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RESUMO --- O objetivo desta pesquisa foi promover um estudo do processo de erosão, em uma 
vala existente no bairro Jardim América, município do Capão do Leão/RS, bem como suas 
conseqüências ambientais, no sentido de diagnosticar o nível do impacto. O trabalho constou de 
visitas de campo, com a identificação do tipo de solo e o reconhecimento do processo erosivo 
existente na drenagem do bairro. Foram realizadas documentação fotográfica, amostragem de 
solo, visitas domiciliares e aplicação de questionário para conhecer a percepção dos moradores 
acerca do problema local. O questionário foi aplicado com o objetivo de conhecer o perfil de 
conhecimento da comunidade local sobre o tempo de ocorrência e a evolução da “voçoroca da 
sanga” como é popularmente chamada, e ainda sobre o entendimento desta, a respeito do “valor 
ambiental” e conceitos de “degradação ambiental”. Após o término do estudo, concluiu-se que o 
início da degradação foi anterior à urbanização devido, principalmente, à fragilidade do solo. A 
urbanização, através da ocupação irregular e desordenada, sem estrutura de drenagem adequada e 
de saneamento básico, acelerou o processo erosivo e acrescentou problemas de contaminação 
ambiental devido ao despejo de esgoto e colocação de lixo junto à drenagem. 

ABSTRACT --- The objective of this research went promote a study of the erosion process, in an 
existent ditch in the neighborhood Jardim América, municipal district of the Capão do Leão/RS. 
The work consisted of field visits, with the identification of the soil type and the recognition of the 
process existent erosive in the drainage of the neighborhood. They were accomplished photographic 
documentation, soil sampling, visits domestics and questionnaire application to know the 
inhabitants' perception concerning the local problem. The questionnaire was applied with the 
objective of knowing the profile of the local community's knowledge about the time of occurrence 
and the evolution of the "gully erosion", and still on the understanding of this, regarding the 
"environmental" value and concepts of "environmental" degradation. After the end of the study, it 
was ended that the beginning of the degradation was previous to the owed urbanization, mainly, to 
the fragility of the soil. The urbanization, through the irregular and disordered occupation, without 
structure of appropriate drainage and of sanitation basic, it accelerated the process erosive and it 
increased problems of environmental contamination close to due to the sewer pouring out and 
garbage placement the drainage. 
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INTRODUÇÃO 

A espécie humana tende a causar grandes alterações no ambiente natural, simplificando os 

ecossistemas e reduzindo o número de espécies, substituindo florestas ecologicamente 

diversificadas por ambientes homogêneos. Esta simplificação diminui a homeostase do ecossistema, 

ou seja, reduz a capacidade de autoregulação e sobrevivência entre as espécies. O impacto da ação 

antrópica sobre o meio natural comporta não somente uma ação direta, mas também indireta já que 

ocorre modificação das populações e das condições ecológicas de sua espécie além de outras que 

podem ser mais ou menos frágeis (Tricart, 1978). 

A preocupação com o meio ambiente aumentou muito nas últimas décadas, pela constatação 

de que o ritmo atual de uso dos recursos naturais e da degradação do solo, da água e do ar 

ultrapassou os limites que podem ser tolerados para a segurança da humanidade na Terra. O 

aumento da população, associado a uma acelerada urbanização, tem exigido a expansão da 

produção agrícola e industrial, o que tem ocorrido, nos últimos anos, inclusive no Brasil. A 

urbanização tem crescido forçosamente em municípios próximos a áreas industriais, ocorrendo 

então, um processo de degradação ambiental em áreas tidas como nativas ou inadequadas para 

urbanização (Lemkow, 1992). 

O solo é o recurso natural mais utilizado para atender as necessidades que satisfazem as 

exigências humanas. Os impactos negativos advindos da utilização dos solos estarão sempre 

relacionados ao uso acima da sua capacidade de suporte, ou seja, além de características 

consideradas limitantes. A manifestação mais eloqüente disso é o surgimento do processo erosivo 

(Rocha, 1999). 

A erosão vem gerando graves prejuízos para a sociedade através da perda de solos 

agricultáveis, de investimentos públicos em obras de infra-estrutura e da degradação de áreas 

urbanas ou em urbanização. 

A expressão mais flagrante da erosão é a voçoroca (Figura 1). O conhecimento do estado da 

erosão, de seu impacto ambiental e o prognóstico de sua evolução com base na definição da 

suscetibilidade dos terrenos é imprescindível para a definição das ações governamentais tais como: 

estabelecer prioridades para as áreas de aplicação de investimentos em obras corretivas, orientar a 

expansão urbana, definir as adequações necessárias à implantação de obras viárias que atravessem 

áreas de alta suscetibilidade à erosão, entre outras. 
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Figura 1 - Voçoroca existente no horto-florestal da Universidade Federal de 

Pelotas/UFPel, estrada Pelotas-Jaguarão (BR116), município de Capão do 

Leão/RS 

 

Dentre as principais causas do desencadeamento e evolução da erosão nas cidades destacam-

se: o traçado inadequado do sistema viário, freqüentemente agravado pela falta de pavimentação, 

guias e sarjetas; a deficiência do sistema de drenagem de águas pluviais e servidas, e a expansão 

urbana descontrolada, com implantação de loteamentos e conjuntos habitacionais em locais não 

apropriados sob o ponto de vista geotécnico, ocorrendo desmatamentos em áreas consideradas 

adequadas ou propícias a implantação de assentamentos, vilarejos ou condomínios (Araújo, 2002). 

A implantação de áreas residenciais, em sua grande maioria, ocorre nas áreas mais altas, 

próximas a estruturas já existentes, que possibilitem acesso ao ambiente socioeconômico também já 

existente. Segundo Del Grossi (1991), “no Brasil, as décadas de 60, 70 e 80 foram palco de várias 

decisões políticas e econômicas que concorrem para uma grande expansão do sítio urbano. (...) 

Como resultado dessa expansão, processos geomorfológicos são alterados, e, em conseqüência, 

cheias, ravinas, voçorocas e desabamentos passam a constituir problemas afetando toda a 

comunidade”. 

Corroborando com este pensamento, Rodrigues (1997) entende que, assim que instaladas estas 

áreas propiciaram o desmatamento e a concentração das águas pluviais, desencadeando a formação 

de voçorocas, relacionadas ao traçado das ruas, que constituem as principais adutoras das águas 

captadas pelos telhados, e ao escoamento superficial local. Ocorrem também perdas referentes à 

devastação da vegetação natural, gerando desconforto térmico e desarmonia paisagística, além da 

fuga da fauna local. Essa interferência na dinâmica das microbacias hidrográficas urbanas tem como 
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principal conseqüência o desenvolvimento da erosão hídrica como ravinas, voçorocas e erosão 

marginal. 

Observa-se ainda o reativamento de antigas voçorocas rurais, em muitos casos já estabilizadas, 

formando novos ramos em função do aumento das águas pluviais de loteamentos implantados a 

montante das voçorocas. Assim reativadas pelos loteamentos, tornam-se urbanas. 

O manejo inadequado dos solos seja em meio urbano ou rural, é grave e traz conseqüências 

imediatas, pois sendo o suporte de fundações para construções ou de plantas nativas ou cultivadas, o 

seu efeito é logo constatado por meio da redução, tanto da estabilidade das construções como da 

biomassa nativa e produtividade das culturas, refletindo-se na economicidade de projetos de 

reconstituição paisagística de áreas urbanas (Oliveira, 2003). 

No município do Capão do Leão/RS, no bairro Jardim América, se localiza um curso d’água 

natural, que divide o bairro em dois pólos e em cujo espaço geográfico é possível reconhecer o 

fenômeno de erosão hídrica, que se apresenta como uma conseqüência da ação antrópica. A 

degradação se manifesta através da perda de solo, de vegetação e do grande “valo” que tem se 

transformado em passagens dos moradores, reduzindo o local a pequenas ilhotas com residências. O 

objetivo desta pesquisa foi o de promover um estudo do processo de erosão, em vala ocorrente no 

bairro Jardim América, município do Capão do Leão/RS, e suas conseqüências ambientais. Esse 

diagnóstico ambiental se fez necessário já que, aparentemente, existe uma condição de desequilíbrio 

que avança em ritmo acelerado. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho constou de visitas de campo, com a identificação do tipo de solo e o 

reconhecimento do processo erosivo existente na drenagem conhecida popularmente como “Sangão 

do Jardim América”. Foram realizadas documentação fotográfica, amostragem de solo, visitas 

domiciliares e aplicação de questionário para conhecer a percepção dos moradores acerca do 

problema local. 

O questionário foi aplicado com o objetivo de levantar dados a fim de obter um perfil do 

conhecimento da comunidade local sobre o tempo de ocorrência e a evolução da “voçoroca da 

sanga” como é popularmente chamada, e ainda sobre o entendimento da comunidade sobre “valor 

ambiental” e conceitos de “degradação ambiental”. 

O trabalho foi desenvolvido no “Sangão” do bairro Jardim América, município do Capão do 

Leão (Figura 2). O município do Capão do Leão, emancipado em 1982, ainda em processo de 

adequação ambiental, caminha num processo lento para a minimização dos impactos ambientais 

negativos. O município atualmente possui uma população aproximada de 24.700 habitantes. 
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Figura 2 - Foto Aérea do bairro Jardim América, município do Capão do Leão/RS – 1980 

 

O município possui uma altitude média de 7 m e o seu ponto mais alto é de 266 m de altitude, 

com um clima temperado e uma temperatura média anual de 17,7ºC. Tem como limites geográficos 

ao norte os municípios de Pelotas e Morro Redondo, ao sul o Rio Piratini e município de Arroio 

Grande, ao leste seu limite é com o Canal são Gonçalo e os municípios de Rio Grande e Pelotas, já 

ao oeste o limite é com os municípios de Pedro Osório e Cerrito. 

O município se divide em quatro distritos, sendo que a área de estudo, localiza-se no bairro 

Jardim América – 1º distrito, que cresce desenfreadamente e é o mais populoso da zona urbana do 

município (Figura 3). Sua economia é principalmente a agropecuária, com presença de frigoríficos, 

fábrica de laticínios e comércio de alimentos. Em relação a água, possui boa distribuição – canal 

São Gonçalo, rio Piratini, rio Passo das Pedras, arroio Contrabandista, arroio Padre Doutor, arroio 

Quilombo, arroio Taquara, arroio Moreira, arroio Pavão, arroio São Pedro, arroio da Eira, arroio da 

Palma, várias sangas, barragens e açudes. Predominam solos de várzea, que ocupam 73,87% da área 

total do município, o restante, 26,13% são solos de coxilha. Da área total, 6,65% é constituída por 

relevo ondulado e fortemente ondulado, com vegetação de mata e com solos rasos (Neossolos 

Litólicos e Luvissolos) e afloramento rochoso, de uso muito restrito ou sem aproveitamento 

agrícola. No restante da área de coxilhas (19,48% do total) o relevo é suave ondulado a ondulado, 

com predomínio de vegetação de gramíneas e com solo profundo, bem drenado e com média 

fertilidade (Argissolo Vermelho e Vermelho-Amarelo) com boas condições para as atividades 
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agrícolas, desde que controlada a erosão e corrigida a fertilidade. Nas planícies não inundáveis, os 

solos (Planossolo Hidromórfico e Gleissolo) apresentam-se mal drenados e rasos, com vegetação de 

gramíneas; quando superados os problemas de drenagem, são considerados com boas condições 

para agricultura tecnificada. Ainda restam os solos de planície inundável (Gleissolos e Neossolo 

Flúvico), com vegetação de gramíneas e aquáticas, com aproveitamento para pastagens nativa e 

pecuária, sem a possibilidade de uso para agricultura (Parfitt e Cunha, 2005). 

 

 

Figura 3 - Mapa das divisões (distritos) do município do Capão do Leão 

 

Segundo Müller (2001), a área de estudo está localizada na Planície Alta, que corresponde ao 

Sistema Lagunar II da Planície Costeira, cuja formação geológica é a formação Graxaim, constituída 

predominantemente por uma alternância de camadas síltico-argilosas e arenosas. 

Para uma melhor caracterização do solo da região de estudo (voçoroca) foi coletado solo no 

ponto mais alto, conforme Figura 4, nas profundidades indicadas, constando do horizonte A, B do 

solo e duas amostras do substrato (C1 – síltico-argilosa e C2 - arenosa). As amostras de solo foram 

secas ao ar, destorroadas (rolo de madeira) e peneiradas na peneira no 10 (2,00 mm). As análises 

físicas foram realizadas a partir da fração menor que 2,00 mm (TFSA), de acordo com a metodologia 

do Manual de Métodos de Análises de Solo (EMBRAPA, 1997). A argila foi determinada pelo 

método da pipeta, descrito por Gee & Bauder (1986), utilizando como dispersante o hexametafosfato 
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de sódio - solução Calgon, em agitador mecânico do tipo vai-vem de baixa rotação durante 16 horas. 

A areia grossa e fina foram separadas por tamisação em peneira de malha 0,21 mm e o silte 

calculado por diferença. A determinação da densidade das partículas foi feita através do método do 

picnômetro (EMBRAPA, 1997). 

A argila dispersa em água foi determinada pelo mesmo método citado acima, suprimindo 

apenas o agente dispersante. O grau de floculação (GF) foi calculado pela seguinte expressão: 

GF (%) = {(% de argila total - argila dispersa em água) / (% de argila total)}                       (1) 

 

 

Figura 4 - Locais de coleta de material do solo para análises físicas 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O processo erosivo do “sangão” do bairro Jardim América, município do Capão do Leão/RS, 

apresenta uma “Voçoroca em U” e vem ocorrendo há mais de 30 anos, como pode ser visto em uma 

foto aérea da década de 60 (Figura 5), quando a área ainda não tinha sido urbanizada. O relato de 

moradores diz que existia uma grande mata, que aos poucos foi sendo removida para o uso dos 

moradores próximos como lenha ou uso da madeira na construção de residências. 
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DÉCADA DE 60 Rastro

ANO DE 1980
 

Figura 5 - Situação do “sangão” na década de 60 (área ainda não urbanizada) e no ano de 

1980 (início da urbanização) 

 

Nas fotos aéreas (Figura 5), é possível observar que antes da urbanização a área do curso de 

água já não apresentava cobertura arbórea e que na sua cabeceira as encostas não tinham cobertura 

vegetal. Também, no seu segmento intermediário, já existia erosão em razão desta ter servido, 

provavelmente, de passagem para o gado e para pessoas, a pé ou a cavalo, o que é indicado pelo 

rastro de trilhas na foto. Pode-se observar também que da década de 60 para a de 80 houve um 

crescimento significativo da área erodida. Medições nas fotos aéreas indicam na área utilizada como 

passagem mostrada na Figura 10 uma largura de 15 m na década de 60 e de 30 m na década de 80. 

Medição no local em 2004 mostra uma largura de 40 m. Isto indica que a maior erosão ocorreu no 

processo inicial de urbanização. Por outro lado, o aumento de 10 m da década de 80 até 2004 

significa que, mesmo que a uma taxa menor, a erosão persistiu. 
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Estão apresentados na Tabela 1 os resultados das análises físicas realizadas no laboratório do 

Departamento de Solos da FAEM-UFPel. Os dados das análises físicas e a observação da 

morfologia do solo no local confirmam a ocorrência de um Planossolo Hidromórfico, solo típico da 

planície não inundável (Planície Alta), da unidade de mapeamento Pelotas (Planossolo 

Hidromórfico Eutrófico solódico) (Streck et al., 2002). 

 

Tabela 1 - Análises físicas do perfil do solo 

Horizonte Profundidade de 
coleta 

Areia 
grossa Areia fina Silte Argila Argila 

dispersa 
Grau de 

floculação 
 cm --------------------------------------% --------------------------------- 

A 16 23,2 18,7 45,8 12,3 6,2 49,3 
B 60 19,4 12,6 31,4 36,6 30,4 17,0 
C1 200 26,4 15,8 33,2 24,6 22,4 8,8 
C2 290 71,2 9,5 7,0 12,3 10,5 14,3 

 

 

Pode-se observar nesta tabela que o horizonte A do solo apresenta um grau de floculação de 

argila superior ao do horizonte B e das camadas C1 e C2. Esse baixo grau de floculação do 

horizonte B e das camadas inferiores do solo foi relacionado por Müller (2001) à elevação dos 

teores de sódio em profundidade, o que caracteriza este tipo de solo como um solo disperso. De 

acordo com este autor, esse alto grau de dispersão das argilas faz com que o solo seja facilmente 

desestruturado e altamente susceptível à erosão hídrica, sendo as partículas de argila sendo 

carregadas mesmo por águas de baixa energia. Essa característica se manifesta nos barrancos 

através do desenvolvimento de erosão do tipo “piping” nas camadas mais erodíveis, que vai 

solapando as paredes dos barrancos e fazendo a erosão crescer rapidamente. O alto grau de 

dispersão das argilas, principalmente das camadas C1 e C2 pode ser observado na seqüência de 

fotos da Figura 6, onde se observa que após quatro horas de agitação o material do solo dos 

horizontes A e B já tinha floculado, deixando a água límpida, ao passo que o material argiloso das 

camadas C1 e C2 ainda estava disperso, deixando a água turva. Esse material, mesmo após quatro 

semanas ainda se apresentava disperso. 
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Tempo zero 

 

Duas horas após agitação 

 
Quatro horas após agitação 

 

Quatro semanas após agitação 

 
Figura 6 - Material agregado dos horizontes A, B, C1 e C2, da esquerda para direita, em 

seqüência, depois de imerso em água destilada e agitação com bastão de vidro 

 

Esta caracterização do solo está de acordo com a realizada por Müller (2001) para os solos 

onde se desenvolveram intensos processos erosivos junto ao horto-florestal da UFPel (Figura 1) e 

à área de empréstimo da barragem Santa Bárbara, no município de Pelotas. Isto significa que se 

trata de um solo com presença de argilas dispersivas, por isso de alta erodibilidade e de 

recuperação natural muito limitada após a retirada da camada superficial do solo, a única que 

apresenta um grau de floculação mais elevado. Com isso, a revegetação natural dos taludes se 

torna difícil devido à instabilidade do material. As fotos da figura 6 mostram aspectos do solo no 

perfil, a parte superior (horizontes A e B), mais resistente, e a parte inferior (substrato), instável. 
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a)                                                                        b) 
 

 
 

Figura 7 - Detalhe do perfil do solo, a) horizontes A; b) substrato 

 

Com relação a situação atual da drenagem e percepção dos moradores acerca do problema, foi 

observado, visualmente, na área de estudo, que se encontra no ponto mais alto do bairro Jardim 

América – município de Capão do Leão, na parte central da voçoroca (sanga), um claro processo de 

eutrofização (Figuras 8 e 9). 

Conforme seqüência de fotos é possível observar que a área está em processo acelerado de 

degradação ambiental, diagnosticando-se que a erosão hídrica, é um dos principais fatores de 

desgaste do ambiente (Figuras 10 e 11). Desmatamento e o crescimento de moradias clandestinas 

são outros fatores que agravam a degradação ambiental (Figura 12). 

 

 

Figura 8 - Curso d’água eutrofizado – voçoroca do Capão do Leão/RS – vista geral 
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Figura 9 - Curso d’água eutrofizado – voçoroca do Capão do Leão/RS – detalhe 

 

 

 

Figura 10 - Presença de desmatamento na região de estudo 
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Figura 11 - Rompimento de um valo localizado na parte superior da encosta da 

drenagem 

 

 

Figura 12 - Moradias irregulares na área de estudo 

 

Para uma análise qualitativa da condição ambiental bem como do tempo em que vem 

ocorrendo o processo erosivo e a delimitação de um perfil social do local, a aplicação do 

questionário e as visitas domiciliares foram ferramentas para aprofundar-se os poucos 
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conhecimentos disponíveis, tanto no município de origem (Pelotas), como nas secretarias do 

município emancipado (Capão do Leão). 

Num universo de 52 moradores entrevistados, por amostragem aleatória, ficou apurado que: 

a) 72% dos moradores estão na região há mais de 2 anos; b) 72% dos moradores colocam seu lixo 

na vala, mesmo que o caminhão passe em rua próxima; c) 72% dos moradores acompanham a 

degradação da vala morando no local ou morando nas redondezas; d) 36,4% dos moradores 

definem que o tempo de atividade do processo de erosão iniciou há mais de 20 anos; e) 72% dos 

moradores dizem que não passa recolhimento de lixo na rua; f) 54,5% dos moradores têm 

conhecimento e consciência do que são problemas ambientais e consideram que o mau cheiro 

gerado pelo lixo e a presença de insetos são os principais problemas; g) 81,8% dos moradores 

entrevistados são mulheres, sendo elas as responsáveis pelo descarte do lixo na vala. 

Conforme informações obtidas com moradores locais e da região e em análise de 

documentos nas secretarias municipais, ocorrem descrições de que o processo de erosão começou 

há pelo menos 25 anos, sendo que a área em estudo – Figura 13 – é utilizada como passarela há 

pelo menos 30 anos. 

 

Figura 13 - Voçoroca utilizada como passagem entre duas regiões do bairro Jardim América 

 

Houve no local uma mata de Eucaliptus sp, que foi utilizada para a construção de casas. O 

limite entre os municípios de Pelotas e a sede do Capão do Leão é próximo de fábricas, zona rural, 

frigoríficos e centro comercial. Os moradores de outros municípios se deslocam para este ponto – 

Jardim América – comprando terrenos por valor irrisório, criando um perfil de moradores 

desempregados. Assim agrava-se a crise ambiental em função de uma crise social mais ampla. O 
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lixo depositado na vala, o desmatamento, a presença de animais roedores, insetos, aracnídeos 

agravam também os problemas de saúde pública que o município enfrenta em função da 

degradação ambiental do local. 

A falta de planejamento urbano causa danos ambientais, seja em relação à erosão hídrica ou 

a falta de planos de drenagem urbana, que geram problemas com relação à urbanização e o meio 

ambiente. A falta de dados e de documentação disponível e acessível, sobre o local de estudo, 

demonstra a necessidade de investimentos em pesquisas e/ou geração de dados básicos para um 

melhor enquadramento dos problemas ambientais do município do Capão do Leão, para a 

elaboração do planejamento para as possíveis e viáveis soluções. 

As construções de residências em áreas legais e com projetos de infra-estrutura promovem 

um equilíbrio dentro do ambiente urbano, com danos mínimos ao ecossistema. Por outro lado, 

construções irregulares em locais de fragilidade do ecossistema aceleram o processo erosivo ou de 

degradação do ambiente. No caso, as ações legais dependem da elaboração de um plano diretor do 

município que classifique e delimite as áreas protegidas, que ainda está em fase de estudo. A falta 

desse plano diretor dificulta uma tomada de decisão envolvendo uma ação mais firme por parte da 

Prefeitura quanto às moradias irregulares. 

 

CONCLUSÃO 

Após o término do estudo, concluiu-se que o início da degradação foi anterior à urbanização 

devido, principalmente, à fragilidade do solo. A urbanização, através da ocupação irregular e 

desordenada, sem estrutura de drenagem adequada e de saneamento básico, acelerou o processo 

erosivo e acrescentou problemas de contaminação ambiental devido ao despejo de esgoto e 

colocação de lixo junto à drenagem. 

 

BIBLIOGRAFIA 

ARAÚJO, S.M.V.G. de. (2002). “As Áreas de Preservação Permanente e a Questão Urbana”. 

Câmara dos Deputados: Consultoria Legislativa, Brasília, 12 p. 

DEL GROSSI, S.R. (1991). “De Uberabinha a Uberlândia: os caminhos da natureza - 

Contribuição ao estudo da geomorfologia urbana”. Tese de Doutorado. São Paulo. 

EMBRAPA (1997). Centro Nacional de Pesquisa de Solos, “Manual de Métodos de Análise de 

Solo”. Rio de Janeiro-RJ: EMBRAPA, CNPS, 212p. 

GEE, G.W.; BAUDER, J.W. “Particle size analysis”. In: METHODS of Soil Analysis: part I, 2. ed. 

Madison: American Society of Agronomy, 1986. p. 383-411. (Agronomy 9). 

LEMKOW, A. (1992) “O princípio da totalidade”, São Paulo, Aquariana. 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 16 

MULLER, V. (2001). “Solos dispersos e problemas de erosão em obras de engenharia na 

planície costeira do Rio Grande do Sul”. Universidade Federal de Pelotas. Dissertação de 

Mestrado. 2001. 

PARFITT, C.M. CUNHA, N.G. (2005). “Planejamento e gestão do espaço urbano e regional: 

Geomorfologia e conservação da natureza”. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2005. 63 p. 

(Embrapa Clima Temperado. Documentos, 148). 

OLIVEIRA M.C. de. (2003). “Matas ciliares - manejo das bacias hidrográficas no controle da 

erosão e na melhoria do uso das águas das chuvas”. Embrapa Semi-Árido - Petrolina-PE. 

ROCHA, J.S.M. (1999) “Educação Ambiental técnica para os ensinos fundamental, médio e 

superior”. Imprensa Universitária. 2ª ed., 548p. 

RODRIGUES, A.M. (1997). “A cidade e o urbano”. Fortaleza: EU FC, 139-152 p. 

STRECK, E.V.; KAMPF, N.; DALMOLIM, R.S.D.; NASCIMENTO, P.C.; SCHNEIDER, P. 

(2002). “Solos do Rio Grande do Sul”. Porto Alegre, Editora UFRGS, 108p. 

TRICART, J. (1978). “A terra, planeta vivo”. Lisboa, presença/Martins Fontes, p. 21,22 e 145. 


