado Bem-te-vi 

(4.100 ha) - Maripá 

1. Integração (geográfica) das 

práticas de conservação do

solo.
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Nascentes

Rios

Aquíferos

subterrâneos

Estratégia para a detenção da água na superfície e armazenamento no solo

(redução do volume e da 

velocidade da enxurrada)

Fechar a microbacia  

(sistema) quanto ao 

escoamento 

superficial.



1. Práticas estruturais: Terraços 

(corretamente dimensionados)

2. Uso, de forma integrada, das tecnologia de manejo e conservação

do solo e da água

2. Práticas não estruturais: SPD (com qualidade)

Integração estrada/lavoura

3. Proteção  de nascentes, rios (APP) e locais de recarga (ARL).
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“O solo tem a função de receber, reter e propagar água”
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Estradas

Fluxo concentrado

(energia)

Efeito da lavoura sobre a estrada

(Importância para o meio rural)

Ausência de práticas conservacionistas na lavoura e integração com a estrada 
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Efeito da lavoura e da estrada sobre a estrada
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Efeito da lavoura sobre a estrada
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Efeito da lavoura sobre a estrada e sobre a lavoura



Efeito da estrada sobre a lavoura
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Função do terraço

Integração estrada        lavoura
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Terraço corretamente dimensionado;

“O Plantio Direto não dispensa o terraceamento devido a ocorrência de chuvas 

que ultrapassam a capacidade do solo infiltrar água.” (EMBRAPA, 2009)

Função do terraço: Controle das perdas de solo, água e nutrientes;

Infiltração e redistribuição da água no solo.
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Integração lavoura      estrada      lavoura
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Integração estrada        pastagem

Sistema Integrados de Produção
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Enfoque sistêmico 

Controle de todas as fases da erosão hídrica 

Fonte: Franchini et al.  (2009)

Qualidade da água

Qualidade do solo

(Função esponja) 

Práticas estruturais combinadas com práticas não estruturais.

Manejo integrado de solos e água em microbacias

Integração lavoura         estrada         lavoura

Proteção  de nascentes, rios (APP) e locais de recarga (ARL).
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Declividade

Nascentes

Pontos Críticos

Trabalho a campo

Capacidade de uso Áreas de conflito

Hidrografia

Estradas

Curvas e P. cotados

Imagem (uso solo)

Solo

Informações Básicas

Perímetro da Bacia

Diagnóstico e planejamento de uma microbacia

Plano de ação
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Hidrografia

GPS Juno

Hidrografia

(cartografia)

Rios:

53.360 metros

30 nascentes

Rios:

58.300 metros

89 nascentes
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Importância da água

na renda do agricultor
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Causas da compactação do solo

2. Número de operações no ano: Colheita: 2

3. Umidade do solo (Milho safrinha) 

600 kPa
100 a 200 kPa

4. Matéria orgânica

Plantio: 2
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1. operações agrícolas: Peso X Potência  150 kPa

Agrotóxicos: 10
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Obrigado!!!


