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IMPORTANTE ! 

https://agronewsbrasil.com.br/estudo-revela-que-30-dos-solos-do-mundo-estao-degradados/  

https://www.estudopratico.com.br/tipos-de-solos-do-brasil/  

Introduzir ao plantio espé-
cies que tenham crescimento 
rápido e capacidade de fixar 
nitrogênio, como por exem-

plo a mucuna preta. 
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Eliminar a prática de queima 
de biomassa e fazer uso de 
corte e trituração da biomas-
sa, deixando para se decom-
por no solo. 
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 O QUE É? 
 
Áreas degradadas são aquelas que após distúrbio, teve 
eliminado os seus meios de regeneração natural, apre-
sentando baixa capacidade de se autorecuperar sem 
intervenção humana. 

 
 

PARA QUE RECUPERAR ? 

 Restabelecimento da capacidade produtiva 
da área. 

 Conservação do solo e da água 

 Aumento da fertilidade do solo 

 Melhoria na ciclagem de nutrientes 

 

ÁREAS DEGRADADAS 

COMO RECUPERAR? 
 

As estratégias para recuperação de áreas podem ser a 
longo, médio e curto prazo. 

 

 

ÁREAS DEGRADADAS 
 

ÁREAS DEGRADADAS 

O PROBLEMA 

Principais fatores no processo de degrada-
ção são: processos erosivos, perdas de solo, 
assoreamento, alteração da dinâmica dos 
corpos hídricos, lesão ou morte de indiví-
duos da flora ou fauna, perda de biodiversi-
dade, perda de espécies ameaçadas ou en-
dêmicas , manejo inadequado solo, excesso 
de lotação animal e compactação do solo. 

LONGO PRAZO 

Abandono da área (pousio) para que 
haja a recomposição natural da vegeta-

MÉDIO PRAZO 

Recuperação em um menor tempo e 
aproveitamento econômico da área é 
quase imediato. A principais estratégia 
é a introdução de Sistemas Agroflores-
tais. 

CURTO PRAZO 

Adoção de tecnologias visando a pron-
ta recuperação da área, fazendo uso de 
corretivo da acidez do solo, plantio de 
leguminosas como fonte de Nitrogênio 

Outras  técnicas a serem empregadas na recuperação des-
sas áreas são: controle de invasoras, adubação de manu-
tenção, melhoria do manejo (cultivo em nível e constru-
ção de terraços), introdução de leguminosas, (rotação de 
cultura e consórcio), diversificação de plantas na área e 
ocupação de nichos. 


