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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pratica agricola requer tecnicas de manejo, porem em sua grande maioria sao inadequadas, 

permitindo a instalagao de processos degradacionais. As praticas incorretas de cultivo podem 

destruir em poucos anos, uma camada de centimetros de solo aravel que a natureza levou 

milhoes de anos para formar. A falta de informacao a respeito das conseqiiencias do mau uso 

dos solos brasileiros vem eontribuindo para degrada-los e ate destruHos. O presente trabalho 

tern como objetivo entender o processo de degradacao dos solos na comunidade de 

Timbauba/Sao Joao do Rio do Peixe, decorrente dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA utiliza9ao de tecnicas agricolas 

inadequadas como queimadas, uso consecutivo de culturas, utilizacao de produtos quimicos 

fora dos padroes, superpastoreio e ausencia de pousio da terra. Este tipo de manejo vem 

ocasionando a retirada da cobertura vegetal e dos solos, queda na producao agropecuaria, 

redu9ao de renda da comunidade e agravo das condi96es sociais e economicas da popula9ao 

local. Para uma melhor compreensao da deterioracao ambiental fez-se necessario caracterizar 

o meio fisico-biologico, levantar o historico de uso e ocupa9ao da area, identificar os tipos de 

culturas exploradas e as tecnicas de cultivo utilizadas, e por fim, analisar os principais 

problemas relacionados as praticas agricolas desenvolvidas com o atual quadro de 

deteriora9ao ambiental. Nesta perspectiva, utiiizou-se o metodo qualitativo e quantitative, nos 

quais envolveram levantamento bibliografico e cartografico, pesquisa de campo, coleta de 

dados primarios e secundarios, e analise e interpretacao dos mesmos. Os resultados obtidos 

permitiram considerar que a dinamica natural da area, impulsionada pelas condi9oes de 

semiaridez, associada ao manejo inadequado e responsavel pelo atual cenario de degradacao. 

Palavras-chave: Timbauba; Degrada9ao de Solos; Manejo Inadequado; Semiarido. 



ABSTRAC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The agricultural practice requires management techniques, but for the most part is inadequate, 

allowing the installation of degradation processes. The poor practices of cultivation can 

destroy in a few years, a layer of inches of topsoil that nature took millions of years to form. 

The lack of information about the consequences of misuse of the Brazilian soils has 

contributed to degrade them and to destroy them. This study aims to understand the process of 

land degradation in the community of Timbauba / Sao Jose do Peixe, arising from the use of 

inappropriate farming techniques such as fires, use a row crop, use of chemicals out of the 

box, overgrazing and absence of fallow land. This type of management has caused the 

removal of vegetation and soil, drop in agricultural production, reduction of community 

income and aggravation of social and economic conditions of local people. For a better 

understanding of the environmental degradation it was necessary to characterize the physical 

and biological processes, raise the historical use and occupation of the area, identify the types 

of crops exploited and cultivation techniques used, and finally discusses the main problems 

agricultural practices developed with the current framework of environmental deterioration. 

Accordingly, we used the qualitative and quantitative method, in which involved survey and 

mapping, field research, collecting primary and secondary data, and analysis and 

interpretation. The results led to believe that the natural dynamics of the area, driven by the 

conditions of semiaridez, combined with inadequate management is responsible for the 

current scenario of degradation. 

Keywords: Timbauba; Soil Degradation; Mismanagement; Semiarid. 
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INTRODUCAO 

O uso inadequado dos solos tern elevado os indices de degradacao do meio ambiente 

pelas acdes antropicas. Essas acoes tendem a variar em grau de intensidade conforme a funcao 

que um determinado ambiente assume. A ocupacao doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90s naturais sempre priorizou a 

apropriacao de seus recursos visando apenas as necessidades humanas, transformando-o em 

um espaco de explora?ao, estabelecendo uma dinamica de desequilibrio na relacao 

homem/'natureza com conseqiiencias negativas ao meio natural. 

Entre os espa?os geograficos que mais sofrem interven9oes na dinamica de seus 

recursos naturais, e o agrario, sobretudo, na relacao solo-agua-planta. O solo e um suporte 

essencial para manuten9ao da vida, assim como para a sustenta9ao da vida, atraves da 

produ93o de alimentos. Ao longo da historia da humanidade, o uso da terra, em decorrencia 

de praticas agricolas erroneas, vem provocando o depauperamento e perda de solos 

agricultaveis que resultara na diminui9ao de terras aptas a produ9ao agricola. 

A retirada da cobertura vegetal e uma das principals atividades que antecede ao uso 

das terras. EstazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a$ao desencadeia processos erosivos a partir da a9ao das aguas pluviais que 

provocam erosao laminar, ravinamentos, vo9orocas, quebra da estrutura do solo, efeito splash, 

entre outros efeitos, e dos ventos. O manejo inadequado como, queimadas, implanta9ao 

consecutiva de diversas culturas, uso indiscriminado de insumos agricolas, e o superpastoreio 

contribuem para a quebra da estrutura e compactacao do solo, reducao de materia organica, 

exuma9ao dos horizontes superficiais, s3o os fatores considerados como principals indutores 

de degrada9ao do solo. 

No estado da Paraiba a utiliza9ao inadequada dos solos e da cobertura vegetal vem 

propiciando a intensifica9ao dos processos erosivos. Esse mesmo quadro de degrada9ao se 

manifesta na Comunidade de Timbauba localizada no municipio de S3o Joao do Rio do Peixe 

que pertence a microrregiao de Cajazeiras. A sua inser9ao no Sertao Paraibano faz de modo 

natural que a area apresente suscetibilidade aos processos erosivos. Este fato vinculado a 

utiliza9ao de tecnicas rudimentares na agricultura de subsistencia faz com que Timbauba 

apresente uma redu9ao das potencialidades do solo impressa na baixa produtividade agricola. 

O processo de apropria9ao dos solos nessa area merece medidas que contemple as 

necessidades de prevenir impactos ambientais em sua maioria negativos, tanto para evitar a 

degrada9ao dos ambientes a serem explorados, quanto para minimizar as modifica96es ja 

ocorridas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 
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Tendo como base essa necessidade, e buscando estabelecer a exploracao deStes"* 

recursos com aten9§o para o solo, este estudo traz uma visao ambiental integrada entre as 

caracteristicas do meio fisico e a degrada^So ambiental provocada pelo manejo inadequado do 

solo. Isto permitira uma melhor compreensao da dinamica ambiental dos espacos semiaridos. 

Desta forma, o objetivo principal dessa pesquisa e analisar o uso do solo no Sitio 

Timbauba, e suas redoes com a degradacao ambiental. Para tanto faz necessario. caracterizar 

o meio fisico-biologico, identificar os tipos de culturas exploradas, assim como as tecnicas de 

cultivo utilizadas, e analisar os principais problemas relacionados as praticas agricolas 

desenvolvidas. Nesta perspectiva, utilizou-se o metodo qualitativo e quantitativo, nas quais 

envolve um levantamento bibliografico, pesquisa de campo, analise e interpreta95o dos 

mesmos. 

Para melhor compreensao dessa tematica, objetivando destacar os possiveis danos ao 

solo a partir de sua utiIiza9ao erronea, e tambem contribuir para elucidar a questao, o presente 

estudo sera dividido em cinco capitulos, os quais apresentarSo dados e informa9Ses 

extremamente importantes para o desenvolvimento e comprimento deste trabalho. 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA primeiro capitulo e composto pelos procedimentos metodologicos aplicados no 

desenvolvimento da pesquisa, como tambem as diversas etapas empregadas no estudo da area. 

No segundo capitulo enfatiza o referencial teorico que serve de base para esta 

pesquisa, apresentando as diversas argumenta9des e diversos estudos sobre a degrada9ao dos 

solos, abordando de forma geral e especifica as condi9oes impostas ao meio ambiente. 

O Terceiro capitulo descreve o processo de ocupa9ao, como tambem a caracterizacao 

da area, considerando todos os elementos naturais (geologia, geomorfologia, clima, solos, 

vegeta9ao, e a hidrografia). 

O quarto capitulo retrata o cenario atual, descrevendo os tipos de culturas, as 

principais tecnicas de cultivos utilizadas pelos pequenos produtores rurais da area, assim 

como a percep9ao dos mesmos frente a queda da produtividade na Comunidade de 

Timbauba municipio de Sao Joao do Rio do Peixe - PB. 

O quinto capitulo traz medidas mitigadoras que possam ser utilizadas no manejo 

dos solos de Timbauba e de area semelhantes. 



I C A P I T U L O - METODOLOGIA APLICADA NA PESQUISA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O metodo e o conjunto das atividades sistematicas e racionais que, com maior 

seguranca e economia, permite alcancar o objetivo, conhecimentos validos e verdadeiros, 

tracando o caminho a ser seguido detectando erros auxiliando as decisoes do cientista 

(LAKATOS e MARCONI, 2008, p. 46). 

De acordo com os autores citados acima (Op. Cit. p. 271), para o desenvolvimento da 

presente pesquisa, aplicou-se o metodo qualitativo e quantitative A pesquisa qualitativa 

responde a questoes particulares, preocupa-se com um nivel de realidade que nao pode ser 

quantificado, ou seja, trabalha com o universo de significados [...] o que corresponde a um 

espaco das relacoes, dos processos e dos fenomenos que nao podem ser reduzidos a 

operacionalidade de variaveis. Por meio desse metodo, o investigador entra em contato direto 

e prolongado com o individuo ou grupos humanos, com o ambiente e a situacao que esta 

sendo investigada, permitindo um contato de perto com os informantes. 

Os dados coletados foram tabulados e tratados estatisticamente, atraves da utilizacao 

do metodo quantitativo, segundo Richardson et al. (1999, p. 70) apud Lakatos e Marconi 

(2008, p.269), 

o metodo quantitativo caracteriza-se pelo emprego da quantificacao tanto nas 

modalidades de coleta de informacoes quanto no tratamento delas por meio 

de tecnicas estatisiicas, desde as mais simples como percentuai, media, 

desvio-padrao, as mais complexas como coeficiente de correlacao, analise de 

regressao. 

A pesquisa foi dividida em tres etapas: levantamento teorico, pesquisa de campo, 

analise e interpretacao de dados. O emprego de procedimentos metodologicos ocorreu de 

forma a possibilitar a selecao de dados fundamentais para a producao de conhecimentos sobre 

a degradacao dos solos na localidade de Timbauba. 

1.1 Levantamento Teorico 

Primordialmente a pesquisa envolveu a construcao de uma base teorica em estudos 

integrados mediante um levantamento bibliografico; assim como, a selecao de material 

especializado que forneceram subsidios teoricos adequados para a pesquisa e o levantamento 

de maleriais cartograficos, folograficos para a delimilacao da area. 
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Como tecnica de pesquisa foi utilizada a observacao nSo-participante, que
N*^^ii^e' 

Lakatos e Marconi (2008, p. 276), "o pesquisador toma contato com a comunidade, grupo ou 

realidade estudada, sem integrar-se a ela. Apenas participando, sem participacao efetiva ou 

envolvimento". O contato foi do tipo direto com os produtores rurais da area de estudo. As 

fotografias, as anotacoes e observacoes desenvolvidas permitiram um maior conhecimento 

dos problemas ambientais, principalmente aqueles vinculados ao uso da terra. 

A observacao nao participante foi feita atraves de entrevistas com pequenos 

produtores e um tecnico agricola que atuam na area. A entrevista foi elaborada, de acordo 

com Lakatos e Marconi (2008, p. 288), 

de modo despadronizada ou nao estraturada, que seguudo estes autores estes 

tipos de entrevistas qualitativas sao pouco estruturadas. Um dos principais 

interesses foi conhecer o significado que os agricultores dao aos impactos 

causados nos solos causados pelo tipo de manejo desenvolvido por eles. 

Procurou-se manter os termos populares utilizados pelos entrevistados, 

respeitando o conhecimento popular e a sua expertencia na vivencia com o 

uso da terra. 

O mimero de familias residentes na comunidade de Timbauba (area de pesquisa), 

corresponde a um total de 113 familias, das quais 20 foram entrevistadas, o equivalente a 17,7 

% do total populacional da area. O formulario foi constituido de 8 questoes relacionadas ao 

total de anos de cultivo do solo, os tipos de culturas cultivadas, as tecnicas de prepare do solo, 

indice de producao ao longo dos anos, utilizacao e tipos de aditivos quimicos, adubos 

biologicos. 

Este inventario foi importante para o tecimento do cenario em sua dimensao histdrica, 

pelo fato de estes aspectos serem responsaveis pela atual configuracao ambiental de 

Timbauba. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Pesquisa de Campo 

Em campo foi realizado um reconhecimento da area a partir de bases cartograficas e 

visitaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in locus. Nesta ocasiSo foi estabelecido contato com os produtores rurais, assim como 

membros da Associacao de Moradores de Timbauba, que demonstraram um vasto 

conhecimento empirico do local, sobretudo relacionados aos solos e sua utilizacao. Procurou-

se contato com as pessoas idosas da comunidade, que retratam as suas experiericias e 

conhecimentos vivenciados na area pesquisada que facilitou na reconstituicao dos aspectos 



ambientais da area como: vegetacao, fauna, recursos hidricos, culturas e uso do sofo-e 

decadas passadas, pois nao ha registros escrrtos que fornecessem os elementos precisos para 

tal descricao. 

Atraves do mapa de solos da area de estudo, fornecido pela EMPRABA-PB, foram 

identificados os tipos de solos. Em campo puderam-se verificar as culturas e as tecnicas 

utilizadas pelos agricultores em cada classe de solos, auxiliando no entendimento das relacdes 

tipos de solos x manejo. 

Todos os procedimentos metodoldgicos acima citados serao de suma importancia para 

a analise, interpretacdes e conclusoes desta pesquisa. Para a elaboracao deste trabalho 

utilizaram-se dados relacionados ao meio ambiente, abordando especificamente elementos 

naturais, como, vegetayao, solo, geologia, clima geomorfologia, hidrologia. 

E assim, processou uma pesquisa exploratoria, qualificando a degradacao dos solos 

tanto no tempo e no espaco, e a relacao as tecnicas usadas pelos agricultores da localidade de 

Timbauba, municipio de Sao Joao do Rio do Peixe - PB. 

1.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Analise e Interpretacao dos Dados 

Os procedimentos adotados para a analise e interpretacao das informacoes basearam-

se numa analise qualitativa e quantitativa dos dados coletados nas pesquisas bibliograficas e 

de campo. 

Com o intuito de atingir os significados apresentados nos dados levantados, a analise e 

interpretacao dos mesmos desenvolvidos atraves de varias tecnicas: analise qualitativa 

quantitativa das relacdes socio-ambientais; uso dos solos e analise tematica. 

Essa analise acima dos dados foi realizada segundo os metodos de identificacao das 

caracteristicas socio-ambientais da area em relacao: a dinamica da populacao (tempo que 

reside na area); ao comportamento da producao agropecuaria (tipos de culturas e 

principalmente os produtos cultivados); aos impactos ambientais advindos das atividades de 

ocupacao dos solos e os principais problemas que afetam a regi&o. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C A P I T U L O - R E F E R E N C I A L T E O R I C O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As transformacoes dos espacos naturais vem ocorrendo desde os primdrdios da 

humanidade. A utilizacao de praticas rudimentares, feita de maneira rotineira mesmo em 

pequena escala e com baixa magnitude visando apenas a sobrevivencia, ainda assim 

contribuia para modificar o habitat natural. Atualmente, a sociedade vem intensificando a 

apropriacao dos recursos naturais a partir da necessidade de gerar espacos para producao 

agricola e em larga escala, isso compromete ainda mais os recursos ambientais. Para otimizar 

a producao de novos espacos agricolas menos agressivos se faz necessario o desenvolvimento 

de tecnicas e utilizacao racional dos recursos naturais, caso contrario, a apropriacao indevida 

desses elementos pode ocasionar danos irreversiveis ao meio ambiente, propiciando a ruptura 

do funcionamento natural do meio ambiente, estabelecendo os processos de degradacao 

ambiental. 

Segundo Sanchez (2008, p. 27), 

a degradacao ambiental e compreendida como qualquer alteracao adversa 

dos processos, luncoes ou componentes ambientais, ou alteracao adversa da 

qualidade ambiental. A expressao area degradada sintetiza os resultados da 

degradacao do solo, da vegetacao e muitas vezes da agua. 

A cobertura vegetal e solos s3o os primeiros recursos ambientais que sofrem 

degradagao na criacao de novos espacos. De acordo com a FAO
1

 (1980), 

a degradacao dos solos e compreendida como a deterioracao ou perda total 

da capacidade dos solos para o uso presente e futuro. Tais deterioracoes 

ocorrem atraves de erosao pelo vento e agua que ao encontrar o solo sem 

cobertura vegetal ocasiona a deterioracao quimica e fisica dos mesmos. 

Varios processos contribuem para a deterioracao dos solos, nos quais podem ocorrer 

de diversas formas, advindas tanto de causas naturais como pela acao antropica. Dorst (1973, 

p. 132) diz que, 

existe no solo uma erosao natural inevitavel que se efetua em ritmo lento. O 

desaparecimento de uma parte do solo e compensado pela decomposicao da 

rocha mae e por elementos aloctones carreados por forcas fisicas. Assim, os 

solos encontram-se em equilibrio. Porem, paralelo a esse fenomeno 

geologico normal que faz parte da propria evolucao natural da terra, existe 

uma erosao acelerada, fenomeno artificial proveniente do manejo 

1 FAO_ Food and Agriculture Organization. Orgao da ONU responsavel por temas relacionados a 

alimentacao e agricultura. 



inadequado dos solos. Nesse processo acelerado, as perdas
,>

^«i©^sao 
compensadas pelas transformacoes locais do substrato geologico ou pelas 
perdas contribuintes aluviais. Essa forma brutal da evolucao dos solos e a 
conseqiiencia direta da modificacao profunda ou mesmo da destruicao total 
dos habitats locais, que ja nao estao protegidos por uma cobertura vegetal 
suficiente. 

Para Guerra e Cunha (2006, p. 272), 

as proprias condicoes naturais podem, junto com o manejo inadequado, 
acelerar a degradacao. Chuvas concentradas, encostas desprotegidas de 
vegetacao, contato solo-rocha abrupto, descontinuidades litologicas e 
pedologicas, encostas ingremes sao algumas condicoes naturais que podem 
acelerar os processos erosivos. Apesar das causas naturais por si so 
desencadearem processos erosivos de degradacao ambiental, a ocupacao 
humana desordenada, aliada as condicoes naturais de risco, podem provocar 
desastres, que envolvem, muitas vezes, prejufzos materials e perdas 
humanas. 

A degradagao de diversas areas atinge quase a totalidade das terras agricultaveis do 

globo. Estima-se que 22% dos 8,7 bilhoes de hectares de solo do mundo tenham sido 

degradados desde a Segunda Guerra Mundial, e que a degradacao acelerada, tern atingido de 5 

a 10 milhoes de hectares de terra por ano, e o que afirma Vitte e Guerra, (2008, p. 100) 

De acordo com Guerra, Silva e Botelho (2007, p. 310), 

no Brasil as transformacoes ocorridas na maior parte das zonas cultivaveis e 
com a producao voltada para mercados, as modificacSes foram radicais, e as 
consequencias imediatas, proporcionando a aescaracterizacao de diversos 
ecossistemas. E que de acordo com dados do Ministerio do Meio ambiente 
cerca de 15,7% do territorio brasileiro, mais de 1,3 bilhSes de quilometros 
quadrados pode se tomar desertico, uma area na qual e habitada por mais 32 
milhoes de pessoas. 

Na regiao do Nordeste brasileiro, os processos degradacionais instalaram-se desde a 

sua ocupa<?ao. Segundo Andrade (2005, p. 10), 

a costa nordestina foi a primeira area do Brasil que serviu de explora^ao para 
estrangeiros desde o periodo da colonizacao. O clima quente, com uma 
estacao seca e chuvosa, ao lado de um solo fertil, favorecia a atividade 
agricola, por isso trataram de apossar-se dessas terras. Devido as condicoes 
climaticas e caracteristicas dos solos e pela maior intensidade de exploracao 



de terrenos, com tecnicas inadequadas ou mesmo sem uso delas, 

praticamente desde o initio da colonizacao, a regiao Nordeste e a que 

apresentam os terrenos mais deteriorados do territorio brasileiro. 

Ab'Saber (2003, p. 16), considera: 

o Nordeste semiarido como uma regiao de velha ocupacao, baseada no 

pastoreio extensivo[...] a qual foi uma regiao sujeita a forte degradacao da 

vegetacao e dos solos[...] com acelerada e continua diminuicao de seu 

rendimento agrario. Sendo uma area que apresenta eventuals casos de 

desertificacab antropica [...] o que tern aumentado a pedregozidade do solo e 

formacao de novas "malhadas" estereis. 

O processo de apropriacao dos solos vem contribuindo nao so para sua propria 

degeneracao como tambem para o desequilibrio ambiental. Segundo Guerra, Silva e Botelho 

(2007, p. 308), "O uso do solo, prmcipalmente por atividades ligadas a producao de alimentos 

e outros bens de consumo, tern levado a uma degradacao progressiva nao so do proprio solo, 

como do ambiente como um todo". 

Parte integrante da modificacao dos solos e a acao do homem sobre o meio natural, 

destacando-o como elemento destruidor e modificador dos habitats. Conforme Dorst (1973, p. 

143), 

a degradacao e um processo proveniente de multiplas causas imediatas. e 

todas elas traduzem uma exploracao irrational dos solos. Os fatores de 

destruicao dos solos pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aqao humana sab, essencialmente, os 

desflorestamentos, a climinacao da vegetacao com fogo, as praticas mal 

concebidas e o pisoteio excessive 

A parte mais alterada do solo e o horizonte superior, chamado de horizonte agricola, 

no qual, o remexer da terra impede o estabelecimento de horizontes quimicos e fisicos 

normals. De modo tipico os solos cultivados sao mais ricos de nutrientes vegetativos basicos, 

especialmente de fosfato do que as terras por cultivar, mas sao mais pobres em materia 

organica (DREW, 1998, p. 47). 

Segundo Dorst (1973, p. 146), 

o desflorestamento desde os tempos mais remotos destaca-se como o 

primeiro estagio de grande influentia da degradacao dos solos, pois continua 



causando prejuizos no mundo inteiro, tendo assumido em certa* tegioes do 

globo proporcSes catastroficas. Extensas areas cobertas de florestas foram 

consideravelmente reduzidas atualmente, deixando os solos desnudos, 

expostos aos efeitos das chuvas, e dos ventos [...] No Brasil as florestas 

comecaram a ser abatidas desde a colonizacao, nos estados do sul, a floresta 

de araucarias esta particularmente ameacada, essa riqueza encontra-se em 

vias de desaparecimento rapido, aproximadamente 5 milhoes de hectares 

foram eliminados em 20 anos, sem nenhuma possibilidade de regeneracao, 

que as tomam improdutivas. 

Outra atividade considerada como uma das causas propulsoras da degradacao dos 

solos sSo as queimadas. Dorst (1973, p. 156) diz que: 

as queimadas afastam qualquer possibilidade de regeneracao da floresta, 

salvo algumas excecdes. Destrdi especialinente os rebentos novos e as 

plantas nascidas durante a estacao precedente, tern influentia nitida sobre a 

vegetacao que desaparece pouco a pouco. A acao do fogo destroi a cobertura 

vegetal, incluindo a camada superficial de vegetais mortos que deveria gerar 

humus, com isso o solo fica entregue a erosao, ao escoamento da agua e a 

remocao dos minerals, devido a ausencia de cobertura protetora Esse abuso 

conduz a uma degradacao lamentavel dos habitats, tanto no piano cientifico 

como economico. Devido a ma utilizacao desse instrumento particularmente 

poderoso, pode-se considerar na pratica, que as queimadas sao provocadas 

sem levar em consideracao a estabilidade e a produtividade perene das 

terras. 

O agricultor que opta pelas queimadas para a plantacao, acaba tendo alguns beneficios 

imediatos, mas com o tempo havera conseqiientemente grandes prejuizos. Nos primeiros dois 

anos o produtor rural adquire boa produtividade, ja que o processo de queima concentra 

alguns nutrientes importantes para a plantacao, mais nos anos subsequentes e constatada 

excessiva perda desses nutrientes e de materia organica. Pesquisa da EMBRAPA Amazonia 

Oriental, afirma que, em sete anos, sao perdidos 96% de nitrogenio, 76% de enxofre, 47% de 

fosforo, 48% de potassio, 35% de calcio, e 40% de magnesio em uma capoeira. Para tentar 

recuperar a area, o produtor abandona a terra para o periodo chamado de posio, com esse 

repouso surge uma nova vegetacao que repde os nutrientes perdidos. 

O Brasil se destaca por ser um pais que continua utilizando intensivamente as 

queimadas. De acordo com o monitoramento de queimadas do INPE (Institute Nacional de 

Pesquisas Espaciais), foram detectados no Brasil no ano de 2007 atraves de observacSes de 

satelites, cerca de 42.176 focos de queimadas, procedimento que coloca o pais entre um dos 

maiores emissores mundiais de gases estufa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para Lepsch (2002, p. 161): 

se as queimadas forem efetuadas com muita frequencia, acaba deixando o 

solo desnudo, o que aumenta a erosao, volatiliza elementos uteis a nutricab 

das plantas bem como contribui para a poluicao atmosferica. A queima das 

pastagens, de restos culturais ou de cana-de-aciicar deve, portanto, ser 

evitada ou pelo menos controlada em um minimo necessario. 

Alem da pratica das queimadas destaca-se tambem o pisoteio das pastagens pela 

manadas. Mantido em areas limitadas, o gado esmaga a cobertura vegetal, cortando-a rente ao 

solo com os cacos. A vegetacao desaparece progressivamente, surgindo nestes locais o 

processo de erosao. A erosao promovida pelo excesso de pastoreio resulta do proprio ato de 

pastar, principalmente quando os animais sao numerosos, provocam acentuado desnudamento 

do biotopo, retirando mais do que a brotacao natural num espaco de tempo, sendo esse 

determinado pelo tipo de pastagem. Percorrendo sempre as mesmas vias, os animais acabam 

por cavar pequenas ravinas por onde, em seguida a agua se escoa, a acao combinada do 

apascentamento e do pisoteio provoca uma sensivel diminuicao de materia verde (DORST 

1973, p. 164). 

Outra tecnica de influentia na destruicao dos solos e a utilizacao dos fertilizantes. 

Drew (1998, p. 51), afirma que, "o uso continuo de fertilizantes principalmente a base de 

sulfato de amonia acidifica o solo e, portanto, pode "fixar" os nutrientes, nao os tornando 

acessiveis as plantas". 

Para o combate de pragas nas areas agricolas, os produtores rurais utilizam os 

inseticidas. Dorst (1973, p. 207) destaca que: 

essa utilizacao e um meio de destruicao extremamente poderoso, uma arma 

quimica que o homem dispoe, a qual e susceptivel de devastar a natureza. 

Nao se deve prescrever atualmente o uso de produtos sinteticos devido a sua 

extrema eficacia no campo medico e agricola; deve-se, porem, reconhecer 

que aquilo que poderia ser um meio de luta valido, se racionalmente 

utilizado, transformou-se numa verdadeira calamidade, cujas multiplas 

conseqiiencias afetam o conjunto dos equilibrios naturais. A acao perniciosa 

dos produtos utilizados provem tanto de sua toxidade quanto da generalidade 

do seu uso, em quantidades crescentes. 

Com relacao aos danos ambientais ocorridos especificamente no semiarido nordestino, 

Drew (1998, p. 39), afirma que: 



as terras semi-aridas do mundo constituem exemplos basicoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA des^biej ^ei 

em delicado desequilibrio, propensos a rapida degeneracab em cas'o de 

pressao. E que cerca de 22% das terras em processo de degradacao estao em 

zonas ou muito aridas ou sub-umidas secas. Dados apresentados pela FAO 

demonstram que a principal causa dessa degradacao do solo e a ma gestao da 

terra 

O problema da degradacao dos solos e ainda mais grave em relacao ao Estado da 

Paraiba. De acordo com a EMBRAPA (2004), esse estado, ocupa o primeiro lugar em termos 

de degradacao, e estabelece a evolucao da degradacao em quatro graus diferentes no territorio 

paraibano: 

• 37,36% (2.106.100 ha.) a evolucao da degradacao considerada extremamente 

forte; 

• 12,28% (692,500 ha.), os registros indicam-na como muito forte; 

• 5,29% (298.500 ha.), a ocorrencia e forte; 

• 8,62% restantes (429.300 ha.) sao moderados. 

A EMBRAPA (2004) estabelece que: 

a degradacao das terras da Paraiba possui um agravante em relacao aos 

demais Estados, em toda sua extensao a ocupacao por cidades e quase 

uniforme, tornando-se densamente povoada, embora nos sertoes do 

Curimata e Cabaceiras observem-se vazios de ocupacao, ainda assim, a 

densidade ocupacional aumenta a pressao sobre o meio ambiente. 

Mediante estudos desenvolvidos pela EMBRAPA, a regiao da caatinga, e 

principalmente do sertao paraibano, as consequencias ambientais sao graves, o desmatamento 

de grandes areas tern empobrecido o meio ambiente, as matas sao destruidas para a obtencao 

de lenha que e utilizada como outras formas de consumo. Com a derrubada das arvores, o 

efeito da agua nas estacoes chuvosas sob o terreno desprovido de especies vegetais, causa 

varios danos, empobrece, e dificulta o reflorestamento dessas areas. 

Desta forma, a degradacao do solo abordada por diversos autores e traduzida atraves 

de inumeros impactos ambientais ocorridos no meio ambiente a partir da ma utilizacao dos 

solos. E que seriam necessarias a tomada ou retomada de medidas mitigadoras ou o 

desenvolvimento de praticas conservacionistas, objetivando tanto amenizar impactos 

negativos ambientais, como tambem a diminuicao de praticas inadequadas no cultivo dos 

solos. 



Lepsch (2002, p. 160), diz que 

com as praticas conservacionistas, pode-se cultivar o solo sem depaupera-lo 

significantemente, quebrando assim um aparente conflito ecologico que 

existe entre a agriculture do homem e o equilibrio do meio ambiente. Essas 

praticas fazem parte da tecnologia modema e permite controlar a erosao, 

ainda que nao a anulem completamente, mas reduzindo-a a proporcbes 

insigniflcantes. 

Sao inumeras tecnicas de conservacao do solo adotadas para a producao agricola, 

podendo ser agrupadas em vegetativas, edaficas e mecanicas. As tecnicas de carater 

vegetativo e edafico sao de mais facil aplicacao, menos dispendiosas e mantem os terrenos 

cultivados em condicoes proximas ao seu estado natural, devendo, portanto, ser privilegiadas. 

Recomenda-se a adocao das tecnicas mecanicas em terrenos muito suscetiveis a erosao, em 

complementacao as tecnicas vegetativas e edaficas (Guerra, Silva e Botelho, 2007, p. 258). 

De acordo com Lepsch (2002, p. 160), 

as praticas de carater edafico sao medidas que dizem respeito ao solo em si, 

procurando manter e melhorar sua fertilidade, principalmente no que diz 

respeito a adequada disponibilidade de nutrientes para as plantas. Estas 

medidas baseiam-se em quatro principios: eliminacao ou controle das 

queimadas, adubacoes (incluindo calagem), rotacao de culturas. 

O mesmo autor citado acima destaca, 

as adubacoes e correcoes visam adicionar ao solo os nutrientes que lhe 

faltam para proporcionar melhor desenvolvimento das lavouras, alem de 

corrigir as deficiencias naturais do solo, para compensar os nutrientes que 

sao removidos com colheitas. Para efetuar a adubacao, o agricultor moderno 

retira uma amostra de seu solo e a envia para que seja analisado. Com base 

na analise, serao indicados corretivos e fertilizantes que devem ser usados (p. 

161). 

Para Drew (1998, p. 50), 

as tentativas de conservacao ou de melhora na fertilidade da terra 

atraves de fertilizantes quimicos sao relativamente novas, embora ja se 

use ha seculos estrumar e adubar a terra com argila rica em minerals. 



Alem das adubacoes e correcoes, Lepsch (2002, p. 162), defende a imj 

rotacao de culturas e afirma que: 

no sistema de rotacao de culturas, alternam-se em um mesmo terreno 

diferentes culturas, em uma sequencia regular. Baseia-se, portanto, em nao 

repetir durante muito tempo uma determinada cultura em um mesmo local. 

Essa pratica e baseada no fato de as culturas terem sistemas radiculares e 

exigencias nutricionais diferentes. 

No que diz respeito as praticas de carater mecanico, Guerra, Silva e Botelho (2007, p. 

260), afirma que: 

essas praticas sao artificialmente desenvolvidas nas areas de cultivo pela 

execueao de estruturas em canais e aterros, com a finalidade de controlar o 

escoamento superficial das aguas e facilitar a sua mfiltracao. As principais 

praticas mecanicas sao os terracos utilizados para disciplinar o escoamento 

das aguas das chuvas, consiste em um canal (vala) e um camalhao (monte de 

terra), nivel ou desnivel, e baseia-se no principio da diminuicao da rampa de 

escoamento Embrapa Acre (2003). 

Ja nas praticas vegetativas sao utilizadas a cobertura vegetal para a contencao da 

erosao. Entre as tecnicas de carater vegetativas mais utilizadas em areas apropriadas ao 

cultivo, destacam-se a plantas de coberturas, culturas em faixas, cordoes de vegetacao 

permanente, alternancia de capinas, e quebra-ventos (GUERRA, SILVA E BOTELHO, 2007 

p. 259). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C A R A C T E R I Z A C A O G E O A M B I E N T A L DA A R E A DE ESTUDO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A comunidade de Timbauba esta situada no extremo sul do municipio de Sao Joao do 

Rio do Peixe, o qual faz parte dos 17 mumctpios que compoem sub-bacia hidrografica do Rio 

Piranhas. A area em tela pertence a microrregiao homogenea de Cajazeiras situada na 

mesorregiao do sertao da Paraiba, que dista 443 km
2 da capital do estado. As coordenadas 

geograficas e de 38° 26' 56" de longitude oeste, e 06° 43' 44" de latitude sul. 

Possui uma extensao de aproximadamente 5 km
2 , limita-se na extremidade Norte com 

o municipio de Uirauna, Triunfo, e Poco Jose de Moura; ao Sul com Cajazeiras e 

Nazarezinho, ao Leste com Souza e Marizopolis e Veiropolis; a oeste com Triunfo, Santa 

Helena e Bom Jesus {ver mapa 1). A principal via de acesso a area e atraves da BR-230 na 

altura do quilometro 487, a partir dai segue-se por uma via secundaria, nao pavimentadas, que 

permite cruzar a comunidade em varias direcdes, possibilitando o acesso a toda area. 

A sua economia esta vinculada ao uso da terra, a fertilidade dos solos permite a pratica 

da agricultura e da pecuaria em sua maior extensao e, em menor extensao, cultiva-se a cana-

de-acucar destinada a producao de rapaduras para o comercio local. A comunidade torna-se 

importante pela producao de generos alimenticios para subsistencia local, tanto pelo produto 

advindo da cana de acucar, assim como arroz, o milho e o feijSo que abastece por um 

determinado periodo do ano o comercio entre as diversas comunidades e cidades 

circunvizinhas. 

A comunidade de Timbauba e constituida por 113 familias, totalizando uma populacao 

de 500 habitantes, que representa 2,8% da populacao total do municipio de SSo JoSo do Rio 

do Peixe que conta com 17.773 habitantes de acordo com o IBGE. A area corresponde uma 

extensao territorial de aproximadamente mais de 30.000.000 m
2 , sendo 1.210.000 mil m

2 

utihzados na agricultura, o que corresponde a 4% do total da area. O sistema de agricultura e 

familiar com utilizacao de tecnicas inadequadas de cultivo que vem provocando a diminuicao 

da produtividade agricola impossibilitando no decorrer dos anos o replantio dos solos. 



MAPA 01 \ -

L O C A L I Z A C A O DA A R E A DE ESTUDOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ i Z J ^ 

Fonte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Elani Soares de Matos, (2009). 

O processo de ocupacao do municipio de Sao Joao do Rio do Peixe - PB area de 

insercao da comunidade de Timbauba, assim como a maioria das cidades do sertao teve sua 

origem em torno de reservatorios ou outras fontes de abastecimento de agua, essa cidade 

surgiu as margens do Rio do Peixe, sub-bacia do Piranhas - Acu, uma area que antes de ser 

colonizada ja se encontrava habitada por povos indigenas, aos quais chamavam Icos-

Pequenos, que num dado espaco de tempo foram dominados pelos conquistadores, sendo 

consecutivamerrte dizimados, entrando em completo processo de extincao. 

A base historica da colonizacao da cidade citada acima ocorreu no periodo de 1690 e 

1691 quando o capitao Mor Antonio Jose da Cunha, procedente da capitania de Pernambuco, 

descobriu o Rio do Peixe, e eslabelecendo entendimenlo com os indios acabou implanlando 

uma grande fazenda, onde a principal atividade exercida foi pratica da pecuaria. 

A area da fazenda, antes conhecida como Fazenda Velha, foi nomeada por Joao 

Dantas Rotheia em homenagem ao seu santo de devocao, "Sao Joao", e em complemento o 

nome do rio, "Rio do Peixe". Na area transcorreu um enorme processo de transformacao e 



producao do espaco, modificando totalmente suas caracteristicas naturais. NozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
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alem da pratica da pecuaria, na qual destacava rebanhos bovinos, de modo extensivo, foi 

empregada tambem a pratica da agricultura, onde foram concentrando suas atividades 

agricolas na producao de milho, feijao arroz e algodao. 

Em 1708, muitos anos depois da chegada dos primeiros colonizadores, o governo 

provincial Joao da Maia da Gama concedeu a sesmaria ao capitao Antonio Jose da Cunha. 

Porem o marco inicial do municipio de Sao Joao do Rio do Peixe foi no ano de 1765 com a 

legalizacao da fazenda em nome de Joao Dantas Rotheia. A noticia da legalizacao da 

sesmaria, como tambem a existencia de terras ferteis e agua em abundancia, desencadearam o 

processo de ocupacao da area, atraindo um grande contingente de fazendeiros paraibanos, 

pernambucanos, baianos entre outros. 

Com o crescimento social, economico, o surgimento de liderancas politicas, e o 

desmembramento do territorio outrora pertencente a outros municipios, em 1881 a fazenda 

Sao Joao e elevada a categoria de Vila. Em seguida com a autorizacao do governo da 

provincia no ano de 1882 e reahzada a eleicao da camara de vereadores. 

Atualmente em seu aspecto economico se destaca a producao da agropecuaria familiar 

e de micro e pequenas empresas comerciais, industrials e de servicos. Na agricultura e 

bastante diversificada, destacando-se a producao de algodao, milho, feijao, arroz e em menor 

escala hortifrutigranjeiros. A pecuaria gira em torno da criacao de bovinos, ovinos e caprinos. 

Industrialmente existem pequenas unidades de producao e envasamento de mel de abelha, 

metalurgica. 

O municipio de S3o Jo3o do Rio do Peixe - PB e constituida por tres distritos 

Bandarra, Gravata e Umari e poucas dezenas de pequenas propriedades, denominados 

localmente de sitios povoados que se constituem em comunidades. 

A comunidade de Timbauba, area objeto da pesquisa, e um dos sitios que eompoem a 

cidade acima, teve seu processo de povoamento a partir de 1880, quando o colono Manuel 

Soares de Matos residente no sitio Olho d'Agua a 1 km
2

 de distancia da area, adquiriu por 

meio de compra, as terras que dariam origem a comunidade. 

Originalmente as terras nao eram habitadas, constituindo um espaco de 

caracteristicas predominantemente naturais. Com a chegada dos primeiros habitantes, os 

quais eram constituidos por uma unica familia, deram inicio ao processo de transformac3o 

do habitat natural. A primeira acao em termos de interferencia na paisagem foi a retirada da 

cobertura vegetal, com objetivo de construir uma casa de taipa que serviria de abrigo. Para 

produpao do espaco, assim como para a sobrevivencia familiar, Manuel Soares de Matos 



com o auxilio dos filhos iniciam as modificacoes locais para a pratica agricola. LteoFrentlo 

assim, a intensificacao da retirada da cobertura vegetal, utilizando tecnicas e ferramentas 

rudimentares para o preparo do solo como: enxadas, rastelo, foice, machado, etc. 

Instaurando assim, o plantio de produtos alimenticio de subsistencia, como o milho feijao 

arroz e posteriormente algodao. 

A degradagao ambiental comeca a partir das primeiras interferencias com a 

derrubada da cobertura vegetal para construcao de moradias formando assim o pequeno 

povoado. Uso da terra foi se tornando a principal atividade praticada pelos moradores que 

se tornaram pequenos agricultores, e gradativamente foi sendo intensificada as atividades 

agropecuarias, a intensificacao da retirada da cobertura vegetal, para construcao de mais 

moradias, a retirada da lenha para producao de carv3o, as queimadas para o preparo da terra 

para o plantio, influenciaram intensamente para o desnudamento dos solos. Essas atividades 

aliadas a utilizacao de tecnicas inadequadas de cultivo para o plantio, desencadearam na 

comunidade de Timbauba processos erosivos, fenomenos nos quais sao detectados como o 

principais problemas da lavoura. Os indices produtivos alternadamente foram reduzindo no 

decorrer dos anos. 

Apos anos de povoamento, novas atividades agricolas foram surgindo. No ano de 

1979, o algodao teve um acentuado crescimento produtivo, o que serviu de enriquecimento 

economico para varios fazendeiros da localidade de Timbauba. Embora apos duas decada o 

plantio e acometido por pragas, levando a pratica do plantio de algodao ao seu grande 

apogeu, onde as terras sao em sua maioria abandonadas ou utilizadas para outras 

plantacoes. 

Outra atividade de destaque para o desenvolvimento local e a adocao do sistema de 

plantio de cana-de-acucar, desde 1980 ate os dias atuais, serve para a producao de rapadura, 

e comercializacao de todos os produtos advindos da producao, na qual por um dado 

momento do ano (julho a novembro), se destaca como a principal atividade economica. 

Atualmente, a desativacao de um dos principais engenhos da area, vem refletindo na queda 

na producao de implementos a partir de produtos advindos da cana-de-acucar. 

A pecuaria tambem constitui uma atividade de grande destaque na area, a criacao de 

gado e praticada desde os primeiros colonizadores, seu principal objetivo e o fornecimento 

de leite para populacao local, alem de ser comercializada para a alimentac3o da 

comunidade. Uma grande quantidade de terra e destinada a criacao de gado, principalmente 

nas areas ribeirinhas aos acudes destaca-se o plantio de capim para a alimentacao do gado. 



3.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .Aspectos Geoambientais da Area de Estudo 

A caracterizacao dos aspectos ambientais da area faz-^e necessaria para o 

entendimento das condicoes naturais que permitem a veiculacao da genese dos solos com os 

pad roes de utilizacao dos mesmos e os probiemas decorrentes destes padrdes. 

3.1.1. Geologia 

O municipio de Sao Joao do Rio do Peixe na Sub-Bacia Sedimentar de Sousa que 

forma parte da Bacia Sedimentar do Rio do Peixe
2 (ver figura 01), Esta faz parte de uma serie 

de bacias sedimentares de pequeno a medio porte, formadas pelos esforcos tectonicos que 

culmmaram com a abertura do AtlSntico Sul, no Cretaceo Inferior. 

FIGURA 01 

ESTADO DA PARAIBA 

Localizacao da Bacia Geografica sedimentar do Rio do Peixe 

Fonte: Comportamento de Bacias Sedimentares da Regiao Semiarida do Nordeste 

(Gatvao, 2005). 

2

 A bacia Sedimentar do Rio do Peixe e constderada a maior das pequenas bacias cretaceas intracratdntcas 

encravadas no cristalino do Nordeste semi-arido (TINOCO, I.M & MABESOONE, J.M., 1975) 



AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bacia sedimentar do Rio do Peixe e descontinua e composta por treYTsob=Mcias: 

Pombal, Sousa e Brejo das Freiras, sendo estas duas ultimas separadas por um intenso 

falhamento SW--NE, no qual se relaciona a fonte Termal de Brejo das Freiras (Ver Figura 02). 

Seu arcabouco estrutural e composto por dois dominios distintos, sendo o primeiro formado 

pelo complexo cristalino que iimita a bacia, constituido por roc has gramticas, gnaissicas e 

migmatiticas que corresponde a cerca de 70% das rochas aflorantes e na area de estudo e o 

segundo por diversas litologjas da seqiiencia sedimentar do Grupo Rio do Peixe. De acordo 

com Masbesoone e Campanha, (1973/1974), apud Galvao (2006, p. 4), o Grupo Rio do Peixe 

e constituido pelas formacoes Antenor Navarro (inferior), Sousa (intermediaria) e Piranhas 

(superior), as quais sSo compostas predominantemente por sedimentos terrigenos continentais 

de origem fluvio-lacustres. 

FIGURA 02 

BACIA SEDIMENTAR DO RIO DO PEIXE 

Sub-bacias 

Poirib »1 

Fonte: Geologia da Bacia do Rio do Peixe (Galvao, 2006, p. 5). 

A cidade de Sao Joao do Rio do Peixe constitui um compartimento integrante da Bacia 

Rio do Peixe. Segundo Brandao (2005, p.33), os terrenos do municipio estao inseridos em 

dois compartimentos geologicos; o primeiro corresponde as rochas do complexo Granitico-

gnaissico-migmatitico que corresponde a cerca de 70% das rochas aflorantes e o segundo, 

constituem em diversas litologias da sequencia sedimentar do Grupo Rio do Peixe, 

correspondendo a cerca de 30% dos afloramentos. 
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A formacao Antenor Navarro (Sao Joao do Rio do Peixe), possui representacao 

expressiva na bacia do Rio do Peixe. E representada predominanlemente por arenitos grossos 

a coglomeraticos (imaturos), de coloracSo creme a* avermelhados, contendo niveis de 

conglomerados e de arenitos medios a finos, estes ultimos ocorrendo mais esporadicamente 

em direcSo ao topo da sequencia. Sao comuns estratificacdes cruzadas acanaladas de medio 

porte e tabular, Galvao (2006, p. 6). 

De acordo com a figura 03, a comunidade de Timbauba esta inserida na Unidade 

Litoestratigrafica denominada de Suite Varzea Alegre composta por ortognaisse tonalitico-

granodioritico e migmatitico. Este complexo litologico aparece na area de estudo nos terrenos 

mais elevados e os solos associados a ele sSo, sobretudo os neossolos litolicos. Os aspectos 

litologicos associados as condigoes climaticas de semiaridez elaboraram solos decorrentes de 

uma pedogenese mecanica impulsionada pelo intemperismo fisico. 

Bigarella, Becker, Santos (2007, p. 310) define o intemperismo fisico ou mecanico 

como: 

a degradacao ou perda da coesao do material rochoso, separando-o em 

fragmentos de todos os tamanhos. Esse mecanismo atua principalmente nas 

regioes semideserticas ou deserticas atraves da acao de mudancas rapidas de 

temperatura. 



FIGURA 03 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GEOLOGIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEFXE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Na foto 1, e possivel identificar o processo de altera?ao da rocha, na^rraaf "hi uma 

desintegra9ao do material rochoso, provocado pela a?ao dos agentes intempericos, com isso 

os fragmentos minerals sao transportados e depositados nas areas rebaixadas possibilitando a 

ocorrencia de solos mais profundos e fertilidade relativamente alta. Nos terrenos pianos e 

baixos aparecem os solos Aluvissolos e Argissolos (Planossolos). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foto 01 * Intemperismo Fisico na comunidade de Timbauba (Elani Soares de Matos , 

2009). 

3.1.2 CMma 

O territorio ou Mesorregiao do Sertao paraibano apresenta segundo a classificacSo do 

Koopen (RADAMBPvASIL, 1981), clima AW, quente e seco com chuvas de verao e outono. 

Embora aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA precipita96es nao sejam pequenas com medias em torno de 800 mm a 

irregularidade da mesma da lugar as caracteristicas de aridez semelhantes ao BSH, ocorrendo 

anos de periodo chuvoso ausente. 

Para Ab' Saber (2003, p. 15), os sertoes nordestinos nao escapa a um fato peculiar a 

todas as regioes semiaridas do mundo: a variabilidade climatica. Assim a media das 

precipita9oes anuais de uma localidade qualquer serve apenas para normatizacao e referencia, 
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em face de dados climaticos obtidos em muitos anos. O mesmo autor afirmaque nao e 

diferente no dominio das caatingas, em alguns anos as chuvas chegam no tempo esperado, 

totalizando, as vezes, ate dois tantos a mais do que a media das precipitacoes da area 

considerada. Entretanto, na seqiiencia dos anos, acontecem alguns dentre eles em que as 

chuvas se atrasam ou mesmo nao chegam. 

A pluviometria anual com relacao a cidade de Sao Joao do Rio do peixe e em media 

450 mm respectivamente, podendo ocorrer diminutas variacoes no decorrer dos anos. Neste 

cenario, a escassez de agua constitui um forte entrave no desenvolvimento socioeconomic e, 

ate mesmo a subsistencia da populacao. A ocorrencia das secas e seus efeitos catastroficos sao 

por demais conhecidos, e remontam os primordios da humanidade. Embora contrario a isso, 

nos ultimos 8 anos de acordo com dados da EMATER_PB (2009), houve um acrescimo nos 

indices pluviometricos no municipio de Sao Joao do Rio do Peixe, e o que mostra os dados 

exibidos no grafico 1. 

A comunidade de Timbauba por estar inserida neste unidade sertaneja, apresenta um 

clima tropical semiarido, caracterizado por apresentar apenas duas estacoes climaticas durante 

o ano: estagao seca e chuvosa. Sua insercao na area do poligono das secas caracteriza um 

regime pluviometrico marcado por extrema irregularidade de chuva tanto no tempo como no 

espaco. 

Na area de estudo ha um precario monitoramento climatologico. Com excecao feita a 

precipita9oes, os demais dados sao escassos. Essa carencia de dados so podem ser supridos 

por tres estacoes metereologjcas localizadas nas proximidades da area de estudo (S&o 

Gon9alo, Coremas, Triunfo) que fornecem alguns dados referentes aos fenomenos locais. 
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SED E DO MUNICFPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pr e ci p i t acoe s - 1990/ 2009 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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625 784 1.063 613 990 988 1.096 992 590 830 1.362 497 1.017 780 1.085 659 1.173 650 1.4491.313 

Fonte: Emater-PB, 2009 
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As temperatures mais baixas correspondem aos meses de junho e julho, n\e«̂ i#q,<#"\7 

media fica acima de 25° C, a variacao termica e pequena atingindo 29° C entre os meses de 

outubro a novembro. A Tabela 01 mostra os dados da estacao metereologica do Perimetro 

Irrigado de Sao Gonealo, localizado a poucos quildmetros da comunidade de Timbauba -

Sao Joao do Rio do Peixe. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TABELA 01 

ESTACAO METEREOLOGICA DE SAO GONCALO 

Temperature, Precipitacoes, Evapotranspiracao 

MESES 

TEMPERATURA (°C) 
MAXIMA MINIMA 

PRECIPITACAO 
(mm) 

EVAPORACAO 
(mm) 

Janeiro 33,5 21,5 182,3 205,6 

Fevereiro 32,3 22,1 244,7 189,1 

Marco 31,1 22,2 163,1 164,4 

Abril 31,0 21,9 317,9 162,8 

Maio 30,5 20,1 115,8 150,8 

Junho 30,6 19,5 35,3 175,6 

Julho 31,5 19,1 11,9 208,9 

Agosto 33,0 20,3 26,0 240,1 

Setembro 35,1 21,1 0,8 290,2 

Outubro 35,4 21,7 21,3 283,8 

Novembro 34,7 22,4 44,8 271,4 

Dezembro 32,4 21,4 196,1 195,4 

FONTE. Dossie Arnbiencia_ Sao Joao do Rio do Peixe, (1991) 

Os dados fornecidos acima demonstram que as menores temperatures estao entre os 

meses de maio e agosto, e as elevacdes ocorrem principalmente entre os meses de outubro a 

dezembro, destacando as maiores incidencias de raios solares. Mediante a influencia dos 

raios solares, a evapotranspiracao potencial da area de estudo supera os indices 

pluviometricos. As maiores umidades ocorrem, em media, nos meses de fevereiro a maio 

(estacao chuvosa), em contra partida entre os meses de setembro, outubro e novembro 

corresponde os mais secos. 

As caracteristicas climaticas da area influenciam diretamente na formacao dos solos 

pouco profundos e pedregosos que do ponto de vista agricola sao vulneraveis aos processos 

erosivos quando utilizados de maneira inadequada. A retirada da cobertura vegetal as alias 
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temperaturas regulam a intensidade do intemperismo das rochas, reffetu^t6' <j[i0/ 

desenvolvimento dos organismos e, consequentemente, a distin9ao entre os horizontes, 

incidindo assim, diretamente nas modifica^oes o solo. As primeiras chuvas apos o longo 

periodo de estiagem provocam a ruptura dos agregados causando o aparecimento de diversos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tipos de erosoes. Os solos dessas regioes vao se tornando pouco profundos, e menos ferteis, 

refletindo diretamente no desenvolvimento dos vegetais, como tambem em profundas 

mudan^as na paisagem geografica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.3 Geomorfologia 

O nordeste brasileiro apresenta um relevo peculiar, marcado por vastas depressoes 

intermontanas ou interplanalticas, segundo Ab' Saber (2003, p. 30), esses fendmenos 

oriundos de pediplanacao, designada como process© de desenvolvimento de areas aplainadas 

que ocorrem em regioes aridas ou semiaridas no decorrer do periodo Terciario e Quaternario, 

decorrente das concedes climaticas de semi aridez. 

No contexto regional, o dominio das depressSes interplanalticas e intermontanas 

nordestinas limita-se a leste pelo Planalto da Borborema, a oeste pela Serra da Ibiapaba, ao 

norte pelos Tabuleiros Costeiros e ao sul pela Chapada Diamantina (AB'SABER, 1974 apud 

BRANDAO, 2005, p. 44). Na area do sertao onde ocorrem esses tipos de depressoes, e 

marcada por varios niveis de erosao, a influencia climatica e um fator determinante para os 

processos fisicos intempericos responsaveis pela erosSo diferencial demonstrada nas 

geoformas que compoem a morfologia residual da area. 

De acordo com Brandao (2005, p. 44) o processo de forma9ao do relevo do sertao 

nordestino baseia-se no modelo evolutivo relacionado aos processos de pedipIana9So: 

pressupondo a existencia de um nivel de base. Neste caso especifico o nivel de base seria o 

proprio Rio do Peixe, onde as vertentes recuam paralelamente a si mesma; os sedimentos 

originados desse processo dao origem aos pedimentos depositados entre o sope da vertente e o 

leito fluvial; a coalescencia dos pedimentos, associados as planicies aluviais, formam o 

pediplano de Souza. 

Regionalmente, a bacia do rio do Peixe encontra-se em uma zona deprimida, 

conhecida como Depressao Sertaneja, que e limitada pelas serras que se elevam ao sul, ao 

norte e a oeste, nas fronteiras com os estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceara, 

respectivamente. As que se formam ao norte e a oeste constituem o chamado Planalto 



Residual Sertanejo. Estas serras apresentam cotas variantes em torno de 700 m ^ ^ n e ^ os 

grandes divisores regionais de bacias hidrograficas (GALVAO et al, 2005, p. 9). 

A cidade de Sao Joao do Rio do Peixe, no Diagnbstico do Municipio3 (2005), no qual 

esta inserida a comunidade de Timbauba, area especifica de estudo, afirma que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o municipio esfa inserido na unidade geoambienfal da Depfessao Sertaneja, e 

representa paisagem ripica do semi-arido nordestino, caracterizada por uma 

superficie de pediplanasao bastante monotona, relevo predominantemente 

suave-ondulado, cortada por vales estreitos, com vertentes dissecadas. 

Elevacdes residuals, cristas e/ou outeiros pontuam a linha do horizonte. 

Esses relevos isolados testemunham os ciclos intensos de erpsao que 

atingiram giande parte do sertao nordestino. 

Atualmente, os topos e encostas das eleva9oes residuais encontram-se destituidas da 

cobertura vegetal primitiva que foram substituidas inicialmente pelas culturas do algodao, 

milho e feijao e, posteriormente abandonadas. 

3.1.4 Solo 

O processo de formacao dos solos esta vinculada a associapao de diversos elementos. 

A existencia dos diferentes tipos de solos e controlada por cinco fatores, tais como: clima, 

orgaftismos, material de origem, relevo, e idade da superficie do terreno. O clima e os 

organismos vivos sao os "fatores ativos", que durante um determinado tempo e em certas 

condi9des de relevo, agem diretamente sobre o material de origem que e fator de resistencia 

passive Em certos casos, um desses fatores tern maior influencia sobre a forma9ao do solo do 

que os outros, Contudo, e em geral, qualquer solo e resultante da acao combinada de todos os 

fatores de forma9ao (LEPSCH, 2002 p. 50). 

Especificamente no municipio de Sao Joao do Rio do Peixe, onde esta inserida a area 

de estudo, como dita anteriormente, os solos resultam de processos interativos entre litologia 

e os aspectos climaticos de semiaridez que geraram altera95es de ordem fisica, resultando em 

solos com caracteristicas especificas, tais como pouca profundidade e pedregosidade. A foto 

02 mostra um intenso processo de intemperismo fisico que ocorre na area, na qual as 

3 CPRM - Servico Geologico do Brasil. Projeto de Cadastro de Fontes de Abastecimento por Agua Subterranea. 

Diagnostico do municipio de Sao Joao do Rio do Peixe.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estado da Paraiba/ Org [por] Joao de Castro 

Mascarenhas, Breno Augusto Beltrao et ai. Recife: CPRM/PRODEEM, 2005. Projeto de Cadastro de Fontes de 

Abastecimento por Agua subterranea, estado da Paraiba. 



Foto 02zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Solo raso e pedregoso no municipio 

(Elani Soares de Matos 2009) 

De acordo com o levantamento Exploratorio de Solos do Estado da Paraiba (1972), o 

municipio de Sao Joao do Rio do Peixe e constituido por quatro tipos de solos: Planossolos 

natricos (antes denominado solonetz solodizado), Luvissolos cromicos (antes designados 

Bruno nao calcicos), Argissolos vermelhos eutroficos (antes conhecidos como podzblicos 

vermelho-amarelos eutroficos) e Vertissolos (Ver Mapa 02). 

Os planossolos sao caracterizados por uma drenagem deficiente, possuindo horizonte 

Bt, argiloso, de densidade aparente elevada e semipermeavel. Sua posicao, na maioria dos 

casos, em topografia plana ou quase plana, favorece ao acumulo de agua durante parte do ano, 

caracterizando um ambiente redutor (excesso de agua). Em funcao da variacao do leneol 

freatico, o solo intercala eondicSes redutoras com ambientes de oxidacao, responsavel pela 

coloracao mosqueada que o horizonte B comumente apresenta (CUNHA e GUERRA 1998, 

p. 186). 

Os Brunos nao Calcarios por sua vez, compreende os solos pouco profundos e/ ou 

rasos, com horizontes B textural (Bt) de coloracSo avermelhada viva, atividade de argila e 

saturacao de bases muito altas. O horizonte A e, em geral, fracamente desenvolvido e de 

estrutura maciea. Sao solos de sequeneia de horizontes, preferencialmente, do tipo A, Bt e C e 
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a transicao do horizonte A para o Bt e, em geral, abrupta (GUERRA E CUNTIA72O06, p. 

102). 

A classe dos Podzolico Vermelho Amarelo apresenta horizonte diagnostico B textural 

com seqiiencia de horizonte A, Bt, e C ou A, E, Bt e C. Os horizontes sao bem diferenciados e 

apresentam nittdo gradtente texturai, cujo incremento de argila do horizonte A para o Bt e 

facilmente perceptive!. A textura, atividade de argila e fertilidade natural e muito variavel 

(GUERRA e CUNHA, 2006, p. 98). 

E por ultimo os Vertissolos que segundo Cunha e Guerra (2003, p. 189), caracterizam-

se por apresentar um horizonte C vertico, de estrutura mais comumente prismatica, podendo 

set em blocos ou paraleiepipedica, com forte grau de desenvolvimento, assentado diretamente 

sob o horizonte A. O teor de argila nao varia muito em profundidade, sendo sempre superior a 

30%. Os argilominerais predominantes sao do tipo 2: 1 (grupo das esmectitas), expansiveis e, 

portanto responsaveis pela contra?ao, durante o periodo de seca, e expans5o, na epoca 

chuvosa. Esses movimentos de contracao e expansao geram o aparecimento de fendas 

profundas e periodicas (na epoca da estiagem) e de superficie de fricciio tipicas, resultantes do 

deslocamento do material argiloso (Ver Mapa 02). 

De acordo com (Mapa 02) a comunidade de Timbauba e composta por uma tipologia de 

solo unica, denominado como Bruno nao calcico, o qual de acordo com as caracteristicas 

descritas acima, situa-se nas porcoes intermediarias do relevo, alem de pouco profundo ou 

raso apresentam susceptibilidade a erosao. 



MAPA 02 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SOLOS DO MUNICfPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE 

Fonte: Levantamento Exploratdrio-Reconhecimento de Solos do estado-PB(1972) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quanto a suscetibilidade de eros2o dos solos, Brandao, 2005, p. 62 afirfaa^ber-os 

solos de textura mais arenosa sao mais susceptivel a erosao do que os solos de textura argilosa 

e mais estruturados que os arenosos. Associado a esse fator, os solos mais rasos sao mais 

sujeitos aos processos erosivos do que os mais profundos. O fator de declividade tambem 

contribui determtnantemente para o grau de erodibilidade dos solos: maior declividade 

propicia maior erodibilidade. 

O processo de ocupacao antropica e uma das principais causa das modificacoes que 

ocorrem nos solos, principalmente atraves das atividades agricolas, onde as praticas utilizadas 

pelos agricultores prejudicam o desempenho do natural da terra. Alguns tipos de solos 

apresentam caracteristicas fisicas susceptiveis ao sistema de etosflo (Ver Foto03), nos quais a 

uma influencia natural tambem e fator determinante na degradacao, para uma melhor 

uti lizacao desses faz-se necessario a utiiizacao de praticas de cultivo que possam mitigar ou 

reduzir os indices degradacionais, proporcionando nSo so aos solos o equilibrio natural, mas 

tambem ao meio ambiente como um todo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foto 03 - Erosao de solo na comunidade de Timbauba 

(Elani Soares de Matos, 2009). 

3.1.5 Vegetacao 

As condic6es climaticas de semi aridez determinam efeitos marcantes sobre a 

vegetacao. A caatinga e o principal ecossistema de toda regiao Nordeste, estendendo-se pelo 

dominio de climas semi-aridos. O termo caatinga originario do tupi-guarani significa mata zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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branca, devido ao processo de caducifolia no periodo de estiagem, se destaca'-pdt .serum 

bioma unico, apresentando grande variedade de especies vegetais e animais. 

A vegetacao mais importante e onipresente no bioma da caatinga e a Savana Estepica, 

que retrata em sua fisionomia decidual e espinhosa, pontilhada de cactaceas, e bromeliaceas, 

os rigores da seca, do calor e luminosidade tropicais. A savana estepica nordestina abrangente 

as varias formacoes vegetacionais do tipo estacional-decidual, com estratos arboreo e 

gramineo-lenhoso periodico e com numerosas plantas suculentas, sobretudo cactaceas. As 

arvores sao baixas, raqutticas, de troncos delgados e com esgalhamento profuso (D3GE, 2004 

apud SANTANA, 2007, p. 42). 

A vegetacao do bioma e extremamente diversificada. De acordo com Brandao (2005), 

"as diferenciaeoes fisiograficas e floristicas das caatingas estao diretamente relacionadas as 

caracteristicas edafo-climaticas. As fisionomias da caatinga ocorrem em tempos e espacos 

diferentes, provocando grandes contrastes entre os periodos secos e chuvosos". 

Na longa estiagem os sertoes funcionam, muitas vezes com semidesertos nublados, E 

de repente, quando chegam as primeiras chuvas, arvores e arbustos de folhas miudas e 

miiltiplos espinhos protetores entremeados por cactaceas empoeiradas, tudo reverdece. A 

existencia de agua na superficie dos solos, em combinacao com a forte luminosidade dos 

sertoes, restaura a funcionalidade da fotossintese (AB' SABER, 2003). 

A area da bacia do rio do Peixe tern uma vegetacao tipicamente de caatinga arboreo-

arbustiva, densa, caracterizada por possuirem vegetais de aspectos raquiticos lenhosos, 

composta de arbustos e subarbustos espinhosos, que se adaptam ao clima semiarido tipico 

da regiao (GALVAO et al, 2005, p. 8). 

No municipio de S3o Joao do Rio do Peixe parte territorial desta bacia, 

especificamente em Timbauba, ha uma grande diversidade de especies vegetais caracteristica 

das areas da caatinga. 

Nas fotos 2 e 3 abaixo, observa-se alguns extratos vegetais tipicos do bioma da 

caatinga, onde no primeiro caso ha predominancia do tipo arboreo, com arvores de 8 a 12 m 

de altura, num segundo momento destaca-se o arboreo-arbustivo, os arbustos de 3 a 4 metros, 

e arboreo de 7 a 8 metros de altura. 



Foto 04zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Caatinga Arborea na comunidade de Timbauba 

(Elani Soares de Matos, 2009) 



Foto 06zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Extrato arbustivo (2 a 5 metros de altura), Timbauba. 

(Elani Soarcs dc Matos, 2009). 

Foto 07 - Carnauba (nativa de areas de solos salinos) Timbauba. 

(Elani Soares de Matos, 2009). 

A cobertura vegetal predominate na area at£ o momento de sua colonizaeao era 

constituida de mata fechada, onde as acftes humanas pouco haviam sido desenvolvidas, 

apresentando diversas especies caracteristica da caatinga, do tipo arboreo e arboreo-arbustivo, 

com destaque para as de grande predominancia na area. 

O quadra 01 descreve as diversas especies vegetais existentes na area desde o processo 

de colonizaeao ate os dias atuais, dentre as quais pode-se destacar algumas delas que com a 
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influencia da acao antropica entraram em processo de extincao como a T i m b a u b a ^ J.a*5ba. 

Incorporada a vegetacao natural ha ocorrencia de algumas especies frutiferas com a bananeira, 

goiabeira, mangueira, siri, entre outras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADROl: 

ESPECIES VEGETAIS NATIVAS DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA. 

Nome Cientifico Nome Popular 

Lythraea brasiliensis Aroeira 

Copernicia prunifera H.E moore miller Carnauba 

Amburana cearensis Cumaru 

Coccoloba latifblia lam Cajueiro-Bravo 

Caesalpina sp Catingueira 

Tabebuia alba Ipe (Pau d'arco) 

Pithecolobium tortum Jurema 

Ziziphus joazeiro Juazeiro 

Avdendron tenellum Louro amarelo 

Croton hemiargyreus muel Marmeleiro 

Combretum sp Mufumbo 

Aspidosperma pirifolium Pereiro 

Cereus jamacaru Mandacaru 

Caesalpina sp Pau-Terro 

Croton campestris Velame 

Fonte: Elani Soares de Matos, 2009. 

Entre as especies vegetais nativas, a Timbauba de porte arboreo e com cerca de 8 a 12 

metros de altura era a mais representativa, dai o nome do lugar. Atualmente encontra-se em 

pleno estado de extincao, devido ao desmatamento acelerado que ocorreu desde as primeiras 

derrubadas da mata primitiva. A especie vegetal de maior destaque na area, que serve como 

elemento indicador do desmatamento das terras e a predominancia da Jurema, encontrada em 

todas as partes da comunidade (Ver Foto 08). 

Com relacao as especies animais existentes na area quando surgiram os seus primeiros 

habitantes, a fauna era earaeterizada como uma das mais ricas, devido a grande diversidade de 

animais, contava com a presen?a de animais que por influencia da acao antropica, encontra-se 



em pleno processo de extmcSo, as quais pode-se destacar: a onca, tatus, raposas, veades;'entre 

outros. Alem de diversas especies de repteis, cobras de diversos tamanhos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foto 08 - Especie vegetal de grande predominancia na area. 

(Elani Soares de Matos, 2009) 

A vegetacao predominante das areas semi-aridas apresenta caracteristicas peculiares 

que sao favorecidas pelas condicoes climaticas, os baixos indices de precipitacoes e 

elevados indices de evaporacao proporcionam a cobertura vegetal um aspecto diferenciado 

de outros biomas, cor esbranquicada, queda as folhas em determinada epoca do ano, s3o 

caracterizados como processos naturais. Porem, esses processos de ordem natural 

associados a relirada da cobertura vegetal, queimadas, ou oulros processos anlropicos como 

ocorre na area de estudo vem ocasionando danos irreversiveis aos solos, provocando seu 

desnudamento expondo-os aos fendmenos intempericos. 

3.1.6 Recur sos Hidricos 

A rede hidrografica da bacia do Rio do Peixe e constituida pelo rio Piranhas e seus 

afluentes, dentre os quais, se destaca o Rio do Peixe. O rio Piranhas envolve uma rede de 

drenagem dendritica ate encontrar o Rio do Peixe, passando a partir dai a ser consequente 

com seu curso, sendo regido pelo mergulho das camadas. Os cursos de agua da bacia Piranhas 

- A^u, inclusive os da bacia Rio do Peixe escoam em regime irrtermitente. O dominio da area zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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da bacia sedimentar, contudo, a durafao do escoamento fluvial se amplia,>>,so^'|,ieit6 da 

restitui^ao do sistema do aquifero (GALVAO 2005, p. 8). 

Conforme Brandao (2005, p. 74), as nascentes do Rio do Peixe localizam^se na Serra 

do Padre, municipio de Uirauna. Ao longo de seu curso recebe significantes contributes de 

onze sub-bacias; sete delas a margem esquerda: Riacho Poeo Dantas, Riacho Morto 2, Riacho 

das Araras, Riacho da Serra, Riacho Boi Morto, Riacho do Acude do Chupadouro, Riacho 

Morto 1, as outras quatro a margem direita. Riacho Condado, Riacho Jussara, Riacho 

Carcare, Riacho Ze Dias, desaguando finalmente na confluencia com o Rio Piranhas, 

municipio de Aparecida. 

De acordo com o Dossie Ambiencia, SSo JoSo do Rio do Peixe4, (1991, p. 28), a 

hidrografia municipal apresenta-se da seguinte forma, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os principals rios que banham o municipio de Sao Joao do Rio do Peixe, 

Carcare\ e Santo Antdnio, alem de diversos riachos de menor porte que 

completam a rede de drenagem. Os principals reservatorios e o acude de 

Piloes, com capacidade para 13.000.000 m \ utilizando basicamente para a 

irrigacao da cultura de arroz e o acude Chupadouro, com capacidade para 

3.000.000 m3 destinado ao abastecimento da cidade. Entre outros acudes de 

menor capacidade, lais como: calingueira, senote, vaizinha, Balsamo. 

A comunidade de Timbauba, pertencente a Sao Joao do Rio do Peixe - PB, apesar de 

nao ser banhada por rios, possui uma hidrografia semelhante a de todo o municipio. Um 

levantamento realizado na area registrou a existencia de diversoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a9udes,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D090S amazonas, 

0090s artesianos. 

A comunidade acima citada e composta por cerca de 9 a9udes, sendo que 2 deles sao 

considerados os maiores, 6 dos a9udes existentes sao permanentes, e os demais secam durante 

a estiagem. A foto 09 mostra um dos principals a9udes de maior destaque da comunidade, que 

serviu como abastecimento local por varios anos. 

4 DOSSIE DE AMBIENCIA_ Registrado com Direitos Autorais no CONFEA sob n°. 488, em 

31/07/91, publicado no DOU em 05/08/91 e amparado pela Lei n° 5.988 de 14/12/1973. O CEDAC 

esta autorizado pelo detentor da metodologia, Prof. Dr. Jose Sales Mariano da Rocha, para utiliza-la 

no Estado da Paraiba. 



Foto 09zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Acude de aguas permanente na comunidade de Timbauba 

(Elani Soares de Matos, 2009) 

Com relacao aos pocos existentes na area somam-se 14 pocos amazonas, no qual se 

destaca 1 deles, pelos seu sistema de abastecimento fornecido a comunidade de Timbauba, no 

decorrer do ano, destaca-se tambem 11 artesianos (poco com profundidade de 25 a 40 m de 

profundidade), onde 1 desses e constituido por um teor de grande salubridade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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IV CAPfrULO - CENARIO ATUAL DE TIMBAUBA: O USO DA TER*A»E''A 

DEGRADACAO DO SOLO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 sistema agropecuario do municipio de Sao Joao do Rio do Peixe - PB e uma heranca 

do periodo de colonizaeao, no que diz respeito aos sistemas de plantio, que envoivem o 

cultivo do milho, do feijao, do arroz, algodao e hortigranjeiros. Devido ao incremento de 

tecnicas de irrigacao, os dois ultimos, diferenciam do padrao utilizado nas demais culturas. 

Quanto a pecuaria, esta se desenvolve nos mesmos padroes extensivos de quando foi 

introduzida nos sertoes nordestinos. Destaca-se a criacao bovina, caprina e ovina. 

As principais culturas desenvolvidas na Comunidade de Timbauba e o cultivo do 

milho, feijao, arroz e o plantio do algodao. Os solos do municipio, apesar de algumas 

limttacdes, apresentam aptidao ao uso agrfcola. Porem, o uso inadequado atraves de tecnicas 

rudimentares vem alterando o equilibrio dos solos, tornando-os limitado para agriculture, Os 

diferentes tipos de solos da area em estudo formam um mosaico de terras ferteis do ponto de 

vista quimico, que apesar de pouco profundos sao em sua maioria ricos em elementos 

nutritivos as plantas. As atividades atraves das quais os cultivos sao estabelecidos, constituent 

fator de condicionamento de maior ou menor mobilidade dos solos da area. 

4.1 - Principais Tipos de Culturas Desenvolvidos na Area de Estudo 

O sistema de producao de agricola implantado na comunidade de Timbauba, consiste 

na plantacao de varias culturas como a do feijao, do milho, do arroz, da cana de acucar e em 

menor escala, o algodao. O plantio do Feijao, considerado alimento basico dos habitantes 

locais e realizado somente no periodo chuvoso, entre os meses de Janeiro a marco, nao 

somente pela disponibilidade de agua, como tambem peios niveis de oscilacao de 

temperatures, pois, tanto as altas como as baixas temperatures afetam o desenvolvimento do 

feijoeiro. De acordo com o tecnico agricola que assiste os agricultores da Comunidade de 

Timbauba [...] "para um melhor desenvolvimento dessa cultura, os solos devem apresentar 

diversas caracteristicas especificas: solos soltos, leves, profundos e bem drenados, com pH 

entre 6,0 e 7,0". Alem de ser um produto sensivel a presenca do aluminio. As terras utilizadas 

para o plantio localizam-se nos topos das areas elevadas, nas encostas e meia encostas. 

Outro produto agricola de grande importancia, cultivada pelos pequenos agricultores, e 

o milho, considerado como um dos principais cereals existentes, e tambem um dos mais 

significativos a nivel local. A planta tem uma altura variavel de 2 a 3 metros de altura. As 



elevadas temperaturas e a distribuicao irregular das precipitacoes do periodo chuvb§o*pode ser 

fator limitante para a producao anual. O seu plantio ocorre geralmente nos meses chuvosos, 

entre Janeiro a abril e os diversos niveis de producao dos graos variam de acordo com as 

variacoes pluviometricas, condicoes de solos e manejo. Em condicoes favoraveis, o ciclo de 

desenvolvimento do milho e de aproximadamente 140 dias de duracao, sendo que a colheita 

se da apbs o periodo de seis meses. Assim como o feijoeiro, as terras utilizadas para o plantio 

da cultura do milho localizam-se nos topos das areas elevadas, nas encostas e meia encostas. 

O cultivo do arroz tambem se destaca como atividade agricola na area, por ser uma das 

principais fontes alimenticias dos habitantes locais. E um tipo de cultura de ampla adaptacao, 

podendo ser implantada em regiSes com caracteristicas climaticas bem diversificadas, 

principalmente em regioes de medias temperaturas entre 20 a 35 C° durante seu ciclo 

vegetativo. O solo para o plantio do arroz deve apresentar uma camada pouco permeavel 

abaixo das raizes, alem da camada superficial bem estruturada e porosa que permita facil 

drenagem do excesso d'agua, possibilitando as operacSes culturais e uma reoxigenacao 

suficiente da camada explorada pelas raizes. O periodo de plantio da rizicultura corresponde 

os meses chuvosos dezembro a abril, desenvolvendo principalmente nas terras baixas 

denominadas de baixios (Ver Foto 10), areas das plantacbes de arroz, podem se constitui por 

um determinado tempo em terras alagadas, na qual a cultura fica submersa por um longo 

periodo de tempo. 

A foto 10 mostra a terra de baixio logo a colheita da rizicultura, lugar propicio para a 

plantacao de arroz na comunidade de Timbauba, o solo apresenta um elevando teor de 

degradacao devido a utilizacao anual sem a implantacao do manejo adequado. 



Foto 10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Terras baixas utilizadas para o cultivo do arroz na area de estudo. 

(Elani Soares de Matos, 2009) 

Como fonte de renda comunitaria, os pequenos agricultores adotam a plantacao de 

cana-de-acucar, a planta e a principal materia prima para a fabricacao da rapadura, mel e de 

outros produtos, passando por um processo de transformacao nos engenhos, e posteriormente 

sao comercializados em outras localidades adjacentes. Na area e uma cultura cultivada nos 

baixios, preferencialmente em solos argilosos vermelho-amarelos e em areia quartzosa, 

ocupam varias terras contiguas, isolando ou suprimindo as poucas areas matas, estando muito 

ligadas ao desmatamento. A cana-de-acucar e colhida entre os meses de junho e novembro 

(VerFotoll) . 

Alem da plantacao da cana-de-acucar como fonte de renda local, e encontrado em 

proporcoes territoriais bem menores o cultivo do algodao, apesar de seu declinio ha varias 

decadas, a comunidade vem adotando essa pratica agricola, Sao plantados nas areas mais 

baixas, utilizando tecnicas produtivas bem rudimentares, impossibilitando o pleno 

desenvolvimento dos solos refletindo nessa plantacao. 



Foto 11zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Plantio de cana-de-acucar em Timbauba 

(Elani Soares de Matos, 2009). 

4.2 O Uso Tecnicas Agricolas e o dos Recursos Naturais em Timbauba 

O uso da terra para a producao agricola na comunidade de Timbauba e fruto da 

utilizacao de diversas tecnicas de prepare do solo. As tecnicas agricolas desenvolvidas na area 

constituent um conjunto de metodos praticos essenciais no cultivo dos vegetais. As 

caracteristicas ambientais locais refletem a influencia das diversas ayoes humanas em 

detrimento do uso dos solos, os quais apresentam-se em sua maioria desprovidos de 

cobertura vegetal, expostos aos agentes intemperies. 

Foto 12 - Solo desprovido de vegeta9ao na area de estudo. (Elani Soares de Matos, 2009). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sc\^- ^ r-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA x zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A retirada da cobertura vegetal constitui a primeira atividade empreendtda'pelos 

pequenos agricultores rurais do povoado acima citado, com a utilizacao de instrumentos 

rudimentares e incisivos, iniciam^se um processo de corte e derrubada das especies vegetais 

(Ver Foto 13), ora utilizando o rocado, deixando no solo as raizes das plantas, como tambem 

desenvolvendo a arrancada de parte de suas raizes. 

Foto 13 - Corte e retirada da vegetacao em Timbauba 

(Elani Soares de Matos, 2009). 

Apos o rocado e a retirada das raizes das plantas, e praticada a queima de todo o 

material depositado sobre o solo da area (Ver Foto 14). As queimadas ocorrem 

constantemente nos periodos secos, principalmente entre os meses de setembro a dezembro, 

epoca do ano que as terras aptas para a adocao do sistema agricola, devem regularmente ser 

preparadas objetivando a permanencia de solos "limpos". O despreparo de muitos agricultores 

influencia nao so a queima de suas areas, como tambem, de lodo o espaco conlinuo nos 

arredores de suas terras. 



Foto 14zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Pratica das queimadas na comunidade de Timbauba 

(Elani Soares de Matos, 2009). 

Alem da queimada usada como tecnicas de preparo dos solos para a instala?ao das 

culturas, os agricultores acabam contribuindo para a propagacao do fogo fora dos locais 

demarcados para a plantacao, de acordo com foto 15 abaixo da area de estudo as queimadas 

acaba ocasionando verdadeiros impactos ambientais na area, destruindo varias especies 

vegetais, animais, e destruindo a camada superficial retirando a materia organica dos solos. 

Foto 15 - As queimadas fora das areas de plantio 

(Elani Soares de Matos, 2009) 
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O extrativismo tambem constitui uma pratica de grande intensidade na areVdeJesttrdo. 

O uso dos recursos naturais, a exemplo da lenha que serve de fonte enegertica, e desenvolvido 

quando a maior parte madeira extraida e utilizada na producao do carvao que supri as 

necessidades domesticas e dos engenhos de rapadura que incrementa o comercio local. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foto 16 - Extracao de lenha no povoado de Timbauba 

(Elani Soares de Matos 2009) 

A pratica do arado constitui outra tecnica a qual os solos sao submetidos, e uma 

atividade que utiliza diversos instrumentos, tanto com o auxilio do homem como de animais, 

a exemplo dos cultivadores manuais, como tambem no uso de maquinas pesadas (tratores). A 

utilizacao do arado, embora essa nao seja desenvolvido em todos os solos, especificamente 

em baixios, e considerado pelos produtores rurais do povoado de Timbauba como atividade 

essencial e consecutivamente utilizada no periodo de preparacao das terras para o plantio das 

culturas anuais. 

Com a chegada das primeiras chuvas, da-se inicio a etapa de plantio. Nas areas de 

baixios e desenvolvida a plantacao do arroz, e cana-de-acucar, onde a terra e cavada 

manualmente, ou com o auxilio de pequenos instrumentos que abrem as covas em fileiras. 

Logo apbs o plantio da rizicultura, e praticada a aplicacao de adubos quimicos, alem da 

utilizacao de produtos tdxicos no controle de pragas e ervas daninhas nos qu^s podemos 

destacar: adubos quimicos a base de sulfato de amonia, ou ureia; herbicidas mais usados o 

propanil, tordon; e os inseticidas fosforados sistemicos ou nao. Durante o periodo chuvoso as 

plantacoes de arroz ficam temporariamente inundadas permitindo o contato da agua rica em 

adubos quimicos com o solo, isso acarreta a contaminacao das terras agricultaveis. 
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A policultura tambem se constitui como tecnica exercida na area de estudo, aTtrave'Sfda 

associacao de culturas, o milho e feijao, sao simultaneamente semeados e enfileirados num 

dado espaco, principalmeme em relevos mais altos, ou ondulados, o que constitui um grande 

impacto aos solos devido aos efeitos das chuvas, atraves do processo de lixiviacao e tambem 

do transporte da materia organica para as areas mais baixas. 

Alem de todas as tecnicas utilizadas para o cultivo, e estabelecida pelos pequenos 

agricultores rurais a atividade da pecuaria extensiva. Apos a epoca da colheita as terras sao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

utili2adas para a criacao bovina o que vem causando o depauperamento do solo. A retirada da 

cobertura vegetal, o pisoteio do gado, sao fatores que contribuem para degradacao dos solos, e 

principalmente no processo de compactaea© das areas destinadas a criacao animal, como 

mostra a foto abaixo. 

Foto 17 - Criacao bovina nas areas da comunidade de Timbauba. 

(Elani Soares de Matos, 2009) 

4 3 PercepcSo dos Pequenos Agricultores Rurais de Timbauba Frente a Queda de 

Produtividade. 

As condicoes quimicas e fisicas dos solos refletem o grau de degradacao ocorrida na 

area, essas caracteristicas sao proporcionadas em decorrencia tanto das condicoes climaticas, 

como do manejo inadequado. Isto e percebido atraves das entrevistas aplicadas aos pequenos 

agricultores da comunidade de Timbauba que constituiram o universo 30% dos entrevistados. 

Residentes a mais de 3 decadas eles vem exercendo anualmente as mesmas tecnicas de 
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desenvolvimento da agricultura familiar para a producao de subsistencia. Em entrevisfa ao 

senhor Valdemar Soares, pequeno agricuftor rural da area, afirma que, 

a mais de 50 anos venho utilizando as mesmas terras, e as mesmas tecnicas 
para o desenvolvimento da agricultura familiar, adotando o plantio do milho, 
feijao, arroz, cana-de-acucar, alem do plantio do algodao que a 12 anos a 
maioria dos pequenos produtores nao plan tarn mais. Com o decorrer dos 
tempos algumas areas foram sendo abandonadas devido a baixa 
produtividade da terra. 

Nos ultimos anos verificou-se uma grande oscilacao na producao de culturas. Os 

indices de producao de grabs de acordo com as informacoes coletadas pelos pequenos 

agricultores rurais da comunidade variant anualmente, e o que afirma o pequeno produtor 

rural Sizenildo, 

o total de sacas em graos que produzo anualmente varia com o passar dos 
anos, no decorrer de alguns deles a safra apresenta uma diminuicao muito 
grande na producao, no qual retiro da terra cerca dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 30 sacas de graos, e em 
outros ocorre um excedente chegando a produzir 50 sacas anuais. 

De acordo com o processo de percepcao dos pequenos produtores rurais, precisamente 

nos anos de 2001 a 2004 houve uma frustracao da safra, definidas tanto pelos periodos de 

estiagem como tambem do uso indevidos das terras. Porem nos anos subseqiientes entre 2005 

a 2009, houve grande mudanca na produtividade, variando os indices de graos dos tipos das 

diversas culturas. 

A queda da producao de grao na comunidade de Timbauba e vista pelos pequenos 

agricultores rurais, como reflexo do uso inapropriado das terras. E o que destaca o pequeno 

agricultor rural Soares, 

a diminuicao da producao da agricultura na comunidade se da tanto pela 

falta das chuvas, onde o total de chuva vai influenciar na boa colheita, como 

tambem do trato com a terra, quando geralmente utilizamos ano apos ano o 

mesmo terreno e utilizamos as queimadas, o uso de produtos toxicos e outras 

tecnicas, ha uma grande diminuicao da colheita, ou muitas vezes nao 

valendo nem mesmo o esforco empreendido para retira-la. 



Essa queda da produtividade agricola e expressa atraves do total de extensao territorial 

utilizada pela maioria dos agricultores, percebe-se significantemente a reducao da utilizacao 

de extensSes de terras para o desenvolvimento do sistema de plantio. Segundo o produtor 

agricola Francisco Soares, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

num periodo anterior a sete anos, estabelecia em minha propriedade o 

sistema de plantio, numa extensao territorial de aproximadamente 10 tarefas 

de terras, nas quais havia uma colheita sigmficativa, porem, gradativamente 

fiii interrompendo na maior parte dessas areas o plantio das culturas, e 

atualmente exerco o cultivo numa extensao de 4 tarefas, estabelecendo a 

plantacao em cada parte do terreno por apenas um periodo de um ano, 

devido aos mesmos apresentarem caracteristicas de infertilidade. Logo apos 

a colheita essa terra e abandonada objetivando sua restauracao. 

O tecnico agricola responsavel pelo acompanhamento dos produtores rurais da area 

atribui a queda da produtividade ao processo de degradacao dos solos, segundo o mesmo: 

a baixa produtividade dos solos da comunidade e consequencia do processo 

degradacional, no qual origina-se nao so da influencia das condicoes 

climaticas mais principalmente pelo processo de apropriacao e uso dos solos. 

As maiorias das tecnicas utilizadas na area sao desaconselhaveis para a 

preparacao dos solos, contribuindo para a deteriorate de uma das camadas 

principais onde estao inseridos todos os elementos nutritivos e necessarios 

ao bom desenvolvimento do plantio. 

O mesmo acrescenta que como atenuante dos danos causados aos solos e necessario 

que, sejam adotadas praticas conservacionistas ou medidas mitigadoras para atenuar os 

impactos aos solos. 
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V CAPITULO - MEDIDAS MTTIGADORAS QUE PODEM SER APLICADAS NA--' 
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O processo de retirada das arvores, associado a pratica das queimadas, vem impedindo 

a recompostcao da flora, e fauna local, desencadeando nao so a extincao de varias especies 

vegetais e animais, como tambem o surgimento de varios processos erosivos reconhecidos 

atraves do aparecimento de ravinas devido a exposicao dos solos a acao das chuvas, dos 

ventos e da insolacao. A conjugacao desses fatores induziu a formacao de nucleos fortemente 

degradadas do ponto de vista fisico e agricola na comunidade de Timbauba, causando 

impactos econdmicos e sbcioambientais, A imagem abaixo demonstra o intenso processo de 

deterioracao do solo. 

Foto 18 - Formacao de ravinas na comunidade de Timbauba 

(Elani Soares de Matos, 2009). 

Para atenuar os problemas degradacionais na comunidade de Timbauba, serSo 

apresentadas algumas medidas mitigadoras com vistas a melhoria das condicoes fisicas e 

quimicas dos solos, que podem diminuir significativamente os impactos decorrentes do 

manejo inadequados. 

Wadt et al, (2003, p. 20) afirma que para recuperar ambientes degradados semelhantes 

ao da area de estudo devem ser definidas as estrategias a longo, medio e curto prazo, 

dependendo lambem do sistema de exploracao da area (paslagens, lavouras, florestas 

cultivadas, ou sistemas agropastoris). A longo prazo utiliza-se a estrategia de abandono da 

area para que haja a recomposicao natural da vegetacao. O abandono da area (pousio) conduz zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ao desenvolvimento de arbustos e arvores que, com o passar dos anos, podem fbrmai-tlma 

vegetacao com caracteristicas de vegetacao secundaria. Essa vegetacao secundaria passa a 

absorver a agua de camadas mais profundas do solo, e atuar como sumidouro de carbono 

atmosferico e transferir nutrientes do solo para a biomassa, onde fica menos susceptiveis a 

erosSo. 

De acordo com Lepsch, (2002, p. 158), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

solos completamente cobertos com vegetacao estao em condicoes ideais para 

resistir a erosao e absorver a agua das chuvas, portanto, se todo sistema de 

cultivos tradicional fosse substituido por reflorestamento, ou pelo sistema de 

plantio direto, o problem a da erosao. Com o recobrimento do terreno por 

uma densa camada de vegetacao, ou por residuos de cultivos anteriores, o 

impaeto direto das gotas das chuvas sobre a superficie do solo e evitado, 

bem como aumenta a absorcao da agua. Alem disso, as raizes, ao se 

entrelacarem, seguram mais o solo. 

Outra tecnica de controle da erosao que pode ser adotada na area, a longo prazo, seria 

os cordbes de vegetacao permanente. Segundo Guerra, Silva e Botelho, (2007, p. 258), 

fileiras de plantas perenes ou semiperenes e de crescimento denso (cana-de-

acucar, por exemplo), dispostas com detenninado espacamento e sempre em 

contorno, apresenta comportamento de controle da erosao semelhante a 

culturas de faixas. 

Embora o abandono das areas seja uma pratica exercida pelos agricultores de 

Timbauba, o recorte de tempo necessario para a sua reconstituicao nao condiz com o tempo 

necessario para o restabelecimento da cobertura vegetal e do solo (Ver Foto 19). 

Alem de utilizar estrategia de recuperacao de areas em longo prazo, pode-se destacar 

outras variabilidades de medidas mitigadoras. De acordo Wadt et al, (2003, p. 24) as medidas 

mitigadoras que ocorrem em medio prazo afirma que, 

quando se refere a ecossistemas de pastagens do gado, as estrategias de 

recuperacao das areas consiste na integraeab lavoura-pecuaria e na 

introducao de sistemas agroflorestais. Essa estrategia permite a recuperacao 

em um menor tempo e o aproveitamento economico da area. A introducao 

das arvores em pastagens tem como objetivo a melhoria na ciclagem dos 

nutrientes, causada pela absorcao desses elementos pelas raizes das arvores 

nas camadas mais profundas do solo, e a posterior deposicao na camada 

superficial, por meio da decomposicao das folhas, raizes e galhos. Se a 

especie arborea for capaz de promover associacdes simbioticas com 



bacterias fixadoras de nitrogenio, havera tambem maior aporte desse 

nutrierrte no sistema. 

FotozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 19 - Area Abandonada a mais de 2 anos (Elani Soares de Matos, 2009) 

Nas areas de plantacao de culturas, como por exemplo, a especifica de estudo, para a 

recuperacao dos solos seria necessaria a adaptacao do sistema de rotacao de culturas. 

Segundo Lepsch, (2002, p. 162), 

no sistema de rotacao de culturas, alternam-se em um mesmo terreno 

diferentes culturas, em uma seqiiencia regular. Baseando-se, portanto, em 

nao repefir durante muito tempo uma deferminada cultura em um mesmo 

local. Essa pratica e baseada no fato de as culturas terem sistemas radiculares 

e exigencias nutricionais diferentes. A rotacao alterna uma cultura que tem 

maior capacidade de extrair nutrientes do solo com outra com menor 

capacidade, como por exemplo, algodao-soja-milho, que e altamente 

aconselhavel, porque como a soja e menos exigente em nutrientes, ela ira 

melhorar o solo, deixando residuo rico em nutrientes, ela ira melhorar o solo, 

deixando residuos rico em nutrientes, que poderao se posteriormente 

aproveitados pelo algodao e milho. 

Outros procedimentos de correcSo dos impactos causados ao solo podem ser adotados 

e se desenvolvem nas areas agricolas por um curto periodo tempo. A adocao do sistema de 

adubac3o verde, atraves da plantacao de leguminosas, em consorcio com outras especies 

arbustivas, a utilizacao de adubos organicos, desencadeia no solo diversas reacbes beneficas 
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como, o aumento da atividade microbiana, maior retencao de cations e anios, melhoria na 

capacidade da estrutura e capacidade de retencao da agua influencia diretamente na 

recuperacSo de diversas areas Wadt et al, (2003, p. 25). 

O prepare do solo e plantio em curvas de niveis, tambem chamado de plantio em 

contorno, consiste tambem numa pratica de desenvolvimento simples que objetiva a retencao 

da materia organica no solo. De acordo com Lepsch, (2002, p. 162), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O plantio em nivel consiste em que, cada uma das fileiras de planta age 

como pequenos sucos e monticules de terra, que as maquinas cultivadoras 

deixam na superficie, compondo obstaculos que interceptam o escoamento 

da enxurrada. A exploracao agricola dos solos deve ser feita segundo 

preceitos conservacionistas e tambem levando em conta, ao mesmo tempo, 

aspectos economicos. Para isso, e necessario que se programe 

antecipadamente o uso racional da terra, levando-se em consideracao que os 

cultivos certos devem situar-se tambem em locais certos, observando 

praticas certas de protecao contra a degradacao. Isto pode ser alcancado com 

um planejamento conservacionistas do uso da terra. 

A adocao de praticas conservacionistas pelos pequenos agricultores da comunidade de 

Timbauba pode levar a restauracao dos solos e da cobertura vegetal, reconstituindo assim 

como a base da economia local e como conseqiiencia a melhoria da qualidade de vida da 

comunidade. 

As tecnicas elencadas para recuperacao do ambiente da comunidade de Timbauba 

podem ser utilizadas para recuperacao de areas semelhantes. 
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