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1 TERRAÇOS – CONCEITO, ORIGEM E APLICAÇÃO

Relembrando  o  que  estudamos  na  unidade  1,  erosão  hídrica  é,

fundamentalmente,  a  ação  erosiva  da  chuva  sobre  o  solo,  sendo  um  dos

principais problemas relacionado ao manejo dos solos no país. A erosão contribui

significativamente  para  o  empobrecimento  e  para  a  redução  ou  perda  de

sustentabilidade dos  agroecossistemas,  decorrentes  do  arraste  de  solo,  água,

nutrientes e carbono a ela associada (SCHAEFER, 2002).

A  prática  de  terraceamento  tem  comprovada  eficiência  no  controle  da

erosão de terras cultivadas e  sua principal função é a redução das perdas de solo

e  água  pela  erosão,  prevenindo  a  formação  de  sulcos  e  grotas,  sendo  mais

eficiente quando usado em combinação com outras práticas, como por exemplo,

plantio  em  contorno,  cobertura  morta  e  culturas  em  faixas  (BERTONI;

LOMBARDI, 1985).

A declividade de um terreno é a principal característica que condiciona a

sua  capacidade  de  uso  e  é  de  grande  relevância  em  relação  à  exploração

agrícola,  pois  pode afetar:  o  uso de máquinas,  a  velocidade da enxurrada,  a

infiltração de água no solo,  a disponibilidade de água no solo e a energia da

enxurrada (PIRES; SOUZA, 2006)

Caracteriza-se por um ângulo entre uma superfície inclinada e um plano

horizontal e é um dos fatores condicionantes dos processos erosivos, sendo um

dos principais parâmetros utilizados nas metodologias de classificação da aptidão

de uso do solo no Brasil (RAMALHO FILHO; BEEK, 1995; LEPSCH et al., 1991).

 Cálculo da Declividade:

A  viabilidade  da  implementação  de  um  terraço  é  determinada  pela

declividade do terreno, uma vez que a erosão é proporcional ao declive, ou seja,
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quanto maior o declive maior a erosão, por outro lado, os custos de construção e

manutenção de um terraço aumentam em função do grau do declive do terreno,

podendo  tornar  a  implantação  do  terraço  desaconselhável  (BERTONI;

LOMBARDI,  1985).  Desta forma o cálculo da declividade de um terreno é de

suma importância na tomada de decisões sobre a viabilidade da implantação de

um terraço e do tipo de terraço mais adequado ao terreno.

Para  o  cálculo  da  declividade  de  um  terreno  devemos  levar  em

consideração algumas medidas que devem ser tomadas em campo. É necessário

escolher dois pontos quaisquer no terreno (ponto a e ponto b). No ponto mais

baixo e mais alto do local escolhido, deve-se cravar uma estaca ou qualquer outro

material que seja firme, em seguida, marcar a distância horizontal entre os dois

pontos e fazer uma marca na estaca.  Depois de realizado esse procedimento

devemos medir a distância entre o chão e a marca feita na estaca. 

O cálculo deve ser realizado dividindo a distância vertical pela horizontal e

multiplicar este resultado por 100, como demonstrado na fórmula abaixo:

D = V / H * 100

Onde:

D = Declividade (expressa em porcentagem)

V = Distância entre o chão e a marca feita na estaca

H = Distância vertical entre os pontos A e B
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Figura 1 - Cálculo da declividade de um terreno 

Fonte: Adaptado de DOMINGUES, 1979

Outra forma de se medir a declividade é a forma angular, que pode ser expressa
por meio do ângulo de inclinação (α) em relação ao horizonte a partir da equação

abaixo:

tg α = EV
           EH

Onde:

tg α = Tangente do ângulo de declividade (expressa em graus)

EV = Distância entre o chão e o plano horizontal

EH = Espaçamento horizontal
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Figura 2 - Representação esquemática da declividade do terreno 

Fonte: Lima et al., 2010

Além dos cálculos, pode-se utilizar diferentes instrumentos para se medir a

declividade, como, por exemplo, a utilização do clinômetro que serve para medir

ângulos e porcentagem de inclinação do terreno sem a necessidade de se medir

EV e EH (MARQUES et al., 2000); utilização de níveis óticos que demandam um

treinamento  especifico  para  correta  utilização  do  equipamento  e  os  níveis  de

borracha.

As formas do terreno que definem a paisagem são denominadas relevo e

sua ação reflete-se diretamente na dinâmica da água, seja na infiltração ou no

escorrimento superficial (enxurradas) (OLIVEIRA et al., 1992).

O  mapeamento  das  classes  de  declividade  durante  o  planejamento  da

implementação de áreas agrícolas fornece informações essenciais  em relação
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aos processos e equipamentos que serão utilizados, bem como em relação na

escolha do tipo de ocupação a ser desenvolvida na área (VETTORAZZI et al.,

1987).

Tabela 1 - Classes de relevo em função da declividade.

Declividade (%) Relevo
0 - 3 Plano
3 - 8 Suave-ondulado
8 - 20 Ondulado
20 - 45 Forte-ondulado
45 - 75 Montanhoso

> 75 Forte-montanhoso
Fonte: EMBRAPA, 1979

Outro aspecto que deve ser levado em consideração na construção dos

terraços são as curvas de nível, pois estas servem para auxiliar na localização e

no posicionamento de estradas e carreadores; posicionamento de terraços; como

linhas guias ou de orientação nas operações de preparo do solo e como niveladas

básicas ou mestras ou guias no plantio dos diferentes tipos de culturas (PIRES;

SOUZA, 2006).

As  curvas  de  níveis  também  chamadas  de  curvas  horizontais  ou

hipsométricas são linhas que ligam pontos, na superfície do terreno, que tenham

a mesma cota (mesma altitude), sendo uma forma de representação gráfica de

grande relevância. Pois por meio desta representação é possível identificar linhas

e pontos importantes do terreno que definem sua forma e indicam a caída das

águas (TENÓRIO; SEIXAS, 2008).
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Figura 3 - Representação esquemática das curvas de nível 

Fonte:  IBGE  disponível  em:  <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/
manual_nocoes/elementos_representacao.html>

As  curvas  de  nível  podem  ser  determinadas  em  campo  por  meio  de

aparelhos  rudimentares  ou  de  precisão.  Dentre  os  processos  mais  utilizados

estão: locação com esquadros, locação com nível  de mangueira,  locação com

nível de precisão ou teodolito e locação de curvas com gradiente (EMBRAPA,

2012).

Figura 4 - Plantio de cana-de-açúcar em curvas de nível.
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Fonte: EMBRAPA disponível em: https://www.embrapa.br/bme_images/o/7560040o.jpg

As práticas de terraceamento, curvas de nível e barragens de contenção

quando utilizadas em associação são bastante eficientes, pois evitam a erosão e

perdas de nutrientes, além de ter papel fundamental na recarga do lençol freático,

pois ajuda na infiltração da água no solo (BERTONI; LOMBARDI, 1985).

O sistema de terraceamento teve início no Brasil no Estado de São Paulo,

em meados da década de trinta. A popularização dessa prática ocorreu quando o

Departamento de Engenharia Mecânica da Agricultura (DEMA) e, posteriormente,

a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), nos anos 1950 a 1980,

planejaram, marcaram e orientaram a construção de milhares de quilômetros de

terraços com a finalidade de defender as terras cultivadas dos efeitos da erosão

(FERRAREZI, 2009).

O terraceamento na agricultura é uma das práticas de controle de erosão

mais  eficientes  e  mais  antigas  em terras  cultivadas.  Esta  prática  consiste  na

construção de terraços no sentido transversal a declividade do terreno, ou seja,

feitos em nível ou gradiente, cortando o declive (PRUSKY, 2009; PIRES; SOUZA,

2006). O termo terraços, geralmente se refere há um conjunto constituído de um

canal  (valeta)  com  um  camalhão  (dique  ou  monte  de  terra),  construído  em

intervalos dimensionados (PIRES; SOUZA, 2006).

Consiste  de  uma  estrutura  mecânica  e  sua  construção  envolve  o

deslocamento de terra,  por meiode cortes e aterros. Tem como principal função a

contenção das enxurradas,  forçando a absorção da água pelo solo,  com uma

drenagem mais lenta e segura em casos de excesso de água, ou seja, reduz a

concentração e a velocidade da enxurrada, permitindo que haja maior tempo de

infiltração para a água no solo e limitando sua capacidade de erosão (PIRES;

SOUZA, 2006).
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Figura 5 - Partes componentes de um terraço 

Fonte: Bertolini; Cogo, 1996

O uso da prática de terraceamento reduz as perdas de solo em 70 a 80% e

a de água em até 100%, pois esta é uma das práticas mais eficientes de controle

de erosão, no entanto, para funcionar em plena capacidade os terraços devem

ser  minuciosamente  planejados,  executados  e  conservados  (PIRES;  SOUZA,

2006).

Como vimos anteriormente,  a  eficácia  de um sistema de terraceamento

está ligada a associação com outras práticas de conservação, como o plantio em

nível,  rotação de culturas,  controle  de queimadas e manutenção da cobertura

morta do solo (PRUSKY, 2009).
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Figura 6 - Erosão hídrica em área de pastagem 

Fonte:  EMBRAPA  disponível  em:  http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/
agricultura_e_meio_ambiente/arvore/CONTAG01_14_299200692526.html

Embora a prática de terraceamento seja bastante eficiente na contenção da

erosão, não são todos os solos e declives que  podem ser terraceados com êxito.

Em solos muito  pedregosos,  rasos ou com subsolo adensado e com declives

muito  acentuados,  a  construção  e  manutenção  dos  terraços  torna-se  muito

dispendiosa  dificultando  sua  implantação  e  manejo.  (BERTONI;  LOMBARDI,

1985).

 Os  terraços  quando  bem  planejados  e  corretamente  construídos  e

utilizados e sendo integrados com outras práticas conservacionistas, tornam-se

uma das medidas mais eficazes contra a perda de solo e água além de prevenir a

formação de sulcos e grotas (BERTONI; LOMBARDI, 1985).
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Figura 7 - Sistema de terraceamento em lavoura sob plantio direto 

Fonte: EMATER, 2014

2 Principais Tipos e Classificação 

Os  terraços  podem  ser  classificados  quanto  à  função  que  exercem,  à

largura da base ou faixa de terra movimentada, ao processo de construção, à

forma do perfil do terreno e ao alinhamento (EMBRAPA, 2003). 

Quanto à função existem dois tipos básicos de terraços (PRUSKY, 2009):

a) Terraço em nível (de retenção, absorção ou infiltração)
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Deve ser construído com o canal em nível e suas extremidades bloqueadas,

interceptando  a  enxurrada  e  promovendo  a  infiltração  da  água  oriunda  do

escoamento superficial. Este tipo de terraço é recomendado para solos com até

12% de declividade.

Figura 8 - Terraço em nível 

Fonte:  EMBRAPA,  disponível  em:<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/
arroz/arvore/CONT000fohgb6cq0 2wyiv8065610dfrst1ws.html>

b) Terraço  em desnível  (Com gradiente,  de  drenagem, com declive  ou de

escoamento)

Deve ser construído com o canal em pequeno declive, promovendo o acúmulo

de água e conduzindo-o para fora da área protegida, recomendável para terrenos
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com até 20% de declividade.  Este tipo de terraço é indicado para  solos  com

permeabilidade lenta (EMBRAPA, 2012).

c) Terraço Misto

Construído com o canal em nível e com capacidade de armazenamento de um

volume  de  acumulação  do  escoamento  superficial,  uma  vez  esse  volume

preenchido, este terraço deve funcionar como um terraço de drenagem.

Quanto à largura da base ou faixa de terra movimentada (PRUSKY, 2009):

Refere-se à largura da faixa de movimentação de terra para a construção do

terraço, incluindo o canal e o camalhão.

a) Terraço de base estreita ou cordão de contorno

Apresenta  faixa  de  movimentação  de  terra  de  até  3  metros,  indicado  para

locais  onde  não  pode  ser  implantado  terraços  de  base  média  ou  larga,  não

devendo ser implantado em áreas de usos extensivos e com declividade inferior a

15%. Seu uso portanto fica restrito a pequenas propriedades com terrenos muito

íngremes.

Figura 9 - Terraço de base estreita 

16



Fonte: Adaptado de Ferrarezi, 2009

b) Terraço de base média

A faixa de movimentação de terra deste tipo de terraço é de 3 a 6m de largura.

Recomendado para pequenas ou médias propriedades. Sua utilização deve ser

em declividades de 10 a 12%, possibilita o uso de trator e arado no plantio.

Figura 10 - Terraço de base média
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Fonte: Agrimanagers disponível em: https://agrimanagers.wordpress.com/tag/erosao/

c) Terraço de base larga

Nos terraços de base larga a movimentação de terra ocorre ao longo de uma

faixa de 6 a 12m, sendo este tipo de terraço adequado para declividades não

superiores a 12%, preferencialmente de 6 a 8%. 

Figura  11 - Esquema comparativo da secção transversal de terraços de base larga (A),

média (B) e estreita (C). 
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Fonte: Pedro Machado – EMBRAPA, 2014

Quanto ao processo de construção (EMBRAPA, 2012):

a) Tipo Nichol’s ou Canal

Para construção desse tipo de terraço deve-se movimentar o solo sempre de

cima para baixo, formando um canal triangular.  Na faixa de construção do canal

não é possível a utilização para o plantio.  Pode ser construído em rampas com

declividade de até 18%.

Figura 12 - Perfil esquemático de um terraço tipo Nichol’s 
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Fonte: Prusky, 2009

Figura 13 - Terraço tipo Nichol’s.

Fonte:  EMBRAPA,  disponível  em:  http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/arroz/

arvore / CONT000fohgb6cq02wyiv8065610dfrst1ws.html

b) Tipo Mangum

Deve ser construído movimentando-se uma faixa mais larga de terra que a do

terraço tipo Nichol’s, o solo deve ser deslocado tanto de baixo para cima como de
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cima para baixo, formando um canal  mais largo e raso com a capacidade de

armazenamento de água maior que o terraço tipo Nichol’s. Podem ser construídos

tanto com arados (fixo ou reversível) como terraceadores. É mais indicado para

terrenos de menor declividade.

Figura 14 - Perfil esquemático de um terraço tipo Mangum

Fonte: Prusky, 2009

Quanto à forma do perfil do terreno (PRUSKY, 2009):

a) Tipo comum 

Deve ser utilizado em terrenos com declividade inferior a 18%. É o tipo de

terraço mais usado no Brasil, uma vez que a maioria das culturas de exploração

econômica são implantadas em áreas com declividade inferior a 18%. Este tipo de

terraço  pode  sofrer  variações  na  sua  forma,  originando  o  terraço  embutido,

murundum e outros em função do modo de construção.

Figura 15 - Terraço tipo comum 
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Fonte: Bertolini et al., 1989

b) Tipo Patamar

Utilizado em terrenos com declividade maior que 18%, sendo constituído de

plataforma,  onde  é  feito  o  plantio  da  cultura,  e  de  um  talude,  que  deve  ser

estabilizado por meio de uma cobertura vegetativa. Este terraço controla a erosão

e  facilita  as  operações  agrícolas.  Este  tipo  de  terraço  pode  ser  continuo

(semelhantes a terraços) ou descontínuos (banquetas individuais).

Figura 16 - Terraço tipo Patamar

Fonte: Bertolini et al., 1989

Figura 17 - Terraço tipo banquetas individuais. 
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Fonte: Bertolini et al., 1989

c) Tipo Comum Embutido

Normalmente construído com motoniveladora ou com trator de lamina frontal,

de modo que o canal  seja  triangular, ficando o talude que separa o canal  do

camalhão na vertical.  Apresenta uma pequena área que fica inutilizada para o

plantio.

Figura 18 - Esquema de uma secção transversal de um terraço comum embutido (a
distância A representa a pequena faixa de plantio perdida).
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Fonte: Bertolini et al., 1989

d) Tipo Murundum ou Leirão

Geralmente é construído com a utilização de um trator de lâmina frontal, sendo

realizada  grande  movimentação  de  terra.  Possui  um  camalhão  bastante  alto

(podendo  ser  de  mais  de  2m)  e  um canal  triangular.  Em razão  da  altura  do

camalhão,  não  pode  ser  cultivado  e  ainda  apresenta  sério  entrave  a

movimentação de máquinas. Deve ser utilizado apenas em condições em que

seja necessário reter um grande volume de água. Devido a grande movimentação

de terra, possui um custo mais elevado em relação aos demais tipos de terraços.

Figura 19 - Esquema de uma secção transversal de um terraço comum murundum. 
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Fonte: Bertolini et al., 1989

3 Seleção do Tipo e Função do Terraço

A seleção do tipo de terraço mais eficiente deve ser realizada de acordo

com a topografia do terreno, as características do solo, as condições climáticas,

da cultura a ser implantada, o sistema de cultivo utilizado e a disponibilidade de

máquinas na propriedade.  A principal  propriedade do terraço para controle  da

erosão é que ele tenha capacidade e segurança para reter a água do escoamento

superficial (PRUSKY, 2009).

Desta forma, deve-se proceder a uma análise criteriosa dos vários tipos de

terraços existentes e verificar qual  o que mais se adequa às condições locais

antes do início da construção (MANUAL OPERATIVO DA SRH-CE, 1999).

A decisão de quando se utilizar terraço em nível e quando utilizar terraço

com gradiente deve considerar as vantagens e as desvantagens que apresentam,

como demonstrado no quadro abaixo:
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Quadro 1. Vantagens e desvantagens dos terraços em nível e em desnível. 

TIPO DE TERRAÇO VANTAGENS DESVANTAGENS

Em Nível

-  Armazenam  água  no
solo;

-  Não  necessitam  de
locais para escoamento
do excesso de água.

-  Maior  risco  de
rompimento;

-  Exigência  de  limpezas
mais frequentes.

Em Desnível
-  Menor  risco  de
rompimento.

-  Desvio  de  água  caída
sobre a gleba;

- Necessidades de locais
apropriados  para
escoamento da água;

-  Maior  dificuldade  de
locomoção.

Fonte: Bertolini et al., 1989 modificado.

Para a implantação dos terraços outras características devem ser levadas

em consideração, como por exemplo (PRUSKY, 2009):

 Permeabilidade do solo e do subsolo, que vai determinar se o terraço a ser

implantado deverá ser de retenção, de drenagem ou misto;

 Intensidade  e  distribuição  de  chuvas  são  fatores  determinantes  na

quantificação do volume ou da vazão de escoamento superficial,  sendo

fundamental para se determinar a secção transversal do terraço;

 Topografia;
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 Cultura  (anual  ou  perene)  determina  a  intensidade  de  mecanização

necessária e orienta a escolha do tipo de terraço. Os terraços de bases

estreita  e  média  adaptam-se  melhor  às  áreas  ocupadas  com  culturas

permanentes, enquanto os de base larga, são recomendados para áreas

ocupadas com culturas anuais;

 Manutenção, os terraços independentemente do tipo e forma, necessita de

manutenção periódica, pois, com o tempo, sua capacidade de retenção é

reduzida;

 Custos em longo prazo, as máquinas e os implementos,  assim como a

situação financeira do agricultor, determinam o tipo de terraço de acordo

com a maior ou menor capacidade de movimentação de terra requerida.

Na escolha da forma de secção transversal do terraço, o relevo é o fator de

maior  importância  a  ser  considerado  (BERTOLINI  et  al.,  1989).  No  quadro  a

seguir relacionam-se as classes de declive mais recomendadas para cada tipo de

terraço.
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Quadro 2. Tipos de terraços recomendados em função da declividade do terreno. 

DECLIVIDADE (%) TIPO DE TERRAÇO RECOMENDADO

2-8 Base larga

8-12 Base média

12-18 Base estreita

18-50 Em patamar

Fonte: Bertolini et al., 1989 modificado

4 Dimensionamento dos Terraços

Para o correto dimensionamento dos terraços devemos, inicialmente, levar em

consideração o objetivo do mesmo: infiltração da água e/ou escoamento. Diante

do  propósito  do  terraço  devemos  levar  em  consideração  as  características

relacionadas como, a declividade do terreno, permeabilidade do solo,  que são

importantes na definição do tipo de terraço a ser implantado (FERRAREZI, 2009).

Um sistema de terraceamento deve ser locado em um local protegido (natural

ou  artificialmente)  da  introdução  de  água  que  não  aquela  efetivamente  caída

sobre o local considerado. Desta maneira, o sistema de terraceamento deverá ser

implementado  em  uma  área  delimitada  por  divisores  de  água  naturais

(microbacia) ou protegido por um sistema de derivação (BERTOLINI; LOMBARDI

NETO, 1999).
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O dimensionamento dos sistemas de terraços consiste em determinar duas de

suas características: o espaçamento entre terraços e a secção transversal entre

eles  (PRUSKY,  2009),  o  correto  dimensionamento  dessas  características  é

primordial  para  o  funcionamento  eficiente  do  sistema  de  terraceamento

(FERRAREZI, 2009). 

 Dimensionamento do Espaçamento entre terraços

A  etapa  mais  importante  no  dimensionamento  de  terraços  é  a  correta

mensuração do seu espaçamento. O espaçamento é a distância entre um terraço

e outro, sendo de dois tipos: vertical ou horizontal.

a) O Espaçamento Vertical (EV):

Espaçamento vertical entre dois terraços refere-se à diferença de nível entre

eles, é medido em metros. Pode ser definido também como a distância entre dois

planos horizontais que passam por eles (FERRAREZI, 2009).

b) O Espaçamento Horizontal (EH):

O  espaçamento  horizontal  representa,  em  linha  reta  horizontal,  quantos

metros separam os terraços, sendo definido também, como a distância entre dois

planos verticais que passam por dois terraços (PIRES; SOUZA, 2006).

Para a correta definição do espaçamento devemos considerar características

relacionadas  ao  solo,  como  a  susceptibilidade  à  erosão  e  à  capacidade  de

infiltração; aspectos de relevo, como declividade e comprimento das vertentes e o

sistema  de  produção,  como  tipo  de  cultura,  manejo  e  preparo  do  solo

(FERRAREZI, 2009).
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 No dimensionamento de terraço do tipo comum, os dois principais fatores a

serem considerados são (EMBRAPA, 2003):

a) Os espaços entre os terraços estabelecidos rigorosamente de acordo com

a declividade da área de forma a se evitar super ou subdimensionamento

dessas distâncias.

b) As secções mínimas dos terraços estabelecidas em função da velocidade

de infiltração da água no solo, intensidade máxima provável de chuvas e

volume de água a ser captado, inclusive da drenagem das estradas.

O  espaçamento  entre  terraços  é  calculado  em  função  da  capacidade  de

infiltração de água no solo, da resistência que o solo oferece à erosão e do seu

uso e manejo.

Nos terraços em nível, as variáveis utilizadas para o cálculo são (EMBRAPA,

2003):

a) A chuva máxima acumulada num período de 24 horas, em mm, para um

tempo de retorno de 10 anos.

b) O coeficiente de escoamento.

c) A  área  de  coleta  de  chuva  (distância  entre  dois  terraços  adjacentes

multiplicada pelo comprimento de 1 metro linear de terraço).

d) O formato do canal (trapezoidal, parabólico etc.).

Já nos terraços em desnível, o dimensionamento dos canais deve levar em

consideração a vazão de escoamento de uma área de captação definida pela
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área total entre dois terraços adjacentes, sendo necessário para o cálculo desse

volume  o  tempo  de  concentração,  o  coeficiente  de  escoamento  superficial,  a

precipitação máxima esperada para o tempo de concentração calculado e área de

captação  do  terraço.  Nesse  sistema  também  é  necessário  considerar  o

dimensionamento dos canais escoadouros, que consiste naquele que irá captar

as águas provenientes dos canais de drenagem de cada terraço em desnível

(EMBRAPA, 2003).

Cálculo do espaçamento entre terraços:   

A equação usada para determinar o espaçamento vertical entre terraços é: 

EV = 0,4518 * K * D 0,58 * (u + m / 2)

Onde: 

EV = espaçamento vertical entre terraços, em metros; 

D = declive do terreno, em porcentagem; 

K = índice variável para cada tipo de solo; 

u = fator de uso do solo; 

m = fator de manejo do solo (preparo do solo e manejo dos restos culturais).

Para a utilização da equação apresentada, foram adotados critérios referentes

ao solo, uso da terra, preparo do solo e manejo dos restos culturais e declividade,

que veremos a seguir.

Foram estabelecidos quatro grupos de solos, de acordo com qualidades e

características,  com  respectivos  índices  a  serem  adotados  na  equação  para

determinação do espaçamento entre terraços, demonstrados no quadro a seguir

(MACEDO et al., 2009).
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Quadro 3 - Agrupamento de solos segundo suas qualidades, características e resistência
à erosão e seus respectivos índices

Fonte: Lombardi Neto et al., 1994

Os diferentes  tipos  de  culturas  anuais  apresentam diversos  efeitos  nas

perdas do solo e água por erosão. Desta forma, cada cultura, devido à densidade

de cobertura vegetal  e do sistema radicular, tem influência direta no processo

erosivo.  Outras  culturas  além  das  citadas  no  quadro  abaixo  poderão  ser

enquadradas nos grupos em função da semelhança da intensidade de cobertura

vegetal e do sistema radicular (MACEDO et al., 2009).
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Quadro 4. Grupo de culturas e seus respectivos fatores de uso do solo (u) 

Fonte: Lombardi Neto et al., 1994

Outro  aspecto  que  deve  ser  levado  em  consideração  no  cálculo  do

espaçamento vertical dos terraços é o preparo do solo e o manejo dos restos

culturais. Os diferentes tipos de manejo de restos culturais e os equipamentos

mais comuns utilizados na agricultura foram reunidos em grupos, atribuindo-se a

cada um, um índice que será utilizado como fator na equação de espaçamento de

terraços (MACEDO et al., 2009).
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Quadro 5 - Grupos de preparo do solo e manejo de restos culturais com os respectivos
valores do fator m 

Fonte: Lombardi Neto et al., 1994

O  espaçamento  horizontal  é  calculado  de  acordo  com a  equação  que  se

segue:

EH = 100 * EV
    D

Onde:

EH = Espaçamento horizontal;

EV = Espaçamento vertical;

D = Declividade (%).

Macedo  et  al.  (2009)  apresenta  uma  tabela  que  permite  estabelecer

rapidamente  os  espaçamentos  verticais  e  horizontais.  O  uso  desta  tabela
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dispensa o uso da equação que leva em consideração o solo e a declividade,

mantendo os fatores de uso e manejo constante igual a 1,00.

Ao aplicarmos os valores de uso e manejo, apresentados nos quadros 4 e 5,

na expressão (u + m) / 2, obtemos o índice que será multiplicado pelo valor da

declividade encontrado no quadro a seguir para estabelecer o espaçamento entre

os  terraços  de  cada  gleba,  com  uso  e  manejo  predefinidos,  em  que  o

espaçamento  é  determinado  em  função  do  solo,  declividade  e  uso  da  terra

(MACEDO et al., 2009).

Quadro 6 - Espaçamento entre terraços para valores de (u + m) / 2 igual a 1,00 

Fonte: Macedo et al., 2009

 

Devemos levar em consideração no cálculo do dimensionamento dos terraços,

a  dimensão  da  área  da  secção  transversal  que  servirá  de  transporte  para  a

enxurrada produzida  na  microbacia,  ou  seja,  a  vazão  máxima de água  a  ser

transportada pelo canal (BERTONI; LOMBARDI NETO, 1989).
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Para o cálculo da enxurrada esperada, ou vazão de entrada, em microbacias

de  até  5.000ha,  podemos utilizar  a  seguinte  equação  (BERTONI;  LOMBARDI

NETO, 1985):

Q max = C * I max * A
360

Onde:

Qmax = Vazão máxima de enxurrada esperada (m3s-1);

C = Coeficiente de escoamento superficial;

Imax = Intensidade máxima de chuva, para um tempo de retorno de 10 anos, em

mm;

A = Área a ser drenada adjacente entre dois terraços, em m2 . 

Exemplo de cálculo de espaçamento entre terraços:

Um  agricultor  deseja  terracear  uma  gleba  com  solo  Latossolo

Vermelho-Escuro  distrófico,  A moderado,  com  textura  média,  com  declividade

média de 7%, em que será cultivado algodão continuamente, com preparo do solo

feito com arado de discos e grade niveladora, e onde serão queimados os restos

da cultura anterior (MACEDO et al., 2009):

Ao utilizarmos o quadro 3 temos que o solo descrito enquadra-se no grupo A;

a cultura de algodão enquadra-se no grupo 2 apresentados no quadro 4 e o tipo

de manejo a ser realizado, de acordo com o quadro 5, enquadra-se no grupo 2,

com índice de 0,75:

Assim, ao aplicarmos estes valores na expressão (u + m) / 2, teremos:

0,75 + 0,75      =      0,75
     2

Utilizando a tabela de espaçamentos verticais e horizontais, para o solo do

grupo A, com declividade de 7%, temos que o EV = 1,75 e o EH = 24,90; como o

valor de manejo é 0,75, teremos:

EV = 1,75 x 0,75 = 1,31m
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EH = 24,90 x 0,75 = 18,70m

Desta forma, concluímos que, para essas condições de uso e manejo, o

espaçamento vertical a ser adotado pelo agricultor é de 1,31m e o horizontal de

18,70m.

Quanto maior o número de variáveis aplicáveis aos cálculos do espaçamento

dos terraços,  mais o torna condizente com a realidade,  permitindo um melhor

planejamento das práticas conservacionistas a serem adotadas, conferindo maior

segurança no uso do terraceamento (MACEDO et al., 2009)

5 Planejamento e Locação dos Terraços

Para a implantação de um sistema de terraceamento deve-se realizar um

amplo e criterioso estudo das condições em que será implantado. Neste estudo,

deve-se levantar o maior número de informações possíveis, como por exemplo,

fotografias aéreas, mapas de solos, características das precipitações típicas da

região, forma prevista de ocupação da área em relação ao uso e manejo do solo,

assim  como  quaisquer  informações  que  sejam  relevantes  ao  planejamento

(PRUSKY, 2009).

Em relação à locação dos terraços, o primeiro passo a ser dado deve ser a

determinação do espaçamento adequado entre eles. Para sistemas compostos de

terraços ou mistos é de grande relevância planejar adequadamente a locação dos

canais escoadouros, que receberão a água vinda dos canais dos terraços e a

conduzirão para fora da área terraceada (PRUSKY, 2009).

O  terraço  deve  ser  construído  de  acordo  com  linhas  que  podem  ser

locadas em nível ou com gradiente. Linhas devem ser demarcadas no terreno por

meio de estacas, geralmente espaçadas de 20 metros. Deve-se iniciar a locação

pelas partes mais elevadas da área, sendo necessária a identificação do ponto
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mais alto para a locação do primeiro terraço componente do sistema (PRUSKY,

2009).

A correta locação do sistema de terraceamento em planta permite que sua

implantação seja realizada de maneira mais racional, reduzindo assim, os riscos

de erosão entre terraços e o rompimento desses (PRUSKY, 2009).

Figura 20 - Locação de terraços, posicionamento das estacas em terraço de base

larga, método tipo Mangum 

Fonte: Vital; Resck, 2002

6 Construção de Terraços

A construção de terraços provoca a escavação e a desagregação de terra e

sua  acumulação  para  a  formação  dos  terraços.  Para  a  realização  do

terraceamento pode-se utilizar diversos implementos acoplados às maquinas de

tração,  porém  os  métodos  que  utilizam  arados  são  os  mais  difundidos,  por

realizarem as operações de desagregação e transporte simultaneamente e de

forma contínua (PRUSKY, 2009). O uso de terraceadores é indicado apenas para
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a construção de terraços em áreas com declividade menor que 10% (EMBRAPA,

2012).

Figura 21 - Construção de terraço de base larga com arado terraceador. 

Fonte: EMBRAPA, 2012

Durante a fase de planejamento da construção dos terraços, deve-se levar

em  consideração  a  textura  do  solo  e  a  declividade  média  da  área  a  ser

terraceada. De posse desses dados os espaçamentos horizontal e vertical podem

ser  definidos  conforme  as  orientações  contidas  no  quadro  que  se  segue

(EMBRAPA, 2012).

Quadro 7 - Espaçamentos para culturas perenes e anuais sem gradiente (nivelados).
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Fonte: EMBRAPA, 2012 adaptado de Resck, 1981

Legenda:  E.H.  (espaçamento horizontal)  = (EV x 100)/D%; EV (espaçamento vertical  = [2+(D
%/X)],  onde D = declividade do terreno  em (%);  X =  coeficiente  que varia  de  acordo  com a
natureza do solo: 1,5 (argisolo), 2,0 (textura média), 2,5 (arenoso).

Definido o espaçamento vertical, que é mais fácil e preciso, para se locar

no terreno, os pontos das linhas deverão ser locados segundo um nível óptico,

teodolito ou nível de mangueira, demarcando-se os pontos com estacas de 1m de

altura e espaçadas de 20m em 20m. Essa marcação do terreno deve ser feita de

acordo com as recomendações para a marcação das curvas de nível no terreno,

com ou sem gradiente ou declividade. Esse trabalho é feito, normalmente, no final

do período chuvoso, e a área não deve estar preparada para não se obter cotas

falsas no terreno (EMBRAPA, 2012). 

Com o decorrer do tempo após sua construção,  o camalhão do terraço

pode  sofrer  rebaixamento  e  a  amplitude  desse  rebaixamento  irá  depender,

diretamente,  do  equipamento  utilizado  na  sua  construção.  Esse  rebaixamento

deve ser previsto na fase de planejamento do terraço, devendo esse valor de

rebaixamento ser corrigido acrescentando-o a altura do camalhão do terraço para
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que a área de acumulação de água pelo terraço não se torne menor do que o que

foi previsto no projeto (PRUSKY, 2009).

Figura 22 - Construção de terraço de base estreita com arado de três discos. 

Fonte: EMBRAPA, 2012

A terra necessária para a construção do camalhão é proveniente do terreno

adjacente ao terraço. Nos terraços do tipo Nichols a área de empréstimo da terra

localiza-se  acima  do  camalhão;  já  no  terraço  do  tipo  Mangum  a  área  de

empréstimo  da  terra  localiza-se  em  ambos  os  lados  do  terraço  (MANUAL

OPERATIVO DA SRH-CE, 1999).

Uma vez construído o terraço, o agricultor que faz o plantio mecanizado

poderá passar uma grade niveladora no camalhão conforme é demonstrado na

figura que se segue. Tendo a cautela de nunca se cruzar a grade sobre a crista do

terraço; ao passar a grade em cada lado do camalhão, deve-se ter muita atenção

para orientar cada passada da grade niveladora com os discos de secção traseira

voltados de baixo  para  cima,  o  que ajudará  a  manter  sua altura  (EMBRAPA,

2012).

Figura 23 - Esquema de acabamento da construção do camalhão e preparo para o
plantio com grade niveladora. 
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Fonte: Vital; Resck, 2002

Após  a  construção  dos  terraços  é  de  grande  importância  que  sejam

tomadas medidas que assegurem um acabamento adequado, uma vez que as

extremidades  dos  terraços  podem  ser  prejudicadas  pela  movimentação  de

máquinas agrícolas  no local.  Especificamente  nesses locais  é  necessário  que

haja  um  bom  acabamento  dos  terraços.  Em  terraços  de  retenção,  as

extremidades devem ser fechadas, o mesmo devendo ser feito nas extremidades

de terraços de drenagem opostas aos canais escoadouros (PRUSKY, 2009)

Uma vistoria deve ser realizada no sistema de terraceamento depois das

primeiras  chuvas,  logo  após  sua  construção,  para  que  sejam  detectadas

eventuais falhas no sistema e providenciada a sua correção (PRUSKY, 2009).
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