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RESUMO: Os carreadores da cana-de-açúcar fazem parte da malha viária responsável pelo escoamento da 
matéria-prima até a agroindústria. O objetivo do presente estudo foi analisar a produção qualitativa (nitrogênio 
total e fósforo total) de sedimentos em carreadores de cana, proveniente da erosão hídrica natural em 4 parcelas 
observacionais instaladas em campo, com área de 33m², cada. Após 29 eventos chuvosos, obteve-se uma 
produção acumulada de sedimentos de 116.14 kg, 241.53 kg, 149.72 kg e 491.39 kg, respectivamente para as 
parcelas 1, 2, 3 e 4. Para tais volumes de sedimento gerado, houve uma produção qualitativa máxima (por evento) 
de 302.4 mgNkjeldhal/g de sedimento para o nitrogênio total e 1.19 mg de fósforo por grama de sedimento. Outro 
fato constatado foi que as intensidades de chuva não foram proporcionais à produção qualitativa de sedimentos, 
havendo eventos pouco intensos com uma expressiva produção de nitrogênio e fósforo e outros intensos com 
fraca produção destes nutrientes.

Palavras-chave: carreadores, cana-de-açúcar, erosão hídrica.

ABSTRACT; The sugar cane plantation earth roads are part of the transportation grid of raw materials to the 
sugar cane plants. The goal of this study has been to analyze the qualitative production (total nitrogen and total 
phosphorus) of sediments in sugar cane earth from natural water erosion in 4 observational field plots installed 
with 33 m² area each. After 29 rain events an accumulated production of sediments of 116.14 kg, 241.53 kg, 149.72 
kg and 491.39 kg was obtained, respectively for tranches 1, 2, 3 and 4. For such sediment volumes generated, 
there was a maximum qualitative production (by event) of mgNkjeldhal/g of sediment 302.4 for total nitrogen 
and 1.19 mg phosphorus per gram of sediment. Another fact found was that the intensities of rainfall were not 
commensurate with the qualitative sediment production, since in some less intense events the production of 
nitrogen and phosphorus was relatively high while in other more intense events the production of these nutrients 
was lower.
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1. INTRODUÇÃO
Dos 20 milhões de hectares agricultáveis no Estado 
de São Paulo (Viegas, 2010), a cana-de-açúcar já está 
instalada em 5.7 milhões deles (IEA, 2011). A cana é 
formada pelas áreas de cultivo (talhões) e pelas áreas 
de escoamento deste cultivo: os carreadores (estradas 
geralmente não pavimentadas, localizadas dentro 
de propriedades rurais, com a função de escoar a 
produção de uma cultura agrícola de uma determinada 
área).
Zoccal et al. (2007) cita que somente o Estado de 
São Paulo conta com uma malha viária de 250000 
quilômetros de estradas, sendo que aproximadamente 
220000 quilômetros são de estradas não pavimentadas. 
O mesmo autor afirma, ainda, que estas estradas 
“contribuem com 50% do solo carreado aos mananciais 
e 70% das erosões existentes”.
A estimativa de perda de solo nas áreas plantadas 
de canaviais é expressiva: Martinelli e Filoso (2007) e 
Sparovek e Schnug (2001), relatam uma perda de solo 
superior a 30 t.ha-1.ano-1.
Os estudos da erosão pluvial em plantações de cana-
de-açúcar são mais numerosos que aqueles em 
carreadores, provavelmente pela maior extensão 
em área. A área de carreadores em relação às áreas 
plantadas de 130 fazendas de cana-de-açúcar (da 
Bacia do Ribeirão do Feijão – SP/Brasil) apresentaram 
uma média de 5.21%. Em alguns casos chegaram a 
representar 11.21% do total da área (Scarpinella, 
2012). 
Estradas geralmente não pavimentadas, localizadas 
dentro de propriedades rurais e com a função de 
escoar a produção e garantir acesso a veículos 
e serviços, os carreadores apresentam, no meio 
acadêmico, uma produção incipiente. Antes da 
colheita, ou quando se faz necessário, os carreadores 
que não apresentam revestimento primário são 
reparados com motoniveladoras e assim ficam 
prontos para circulação dos caminhões responsáveis 
pelo escoamento da safra. Contudo, a compactação 
e o revolvimento do solo podem intensificar novos 
processos erosivos, principalmente pela constante 
exposição de suas superfícies.
A literatura encontrada sobre erosão em estradas de 
terra trata predominantemente das estradas florestais 
(de florestas plantadas). Podem ser citados estudos de 
Ferraz et al. (2007), Garcia et al. (2003), Foltz e Elliot 
(2009) e Antonangelo e Fenner (2005), dentre outros. 
Apesar de apresentar expressivas diferenças em 

diversos aspectos da cultura, estes estudos são os que 
mais se aproximam da pesquisa sobre os carreadores 
de cana-de-açúcar.
No caso de erosão pluvial em carreadores, existe a 
possibilidade do transporte de sedimentos (nutrientes, 
dentre eles) trazer complicações de ordem física e 
biológica, afetando os corpos hídricos próximos, caso 
sejam atingidos.
Por estas razões o foco deste artigo será a produção 
qualitativa de sedimentos nos carreadores de cana-
de-açúcar.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Foi adotada como estudo de caso a Fazenda Santo 
Antonio do Lobo, situada no município de Itirapina (SP/
Brasil). Esta área localiza-se na bacia do Ribeirão do 
Feijão (com área de 234.38 km²) e está inserida na bacia 
do Tietê-Jacaré/SP. A Figura 1 apresenta a localização 
da área de estudo.
O uso e ocupação do solo da bacia do Ribeirão do Feijão 
é caracterizado na Tabela 1.
A Fazenda Santo Antonio do Lobo apresenta uma área 
de 70 hectares onde é cultivada a variedade de cana-
de-açúcar “RB 867515”. Trata-se de uma variedade 
de “ano e meio”, plantada em um espaçamento de 
1.50 m. São empregados terraços de 5 metros de DV 
(diferença vertical) na área. A cana, na ocasião da 
instalação, desenvolvimento e conclusão do estudo 
encontrava-se na quarta rebrota. O solo é do tipo 
Neossolo quartzarênico em sua maioria, seguido por 
Latossolo roxo distrófico + Latossolo roxo eutrófico + 
Argissolo e Latossolo vermelho amarelo álico (Prado 
et al., 1981). O clima é do tipo Cwa (classificação 
climática de Koppen). As temperaturas médias variam 
de 18 a 22°C (CEPAGRI, s/d), com precipitação inferior 
a 30 mm no mês mais seco (Rolim et al., 2007).

2.1. Análises de campo e laboratório

Foram selecionados 4 pontos diferentes, em diferentes 
carreadores internos, com inclinações aparentemente 
distintas. Tais pontos foram denominados Parcela 1, 
2, 3 e 4 (Figura 2), todas com as mesmas dimensões: 
10 metros de comprimento por 3.30 metros de largura 
(sendo a largura adotada, uma média dos carreadores 
da fazenda tomada como estudo de caso). Para a 
instalação das parcelas foram levadas em consideração 
questões restritivas como a possibilidade de incêndio 
no canavial, vandalismo e roubo de material. Por este 
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motivo as parcelas foram montadas em carreadores 
internos. As 4 parcelas foram instaladas em área de 
Neossolo quartzarênico.
Foram cavadas (com auxílio de trator) bacias de 
acumulação em apenas um lado da parte inferior de 
cada parcela (Figura 3), de acordo com a inclinação 
natural do carreador. O acabamento foi feito 
manualmente com o emprego de ferramentas como 
vanga, enxada e enxadão.  
As dimensões das bacias de acumulação deveriam 
garantir o armazenamento da chuva de um dia. Para 
o dimensionamento do volume das bacias (em m³), foi 

utilizado o método proposto por Bertoni e Lombardi 
Neto (2008), através do produto da precipitação (no caso 
foi estimado um volume diário máximo de 40 mm), pela 
área de captação da chuva (33 m²) e pelo coeficiente 
médio de enxurrada (0.65 - valor adotado pelos autores 
citados, que representa a fração da precipitação que 
não infiltra no solo e escoa superficialmente). O valor 
obtido de volume para as bacias de captação foi de 
0.858 m³.

Figura 1 – Localização da área de estudo, sendo: (a) Delimitação geográfica do Brasil, com destaque para o Estado de São 
Paulo; (b) Delimitação do Estado de São Paulo com destaque para a região da Bacia do Ribeirão do Feijão; (c) Bacia do 
Ribeirão do Feijão, com destaque para a área de estudo; (d) Área de estudo, com destaque (triângulos) para as parcelas 
observacionais (maiores detalhes na Figura 2). As duas manchas escuras representam as áreas de mata. As manchas mais 
claras representam os talhões de cana-de-açúcar. As linhas escuras representam os carreadores de cana. Deve-se observar 
que as matas também apresentam suas delimitações delineadas pelos carreadores, com exceção do trecho em destaque no 
retângulo. Fonte: Elaboração própria.



20 Produção de nitrogênio e fósforo totais provenientes da erosão em carreadores da cultura da cana-de-açúcar

Uso e ocupação do solo Área (em km²) %

Cana-de-açúcar 24.95 10.64

Construções 3.91 1.67

Estradas de terra 5.78 2.47

Estrada de asfalto 1.14 0.48

Ferrovia 0.12 0.05

Floresta plantada 39.33 16.78

Mata 60.78 25.94

Outras culturas* 25.37 10.83

Outros** 8.09 3.45

Pastagem 63.92 27.27

Represas 0.99 0.42

Total 234.38 100

Tabela 1 – Uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do Ribeirão do Feijão (SP).

* Café, citrus, milho, etc. **Áreas pertencentes a concessionárias
(beira de estradas) e outras sem uso definido.

Figura 2 – Vista das parcelas observacionais, com os números das parcelas em destaque. Fotos tiradas pelo autor.

Figura 3 – Analise de bacia de captação após evento pluviométrico.
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As coletas ocorreram de 17 de fevereiro a 2 de abril 
do ano de 2011, feitas sempre no período da manhã, 
entre 7:00hs e 9:00hs. Localizada a pouco mais de  
1 quilômetro do local de estudo, a estação 
climatológica do Centro de Recursos Hídricos e 
Ecologia Aplicada (CRHEA/USP serviu como base dos 
dados pluviométricos utilizados.
Para evitar que a superfície das parcelas fosse 
revolvida, foi utilizada uma cavadeira manual sendo 
aberta apenas uma fenda no solo onde seriam 
colocadas as placas de isolamento. Estas placas (que 
tinham a função de evitar que houvesse fluxo externo 
de sedimento para dentro da área isolada e também 
evitar que a produção de sedimento não fosse perdida 
para fora da área isolada) foram presas umas às outras 
com o auxílio de fita adesiva até que se completasse a 
extensão desejada. Após isso foram envolvidas com 
encerado de plástico preto e presas novamente com 
fita adesiva. Fixadas verticalmente por estacas de 
bambu e ganchos de ferro, as placas foram pousadas 
sobre as fendas abertas. As dimensões das placas e 
a profundidade de fixação foram adotadas conforme 
descrevem Bertoni e Lombardi Neto (2008). 
As bacias de acumulação foram dimensionadas para 
reter o material carreado do terreno isolado, após 
cada evento pluviométrico que gerasse escorrimento 
superficial de sedimento. 
Após cada evento pluviométrico procedia-se com o 
exame visual e caso houvesse sedimento, uma coleta 
deste sedimento da parcela era realizada. O excesso 
de água era retirado com auxílio de uma seringa para 
drenar tanque, com cuidado para não se extrair o 
material terroso depositado no fundo da bacia. Quando 
o volume da bacia de captação atingia uma altura 
de aproximadamente 10 centímetros (um volume 
onde uma homogeneização rápida da amostra seria 
possível), os sedimentos depositados na bica de metal 
eram raspados para o interior da bacia com o auxílio 
de uma espátula de metal. Uma tomada de nota era 
feita com as medidas do volume (altura, comprimento 
e largura), pouco antes homogeneizado. Com o auxílio 
de um recipiente pequeno de metal, eram feitos 5 
despejos em um pote plástico (de 1 litro). Cada despejo 
no pote plástico era precedido por um revolvimento 
manual da amostra, com duração aproximada de 
5 segundos. Antes que o material mais pesado se 
depositasse no fundo da bacia, a tomada de amostra 
era feita. O pote recebia a identificação do número da 
parcela e a data da coleta. O procedimento para coleta 
desta amostra era repetido nas demais parcelas que 
apresentassem produção de sedimento em suas 
bacias de acumulação.
Para a aferição de nitrogênio e fósforo, outra amostra 
era retirada em cada parcela. Os potes plásticos (de 

350 ml) eram também identificados com o número da 
parcela e a data da coleta.
As amostras específicas para nitrogênio e fósforo eram 
prontamente congeladas no Núcleo de Hidrometria 
– CRHEA/USP – onde seriam realizadas as análises 
laboratoriais. As demais amostras para aferição do 
volume gerado de sedimento foram submetidas à 
secagem natural inicialmente e, posteriormente, 
secas em estufa, a 40°C (por conta de estarem em 
recipientes plásticos).
Após a retirada de amostras, as bacias eram esvaziadas 
e limpas para a coleta do evento seguinte. Uma 
remoção através de lavagem era feita despejando-se 
água levada em garrafas plásticas para assegurar a 
limpeza total do encerado plástico. 
A cada 3 eventos chuvosos, o encerado era parcialmente 
retirado para escavação do fundo da bacia. O objetivo 
era o de manter as dimensões (fundo e laterais) 
regulares, minimizando o erro na leitura e obtenção 
dos resultados.
A partir dos sedimentos coletados em campo, foram 
realizadas em laboratório as análises de nitrogênio 
total (APHA, 1999) e fósforo total (Andersen, 1976). 
Para a análise estatística dos dados obtidos utilizou-
se o software SAS (Statistical Analysis System). Foi 
aplicado o modelo de análise de variância (ANOVA) 
considerando como variação a produção de sedimento 
das parcelas em função da intensidade de chuva. 
Como complemento, foi usado o teste de comparação 
de Tukey – um teste de múltiplas comparações de 
médias, largamente empregado na análise estatística 
(Braun, 1994).
Maiores informações sobre a metodologia utilizada 
neste trabalho podem ser obtidas em Scarpinella 
(2012).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com as coletas, obteve-se a relação de intensidade de 
chuva e a produção de material acumulado nas bacias, 
bem como a quantidade de nitrogênio e fósforo, por 
evento e por parcela (Tabela 2).
A pluviosidade nas 4 parcelas observadas variou de 0.3 
a 52.3 mm e a intensidade das chuvas apresentou uma 
variação de 0.4 a 10.1  mm.h-1. A produção de sedimento 
pôde ser observada em 20 eventos da parcela 1, 17 
eventos da parcela 2, 21 eventos da parcela 3 e 22 
eventos da parcela 4. Do total de 29 eventos observados 
durante o período das atividades de campo, apenas 4 
não apresentaram produção em nenhuma parcela. 
Através da comparação da intensidade de chuva 
com a produção quantitativa de sedimentos, pôde-se 
observar uma correlação baixa das mesmas. O volume 
de sedimento gerado apresentou uma grande variação 
e as chuvas mais intensas não foram necessariamente 
as que mais geraram sedimentos.
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fev/17 5.6 0.9 - 302.4 1.1 - 28 0.07 0.02 235.2 0.71 0.1 - -

fev/18 16.7 4 0.63 - - 0.19 - - 1.4 67.2 0.07 32.77 124.32 0.25

fev/19 0.3 0.4 - 28 0.09 - 22.4 0.27 - 11.2 0.08 - 57.68 0.14

fev/21 1.8 1.8 0.09 - - - - - 1.04 - - 0.88 - -

fev/22 6.4 1.5 0.23 72.8 0.11 17.19 - - 1.35 - - 0.07 50.4 0.22

fev/23 3.8 1.4 - - - - - - - - - 0.03 - -

fev/24 1.6 0.5 - - - - - - - - - - - -

fev/25 1.6 0.5 - - - - - - - - - - - -

fev/26 22 4.7 3.96 - - 19.57 - - 5.07 - - 75.41 29.68 0.2

fev/27 12 1.5 0.66 302.4 0.08 3.12 16.8 0.05 38.55 128.8 0.15 100.57 36.96 0.24

fev/28 23 6.3 1.38 84 0.08 24.28 5.6 0.04 7.68 - 0.09 15.22 72.24 0.18

mar/01 31.4 7 0.44 33.6 0.05 5.61 11.2 0.04 0.75 22.4 0.06 10.98 64.4 0.13

mar/02 41.2 3.1 10.48 33.6 0.08 44.11 22.4 0.04 52.1 16.8 0.06 92.83 75.04 0.2

mar/03 18.6 1.7 0.78 11.2 0.08 2.12 22.4 0.04 7.55 28 0.13 2.54 81.2 0.15

mar/04 19.2 2 1.02 5.6 0.05 1 - 0.03 0.22 5.6 0.06 7.24 29.68 0.15

mar/05 32 2.6 5.28 - 0.05 5.13 28 0.03 1.12 16.8 0.05 13.18 38.08 0.1

mar/06 21.5 4.3 22.76 5.6 0.06 18.17 28 0.03 8.48 33.6 0.05 19.24 95.76 0.16

mar/07 2.3 1.3 - - 0.06 - 11.2 0.06 - 22.4 0.06 - 53.2 0.11

mar/08 2.7 3.2 0.06 - - - - - 0.06 22.4 0.05 0.57 76.16 1.19

mar/12 5.6 1.7 - - - - - - - - - - - -

mar/13 5.9 3.5 1.93 0.08 0.07 14.08

mar/14 3.5 3.1 15.45 5.6 0.06 0.08 16.8 0.04 0.97 33.6 0.06 14.46 52.08 0.01

mar/16 10.2 10.1 0.38 11.2 0.05 0.21 - - 0.24 - - 3.08 - -

mar/18 52.3 0.7 22.3 16.8 0.06 56.54 - 0.05 12.03 67.2 0.09 36.53 66.08 0.28

mar/21 1.6 0.6 - - - - - - - - - - - -

mar/22 0.3 4.8 - - - - - - - - - - 45.36 -

mar/27 10.4 3.6 14.86 - - 25.18 - - 8.6 - - 24.97 - -

mar/29 12.5 1.3 13.18 11.2 0.06 18.95 11.2 0.04 0.97 - - 25.62 - 0.21

abr/02 1.3 1.3 0.19 - - - - - 1.45 - - 1.02 - -

Correl.
(a e b) - - 0.413 - - 0.688 - - 0.428 - - 0.438 - -

Média - - 5.81 - - 14.21 - - 7.13 - - 22.33 - -

Desv. 
padr. - - 7.74 - - 16.54 - - 13.37 - - 29.68 - -

Tabela 2 – Produção quantitativa e qualitativa de sedimentos, nitrogênio e fósforo em função da intensidade de chuva. 
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Após ser aplicado o teste de comparações múltiplas 
de Tukey, chegou-se à conclusão de que as parcelas 1 
e 4 diferem entre si (Tabela 3), podendo-se inferir que 
a declividade (5%, 5%, 6% e 7%, respectivamente nas 
parcelas 1, 2, 3 e 4) pode ter sido um dos fatores para 
tais resultados.

Através da Tabela 2 é possível constatar que houve 
produção de fósforo nas 4 parcelas, sendo a parcela 
4 aquela que mais produziu este nutriente. As  
intensidades de chuva também não foram diretamente 
proporcionais às maiores produções de fósforo: 
enquanto que a chuva (registrada) mais intensa 
(10.1 mm.h-1) produziu 0.05 mg.g-1, eventos de pouca 
intensidade (0.9 mm/h) na mesma parcela, ocasionaram 
uma das mais altas produções registradas: 1.1 
mg.g-1 de sedimento. A maior produção de fósforo  
(1.19 mg.g-1) ocorreu na parcela 4 proveniente de uma 
baixa pluviosidade (2.7 mm) e baixa intensidade deste 
evento (3.2 mm.h-1). Deve-se ressaltar ainda que a 
área plantada recebe (20 dias após cada colheita) uma 
adubação de cobertura com a fórmula 18-00-27, onde 
não há presença de fósforo em sua composição.

4. CONCLUSÕES
A produção qualitativa de nitrogênio total se mostrou 
bastante expressiva, podendo causar eutrofização de 
corpos hídricos próximos, caso haja o transporte deste 
material. Embora menos importante, também foi 
constatada a produção de fósforo total, em uma escala 
menor. Dentre todas as parcelas, a parcela 4 foi a que 
apresentou o maior volume de produção quantitativa 
e qualitativa deste dois nutrientes estudados, 
possivelmente por conta da maior inclinação da 
parcela em relação às demais.
Cabe destacar também que a metodologia empregada 
neste estudo se mostrou viável, tanto operacional 
quanto economicamente, e pode ser replicada em 
outras áreas de estudo visando o aumento da base 
de dados experimentais relacionada a carreadores 
de cana-de-açúcar, que atualmente é bastante 
incipiente.
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