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Introdução: Uma das maneiras de aumentar a quantidade de nutrientes
(especificamente o fósforo) em lagos, córregos e rios, é pelo processo de lixiviação do
solo. O fósforo é altamente utilizado na agricultura na forma de fertilizantes, também é
encontrado em dejetos orgânicos de animais. Na maioria das vezes, esses insumos são
bastante solúveis em água. Durante a chuva ou irrigação, a água escoa, solubilizando e
carregando o P contido no solo. Essa lixiviação leva uma grande quantidade de P que
pode causar o processo de eutrofização. Objetivo: O objetivo do estudo é determinar o
que é o processo de enxurrada superficial, e como a lixiviação do solo carrega o P.
Além disso, estabelecer medidas para diminuir esse processo, a fim de evitar uma
contaminação da água e em último caso, a eutrofização. Metodologia: Foi feita uma
pesquisa no site de buscas “Google Acadêmico”, com as palavras-chave:
“eutrofização” e “fósforo”. Após uma análise bibliográfica, foi selecionada uma tese
de doutorado de 2006 de Francirose Shigaki sobre o assunto.A tese chama-se
\\\"Transporte de fósforo na enxurrada superficial em função do tipo de fonte de P e
intensidade de chuvas: Relevância à gerência ambiental em sistemas de produção
brasileiros\\\" e o autor, Shigaki, é da Universidade de São Paulo, e fez uma grande
revisão bibliográfica na qual seu trabalho foi baseado. Resultados: A enxurrada
superficial acontece quando a água passa lavando a cobertura do solo. Uma parte do P
disponível, geralmente, por fertilizantes agrícolas e por dejetos de animais está na
forma de sedimentos no solo. Durante a enxurrada, a água passa e dissolve o P
sedimentado, e em casos mais graves, também provoca erosão, levando P acumulado
no solo. Para a agricultura, essa perda de P pela enxurrada não acarreta em grandes
déficits. Entretanto, essa quantidade já é suficiente para aumentar a concentração de P
na água a níveis alarmantes, causando a eutrofização. Portanto, para diminuir a
quantidade de P carregada pela enxurrada, são necessárias medidas corretivas.

Para regular a quantidade P no solo, pode-se usar fertilizantes nas doses certas que as
plantas absorverem, para não haver excesso de P. Também pode-se fazer um
tratamento dos dejetos dos animais para diminuir a solubilidade do P. Já com o
objetivo de evitar o fluxo de P direto para a água, há o método em que são construídas
barreiras ripárias para amortecer a vazão de água e absorver uma parte do P. Também
há a opção de serem colocadas cercas, para evitar que os animais depositem dejetos
diretamente nos corpos d\\\'água. Conclusão: Com o intuito de preservar os recursos
hídricos, o estudo do processo das enxurradas superficiais de P do solo é importante.
Até para aperfeiçoar as maneiras de evitar a lixiviação desse elemento, balanceando
sua entrada e saída do solo. São medidas eficazes que diminuem a probabilidade da
ocorrência da eutrofização.
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