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Fonte: http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/7/1444138022FuncoesSolo.jpg

Quais são as funções do solo?



Solo degradado.....

Campos dos Goytacazes, RJ - abril de 2015. Fonte: Arquivo pessoal



Solo degradado.....

Campos dos Goytacazes, RJ - abril de 2015. Fonte: Arquivo pessoal



Solo degradado.....

Campos dos Goytacazes, RJ - abril de 2015. Fonte: Arquivo pessoal



É preciso continuar pesquisando na área de 
conservação do solo e da água?

Temos conhecimento técnico/científico e 
tecnologia para desenvolver o manejo 
conservacionista do solo e água?

PERGUNTAS QUE DEVEMOS NOS FAZER

Como estão os solos brasileiros?

Quais são os desafios?



Temos conhecimento técnico/científico para 
desenvolver o manejo conservacionista do 
solo e água?

Sim



Temos muitas obras











Temos muitos periódicos e outros informes

• Boletins Técnicos
• Ciência Rural
• Geoderma
• Informes Agropecuários
• Journal of Soil and Water Conservation
• Revista Brasileira de Ciência do Solo
• Revista Ciência Agronômica
• Pesquisa Agropecuária Brasileira
• Série Documentos Embrapa
• Soil Science
• Soil Science Society American Proceedings
• Water Resouces Research
• Etc,



Temos tecnologia para desenvolver o
manejo conservacionista do solo e água?

Sim



Temos...
Sistema de Semeadura Direta

Ponta Grossa, PR - novembro de 2016. Fonte: arquivo pessoal



Nova Friburgo, RJ - julho de 2015. Fonte: arquivo pessoal

Temos...
Sistema de Semeadura Direta



Integração Lavoura-Pecuária

Balbino et al. (2012)

Temos...



Integração Lavoura-Pecuária-Floresta

Balbino et al. (2012)

Temos...



Sistemas Agroflorestais
Temos...

• Silvipastoril
Utilização da floresta para produção de madeira, alimentos e

forragens, bem como para a criação de animais.

• Agrossilvicultural
Produção simultânea ou sequencial de culturas anuais e

florestais.

• Agrossilvipastoril
Produção simultânea de culturas agrícolas, florestais e criação

de animais.

• Produção florestal de uso múltiplo
Sistema no qual as árvores são manejadas e regeneradas para

produzir madeira, folhas, frutos, flores para a apicultura, aquicultura
de mangue, criação de animais, etc.



Sistema Agroflorestal
Temos...

Fazendinha Agroecológica – Embrapa Agrobiologia/UFRRJ – Novembro de 2016. 
Fonte: arquivo pessoal



Sistema Agroflorestal
Temos...

Fazendinha Agroecológica – Embrapa Agrobiologia/UFRRJ – Novembro de 2016. 
Fonte: arquivo pessoal



Sistema Integrado de Produção Agroecológica

Temos...

Fazendinha Agroecológica – Embrapa Agrobiologia/UFRRJ – Novembro de 2016. 
Fonte: arquivo pessoal



Temos...

Fazendinha Agroecológica – Embrapa Agrobiologia/UFRRJ – Novembro de 2016. 
Fonte: arquivo pessoal

Sistema Integrado de Produção Agroecológica



Temos...

Fazendinha Agroecológica – Embrapa Agrobiologia/UFRRJ – Novembro de 2016. 
Fonte: arquivo pessoal

Sistema Integrado de Produção Agroecológica



Temos...

Mandala = sistema integrado de produção. Fonte: Google

Sistema Integrado de Produção Agroecológica



Temos...

• Controle de queimadas

• Calagem

• Adubação mineral

• Adubação orgânica

• Adubação verde

Práticas conservacionistas de caráter edáfico



Temos...

• Reflorestamento 
• Pastagem
• Plantas de cobertura
• Culturas em faixas
• Alternância de capinas
• Roçadas (ceifa da vegetação)
• Cobertura morta
• Cordões de vegetação permanente, faixas de 

bordaduras e quebra-ventos

Práticas conservacionistas de caráter vegetativo



Práticas conservacionistas de caráter mecânico
Temos...

Fonte: Arquivo pessoal



Temos...
Práticas conservacionistas de caráter mecânico

Fonte: Arquivo pessoal



Se nós temos tudo....porque
existe tanto solo degradado?



Solo degradado.....

Campos dos Goytacazes, RJ - abril de 2015. Fonte: Arquivo pessoal



Pinheiral, RJ - agosto de 2015. Fonte: arquivo pessoal

Solo degradado.....



Nova Friburgo, RJ - março de 2016. Fonte: arquivo pessoal

Solo em degradação.....



Nova Friburgo – RJ, outubro de 2016. Fonte: arquivo pessoal

Solo em degradação.....



Mimoso do Sul, ES - abril de 2015. Fonte: arquivo pessoal

Solo degradado.....



Imagens aéreas da região de Mimoso do Sul, ES – novembro de 2016
Fonte: Google Hearth

Solos degradados.....



Imagens aéreas do rio Paraíba do Sul na Região de São Fidélis, RJ
Fonte: Google Hearth

Assoreamento do rio Paraíba do Sul



Imagens aéreas do rio Paraíba do Sul na Região de São Fidélis, RJ
Fonte: Google Hearth

Assoreamento do rio Paraíba do Sul



Imagens aéreas do rio Paraíba do Sul na Região de Itaocara, RJ
Fonte: Google Hearth

Ausência de mata ciliar e degradação do solo nas
proximidades do rio Paraíba do Sul



Imagens aéreas do rio Paraíba do Sul na Região de Campos dos Goytacazes, RJ
Fonte: Google Hearth

Ausência de mata ciliar e degradação do solo nas
proximidades do rio Paraíba do Sul



Imagens aéreas do rio Paraíba Guandu na região de Seropédica, RJ
Fonte: Google Hearth

Ausência de mata ciliar e degradação do solo nas
proximidades do rio Guandu



Imagens aéreas do rio Doce na região de Colatina, ES
Fonte: Google Hearth

Assoreamento e passagem de lama do
desastre de Mariana (MG) no rio Doce



Em resumo temos.....
• Conhecimento técnico/científico
•

• Tecnologia

• Muitos problemas

Quais são os desafios?



5 grandes desafios
1. Reabilitação da Extensão Rural e Assistência Técnica de
qualidade

2. Dar maior atenção ao estudo do manejo e conservação
do solo nos cursos de graduação e pós-graduação

3. Colocar em prática as leis que regulamentam o uso e a
ocupação do solo

4. Conscientizar a sociedade sobre o verdadeiro
significado, valor e importância do solo

5. Melhorar a cultura do povo brasileiro em relação à
utilização dos recursos naturais



• Reabilitação da Extensão Rural e Assistência
Técnica de qualidade

 Criar incentivos para professores e pesquisadores
das Ciências Agrárias atuarem em projetos de
extensão rural

 Destinar maior volume de recursos para a
extensão e assistência técnica rural

 Treinar extensionistas que ainda atuam nas
instituições públicas e privadas para
desenvolverem a AGRICULTURA
CONSERVACIONISTA

Primeiro desafio



 Justificativa para envolver pesquisadores e
professores de forma direta no treinamento de
extensionistas e na formação de profissionais para o
uso e manejo do solo em sistema conservacionista

O planejamento conservacionista do solo depende de:

1. Conhecimentos de pedologia
2. Conhecimentos de aptidão e capacidade de uso do solo
3. Conhecimentos de hidrologia (intensidade, duração e frequência de

precipitação)
4. Classificação e mapeamento de solos
5. Aspectos legais em relação a legislação ambiental
6. Mercado consumidor da produção agropecuária
7. Etc...



 Exemplo de como a falta de extensão rural e a
pesquisa continuada estão levando grandes áreas de
solos cultivados em SSD à degradação

1. Retirada dos terraços

2. Ausência de rotação de culturas

3. Cobertura do solo insuficiente

4. Falta de conhecimento de pedologia

5. Orientação inapropriada de representantes comerciais de máquinas
e implementos agrícolas, entre outros

Fonte: Bertol, I. Boletim Informativo. SBCS, v.42, n.1, jan/abr 2016 



 Exemplo de como a falta de extensão rural e a
pesquisa continuada estão levando grandes áreas de
solos cultivados em SSD à degradação

Fonte: Bertol, I. Boletim Informativo. SBCS, v.42, n.1, jan/abr 2016 



 Exemplo de como a falta de extensão rural e a
pesquisa continuada estão levando grandes áreas de
solos cultivados em SSD à degradação

Goiânia, Go – Outubro de 2016. Fonte: arquivo pessoal



 Exemplo de como a falta de extensão rural e a
pesquisa continuada estão levando grandes áreas de
solos cultivados em SSD à degradação

Goiânia, Go – Outubro de 2016. Fonte: arquivo pessoal



 Exemplo de como a falta de extensão rural e a
pesquisa continuada estão levando grandes áreas de
solos cultivados em SSD à degradação

Fonte: Itaipu Binacional (2015), p. 106-107

• Apenas 10% dos 32 milhões de ha cultivados
com “plantio direto” no Brasil atualmente
são considerados relativamente bons

• Apenas 2,7 milhões de ha seguem
corretamente os preceitos preconizados
pelos pesquisadores

Qual a razão disso?????



• Dar maior atenção ao estudo do manejo e
conservação do solo nos cursos de graduação
e pós-graduação

 Cursos de agronomia no Brasil: ± 250
 ± 80% não estudam mecânica de erosão no solo
 A carga horária é muito curta – entre 30 a 90 h
 Muitos são ministrados a noite e não tem aulas práticas

Atual situação dos cursos de graduação

Fonte: Bertol. I. Palestra apresentada na XX RBMCSA, Foz do Iguaçu, PR (2016) 

Segundo desafio



 Cursos de Ciência do Solo no Brasil: 13
 ± 80% dos alunos não cursam a disciplina de manejo e

conservação do solo e muito menos estudam a mecânica
de erosão

 A carga horária é muito variável e em muitos casos
insuficiente

Atual situação dos cursos de pós-graduação

Fonte: Bertol. I. Palestra apresentada na XX RBMCSA, Foz do Iguaçu, PR (2016) 

 Falta de pesquisadores e professores para avaliar
projetos e revisar artigos na área de manejo e
conservação do solo



• Colocar em prática as leis que regulamentam
o uso e a ocupação do solo

 Porque os órgãos de fiscalização são tão ineficientes?

 Porque que ao invés de treinamentos para penalizar os
agricultores e pecuaristas não se investe em treinamentos
para desenvolver estratégias de trabalho mútuo?

 Porque as matas ciliares de grandes rios estratégicos não
tem maior atenção do poder público?

 O Cadastro Ambiental Rural vai ser eficiente?

Código Florestal – Lei no 12.651 de 25 de maio de 2012

Terceiro desafio



Código Florestal – Lei no 12.651 de 25 de maio de 2012

Terceiro desafio

Fonte: http://geografia-ensinareaprender.blogspot.com.br/2012_10_01_archive.html



• Conscientizar a sociedade sobre o verdadeiro
significado, valor e funções do solo

 Como os agricultores e o pecuaristas são vistos
pela sociedade?

 O que as pessoas que lidam com a terra, pensam
do solo?

 O que as crianças estão aprendendo sobre solo no
ensino básico, fundamental e médio?

 Quantas pessoas conhecem pelo menos três
funções do solo?

Quarto desafio



 Como os agricultores e o pecuaristas são vistos
pela sociedade?



 O que as pessoas que lidam com a terra, pensam do solo?

Campos dos Goytacazes, RJ – abril de 2015. Fonte: Arquivo pessoal



Macaé, RJ – abril de 2015. Fonte: Arquivo pessoal

 O que as pessoas que lidam com a terra, pensam do solo?



Fonte: Almeida L. Mudanças técnicas na agricultura: perspectivas da transição agroambiental em Colombo,
PR. 2003. 312 f. Tese (Doutorado em Meio Ambiente), Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

 O que as pessoas que lidam com a terra, pensam do
solo?

• Em pesquisa desenvolvida junto a agricultores, com 
situações de degradação de solo e água graves  em 
sua terras, em Colombo no Paraná, 60% não 
identificavam o problema em suas terras.

• Pior do que esta constatação, é que o mesmo 
comportamento foi registrado por profissionais 
atuantes em ações de manejo e conservação do solo 
no meio rural.



 O que as crianças estão aprendendo sobre solo no
ensino básico, fundamental e médio?

Solo?????

Fonte: https://www.google.com.br/search



Fonte: http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/7/1444138022FuncoesSolo.jpg



• Melhorar a cultura do povo brasileiro em
relação à utilização dos recursos naturais

Quinto desafio

Lixo no rio Tietê. Fonte: Google



• Melhorar a cultura do povo brasileiro em
relação à utilização dos recursos naturais

Quinto desafio

Lixo entupindo bueiro. Fonte: Google



• Melhorar a cultura do povo brasileiro em
relação à utilização dos recursos naturais

Quinto desafio

Incêndio criminoso. Fonte: Google



• O Brasil ainda possui muitas áreas preservadas

Algumas considerações

Fonte: http://geografia-ensinareaprender.blogspot.com.br/2012_10_01_archive.html



• O Brasil possui uma população jovem

Fonte: http://geopinda2.blogspot.com.br/2011/08/leitura-sobre-populacao-brasileira.html

± 65 %



Fonte: http://clebinho.pro.br/wp/wp-content/uploads/2015/02/hidrografia-do-brasil

• O Brasil possui em torno de 12% de toda água
doce do planeta



• O agronegócio brasileiro está entre os mais modernos e 
competitivos do mundo

• O Brasil é o maior produtor e exportador de café, 
açúcar, etanol, sucos de frutas

• O Brasil lidera o ranking de exportações de soja, carne 
bovina, frango, tabaco, couro e calçados de couro

• O Brasil é um dos poucos países do mundo com 
aproximadamente 90 milhões de ha para serem 
incorporada na agricultura, pecuária e floresta

• O Brasil é um dos poucos países do mundo onde os 
ganhos em produtividade e produção crescem a cada 
safra



“O Brasil tem tudo o que precisa 
para ser um dos melhores países do 
mundo, basta investir em educação 
e cultura e esperar o tempo fazer 

sua parte”

Muito obrigado!!!


