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RESUMO  
O solo é composto por matéria mineral, orgânica, água e ar que são formados em 
milhares de anos. A erosão hídrica 
orgânico e agroquímicos dos sistemas, diminuindo a produção de agrícolas, 
promovendo o assoreamento e com isso a diminuição da qualidade da água
objetivou-se verificar se a educaçãoambiental, queauxilia a recuperação de 
solosdegradados pela erosãohídrica, éemprega
metodologia aplicadaconsistiu de umarevisão de literária
buscou-se a caracterização do município de Divinolândia
geotécnicas, Agrícolas, Hidrológicas e Aspectos ambientai
Fragilidade quanto ao uso e ocupação do solo; Monitoramento da qualidade das águas 
subterrâneas, além da busca por documentos avaliativos das condições do solo e 
hídricas do município, além de analisar no site da Prefeitura Municipal 
23 Técnicas de recuperação de solos degradados pela erosão hídrica, no período de 2015 
a 2020.O estudo conseguiu 
pela erosão hídrica empregadas no município de Divinolândia
avaliar seus resultados ambientais a longo prazo devido ao tempo de estudo.
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1 INTRODUÇÃO 

O soloé composto 
arquesãoformadosemmilhares de anos. Umdosprincipaisrecursosnaturais para a 
manutenção da vida e dosecossistemas
(GUIÇARDI, 2018). 

A erosãohídricaprovoca perda de solo, retira nutrientes, carbono orgânico e 
agroquímicos dos sistemas, diminuindo a produção de agrícolas, promovendo o 
assoreamento e com isso a diminuição da qualidade da água 
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O objetivo deste trabalho
arecuperação de solosdegradados pela erosãohídrica
Divinolândia-SP. 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS.

A metodologia aplicada consistiu de uma revisão de literária, em livros e site de 
buscas online, utilizando como fonte de busca a biblioteca da Universid
Alfenas-UNIFAL para descrever ações de 
solos degradados pela erosão hídrica no município de Divinolândia. 

Estabeleceu-se como período de publicação das obras e artigos a serem 
consultados dos últimos 5 anos
ações. 

Para compor o estud
Divinolândia-SP; as Implicações geotécnicas, Agrícolas, 
ambientais e recomendações, as 
Monitoramento da qualidade das águas subterrân
avaliativos das condições do solo e hídricas do município, além de analisar no site da 
Prefeitura Municipal de Divinolândia 23 Técnicas de recuperação de solos degradados 
pela erosão hídrica, no período de 2015 a 2020.

Utilizou-se a abordagem qualitativa para analise dos artigos originais, de revisão 
e trabalhos de monografias, servindo de apoio para o subsidio para elaboração do 
trabalho, obtendo uma conclusão mais atualizada sobre o tema estudado.
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O município de Divinolândia
urbana e 5.141 na zona rural. Destes são Homens: 6.136 e Mulheres: 5.880. 
urbana é distribuída de forma dispersa, de modo que existem 3 bairros afastados da 
urbana principal. São eles: Bairro Três Barras, Bairro Ribeirão Santo Antônio e Bairro 
Campestrinho(IBGE, 2020).

Os solos predominantes são Argissolos Vermelhos
textura média/argilosa e argilosa em fase não rochosa e rochosa e 
CambissolosHápliticos distróficos com textura argilosa e média. Típicos de áreas com 
relevo forte ondulado e montanhoso (
CANTARINO, 2002).  

Sob o domínio da Mata Atlântica com áreas de Cerrado, teve sua cobertura 
vegetal bastante devastada por atividades como exploração de madeira e lenha, criação 
de gado, agricultura, silvicultura, desenvolvimento dos núcleos urbanos e expansão das 
fronteiras agrícolas e industriais (
CANTARINO, 2002).  
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do solo pela ação da chuva 
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CONCLUSÕES 
 
 O estudo conseguiu 
pela erosão hídrica empregadas no município de Divinolândia
avaliar seus resultados ambientais a longo prazo devido ao tempo de estudo.
Pelo estudo de caso apresentado, os gestores municipais de Divinolândia reconhecem 
fragilidade do solo e as degradações causadas pela erosão hídrica
de tentar recuperar ou prevenir o avança desta, visto que, o a economia da cidade gira 
entorno da agricultura e que não devem afetar o Rio do Peixe que abastece a cidade
faz parte da Bacia do Pardo.
            Um trabalho específico de conscientização dos agricultores sobre o manejo 
adequado da terra foi realizado, além de práticas de educação ambiental com 
escolares.Sugere-se como trabalhos futuros a avaliação qualita
educação ambiental empregadas para a conservação do solo.
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