






-- -· · -·Na-área: ·montanhosa os métõdos· culturais usados são 
bastante primitivos. Desde o início da colonização (1878), até 

os dias atuais, o agricultor mantém a mesma mentalidade 

agrícola, já tradicional. A mata é derrubada, a melhor madeira 
serrada e o restante queimado. Após a queima, o milho é plan
tado durante 2 ou 3 anos, sem lavragem da terra. Durante êste 
pequeno período de cultivo, as restevas são queimadas, com isto 

a microvida e a matéria orgânica são prejudicadas. Somando
se a êstes prejuízos, temos os danos causados pelas violentas 
precipitações que se agravaram devido à falta de métodos con
servacionistas. Assim, as terras se tornaram ràpidamente pou
co produtivas, ocorrendo em determinados tipos de solos, inclu

sive a perda de parte do horizonte A. 

Várias lavouras situam-se na encosta da montanha, em 
regra possuindo uma inclinação de mais de 50%, onde a mata 

é considerada pelo código florestal de conservação permanente. 

A queima se repete na derrubada e após as colheitas. o 
que leva à decadência total do solo. Atualmente a paisagem 
na encosta dos morros é formada pela capoeira e de quando em 
vez um espaço limpo, que é destinado à lavoura. 

Na área plana - várzea - os métodos culturais são 
mais avançados. A mecanização das lavouras é comum e o uso 

de fertilizantes está bastante difundido. Os proprietários des

sas terras apresentam a maior renda per capita do munic'pio. 
Nesta área é praticada a monocultura do arroz. Êste tipo de 
monocultura tem determinado alguns problemas, pois de·e
riora paulatinamente o solo cultirndo e propaga inúmeras 
pragas e doenças, além de permitir a difusão de inços ip:cos 

do arroz que aumentam anualmente, chegando, em a.1g1..1.ns 
casos, a tomar conta da lavoura. Tos últimos anos, os agr.. '

tores iniciaram o plantio da soja. em rotação com o arroz. com 

isso foram obrigados a drenar as terras o que, aliado à gr-�de 
quantidade de nitrogênio fixado pelas bactérias simbior::es. 

melhorou o solo. Êste tipo de recuperação pelo rodízio a.L z
soja devido à grande quantidade de nitrogênio fixado. pode 

causar problemas em algumas la·rnuras, provocando um cres
cimento demasiado do arroz, prejudicando a granação. 
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