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Caro sócio,

No dia 20 de outubro, a SBCS completou 65 anos de existência. Tudo começou 

na assembleia geral do I Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, realizado no Rio 

de Janeiro, em 1947. De lá para cá, crescemos muito e nos posicionamos hoje 

como uma organização sólida no contexto científico brasileiro. 

É forçoso reconhecer, entretanto, que tal crescimento não foi suficiente, pois, 

ao contemplarmos o expressivo contingente daqueles profissionais e estudantes 

de pós-graduação que se dedicam à Ciência do Solo no Brasil, nos deparamos com 

um número de associados inferior a mil (mais exatamente, 847). 

Sociedades científicas existem para que seus membros tenham, antes de tudo, 

orgulho em nelas se abrigarem. É o que se conceitua modernamente como 

“pertencimento”: essa sensação intelectual prazerosa e sinérgica de pertencer a 

um grupo.

O que precisamos ainda fazer para que atinjamos, em breve, a marca de, pelo 

menos, dois mil associados? Por que alguns de nossos maiores eventos têm, em 

média, esse número de participantes e a metade desses não se torna sócio regular? 

 Só para lembrar: nossa coirmã, a Sociedade Norte-americana de Ciência do 

Solo, conta hoje com quase sete mil associados. Daí, podemos inferir que, 

observada a proporcionalidade dos números entre os dois países em termos 

populacionais e de estruturas de C&T na área de geociências, a quantidade 

proposta acima como referência (dois mil) não soaria estranho.

Ainda sobre datas: no dia 5 de dezembro comemorou-se o Dia Mundial do 

Solo, instituído pela ONU a partir de uma sugestão da União Internacional de 

Ciência do Solo. Manifestações ainda tímidas foram observadas ao redor do 

planeta, embora a SBCS tenha buscado promover a data com nota no site, em 

redes sociais e em alguns jornais de grande circulação, além de ter solicitado a 

todos que buscassem incentivar em seu meio essa comemoração. Há ainda muito 

que fazer nessa direção.

Este é um Boletim recheado de notícias. Dentre elas, a tristeza pelo falecimento 

de dois notáveis pedólogos brasileiros, Mateus Rosas Ribeiro e Pedro Jorge 

Fasolo, aos quais a SBCS rende suas mais expressivas homenagens. 

Entre as boas notícias está a de que a SBCS está no Facebook. Fechamos o ano 

com quase 500 pessoas curtindo a página e recebendo informações ágeis e 

interessantes sobre ciência do solo. Mais um motivo para atrairmos mais sócios 

para a nossa SBCS - e este deve ser um compromisso de todos nós.

A todos os sócios, um ano novo repleto de alegrias e boas realizações.                

 

Boa leitura a todos!

G.S. de Farias

Presidente

A SBCS NA GLOBAL SOIL WEEK07
PAULO KLINGER TITE JACOMINE COMPLETA
80 ANOS08

PROFESSORA JANICE CARVALHO RECEBE
PRÊMIO IPNI BRASIL13
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A RCC DO PANTANAL
A SBCS promoveu, entre os dias 3 e 

11 de novembro, a X Reunião Brasileira 

de Classificação e Correlação de Solos 

(X RCC). O evento foi realizado pela 

Embrapa em conjunto com instituições 

de pesquisa e ensino superior com 

atuação na área de ciências agrárias do 

país.

O X RCC reuniu 63 profissionais da 

área de Ciência do Solo das mais 

importantes instituições brasileiras de 

ensino e pesquisa, além de um profes-

sor da Technische Universität München 

e dois pesquisadores do Instituto de 

Investigação Agrária de Moçambique 

(IIAM). O evento ocorreu em uma 

região de fortes contrastes ambientais, 

gicas são, sem dúvida, um tema de 

grande interesse para a Ciência do 

Solo.” A RCC tem como principal 

objetivo aprimorar o Sistema Brasileiro 

de Classificação de Solos (SiBCS), 

subsidiando a definição e aferição de 

conceitos e critérios de distinção taxo-

nômica ajustados às condições natura-

is de solos do país.

A Comissão Organizadora da X RCC 

homenageou com placas os pesquisa-

dores Raphael David dos Santos, Paulo 

Klinger Tito Jacomine, Humberto 

Gonçalves dos Santos e Mateus Rosas 

Ribeiro (in memoriam) pelas relevantes 

contribuições para o desenvolvimento 

e aprimoramento do SiBCS.

percorrendo desde áreas de sedimen-

tos recentes do Pantanal Mato-

Grossense, passando pelos solos de 

origem calcária das terras não inundá-

veis ao redor de Corumbá, e chegando 

ao domínio dos Cerrados, nas áreas 

sob intensa exploração agrícola e 

pecuária do planalto de Campo Grande.

Segundo o presidente do X RCC e 

pesquisador da Embrapa Pantanal, 

Evaldo Luis Cardoso, “o evento foi uma 

ótima oportunidade de ampliar e divul-

gar o conhecimento sobre solos e 

relações ecológicas de ambientes 

ainda não contemplados por estudos 

dessa natureza, sobretudo do Bioma 

Pantanal, cujas características pedoló-

SBCS PERDE

MATEUS ROSAS RIBEIRO
se indisposto e foi levado para Campo Grande. Ele estava 

acompanhado pelo filho, Mateus Rosas Filho. Segundo os 

participantes da RCC, ele estava muito bem durante as 

viagens do evento e, quando sentiu-se mal, não queria deixar 

o evento, lamentando não ver os três últimos perfis de solos 

que ainda faltavam ser analisados para concluir a Reunião. 

Foi convencido pelo filho e pelos colegas e imediatamente 

conduzido a Campo Grande. Nada grave foi diagnosticado, 

mas ele preferiu voltar à Recife, onde morava.

O professor Mateus é considerado um dos mais 

importantes pedólogos do Brasil e um dos organizadores das 

RCCs. Segundo seu ex-aluno, colega de departamento, e 

Diretor do Núcleo Regional do Nordeste, Clístenes 

Nascimento, “juntamente com o Professor Paulo Klinger, ele 

é responsável por formar toda uma escola de pedólogos do 

Nordeste e do Brasil’’. Mateus Rosas Ribeiro faria 70 anos em 

2013, quando deveria se aposentar. Entretanto, continuava 

atuante e produtivo e havia acabado de aprovar projetos no 

CNPq. Ele deixa a esposa, três filhos e dois netos. 

Mateus Rosas Ribeiro nasceu na Paraíba, onde foi 

enterrado. Foi professor da UFRPE desde 1973, sempre 

atuando na área de Gênese, Morfologia e Classificação de 

Solos. Era engenheiro agrônomo, com doutorado pela 

Universidade de Saskatchewan, no Canadá. O professor 

Mateus foi presidente do XXX Congresso Brasileiro de 

Ciência do Solo, realizado em julho de 2005, em Recife. Neste 

evento ele assumiu a presidência da SBCS até agosto de 

2007, quando foi substituído pelo professor Flávio Camargo. 

Desde então, atuou como Conselheiro da SBCS e participava 

ativamente do Conselho Diretor e todos os eventos 

promovidos pela Sociedade. 

Em nome de toda a SBCS, a Diretoria Executiva 

cumprimenta a família, os amigos e colegas da UFRPE, 

lamentando profundamente a perda deste pesquisador, 

professor, pedólogo e ex-presidente tão importante e querido 

por toda a comunidade científica da Ciência do Solo no Brasil.

É com imenso pesar que a SBCS registra o falecimento de 

Mateus Rosas Ribeiro, ex-presidente da SBCS e professor da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele faleceu dia 

10 de novembro, no avião que o levava de Campo Grande 

para Recife. O professor Mateus estava participando da X 

RCC - Reunião de Classificação e Correlação de Solos, na 

Fazenda da Embrapa Pantanal, em Corumbá, quando sentiu-

O professor Mateus falando sobre um perfil de solo durante a X RCC, no Pantanal
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NOTÍCIAS NOTÍCIAS

A SBCS NA INTERNET 

Ao completar 65 anos, a SBCS 

modernizou-se ainda mais adotando a 

internet como meio de comunicação 

mais ágil e eficiente com os sócios. Em 

2012, duas iniciativas marcaram esta 

tendência: o novo site e a fanpage do 

Facebook que, em poucos dias, alcan-

çou um grande sucesso, sobretudo 

com o público mais jovem.

A SBCS NO FACEBOOK 

“Nós estamos investindo na diversi-

ficação dos meios de comunicação 

para alcançar todos os públicos e onde 

estão nossos sócios. As redes sociais 

são muito interessantes para quem está 

sempre conectado à internet”, diz o 

Secretário-Geral da SBCS Reinaldo 

Cantarutti.  

Os tratamentos dados às informa-

ções publicadas no site, Facebook e 

Boletim Informativo são bastante 

diferentes. A jornalista Léa Medeiros, 

responsável pela divulgação da SBCS, 

explica que no Facebook são publica-

das notas mais curtas e ágeis, curiosi-

dades sobre a ciência do solo, iniciati-

vas espontâneas de divulgação científi-

ca e concursos, com links fáceis para 

quem quiser mais informações.  

Uma rápida análise do público que 

tem acessado o Facebook da SBCS 

comprova que a rede social é utilizada 

igualmente por homens e mulheres 

entre 18 e 44 anos. A maioria das 

pessoas que curtiram a página - e que, 

portanto, recebem notificações das 

novidades postadas - acessa a fanpage 

todas as vezes que há atualizações. Até 

agora, a maior parte dos “amigos” da 

SBCS no Facebook mora nos estados 

do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A 

página é visitada constantemente por 

pessoas de 20 países, a maioria do 

Brasil, Estados Unidos, Espanha e 

Reino Unido.

Para conhecer e curtir a fanpage da 

SBCS no Facebook, procure por Socie-

dade Brasileira de Ciência do Solo. Ao 

curtir, você passará a receber as atuali-

zações no seu e-mail ou na sua página 

pessoal do Facebook. Todos os “ami-

gos” da SBCS também podem sugerir 

postagens interessantes na própria 

fanpage.

O NOVO SITE DA SBCS

 A produção do novo site da SBCS 

foi um processo longo e muito comple-

xo - e ainda está sendo aperfeiçoado. 

“Cada vez mais, a SBCS exige que o site 

funcione como um portal. Temos o 

sistema de tramitação de artigos para a 

Revista e de venda de publicações e de 

pagamento de anuidades que exige 

muita sofisticação e segurança. 

Também foi preciso muito cuidado para 

migrar os bancos de dados dos nossos 

sócios para o novo sistema”, explica o 

Secretário-Adjunto da SBCS, Raphael 

Fernandes. 

O novo site já contempla todas as 

modificações recentes do Estatuto da 

SBCS, como a criação dos núcleos, 

divisões e comissões especializadas. 

Agora, cada um terá sua própria 

página, como se fossem vários sites 

dentro de um portal. Cada coordenador 

ou diretor poderá atualizar suas 

páginas e criar fóruns de discussões 

temáticos de suas respectivas áreas de 

atuação. 

O sistema também permite conhe-

cer melhor os sócios e suas necessida-

des, gerando estatísticas que dão 

agilidade às decisões da secretaria 

executiva. Ao atualizar seu cadastro, 

cada sócio poderá escolher a que 

núcleo regional ou estadual quer 

pertencer e quais são as suas duas 

principais áreas de atuação. 

O conhecimento dos acessos  

permite ainda identificar o interesse 

dos sócios para priorizar a publicação 

de notícias. Já foi possível verificar, por 

exemplo, que as oportunidades de 

empregos e concursos públicos são as 

que mais chamam a atenção dos 

usuários do portal.

Com estas novas mídias, o Boletim 

Informativo impresso vai priorizar as 

notícias que façam o registro histórico 

de eventos promovidos pela SBCS e os 

artigos opinativos sobre temas 

contemporâneos da ciência do solo.  

Sugestões para o site e Boletim devem 

ser encaminhadas para o e-mail: 

boletimsbcs@sbcs.org.br.

E-MAILS PARA O EDITOR DA RBCS

A Comissão Editorial da Revista 

Brasileira de Ciência do Solo acaba de 

criar um e-mail para que os autores e 

outros interessados possam mandar 

mensagens diretamente para o editor-

chefe da Revista. Para contatar o 

editor, utilize o seguinte endereço:

editor-rbcs@sbcs.org.br

NRS REALIZA
A IX REUNIÃO SUL BRASILEIRA
DE CIÊNCIA DO SOLO

O Núcleo Regional Sul (NRS) da SBCS realizou em Lages, SC, a IX 

Reunião Sul Brasileira de Ciência do Solo, nos dias 8 e 9 de novembro. O 

evento teve como tema central os “Rumos da Ciência do Solo” e contou 

com a participação de 230 pessoas, envolvendo professores, pesquisa-

dores, extensionistas e alunos de pós-graduação. O evento foi presidido 

pelo Diretor do NRS, Paulo Roberto Ernani. A palestra de abertura foi 

ministrada pelo Presidente da SBCS, Gonçalo Signorelli de Farias que 

falou sobre "Sociedades Científicas e Desafios Contemporâneos : o caso 

da SBCS.

A programação do evento incluiu quatro palestras de caráter geral e 

sete mesas-redondas. Nas palestras foram discutidas as prioridades 

futuras de pesquisa nas diferentes Comissões Científicas na região de 

abrangência do NRS. O Núcleo Sul já implantou três das quatro Divisões 

propostas pela IUSS, atualmente adotadas pela SBCS. Por isso, o evento 

discutiu aspectos técnicos relacionados às Comissões de cada Divisão. 

Os participantes da reunião já escolheram suas comissões, o que 

permitiu aprofundar as discussões. O tema “Ensino em Ciência do Solo 

na graduação e na pós-graduação”, porém, foi debatido por todos os 

participantes.

Durante o evento também foram apresentados 120 trabalhos 

científicos.

Como faz a cada Reunião, durante o jantar de confraternização o NRS homenageou o professor
Ibanor Anghinoni, da UFRGS pela sua grande contribuição à Ciência do Solo
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NOTÍCIAS NOTÍCIAS

A SBCS NA

GLOBAL SOIL WEEK
desordenada em regiões de risco para moradias, devido ao 

processo de ocupação desordenada de nossas cidades”. 

Ainda segundo Clístenes Nascimento, que também é diretor 

do Núcleo Regional Nordeste da SBCS, os problemas de 

países latino-americanos foram pouco debatidos e deveriam 

merecer mais atenção nos eventos seguintes.

A professora Cristine Muggler viajou a convite da 

organização da Global Soil Week, indicada pela European 

Network on Soil Awareness (ENSA, Rede Europeia de 

Conscientização em Solos). Ela divulgou as ações de 

educação em solos que estão sendo realizadas no Brasil e as 

atividades da Divisão IV da SBCS.  Para ela, “o evento foi 

muito interessante por reunir atores tão diversos e, assim, 

possibilitar um panorama do que acontece no mundo”. A 

professora lamentou a pequena presença de agricultores e a 

ausência de um debate mais profundo acerca dos modelos 

de agricultura e suas possibilidades na potencialização dos 

serviços ambientais promovidos pelos solos.

Os representantes da SBCS sugeriram o Brasil como sede 

da próxima edição do evento, por considerarem a importân-

cia de ampliar o eixo das discussões.

Os professores Clístenes Nascimento (UFRPE) e Cristine 

Carole Mugler (UFV) representaram a SBCS na I Global Soil 

Week, realizada em Berlim (Alemanha), entre 18 e 22 de 

novembro. O evento reuniu cerca de 400 participantes de 65 

países e se propôs a ser um fórum de diálogo entre pessoas 

de diferentes setores interessados em debater o uso 

diversificado de solos. 

Participaram da Global Soil Week representantes da 

sociedade civil, de instituições governamentais e ONGs de 

diversos países. Também participaram representantes da 

Comissão Europeia, FAO, Agência Ambiental Federal Alemã 

e ONU. A intenção é a de que o evento aconteça todos os 

anos, acompanhando o desenvolvimento de temas e ações 

relacionados aos solos mundiais, que foram definidos 

durante a Rio+20.  

O professor Clístenes Nascimento foi convidado a 

apresentar, no evento, uma palestra sobre desafios para o 

manejo do solo no Brasil, que fez parte do painel sobre 

urbanização, que contou com a participação de representan-

tes de outros países. Na opinião do professor, apesar da 

imensa importância, I Global Soil Week focou muita atenção 

nas questões europeias. “Na Europa, devido à intensa 

ocupação urbana do solo, quase já não há espaço para a 

expansão agrícola, enquanto no Brasil - país com a maior 

reserva de solos agricultáveis do planeta - o principal 

problema é a conservação dos solos e a urbanização 

O professor Clístenes Nascimento apresentou uma palestra sobre desafios para
o manejo do solo no Brasil

A professora Cristine apresentou um kit de tintas de solos do Projeto Terra e Arte,
de abordagem de solos mediada pela produção artística. O kit foi doado ao Centro
de Educação Ambiental de Berlim, que, juntamente com o Museu de Solos da
cidade de Osnabrück, montou uma tenda temática no espaço público em frente
ao local do evento

REVISTA BRASILEIRA
DE CIÊNCIA DO SOLO É DESTAQUE
NO GOOGLE SCHOLAR METRICS

A Revista Brasileira de Ciência do Solo ocupa posição destacada no ranking das publicações científicas em português, 

segundo o Google Scholar Metrics, que avalia a visibilidade e influência de artigos recentes em publicações acadêmicas e 

publica a lista dos cem periódicos científicos mais citados em vários idiomas. Ordenados pelo índice h - ele permite avaliar 

quais artigos foram mais citadas e por quem. 

Considerando a estatística publicada em novembro, dentre os artigos publicados pela RBCS, o mais citado foi o Agregação 

e estabilidade de agregados do solo em sistemas agropecuários em Mato Grosso do Sul, para o qual foram mencionados 65 

citações. O trabalho de autoria de Júlio Cesar Salton, João Mielniczuk, Cimélio Bayer, Madalena Boeni, Paulo Cesar Conceição, 

Amoacy Carvalho Fabrício, Manuel Cláudio Motta Macedo e Dirceu Luiz Broch, foi publicado em 2008 (R. Bras. Ci. Solo 32(1): 

11-21, 2008).

Para saber mais, consulte o site: http://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=pt

SBCS INICIA O PROCESSO PARA

ESCOLHA DO PRESIDENTE
PARA O BIÊNIO 2013-2015

De acordo com as regras estabele-

cidas pelo atual Regimento da SBCS 

para o processo de escolha do cargo de 

Presidente da Entidade, a Secretaria 

Executiva vem a público apresentar os 

procedimentos e calendários para a 

apresentação de possíveis candidatos. 

Qualquer sócio efetivo poderá 

candidatar-se ao cargo de Presidente. 

As manifestações espontâneas de 

candidatura  poderão ser enviadas à 

Secretaria Executiva entre os dias  01 

de janeiro a 31 de março de 2013 por via 

postal, respeitando-se a data da 

postagem e devem ser acompanhadas 

dos seguintes documentos:

 Ofício expressando o desejo de 

candidatar-se, contendo os dados 

de identificação pessoal.

 Endosso da manifestação assina-

do por, no mínimo, quarenta 

sócios, vinculados a no mínimo 

quatro Núcleos Regionais ou 

Estaduais.

 Curriculum vitae resumido em, no 

máximo, duas páginas de papel 

A4, digitado em corpo 12 e espa-

çamento simples.

 Memorial descrevendo as preten-

sões para exercício do mandato 

de Presidente, apresentado em 

duas folhas com as características 

descritas anteriormente. 

Respeitando-se os mesmos prazos 

indicados, a manifestação do Presiden-

te em exercício para sua recondução ao 

cargo, será formalizada mediante a 

seguinte documentação:

 Ofício expressando a manifesta-

ção 

 Memorial relatando realizações do 

mandato em exercício, resumido 

em duas páginas com as caracte-

rísticas já descritas anteriormente. 

 Curriculum vitae resumido em, no 

máximo, duas páginas com as 

característ icas já descritas 

anteriormente. 

 Memorial descrevendo as preten-

sões para exercício do novo man-

dato, apresentado em duas folhas 

com características descritas 

anteriormente. 

A escolha do Presidente ocorrerá 

durante a reunião do Conselho Diretor 

a ser realizado em Florianópolis, no 

Congresso Brasileiro de Ciência do 

Solo, entre os 28 de julho e 2 de agosto 

de 2013. 

Todas as manifestações que chega-

rem à Secretaria Executiva serão apre-

ciadas pelo Conselho Diretor.

Em caso de dúvidas, favor contatar 

a Secretaria Executiva da SBCS: 

sbcs@sbcs.org.br
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PAULO KLINGER TITE JACOMINE

COMPLETA 80 ANOS
O professor da Universidade Fede-

ral Rural do Pernambuco (UFRPE) e ex-

pesquisador da Embrapa Paulo Klinger 

Tite Jacomine completou 80 anos no 

dia 12 de outubro. Em 2009, durante o 

Congresso Brasileiro de Ciência do 

Solo, em Fortaleza (CE), ele foi conde-

corado com o Prêmio Antonio Carlos 

Moniz da SBCS, quando completava 50 

anos de dedicação à pedologia no 

Brasil. Por coincidência, 12 de outubro 

é também quando se comemora o Dia 

do Engenheiro Agrônomo.

Paulo Klinger nasceu em São Fidé-

lis, no Rio de Janeiro, e, em 1957, 

formou-se em agronomia pela Escola 

Nacional de Agronomia - hoje Universi-

dade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ). Em 1958 iniciou sua vida de 

pedólogo com o Curso de Treinamento 

organizado pela Comissão de Solos do 

Centro Nacional de Ensino e Pesquisa 

Agronômica (CNEPA) do Ministério da 

Agricultura. Ainda em 1958, iniciou-se 

nos levantamentos de solos, partici-

pando do Levantamento de Reconheci-

mento de Solos da Zona do Médio 

Jequitinhonha em Minas Gerais. 

A partir daí, não mais parou, pas-

sando a atuar na área do Reservatório 

de Furnas e transferindo-se depois para 

o Nordeste, onde fixou residência, 

“vestindo a camisa” da região. Partici-

pou dos levantamentos exploratórios-

reconhecimento de solos de todos os 

estados do Nordeste, da elaboração do 

Mapa de Solos do Brasil e cooperou em 

quase todos os levantamentos de solos 

realizados no Brasil pela Divisão de 

Pedologia e Fertilidade do Solo (MA), 

Embrapa-Solos e projeto Radam-

Brasil. Participou da organização de 

dois workshops Internacionais de 

solos, de todas as viagens de correla-

ção e dos Congressos Brasileiros de 

Ciência do Solo a partir de 1959, exceto 

o de 1965.

Na época de seu aniversário, Mateus 

Rosas Ribeiro havia afirmado que 

“Paulo Klinger é, sem dúvida, o pedólo-

go que mais conhece os solos do Brasil 

e o único do seu tempo que ainda se 

preocupa e continua a contribuir, de 

forma indispensável, para o Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos”. 

Na semana do seu aniversário, a 

SBCS recebeu uma série de e-mails de 

ex-alunos e colegas da pedologia 

sugerindo que esta notícia fosse publi-

cada no site da Sociedade. 

REDE BRASILEIRA
DE PESQUISA EM MAPEAMENTO DIGITAL DE SOLOS
REALIZA REUNIÃO EM SANTA CATARINA

Os membros da Rede Brasileira de Pesquisa em Mapea-

mento Digital de Solos (Rede MDS) se reuniram em Florianó-

polis, entre os dias 22 e 26 de outubro para discutir formas de 

avançar os estudos no tema. Participam desta que foi a 2ª 

Reunião da Rede MDS 31 pessoas de instituições de pesqui-

sa, ensino e extensão rural do país, entre elas a UFSM, UNB, 

UFRRJ, UFRGS, UFPI, UFMG, Universidades Estaduais de 

Alagoas e Paulista, USP, a Emater de Minas Gerais e o Instituto 

Agronômico de Campinas.

A Rede MDS foi criada em 2011 com a aprovação de 

projeto de pesquisa coordenado pela Embrapa Solos e 

financiado pelo CNPq, visando coordenar no país, as ações 

de pesquisa e capacitação no tema Mapeamento Digital de 

Solos e Pedometria, bem como promover a sinergia entre 

pesquisadores e instituições e a elaboração de projetos 

conjuntos. O mapeamento digital de solos agrega geotecno-

logias, imagens de sensoriamento remoto e a modelagem 

quantitativa das relações solo/paisagem às técnicas tradicio-

nais de levantamento de solos feitas em campo. O MDS é 

complementar à técnica tradicional, melhorando o trabalho 

em alguns aspectos, como a estimativa dos erros, e diminuin-

do tempo e custos da ação.

Segundo o pesquisador da Embrapa Solos e vice-

coordenador da Rede MDS, Gustavo Vasques, “a Rede tem 

três objetivos: fomentar no país as discussões, o desenvolvi-

mento e a proposição de projetos em mapeamento digital de 

solos; criar sinergia entre os pesquisadores; levantar as 

demandas e oferecer capacitação na área”. Além das discus-

sões de projetos, a reunião também ofereceu treinamento 

com a realização de minicursos e a troca de conhecimentos 

entre os participantes. Segundo achefe da Embrapa Solos e 

coordenadora do projeto, Maria de Lourdes Mendonça 

Santos, a Rede deverá criar uma plataforma digital, a ser 

alimentada pelos pesquisadores com os dados que poderão 

ser compartilhados entre o grupo. Ela também destacou um 

grande avanço, no desenvolvimento de projetos comuns em 

mapeamento digital de solos. Maria de Lourdes Mendonça 

Santos é Diretora da Comissão Especializada de Pedometria 

da SBCS.

Para a professora da UFRRJ, Michele Duarte de Menezes 

“Esse tipo de encontro é muito importante porque o mapea-

mento digital de solos carece de padronização, de troca de 

informações para estabelecer parâmetros de atuação. Na 

prática, a criação de tais parâmetros facilitará a troca de 

dados e informações, pois os dados coletados digitalmente 

em todo o país precisam ser compatíveis”

Os participantes da reunião também concordaram em 

fortalecer a Comissão de Pedometria da SBCS e solicitar a 

nomeação de novos revisores na área.

A reunião da Rede Brasileira de Pesquisa em Mapeamento Digital de Solos foi realizada em Florianópolis, SC

*Fonte: Assessoria de Comunicação da Epagri/SC
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ALAGOAS REALIZA

FERTBIO 2012

A FertBio 2012 foi realizada pela Universidade Federal de Alagoas no Centro de
Cultural de Exposições Ruth Cardoso,em Maceió

O Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de 

Alagoas, promoveu, entre os dias 17 e 21 de setembro de 

2012, a FertBio 2012. O evento congregou a XXX Reunião 

Brasileira de Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas, a XIV 

Reunião Brasileira sobre Micorrizas, o XII Simpósio Brasileiro 

de Microbiologia do Solo e a IX Reunião Brasileira de Biologia 

do Solo. O evento teve como tema “A responsabilidade 

socioambiental da Pesquisa Agrícola”. 

Participaram da FertBio 1930 pessoas, sobretudo da 

região sudeste. O evento foi presidido pelo professor da 

UFAL, Gilson Moura Filho, com apoio imprescindível dos 

professores e estudantes do Centro de Ciências Agrárias da 

UFAL. 

A SBCS agradece o empenho e a dedicação de todos os 

membros da Comissão Organizadora, reconhecendo o 

esforço de todos na promoção deste evento tão importante 

para a Ciência do Solo no Brasil.

Confira, a seguir, a cobertura do evento.

A abertura do evento contou com a presença de autoridades da UFAL, do Governo de Alagoas, da SBCS, da Fundação Agrisus e representantes de empresas 
patrocinadoras. O público também pode assistir a uma bela apresentação de maracatu e danças típicas do Estado de Alagoas

A FertBio 2012 foi presidida pelo professor Gilson  Moura Filho com a participação de professores e estudantes da UFAL. A SBCS agradece o empenho de todos
na produção deste evento

A FertBio 2012 inovou dando aos auditórios das palestras os nomes dos seguintes homenageados: José Vieira da Costa, Paulo César Trivelin, Mariângela Hungria,
Newton Stanford, José Pires Dantas e Victor Hugo Alvarez V. O evento também ofereceu 45 palestras em conferências ou simpósios, além de reuniões técnicas
nas diversas áreas da Fertilidade e Nutrição de Plantas, Biologia  e Microbiologia do Solo. Este ano a  FertBio ainda incluiu o I Simpósio sobre Selênio na Agricultura
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Além de divulgar as publicações, o stand da SBCS foi sempre um ponto de encontro entre sócios, congregando gerações de pesquisadores em torno da Sociedade

Além das palestras, simpósios e conferências, os intervalos e festas são momentos muito especiais para que os participantes se conheçam, troquem informações e
estabeleçam novas redes de relacionamento. Pesquisadores, professores e estudantes apresentaram quase 2200 trabalhos científicos em pôsteres e apresentações orais

O Conselho Diretor da SBCS reuniu-se durante a FertBio para cumprir uma pauta de deliberações. A Diretoria pretende que, a partir deste ano, o Conselho reúna-se 
durante os eventos com maior número de participantes, como é o caso do Congresso Brasileiro e da FertBio. Entre outros assuntos, os conselheiros aprovaram o texto 
do novo Regimento da SBCS, o planejamento estratégico para os próximos anos e a  realização dos próximos eventos, entre outros temas. A reunião foi presidida pelo 
Presidente da SBCS, Gonçalo Signorelli de Faria com a participação da Secretaria Executiva

O evento registrou a presença de 1930 pessoas de 24 Estados e três países, além do Brasil Os estados de Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco foram os que mais
enviaram participantes. A próxima FertBio deverá ser realizada pelo Núcleo Regional Leste, em Minas Gerais, em 2014

13SETEMBRO - DEZEMBRO 2012

NOTÍCIAS

PROFESSORA JANICE CARVALHO RECEBE

PRÊMIO IPNI BRASIL
A professora do Departamento de Ciência do Solo da 

Universidade Federal de Lavras (Ufla) Janice Guedes de 

Carvalho recebeu o Prêmio Pesquisador Sênior do IPNI - 

International Plant Nutrition Institute. A premiação representa 

o reconhecimento aos pesquisadores do país que contribu-

em para o desenvolvimento e promoção da informação 

científica sobre o manejo responsável dos nutrientes das 

plantas. 

A entrega do prêmio aconteceu durante a FertBio2012, 

realizada em Maceió. A professora Janice não pôde viajar 

para receber o prêmio por estar em tratamento de saúde e foi 

representada pelo colega da UFLA, professor Valdemar 

Faquin.

Formada em Agronomia pela Escola Superior de 

Agricultura de Lavras, em 1968, Janice Carvalho tornou-se 

professora da Ufla, em 1970, na área de Química Analítica e, a 

partir de 1978, assumiu a disciplina Fertilidade do Solo e 

Nutrição de Plantas. Após o doutorado na Esalq/USP, em 

1987, sob orientação do professor Eurípedes Malavolta, 

passou a se dedicar à pesquisa em Nutrição Mineral de 

Plantas, área em que se destacou em virtude da produção 

científica extremamente significativa.

A pesquisadora possui mais de 224 artigos completos 

veiculados em periódicos, seis livros publicados ou 

organizados por ela, além de 10 capítulos de livros de sua 

autoria. Conta com mais de 76 orientações de mestrado e 24 

de doutorado concluídas, além de orientações de pós-

doutores. É ainda bolsista de Produtividade em Pesquisa do 

CNPq – Nível 1.

Muitos dos projetos que a professora Janice Carvalho 

coordenou ou participou renderam prêmios a ela e à sua 

equipe. Entre eles se destacam: Prêmio Nacional de Equipes 

– Embrapa, em 2003; Prêmio Bunge de Fertilizantes, em 

2007; Prêmio Santander de Ciência e Inovação; Prêmio 

Agroambiental – Monsanto; Prêmio Bunge de Fertilizantes.

JOVEM PESQUISADOR

Todos os anos, o IPNI também premia um estudante 

participante do evento, cujo trabalho científico contenha 

informação relevante e forneça suporte à missão do Instituto 

na categoria Jovem Pesquisador. Desta vez, o estudante da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul Fernando Vieira 

recebeu o prêmio pelo trabalho intitulado Redução de Perdas 

de Nitrogênio por Volatilização pelo Uso de Inibidor de 

Urease e Manejo da Irrigação em Milho. A pesquisa também 

foi assinada por Simara da Luz Correia, Guilherme Batista 

Menegati, Paulo Regis Ferreira da Silva, Cimélio Bayer e 

Eduardo Carniel.

O trabalho premiado trata do uso de inibidor de urease 

adicionado à ureia e o manejo da irrigação no momento da 
Em Maceió, o professor Valdemar Faquin recebeu o prêmio pela professora
Janice, que está em tratamento médico, em Lavras (MG) 
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Além de divulgar as publicações, o stand da SBCS foi sempre um ponto de encontro entre sócios, congregando gerações de pesquisadores em torno da Sociedade

Além das palestras, simpósios e conferências, os intervalos e festas são momentos muito especiais para que os participantes se conheçam, troquem informações e
estabeleçam novas redes de relacionamento. Pesquisadores, professores e estudantes apresentaram quase 2200 trabalhos científicos em pôsteres e apresentações orais

O Conselho Diretor da SBCS reuniu-se durante a FertBio para cumprir uma pauta de deliberações. A Diretoria pretende que, a partir deste ano, o Conselho reúna-se 
durante os eventos com maior número de participantes, como é o caso do Congresso Brasileiro e da FertBio. Entre outros assuntos, os conselheiros aprovaram o texto 
do novo Regimento da SBCS, o planejamento estratégico para os próximos anos e a  realização dos próximos eventos, entre outros temas. A reunião foi presidida pelo 
Presidente da SBCS, Gonçalo Signorelli de Faria com a participação da Secretaria Executiva

O evento registrou a presença de 1930 pessoas de 24 Estados e três países, além do Brasil Os estados de Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco foram os que mais
enviaram participantes. A próxima FertBio deverá ser realizada pelo Núcleo Regional Leste, em Minas Gerais, em 2014
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PROFESSORA JANICE CARVALHO RECEBE

PRÊMIO IPNI BRASIL
A professora do Departamento de Ciência do Solo da 

Universidade Federal de Lavras (Ufla) Janice Guedes de 

Carvalho recebeu o Prêmio Pesquisador Sênior do IPNI - 

International Plant Nutrition Institute. A premiação representa 

o reconhecimento aos pesquisadores do país que contribu-

em para o desenvolvimento e promoção da informação 

científica sobre o manejo responsável dos nutrientes das 

plantas. 

A entrega do prêmio aconteceu durante a FertBio2012, 

realizada em Maceió. A professora Janice não pôde viajar 

para receber o prêmio por estar em tratamento de saúde e foi 

representada pelo colega da UFLA, professor Valdemar 

Faquin.

Formada em Agronomia pela Escola Superior de 

Agricultura de Lavras, em 1968, Janice Carvalho tornou-se 

professora da Ufla, em 1970, na área de Química Analítica e, a 

partir de 1978, assumiu a disciplina Fertilidade do Solo e 

Nutrição de Plantas. Após o doutorado na Esalq/USP, em 

1987, sob orientação do professor Eurípedes Malavolta, 

passou a se dedicar à pesquisa em Nutrição Mineral de 

Plantas, área em que se destacou em virtude da produção 

científica extremamente significativa.

A pesquisadora possui mais de 224 artigos completos 
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doutores. É ainda bolsista de Produtividade em Pesquisa do 

CNPq – Nível 1.
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equipe. Entre eles se destacam: Prêmio Nacional de Equipes 

– Embrapa, em 2003; Prêmio Bunge de Fertilizantes, em 

2007; Prêmio Santander de Ciência e Inovação; Prêmio 

Agroambiental – Monsanto; Prêmio Bunge de Fertilizantes.
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de Nitrogênio por Volatilização pelo Uso de Inibidor de 

Urease e Manejo da Irrigação em Milho. A pesquisa também 

foi assinada por Simara da Luz Correia, Guilherme Batista 

Menegati, Paulo Regis Ferreira da Silva, Cimélio Bayer e 
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O prêmio IPNI Brasil é concedido anualmente nos Congressos Brasileiros de Ciência do Solo, em anos ímpares, e nas Fertbio, nos anos pares. O IPNI Brasil
é presidido pelo professor Luis Prochonow
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Sul, RS. 

O experimento consistiu da aplicação de uma dose de 150 
-1kg ha  de N via ureia comum e ureia com inibidor de urease 

aplicada imediatamente anterior e posterior à irrigação, e 

com irrigação somente sete dias após a adubação. O 

delineamento experimental foi de blocos casualizados, 

dispostos em parcelas subdivididas, com quatro repetições. 

As coletas para quantificação de amônia foram realizadas 

1, 2, 3, 5, 7 10 e 12 dias após a adubação, utilizando coletor 

semiaberto, rotacionado. As maiores perdas acumuladas 

foram observadas com a aplicação da ureia posterior à 

irrigação e em solo seco, 26 % e 22 % do N aplicado, 

respectivamente. Essas perdas concentram-se nos primeiros 

cinco dias, estendendo-se por maior período quando em solo 

seco. 

A adição de inibidor de urease se mostrou eficiente na 

diminuição de perdas de N, com reduções em relação à ureia 

comum de 56 % e 58 %, respectivamente, quando irrigado 

anteriormente e em solo seco. A aplicação de uma lâmina de 

água de 20 mm após a adubação também se mostrou 

eficiente na redução de perdas N, para ambas as fontes de N, 

ficando abaixo de 4 % do N aplicado.

adubação nitrogenada na cultura do milho como fundamen-

tais para a redução das perdas de nitrogênio (N) da ureia por 

volatilização. Segundo os autores, o experimento teve por 

objetivo quantificar as perdas de N-NH3 de duas fontes de 

nitrogênio, sob três sistemas de manejo da irrigação em 

milho. O trabalho foi conduzido no município de Eldorado do 

O pesquisador da UFRGS Fernando Vieira recebeu o Prêmio Jovem Pesquisador
em nome de toda a equipe

H
am

ilt
on

 C
ru

z



OPINIÃO

15SETEMBRO - DEZEMBRO 2012

OPINIÃO

AS PSEUDORREPETIÇÕES NA

ESTATÍSTICA DE PARES
Os editores e Revisores da Revista 

Brasileira de Ciência do Solo têm tido 

dificuldades crescentes nas avaliações 

de trabalhos que utilizam estatística de 

comparações de “pares”. Mesmo com 

“repetições”, dentro de cada uma das 

áreas de experimentos elas não são 

repetidas e a estatística adotada pelos 

autores é criticada por alguns revisores 

e editores por considerar estas “repeti-

ções” como “falsas repetições”.

Alguns trabalhos são negados por-

que o editor considera a análise estatís-

tica incorreta. Outros são aceitos. A 

comparação de trabalhos com“ falsas 

repetições” com outros semelhantes 

que foram aprovados pela Revista gera 

uma dificuldade muito grande para a 

Comissão Editorial.

Interessada em debater este tema 

com autores e revisores, a produção do 

Boletim Informativo solicitou aos dire-

tores dos Núcleos Regionais e Estadu-

ais que indicassem possíveis autores 

que escrevessem artigos opinativos 

sobre o tema. Infelizmente, o retorno 

dos convidados a escrever foi muito 

pequeno. Ainda assim, o Boletim abre 

espaço para este debate. 

É preciso esclarecer que a opinião 

dos autores dos dois artigos aqui publi-

cados fomenta o debate, mas não re-

presenta a da Revista. A discussão está 

aberta e a SBCS espera que outros 

autores se manifestem emitindo novas 

opiniões sobre o tema.

Aos autores que aceitaram o convi-

te, a gratidão da SBCS.

Foto aérea indicando áreas avaliadas no trabalho “Fracionamento e disponibilidade de fósforo em uma cronossequência de cultivos sob plantio direto”, realizado no 
Mato Grosso. As áreas são próximas, com condições similares de solo, topografia e clima, diferindo apenas no período de tempo de implantação e condução dos 
sistemas de manejo do solo. As áreas avaliadas foram cultivadas em sistema de plantio direto de 7, 11 e 16 anos de implantação, além da área de vegetação nativa de 
campo de murundus.
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PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS
EM PLANEJAMENTOS EXPERIMENTAIS
COM RESTRIÇÕES NA CASUALIZAÇÃO
Daniel Furtado Ferreira, Alberto Cargnelutti Filho e Alessandro Dal'Col Lúcio

Este texto tem o objetivo de expor à comunidade científi-

ca, em especial aos pesquisadores da área de solos, alguns 

aspectos relacionados a um tipo particular de experimento 

com o qual frequentemente eles se deparam. De maneira 

geral, pretendemos mostrar tópicos sobre o planejamento 

experimental adequado, as limitações e as análises estatísti-

cas mais apropriadas para contornar limitações no planeja-

mento experimental e, por fim, nortear os revisores e editores 

sobre a avaliação das publicações resultantes desse caso.

O problema surge quando se pretende em duas ou até em 

mais áreas, contíguas ou não, fazer comparações, como: 1) 

solo com cerrado, com uma área cultivada com soja; 2) área 

com café, com outra com cerrado; 3) área de café com 10 

anos depois de cerrado, com outra área também de café de 

30 anos após o cerrado. O que ocorre nesses casos é que as 

repetições têm que ser sorteadas (aleatorizadas) dentro de 

cada área, por razões físicas naturais. Nesses casos, muitas 

decisões conflitantes a respeito de artigos que contêm esse 

tipo de planejamento, com subsequentes análises estatísti-

cas, têm sido tomadas com relação às suas publicações. 

Quando esses artigos são rejeitados, pelos editores ou 

revisores, o que se aponta como limitação diz respeito às 

repetições, pois eles as consideram pseudorrepetições.

Entendemos que o tema abordado merece uma boa 

discussão e, dessa forma, não queremos ser taxativos sobre 

ele. Assim como os revisores e editores apresentam diver-

gências em seus pareceres, possivelmente, os pesquisado-

res da área de estatística experimental também poderão 

emitir opiniões distintas. Queremos, de maneira geral, definir 

orientações gerais, no sentido de qualificar as publicações 

científicas e minimizar as divergências entre as avaliações 

pelos pares.

1) PLANEJAMENTOS EXPERIMENTAIS

Ao planejar um experimento é importante que o pesqui-

sador atenda aos princípios básicos de repetição, casualiza-

ção e controle local. Isso é fundamental para avaliar com 

fidedignidade o efeito dos tratamentos. Em experimentos 

realizados em campo, os dimensionamentos dos tamanhos 

de amostra e da parcela, bem como do número de repeti-

ções, são técnicas experimentais importantes para a obten-

ção de conclusões confiáveis sobre os tratamentos em 

avaliação. Além desses procedimentos, todas as demais 

atividades que envolvem as etapas de instalação, condução e 

coleta de dados devem ser realizadas adequadamente, a fim 

de manter o erro experimental em níveis aceitáveis.

Todos esses cuidados são essenciais na realização de 

experimentos a fim de que pequenas diferenças de médias 

entre os tratamentos, estabelecidos para resolver determina-

do problema em investigação, sejam detectadas como 

significativas. Além disso, o atendimento as pressuposições 

básicas e o respeito aos princípios básicos da experimenta-

ção validam as inferências realizadas e dão confiabilidade às 

conclusões aventadas pelos pesquisadores. Em virtude 

disso, vamos considerar, na sequência, o caso particular de 

avaliações de áreas de solos, nas quais os delineamentos 

experimentais clássicos não podem ser aplicados.

2) EXPERIMENTOS EM ÁREAS DE SOLOS DISTINTAS

São inúmeras as situações em que se deseja avaliar 

diferentes áreas, seja o solo dessas áreas, ou as espécies que 

nelas se encontram. Nesses casos, os delineamentos experi-

mentais tradicionais não podem ser aplicados, uma vez que 

não há como casualizar as parcelas de uma área com as de 

outra em uma mesma região, pois elas já são naturalmente 

distintas e fisicamente separadas. Assim, delineamentos, 

como, por exemplo, o inteiramente ao acaso (DIC), em blocos 

casualizados (DBC), o quadrado latino (DQL), os blocos 

incompletos parcialmente balanceados (DBIPB) e os látices, 

não podem ser utilizados, por razões óbvias. As questões que 

surgem referem-se à maneira de planejar e de realizar infe-

rências a respeito desses casos. Ademais, a mais importante 

questão refere-se à validade das conclusões alcançadas com 

esse tipo de experimento.

Vamos considerar, para discutirmos nosso problema, 

uma situação em que temos o objetivo de comparar k áreas, 

, contíguas ou não, na qual, em cada uma delas, são k2

sorteadas  repetições, 2, ..., k. Assim, são mensurados, in i=1, 

na i-ésima área, as observações Y , Y , ..., Y . Dessa forma, o i1 i2 in

modelo estatístico utilizado é Y =++ , em que  é a ij i ij 

constante geral,  é o efeito da i-ésima área e  é efeito do  i ij

erro experimental da i-ésima área relativa à j-ésima repetição, 

para j=1, 2, ..., n  e i=1, 2, ..., k. Os erros experimentais são i

supostos normais e independentemente distribuídos, com 

média zero e variância comum . 2

Esses dados, assim modelados, podem ser submetidos a 

uma análise de variância para k>2 ou a um teste t quando 

k=2. As inferências desse tipo de análise estariam compro-

metidas? Em nossa opinião, não estariam, se as pressuposi-

ções do modelo anterior fossem atendidas. A grande dúvida 

que se origina desse caso é se a casualização realizada dentro 

de cada uma dessas áreas tem o mesmo efeito de casualiza-

ções em que as repetições de diferentes tratamentos são 

trazidas para um experimento particular e casualizadas, 

conforme o plano de algum dos delineamentos tradicionais. 

Vamos considerar, inicialmente, o caso particular em que 

k=2. Milhares ou talvez milhões de pesquisas já utilizaram o 

teste t de Student para comparar duas populações distintas, 

dois tratamentos ou dois procedimentos. A maior parte delas 

faz uso de repetições que são unidades amostrais retiradas 

de forma independente dentro de cada uma das populações. 

Estariam os resultados dessas pesquisas incorretos? Em 

nossa opinião, não há problemas com isso. Os melhoristas de 

plantas muitas vezes têm por objetivo comparar duas ou mais 

procedências, por exemplo, de eucalipto. Elas estão planta-

das em áreas ou regiões distintas. 

O modelo adotado pelos melhoristas é esse apresentado 

anteriormente, que equivale ao mesmo modelo de um 

delineamento inteiramente casualizado. Eles denotam essa 

análise de “entre grupos e dentro de grupos”. Para o caso, 

mais geral, com mais de duas áreas, o fato de haver limita-

ções na casualização - pois não é possível aplicar um plano 

experimental tradicional - não é um fator limitante para a 

validade da análise realizada. As repetições - que são, na 

i
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ele. Assim como os revisores e editores apresentam diver-
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de amostra e da parcela, bem como do número de repeti-

ções, são técnicas experimentais importantes para a obten-

ção de conclusões confiáveis sobre os tratamentos em 

avaliação. Além desses procedimentos, todas as demais 

atividades que envolvem as etapas de instalação, condução e 

coleta de dados devem ser realizadas adequadamente, a fim 

de manter o erro experimental em níveis aceitáveis.

Todos esses cuidados são essenciais na realização de 

experimentos a fim de que pequenas diferenças de médias 

entre os tratamentos, estabelecidos para resolver determina-

do problema em investigação, sejam detectadas como 

significativas. Além disso, o atendimento as pressuposições 

básicas e o respeito aos princípios básicos da experimenta-

ção validam as inferências realizadas e dão confiabilidade às 

conclusões aventadas pelos pesquisadores. Em virtude 

disso, vamos considerar, na sequência, o caso particular de 

avaliações de áreas de solos, nas quais os delineamentos 
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diferentes áreas, seja o solo dessas áreas, ou as espécies que 
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verdade, unidades amostrais dentro de cada área - desempe-

nham o mesmo papel das repetições de um delineamento 

clássico. Assim, os mesmos cuidados devem ser tomados. 

Isso significa que casualizações bem-feitas e planos amostra-

is adequados devem ser uma preocupação. Finalmente, 

mesmo que sejam chamadas de pseudorrepetições, a valida-

de da análise estatística e dos testes aplicados está garantida, 

desde que os seus pressupostos sejam atendidos.

Outro aspecto importante, que talvez deva ser menciona-

do, diz respeito à equivalência do teste t de Student quando 

k=2 com o teste F da análise de variância do modelo anterior, 

quando há homogeneidade das variâncias das populações. 

Quando essa condição não é verificada, então, o teste t com 

ajuste dos graus de liberdade pelo procedimento de Sattert-

hwaite é uma boa alternativa de análise. Então, resta-nos 

discutir que, mais importante que questionar o uso da amos-

tragem dentro das áreas e se as supostas pseudorrepetições 

realizadas comprometeriam a análise, é questionar se as 

pressuposições da análise efetuada foram atendidas, o que, 

em caso de resposta negativa, comprometeriam a qualidade 

da inferência. Assim, na sequência, vamos destacar quais são 

os pressupostos e as alternativas de análises, caso estes não 

tenham sido atendidos.

Ao analisar os dados provenientes de áreas distintas, 

como aqueles dos exemplos supracitados, o pesquisador 

deve verificar se os erros são normais e se as variâncias 

residuais são homogêneas. A independência é garantida - 

pelo menos é o que se espera - com a utilização da casualiza-

ção das amostras dentro de cada área. Para um modelo como 

o apresentado anteriormente, não há como testar a aditivida-

de, pois, além da constante geral e do resíduo, só há um 

efeito. Em modelos mais elaborados, se for o caso, é possível 

testar a aditividade pelo teste de Tukey. 

Se as pressuposições não forem atendidas, temos 

alternativas para as análises a serem efetuadas, como o teste 

de t com grau de liberdade ajustado no caso de heterocedas-

ticidade (ainda com normalidade) ou como os testes não-

paramétricos ou de computação intensiva (Monte Carlo, 

permutação e bootstrap paramétrico e não-paramétrico), em 

que pelo menos uma dessas suposições for violada. Depen-

dendo da distribuição dos dados (variável) em cada popula-

ção, podemos ainda lançar mão da inferência bayesiana e de 

modelos lineares generalizados. 

Em resumo, em nossa opinião, os editores e revisores 

devem se preocupar se as pressuposições do mode-

lo/análise adotados foram atendidas e se análises apropria-

das estão sendo realizadas. O fato de se usar amostragem 

dentro das áreas sob estudo é apenas uma consequência de 

aspectos físicos e práticos, que inviabilizam a aplicação de 

um plano experimental clássico, mas que não devem ser, em 

hipótese alguma, uma limitação, por si só, para a rejeição de 

um trabalho científico. Ademais, simulações realizadas pelos 

autores mostram que quando as suposições de normalidade 

dos erros, homogeneidades das variâncias e independência 

dos resíduos são verificadas, a análise do modelo anterior-

mente apresentado conduz às mesmas conclusões que 

seriam obtidas de um delineamento inteiramente casualiza-

do.

3) AVALIAÇÃO PELOS REVISORES E EDITORES

Resumidamente, o pesquisador faz o projeto de pesquisa, 

planeja o experimento, conduz o experimento e coleta seus 

dados. Após, analisa os dados, faz as inferências e submete 

suas publicações (artigos) à comunidade científica, como 

forma de retribuição ao capital investido em sua pesquisa. 

Nessa etapa, seu artigo é avaliado por revisores e editores. 

Entendemos que a avaliação deve ser realizada com cautela e 

bom senso, considerando as particularidades de cada experi-

mento. Existindo limitações para um correto planejamento 

experimental, na avaliação deve ser considerado se, nesse 

cenário, foram utilizados os procedimentos estatísticos mais 

adequados.

Particularmente, na área de solos, essas limitações da 

casualização podem ocorrer com frequência e têm sido 

comum divergências de opiniões na avaliação desses 

manuscritos. É importante que o avaliador, nessas situações, 

verifique se as pressuposições do modelo adotado foram 

atendidas e se, em caso negativo, métodos alternativos e 

apropriados para aquela situação particular foram usados. 

Também deve ser avaliado se, com as limitações existentes, 

as inferências são evidentes e suportadas pelos resultados. 

Dificilmente, a comunidade científica adotará um “padrão 

de análise estatística” para esses experimentos com limita-

ções no seu planejamento - nem é esse o objetivo deste texto. 

Mas, caso a abordagem desse texto seja considerada pelos 

pesquisadores, é possível que haja qualificação das pesqui-

sas, particularmente na área de solos, e similaridade nas 

avaliações pelos editores e revisores.

Daniel Furtado Ferreira (danielff@dex.ufla.br) é professor  do  Departamento de Ciências Exatas da Universidade Federal de Lavras. Alberto Cargnelutti Filho 
(cargnelutti.filho@gmail.com) e Alessandro Dal'Col Lúcio (adlucio@ufsm.br) são professores do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Rurais, 
Universidade Federal de Santa Maria.
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USO DA ESTATÍSTICA
EM TRABALHOS BASEADOS
EM AMOSTRAGEM NA CIÊNCIA DO SOLO
Mario Andrade Lira Junior, Rinaldo Luis Caraciolo Ferreira e Edivan Rodrigues Sousa

Na Ciência do Solo, é comum realizar 

amostragem do solo, mas a análise estatística 

dos dados nem sempre é tratada como um 

problema amostral, e sim como de estatística 

experimental. Objetiva-se apresentar refle-

xões sobre os problemas mais comuns 

relacionados ao uso da estatística em amos-

tragem na Ciência do Solo, ressaltando-se as 

divergências entre autores, revisores e edito-

res da RBCS quanto à validade de alguns 

procedimentos de análise de dados.

Estas reflexões partem do princípio de que 

a maioria dos usuários utiliza a estatística 

como ferramenta de trabalho, sem querer que 

tal afirmativa desdenhe a importância da 

Estatística. Nesse sentido, afirmar que a 

determinação da granulometria de um solo é 

apenas uma ferramenta para ajudar a enten-

der o comportamento de características 

como estrutura ou porosidade não poderia 

ser ofensiva a nenhum físico do solo. 

Assim como qualquer ferramenta, a 

estatística também exige que determinados 

pontos sejam obedecidos. No caso, o princi-

pal deles é que todas as conclusões somente 

podem ser consideradas como válidas para 

aquela população em que as amostras foram 

obtidas. 

Essa população pode ser determinada 

essencialmente pelo livre arbítrio do pesqui-

sador ao definir de onde serão coletadas as 

amostras, que variáveis serão analisadas e 

qual será o objetivo da pesquisa. Assim, 

quando se afirma que “os Argissolos Amare-

los são quimicamente pouco férteis” com 

base em amostras coletadas apenas em 

Argissolos Amarelos Distróficos, esta posição 

vai ser completa e corretamente rechaçada 

pela comunidade de pesquisadores em 

Ciência do Solo, sem precisar de qualquer 

análise dos dados.

No entanto, com muita frequência se 

observam afirmativas, por exemplo, sobre o 

efeito do tempo de manejo em alguma carac-

terística do solo com base apenas em uma 

única área coletada para cada tempo utilizado 

no trabalho. De modo geral, nessa área são 

coletadas diversas amostras separadas, 

muitas vezes, com uma divisão da área de 

acordo com algum critério. Só que o proble-

ma é que estas amostras separadas capturam 

a variabilidade dentro da área, mas não 

eventuais variações entre os tempos de 

cultivo.

Para efeito de raciocínio, imaginemos uma 

pesquisa avaliando o efeito de quatro tempos 

sobre o teor de matéria orgânica no solo, bem 

como as áreas com preparo de solo convenci-

onal ou sob plantio direto. A primeira ideia 

seria: selecionar quatro áreas para cada 

manejo, uma para cada tempo, fazer uma 

amostra em cada uma delas e mensurar e/ou 

determinar as variáveis de interesse. Ao 

selecionar as áreas, o pesquisador leva em 

consideração a classe de solo, granulometria, 

declividade média, rotação cultural e outras 

características de interesse para reduzir o seu 

efeito sobre a eventual diferença entre as 

áreas e, assim, deixar melhor estabelecido o 

efeito do tempo de cultivo.

Nesse ponto, o pesquisador decide 

solicitar a avaliação do projeto por um 

colega com maior conhecimento em 

Estatística Aplicada, partindo do princí-

pio de que a melhor hora para discutir a 

análise de dados é antes de começar o 

trabalho. Logo que o colega percebe a 

falta de repetições reais, pergunta pela 

variação do acaso e explica porque é 

imprescindível que existam amostras 

fisicamente distintas, e não somente 

subamostras obtidas a partir de um 

mesmo material.

Com base nisso, o plano de amos-

tragem é modificado, pela divisão de 

cada área em quatro áreas iguais e se 

começa o processo de obtenção das 

amostras e determinação das variáveis 

de interesse. Em seguida, o pesquisa-

dor aplica uma análise de variância e 

teste de Tukey para o que foi significati-

vo, começa a discutir os dados e sub-

mete o artigo à RBCS. Aí começam as 

dores de cabeça…

O primeiro ponto que é levantado é 

que não é possível usar análise de 

variância para esse tipo de análise. A 

explicação é que, como não foi feito o 

sorteio das áreas, não há independên-

cia entre os pontos. Os autores ficam 

pensando: mas lógico que não foi feito 

sorteio; como poderia ser feito neste 

tipo de experimento?  Realmente, tal 

sorteio seria fisicamente impossível, 

mas o problema na realidade está no 

uso de uma análise que exige indepen-

dência, obtida por meio da casualiza-

ção. E por que a análise de variância 

precisa da independência? Porque, em 

última instância, é simplesmente um 

processo de separação da variação 

total dos dados em suas partes, basea-

do no modelo linear generalizado:

Ou seja, o valor de cada ponto é 

baseado na soma do efeito do trata-

mento e do acaso ao valor médio do 

experimento como um todo. Só que 

todos esses efeitos são calculados com 

base em valores individuais, que 

sofrem ao mesmo tempo as atuações 

dos tratamentos (nesse caso, tempos) e 

do acaso. Assim, ficaria impossível 

separar as duas coisas. Para resolver 

este problema, assumimos (e esta é a 

palavra-chave) que:

1) No geral de um tratamento, o 

efeito do acaso é nulo; 

2) Existe apenas uma variação do 

acaso que é igual para todo mundo;

3) A variação do acaso é completa-

mente independente do tratamento

Esses pontos são relativamente 

simples de obter, verificar e/ou corrigir 

em experimentos, mas não para dados 

obtidos por amostragem. Isto é particu-

larmente verdadeiro para os primeiro e 

terceiro pontos, que essencialmente 

derivam da amostra ser aleatória, ou 

seja, qualquer ponto poder receber 

qualquer tratamento. Se um ponto 

poderia receber teoricamente qualquer 

tratamento, então, podemos assumir 

que, no geral, o acaso não afetaria a 

diferença entre os tratamentos. 

O problema é que em um experi-

mento partimos sempre de um material 

tão igual quanto possível, mas em 

trabalhos de amostragem isto não é 

sempre verdade. E por que não é 

verdade? As áreas têm aparentemente 

o mesmo tipo de solo, relevo e outras 

características, conforme escolha das 

áreas amostrais, ou seja, o agricultor 

escolheu começar o plantio direto aqui 

e não ali essencialmente por sorteio. 

Certo? Errado. Toda decisão de um 

agricultor tem alguma base real. Por 

exemplo, vamos lembrar que inicial-

mente o plantio direto foi adotado 

essencialmente devido ao problema de 

erosão que estava ficando bem eviden-

te no Paraná. Então, o agricultor tem 

200 hectares, e um talhão está come-

çando a ter erosão mais aparente. Um 

belo domingo, ele vê um programa de 

agricultura falando mil maravilhas do 

Y =++ij i ij

O AGRICULTOR ESCOLHEU
COMEÇAR O PLANTIO

DIRETO AQUI E NÃO ALI
ESSENCIALMENTE POR

SORTEIO. CERTO? ERRADO.
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AGRICULTOR TEM ALGUMA
BASE REAL
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2) Existe apenas uma variação do 

acaso que é igual para todo mundo;

3) A variação do acaso é completa-

mente independente do tratamento

Esses pontos são relativamente 

simples de obter, verificar e/ou corrigir 

em experimentos, mas não para dados 

obtidos por amostragem. Isto é particu-

larmente verdadeiro para os primeiro e 

terceiro pontos, que essencialmente 

derivam da amostra ser aleatória, ou 

seja, qualquer ponto poder receber 

qualquer tratamento. Se um ponto 

poderia receber teoricamente qualquer 

tratamento, então, podemos assumir 

que, no geral, o acaso não afetaria a 

diferença entre os tratamentos. 

O problema é que em um experi-

mento partimos sempre de um material 

tão igual quanto possível, mas em 

trabalhos de amostragem isto não é 

sempre verdade. E por que não é 

verdade? As áreas têm aparentemente 

o mesmo tipo de solo, relevo e outras 

características, conforme escolha das 

áreas amostrais, ou seja, o agricultor 

escolheu começar o plantio direto aqui 

e não ali essencialmente por sorteio. 

Certo? Errado. Toda decisão de um 

agricultor tem alguma base real. Por 

exemplo, vamos lembrar que inicial-

mente o plantio direto foi adotado 

essencialmente devido ao problema de 

erosão que estava ficando bem eviden-

te no Paraná. Então, o agricultor tem 

200 hectares, e um talhão está come-

çando a ter erosão mais aparente. Um 

belo domingo, ele vê um programa de 

agricultura falando mil maravilhas do 
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plantio direto como ferramenta de 

controle de erosão, e pronto. Na próxi-

ma vez que for plantar o milho dele 

naquela área mais erodida, ele estabe-

lecerá o plantio direto. O problema é 

que esta área vai ter um teor de matéria 

orgânica provavelmente mais baixo do 

que as outras, quando elas passarem 

para o plantio direto, já que estava 

sofrendo erosão visível – este  foi o 

critério para ser escolhida como a 

primeira área a receber o plantio direto, 

o que não é independente do efeito do 

tempo. 

A falta de independência entre 

acaso e tratamento por si só pode ser 

corrigida pelo uso da regressão. Isso 

porque esta técnica não admite que as 

variações do acaso sejam completa-

mente independentes dos tratamentos, 

mas sim que a variação do acaso de um 

ponto do tratamento seja independente 

da dos demais pontos do mesmo 

tratamento. Esta diferença é bastante 

pequena, mas já é o suficiente, em 

nossa opinião, para garantir que amos-

tras fisicamente distintas dentro de 

cada área amostral satisfaçam as 

exigências mais básicas da estatística. 

Como o conjunto de dados já seria mais 

bem analisado por uma regressão pela 

possibilidade de interpolação dos 

tempos, os autores concordam com a 

recomendação de que os dados devem 

ser analisados por regressão.  

No entanto, outro revisor afirmou 

que os dados não poderiam ser subme-

tidos a qualquer análise estatística por 

não haver repetição real das áreas, e 

sugeriu ao editor que rejeitasse o artigo 

por conta exclusivamente desta falta de 

repetição real das áreas. Este revisor 

está seguindo uma interpretação muito 

rigorosa da estatística, mas que é 

válida. Entretanto, admitindo o ponto 

de vista apresentado no início deste 

material de que a estatística é apenas 

uma das muitas ferramentas da pesqui-

sa, não consideramos que a recomen-

dação do revisor deve ser aceita pelo 

editor. Isto porque existem muitas 

escalas distintas de variação do acaso e 

os autores realmente só capturaram 

uma delas. Portanto, só podem falar 

sobre aquela escala. 

Há uma representação adequada da 

variação dentro de cada campo e, 

portanto, as conclusões são válidas 

para aquele conjunto de campos - mas 

somente aquele. No entanto, como 

para cada idade só há um campo, não é 

possível generalizar sobre o que acon-

teceria em outras áreas para estes 

mesmos tempos de estudo. O proble-

ma é que a função da pesquisa é gene-

ralizar o conhecimento e, no final das 

contas, a discussão vai ficar tão restrita 

a determinado ambiente que vai contri-

buir pouco para o estado do conheci-

mento. 

A nosso ver, a regressão continuaria 

a ser uma análise de dados viável para 

este fim. Embora não possam ser 

generalizadas com base na estatística, 

as conclusões podem ser avaliadas 

com base no conhecimento dos pes-

quisadores, que devem levar em consi-

deração a limitação da população 

representada por aquele conjunto de 

amostras.

Além disso, o problema da generali-

zação é recorrente também na experi-

mentação mais tradicional e sempre 

deve ser avaliado com muito cuidado. 

Em grande parte, é justamente em 

função disso que experimentos de 

campo devem ser repetidos por mais 

de uma vez antes de serem sequer 

submetidos a periódicos, como Agronomy 

Journal ou Crop Science. A repetição em vários 

anos - pelo menos em três -, reduz a chance de 

um resultado anômalo ser considerado como 

usual em função de uma combinação qualquer de 

condições ambientais. Também é por isso que 

muitas revistas exigem que experimentos em 

ambientes controlados sejam repetidos: para 

garantir que os resultados possam ser obtidos 

por outros pesquisadores.

Em um trabalho que necessariamente 

demanda muito tempo, a repetição do conjunto 

de dados por mais de uma vez seria, no mínimo, 

complicada e, muito provavelmente, impossível. 

A nossa sugestão seria de que, ao invés de coletar 

as “x” amostras reais dentro de um mesmo 

campo, antes de iniciar o trabalho, os autores 

selecionassem “x” áreas distintas para cada 

idade. Isto permitiria uma base muito mais ampla 

às conclusões finais do trabalho, permitindo que 

a discussão fosse rigorosamente baseada nos 

dados, e não apenas em inferências.

Como na regressão podemos trabalhar com 

os pares de dados individualmente, mesmo que 

não fosse possível obter as “x” áreas de cada 

idade com exatamente a mesma idade, isto não 

seria um limitante do ponto de vista estatístico. 

Isso porque a discussão seria baseada nos 

coeficientes observados para cada manejo 

aplicado. Assim, bastaria trabalhar com as idades 

realmente observadas para cada “idade-alvo” e 

calcular a regressão. Como parte dos cálculos da 

regressão, seriam determinados os intervalos de 

confiança para cada um dos coeficientes estuda-

dos e, com base nesses intervalos, comparados 

os comportamentos ao longo do tempo. 

Assim, como conclusão destes leves comen-

tários, pode-se dizer que, embora existam restri-

ções na estatística que devam ser obedecidas, é 

necessário pensar nela como uma ferramenta e 

utilizá-la, quando possível, para fundamentar as 

discussões. 

Assim, apenas a ausência completa de repeti-

ções reais (por exemplo, por meio do uso de 

subamostras de uma mesma amostra composta) 

deve ser considerada como suficiente para que 

um manuscrito não seja aceito. Logicamente, isto 

é apenas sob o ponto de vista da análise estatísti-

ca dos dados como fundamentação para a 

rejeição do artigo.

Caso existam repetições reais, como no caso 

de amostras independentes de uma mesma área, 

há técnicas válidas para a análise estatística dos 

dados. Então, passamos para os critérios de 

escolha da técnica mais correta, o que no caso da 

estatística univariada provavelmente será alguma 

técnica de regressão ou de estatística descritiva. 

Em todos os casos, é imprescindível que as 

limitações no alcance das amostras sejam 

levadas em consideração na discussão, lembran-

do sempre que amostras em uma mesma área 

representem apenas aquela área, e não o solo ou 

manejo como um todo. Também como regra 

geral, o uso de técnicas de Estatística Experimen-

tal não é recomendável, exceto após a realização 

de testes específicos que permitam comprovar a 

validade dos fundamentos teóricos do Modelo 

Linear Generalizado.
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plantio direto como ferramenta de 

controle de erosão, e pronto. Na próxi-

ma vez que for plantar o milho dele 

naquela área mais erodida, ele estabe-

lecerá o plantio direto. O problema é 

que esta área vai ter um teor de matéria 

orgânica provavelmente mais baixo do 

que as outras, quando elas passarem 

para o plantio direto, já que estava 

sofrendo erosão visível – este  foi o 

critério para ser escolhida como a 

primeira área a receber o plantio direto, 

o que não é independente do efeito do 

tempo. 

A falta de independência entre 

acaso e tratamento por si só pode ser 

corrigida pelo uso da regressão. Isso 

porque esta técnica não admite que as 

variações do acaso sejam completa-

mente independentes dos tratamentos, 

mas sim que a variação do acaso de um 

ponto do tratamento seja independente 

da dos demais pontos do mesmo 

tratamento. Esta diferença é bastante 

pequena, mas já é o suficiente, em 

nossa opinião, para garantir que amos-

tras fisicamente distintas dentro de 

cada área amostral satisfaçam as 

exigências mais básicas da estatística. 

Como o conjunto de dados já seria mais 

bem analisado por uma regressão pela 

possibilidade de interpolação dos 

tempos, os autores concordam com a 

recomendação de que os dados devem 

ser analisados por regressão.  

No entanto, outro revisor afirmou 

que os dados não poderiam ser subme-

tidos a qualquer análise estatística por 

não haver repetição real das áreas, e 

sugeriu ao editor que rejeitasse o artigo 

por conta exclusivamente desta falta de 

repetição real das áreas. Este revisor 

está seguindo uma interpretação muito 

rigorosa da estatística, mas que é 

válida. Entretanto, admitindo o ponto 

de vista apresentado no início deste 

material de que a estatística é apenas 

uma das muitas ferramentas da pesqui-

sa, não consideramos que a recomen-

dação do revisor deve ser aceita pelo 

editor. Isto porque existem muitas 

escalas distintas de variação do acaso e 

os autores realmente só capturaram 

uma delas. Portanto, só podem falar 

sobre aquela escala. 

Há uma representação adequada da 

variação dentro de cada campo e, 

portanto, as conclusões são válidas 

para aquele conjunto de campos - mas 

somente aquele. No entanto, como 

para cada idade só há um campo, não é 

possível generalizar sobre o que acon-

teceria em outras áreas para estes 

mesmos tempos de estudo. O proble-

ma é que a função da pesquisa é gene-

ralizar o conhecimento e, no final das 

contas, a discussão vai ficar tão restrita 

a determinado ambiente que vai contri-

buir pouco para o estado do conheci-

mento. 

A nosso ver, a regressão continuaria 

a ser uma análise de dados viável para 

este fim. Embora não possam ser 

generalizadas com base na estatística, 

as conclusões podem ser avaliadas 

com base no conhecimento dos pes-

quisadores, que devem levar em consi-

deração a limitação da população 

representada por aquele conjunto de 

amostras.

Além disso, o problema da generali-

zação é recorrente também na experi-

mentação mais tradicional e sempre 

deve ser avaliado com muito cuidado. 

Em grande parte, é justamente em 

função disso que experimentos de 

campo devem ser repetidos por mais 

de uma vez antes de serem sequer 

submetidos a periódicos, como Agronomy 

Journal ou Crop Science. A repetição em vários 

anos - pelo menos em três -, reduz a chance de 

um resultado anômalo ser considerado como 

usual em função de uma combinação qualquer de 

condições ambientais. Também é por isso que 

muitas revistas exigem que experimentos em 

ambientes controlados sejam repetidos: para 

garantir que os resultados possam ser obtidos 

por outros pesquisadores.

Em um trabalho que necessariamente 

demanda muito tempo, a repetição do conjunto 

de dados por mais de uma vez seria, no mínimo, 

complicada e, muito provavelmente, impossível. 

A nossa sugestão seria de que, ao invés de coletar 

as “x” amostras reais dentro de um mesmo 

campo, antes de iniciar o trabalho, os autores 

selecionassem “x” áreas distintas para cada 

idade. Isto permitiria uma base muito mais ampla 

às conclusões finais do trabalho, permitindo que 

a discussão fosse rigorosamente baseada nos 

dados, e não apenas em inferências.

Como na regressão podemos trabalhar com 

os pares de dados individualmente, mesmo que 

não fosse possível obter as “x” áreas de cada 

idade com exatamente a mesma idade, isto não 

seria um limitante do ponto de vista estatístico. 

Isso porque a discussão seria baseada nos 

coeficientes observados para cada manejo 

aplicado. Assim, bastaria trabalhar com as idades 

realmente observadas para cada “idade-alvo” e 

calcular a regressão. Como parte dos cálculos da 

regressão, seriam determinados os intervalos de 

confiança para cada um dos coeficientes estuda-

dos e, com base nesses intervalos, comparados 

os comportamentos ao longo do tempo. 

Assim, como conclusão destes leves comen-

tários, pode-se dizer que, embora existam restri-

ções na estatística que devam ser obedecidas, é 

necessário pensar nela como uma ferramenta e 

utilizá-la, quando possível, para fundamentar as 

discussões. 

Assim, apenas a ausência completa de repeti-

ções reais (por exemplo, por meio do uso de 

subamostras de uma mesma amostra composta) 

deve ser considerada como suficiente para que 

um manuscrito não seja aceito. Logicamente, isto 

é apenas sob o ponto de vista da análise estatísti-

ca dos dados como fundamentação para a 

rejeição do artigo.

Caso existam repetições reais, como no caso 

de amostras independentes de uma mesma área, 

há técnicas válidas para a análise estatística dos 

dados. Então, passamos para os critérios de 

escolha da técnica mais correta, o que no caso da 

estatística univariada provavelmente será alguma 

técnica de regressão ou de estatística descritiva. 

Em todos os casos, é imprescindível que as 

limitações no alcance das amostras sejam 

levadas em consideração na discussão, lembran-

do sempre que amostras em uma mesma área 

representem apenas aquela área, e não o solo ou 

manejo como um todo. Também como regra 

geral, o uso de técnicas de Estatística Experimen-

tal não é recomendável, exceto após a realização 

de testes específicos que permitam comprovar a 

validade dos fundamentos teóricos do Modelo 

Linear Generalizado.
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ÍNDICE “S”:
UM INDICADOR DA QUALIDADE FÍSICA DO SOLO?

Qualidade do solo é um termo para o qual não existe uma 

definição única. Qual é a “qualidade” do solo que procuramos 

descrever e qual é a referência para se estabelecer uma 

classificação qualitativa, para afirmar que um solo tem a 

qualidade “boa” e outro “ruim”? Sob o enfoque do contexto 

agronômico, qualidade física do solo pode ser traduzida 

como propriedades de transferência e de armazenagem de 

massa e energia que permitem teores de água, de nutrientes, 

de ar e de energia térmica adequados para maximizar o 

desenvolvimento de culturas, minimizando a degradação 

ambiental, bem como garantindo a estabilidade do solo para 

manter sua estrutura e permitir o crescimento de raízes (Topp 

et al., 1997). 

Processos de transferência de massa e energia no solo 

podem ser avaliados por modelos mecanísticos, como os 

hidrológicos, (agro)meteorológicos ou agronômicos. Esses 

modelos necessitam de parâmetros de entrada que 

descrevem as condições de contorno (clima, solo, topogra-

fia, manejo, etc.). Eles processam esses parâmetros, que são 

mensuráveis ou estimáveis, predizendo o comportamento 

do sistema pela geração de informações de saída. 

É importante verificar que todos os modelos, por mais 

complexos que sejam, se baseiam em relações empíricas, 

isto é, originadas da experiência ou de experimentos. Ao 

longo da história da ciência, mais e mais processos foram 

descritos pelos seus mecanismos fundamentais. Ilustrando 

com um exemplo da física do solo, por experiência 

(empírica), há muito tempo se sabe que a água infiltra mais 

rapidamente num solo composto por areia do que naquele 

que contém essencialmente material argiloso. A correlação 

“teor de areia – capacidade de infiltração” rende uma boa 

correlação estatística. Mas não explica nada. A explicação se 

obtém pela descrição do mecanismo, pela junção de teorias 

físicas e físico-químicas. Entre elas, a teoria da capilaridade 

(retenção), das forças intermoleculares (adsorção) e a Lei de 

Poiseuille (movimento de um fluido através de tubos 

cilíndricos). 

O modelo mecanístico permite prever como uma 

alteração em um dos parâmetros do modelo (por exemplo, o 

teor de areia, o tipo de argila, a densidade) afetaria a 

capacidade de infiltração. Dispondo-se somente do modelo 

empírico (estatístico), qualquer previsão seria uma especula-

ção, e outro experimento seria necessário para confirmá-la.  

Diversos indicadores simples de qualidade física do solo 

têm sido propostos e testados em relação a conjuntos de 

dados experimentais. Distinguem-se os indicadores 

objetivos, que são objetivamente definidos e mensuráveis, e 

os subjetivos, que dependem da definição de outras 

grandezas para serem determinados. Na categoria dos 

objetivos têm-se a estabilidade de agregados e densidade do 

solo; na dos subjetivos encontram-se, por exemplo, o teor de 

água disponível e o intervalo hídrico “ótimo”. O uso desses 

indicadores de qualidade do solo é, implicitamente, de 

origem empírica e permite, no máximo, uma avaliação 

relativa da sua qualidade (o solo piorou ou melhorou em 

função de determinado manejo), mas dificilmente tem-se a 

abrangência para comparar a qualidade absoluta de solos 

diversos.

Um indicador da qualidade física do solo que recebeu 

atenção recentemente é o índice S, proposto e discutido por 

Dexter (2004). Ele foi definido pelo autor como o valor 

absoluto da inclinação da curva de retenção de água – o teor 

de água à base de massa U versus o logaritmo natural do 

potencial matricial h no seu ponto de inflexão (Figura 1). S foi 

hipotetizado como uma medida da microestrutura do solo, o 

que permitiria estimar várias propriedades físicas importan-

tes diretamente a partir do seu valor. 

Dexter (2004) correlaciona o índice S com a textura, 

densidade e teor de matéria orgânica do solo e discute as 

consequências para o crescimento de raízes. Em outras 

publicações do mesmo autor, S foi aplicado a problemas 

mecânicos dos solos agrícolas e para estabelecer uma 

correlação com a condutividade hidráulica do solo não 

saturado no ponto de inflexão. 

O Brasil lidera mundialmente em número de referências à 

publicação original sobre o índice S. Segundo o Google 

Scholar consultado em agosto de 2012, o trabalho de Dexter 

(2004) foi citado 49 vezes por autores com sede no Brasil, 23 

na Polônia (dos quais 19 originando do próprio Dexter), 16 

vezes na França, 13 na Argentina e 13 na China. Como o 

índice S não foi especificamente desenvolvido para os solos 

brasileiros, é possível que a atenção dada ao índice por 

pesquisadores no Brasil seja exagerada. Por outro lado, 

talvez estejamos no caminho certo e devamos divulgar isso 

com maior ênfase nos demais países. Para chegar a uma 

conclusão, a seguir se verifica o que é o índice S e qual o seu 

valor no contexto da avaliação da qualidade física do solo.

COMO DETERMINAR O ÍNDICE S

O índice S pode ser determinado em gráficos da curva de 

retenção como a Figura 1. Nesse caso, a determinação será 

subjetiva e sujeita à interpretação pessoal de quem a faz. O 

método mais reprodutível corresponde a um ajuste de uma 

equação matemática aos pontos da curva de retenção 

observados, a partir do qual se calcula a inclinação no ponto 

de inflexão, igual ao S. Dexter (2004), bem como a grande 

maioria dos que utilizaram o S depois dele, empregaram a 

equação de Van Genuchten (1980), expressa à base de 

massa:

onde h é o módulo do potencial matricial; U é o teor de 

água a base de massa; U  e U  são os teores de água à base de r s

massa residual e na saturação , respectivamente, e  e n são 

parâmetros de ajuste. Utilizando essa equação para o ajuste, 

demonstra-se que o índice S pode ser calculado em função 

dos parâmetros U , U  e n como r s

CONSEQUÊNCIAS MATEMÁTICAS PARA O ÍNDICE S

A partir da equação [2], verifica-se que o valor do S irá 

mudar em função do valor de n, e também em função da 

diferença entre U  e U . No caso do n, seu efeito está ilustrado s r

na Figura 2, mostrando que um aumento do valor de n resulta 

em aumento também do S. Consequentemente, valores mais 

elevados de n estão associados a solos que possuem uma 

distribuição dos raios dos poros mais concentrada no valor 

FIGURA 1) Ilustração esquemática da definição do índice S: S é igual ao modulo
do tangente do ângulo, ou seja, é o módulo da inclinação, no ponto de inflexão,
da curva de retenção expressa em termos do teor de água à base de massa, em
função do potencial matricial em escala logarítmica

nU=U +(U -U )[1+(h) ]r s r
-1

1
n [1]

S=n(U -U )s r ( )2n-1
n-1

-2
1
n [2]

Quirijn de Jong van Lier
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definição única. Qual é a “qualidade” do solo que procuramos 

descrever e qual é a referência para se estabelecer uma 

classificação qualitativa, para afirmar que um solo tem a 

qualidade “boa” e outro “ruim”? Sob o enfoque do contexto 

agronômico, qualidade física do solo pode ser traduzida 

como propriedades de transferência e de armazenagem de 

massa e energia que permitem teores de água, de nutrientes, 

de ar e de energia térmica adequados para maximizar o 

desenvolvimento de culturas, minimizando a degradação 

ambiental, bem como garantindo a estabilidade do solo para 

manter sua estrutura e permitir o crescimento de raízes (Topp 

et al., 1997). 

Processos de transferência de massa e energia no solo 

podem ser avaliados por modelos mecanísticos, como os 

hidrológicos, (agro)meteorológicos ou agronômicos. Esses 

modelos necessitam de parâmetros de entrada que 

descrevem as condições de contorno (clima, solo, topogra-

fia, manejo, etc.). Eles processam esses parâmetros, que são 

mensuráveis ou estimáveis, predizendo o comportamento 

do sistema pela geração de informações de saída. 

É importante verificar que todos os modelos, por mais 

complexos que sejam, se baseiam em relações empíricas, 

isto é, originadas da experiência ou de experimentos. Ao 

longo da história da ciência, mais e mais processos foram 

descritos pelos seus mecanismos fundamentais. Ilustrando 

com um exemplo da física do solo, por experiência 

(empírica), há muito tempo se sabe que a água infiltra mais 

rapidamente num solo composto por areia do que naquele 

que contém essencialmente material argiloso. A correlação 

“teor de areia – capacidade de infiltração” rende uma boa 

correlação estatística. Mas não explica nada. A explicação se 

obtém pela descrição do mecanismo, pela junção de teorias 

físicas e físico-químicas. Entre elas, a teoria da capilaridade 

(retenção), das forças intermoleculares (adsorção) e a Lei de 

Poiseuille (movimento de um fluido através de tubos 

cilíndricos). 

O modelo mecanístico permite prever como uma 

alteração em um dos parâmetros do modelo (por exemplo, o 

teor de areia, o tipo de argila, a densidade) afetaria a 

capacidade de infiltração. Dispondo-se somente do modelo 

empírico (estatístico), qualquer previsão seria uma especula-

ção, e outro experimento seria necessário para confirmá-la.  

Diversos indicadores simples de qualidade física do solo 

têm sido propostos e testados em relação a conjuntos de 

dados experimentais. Distinguem-se os indicadores 

objetivos, que são objetivamente definidos e mensuráveis, e 

os subjetivos, que dependem da definição de outras 

grandezas para serem determinados. Na categoria dos 

objetivos têm-se a estabilidade de agregados e densidade do 

solo; na dos subjetivos encontram-se, por exemplo, o teor de 

água disponível e o intervalo hídrico “ótimo”. O uso desses 

indicadores de qualidade do solo é, implicitamente, de 

origem empírica e permite, no máximo, uma avaliação 

relativa da sua qualidade (o solo piorou ou melhorou em 

função de determinado manejo), mas dificilmente tem-se a 

abrangência para comparar a qualidade absoluta de solos 

diversos.

Um indicador da qualidade física do solo que recebeu 

atenção recentemente é o índice S, proposto e discutido por 

Dexter (2004). Ele foi definido pelo autor como o valor 

absoluto da inclinação da curva de retenção de água – o teor 

de água à base de massa U versus o logaritmo natural do 

potencial matricial h no seu ponto de inflexão (Figura 1). S foi 

hipotetizado como uma medida da microestrutura do solo, o 

que permitiria estimar várias propriedades físicas importan-

tes diretamente a partir do seu valor. 

Dexter (2004) correlaciona o índice S com a textura, 

densidade e teor de matéria orgânica do solo e discute as 

consequências para o crescimento de raízes. Em outras 

publicações do mesmo autor, S foi aplicado a problemas 

mecânicos dos solos agrícolas e para estabelecer uma 

correlação com a condutividade hidráulica do solo não 

saturado no ponto de inflexão. 

O Brasil lidera mundialmente em número de referências à 

publicação original sobre o índice S. Segundo o Google 

Scholar consultado em agosto de 2012, o trabalho de Dexter 

(2004) foi citado 49 vezes por autores com sede no Brasil, 23 

na Polônia (dos quais 19 originando do próprio Dexter), 16 

vezes na França, 13 na Argentina e 13 na China. Como o 

índice S não foi especificamente desenvolvido para os solos 

brasileiros, é possível que a atenção dada ao índice por 

pesquisadores no Brasil seja exagerada. Por outro lado, 

talvez estejamos no caminho certo e devamos divulgar isso 

com maior ênfase nos demais países. Para chegar a uma 

conclusão, a seguir se verifica o que é o índice S e qual o seu 

valor no contexto da avaliação da qualidade física do solo.

COMO DETERMINAR O ÍNDICE S

O índice S pode ser determinado em gráficos da curva de 

retenção como a Figura 1. Nesse caso, a determinação será 

subjetiva e sujeita à interpretação pessoal de quem a faz. O 

método mais reprodutível corresponde a um ajuste de uma 

equação matemática aos pontos da curva de retenção 

observados, a partir do qual se calcula a inclinação no ponto 

de inflexão, igual ao S. Dexter (2004), bem como a grande 

maioria dos que utilizaram o S depois dele, empregaram a 

equação de Van Genuchten (1980), expressa à base de 

massa:

onde h é o módulo do potencial matricial; U é o teor de 

água a base de massa; U  e U  são os teores de água à base de r s

massa residual e na saturação , respectivamente, e  e n são 

parâmetros de ajuste. Utilizando essa equação para o ajuste, 

demonstra-se que o índice S pode ser calculado em função 

dos parâmetros U , U  e n como r s

CONSEQUÊNCIAS MATEMÁTICAS PARA O ÍNDICE S

A partir da equação [2], verifica-se que o valor do S irá 

mudar em função do valor de n, e também em função da 

diferença entre U  e U . No caso do n, seu efeito está ilustrado s r

na Figura 2, mostrando que um aumento do valor de n resulta 

em aumento também do S. Consequentemente, valores mais 

elevados de n estão associados a solos que possuem uma 

distribuição dos raios dos poros mais concentrada no valor 

FIGURA 1) Ilustração esquemática da definição do índice S: S é igual ao modulo
do tangente do ângulo, ou seja, é o módulo da inclinação, no ponto de inflexão,
da curva de retenção expressa em termos do teor de água à base de massa, em
função do potencial matricial em escala logarítmica

nU=U +(U -U )[1+(h) ]r s r
-1

1
n [1]

S=n(U -U )s r ( )2n-1
n-1

-2
1
n [2]
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(2009) propuseram S > 0,045 para boa qualidade estrutural e 

S < 0,025 para indicar uma degradação física severa em solos 

do cerrado brasileiro. Cunha et al. (2011), num experimento 

com feijão em semeadura convencional e direta num 

Latossolo Vermelho distrófico de Goiás, encontraram valores 

do índice S todos abaixo de 0,035, e vários abaixo de 0,020, 

em todos os tratamentos com diferentes culturas de 

cobertura, embora a densidade do solo não tenha atingido 

valores críticos relatados na literatura. Em contraste, 

Varandas (2011) encontrou valores de uma ordem de 

grandeza maior do que Dexter (2004) (entre 0,02 e 0,15) em 

solos (Latossolos, Neossolos e Nitossolo) do estado de São 

Paulo, sob diversos usos, agrícolas ou não. 

A gama de valores, ora altos em solos evidentemente 

degradados, ora baixos sem aparente correlação com a 

produtividade dos solos, demonstra aquilo que intuitivamen-

te poderia ter sido desconfiado: o índice S não apresenta 

valores limite de qualidade física que independem do tipo de 

solo e ambiente. Essa constatação, por sua vez, põe em 

xeque o valor do índice S como indicador, pois, em termos 

absolutos, o seu valor não determina a qualidade física de um 

solo. Na melhor das hipóteses, o índice S pode ser utilizado 

para comparar, dentro de um mesmo pedossistema, um solo 

sob diferentes usos ou manejos agrícola. Nesse caso, em 

última análise, o índice S refletirá a redução da porosidade 

total (ou da macroporosidade). E medir a porosidade total de 

um solo é muito mais fácil do que determinar seu índice S. Há, 

portanto, fortes evidências de que o índice S não possui valor 

adicional quando comparado a parâmetros mais simples já 

existentes.

A qualidade física de um solo depende de muitos de seus 

fatores, do ambiente e ainda do uso proposto. Pela 

complexidade do sistema, qualquer proposição de um 

indicador simples capaz de classificar o solo quanto à sua 

qualidade física deve ser examinada com cautela e ceticismo. 

A análise feita nesse texto demonstra o que o índice S 

realmente é: um indicador comparativo de alterações na 

densidade ou porosidade total de determinado solo. O valor 

limite de 0,035, indicado por Dexter (2004), não está, de 

forma alguma, validado para todo e qualquer sistema em 

estudo, e um solo não pode ser comparado com outro, em 

termos de sua qualidade física, pelos valores de seus índices 

S. Pelo bom senso, concluir sobre a qualidade física do solo 

com base nesse valor, como feito em alguns artigos é um 

equívoco.

Poderá um indicador único prever a qualidade física do 

solo e, portanto, substituir modelos complexos mecanísticas 

ecoambientais? Pode a qualidade do solo ser definida por um 

índice que se baseia em valores estáticos, ou dependeria 

essa qualidade da compreensão da inserção das camadas do 

solo no sistema solo-planta-atmosfera?

 Vezzani & Mielniczuk (2009) comentaram a existência de 

linhas de pensamento em relação a indicadores para a 

qualidade do solo. Segundo esses autores, há a busca por 

atributos do solo como indicador, incluindo-se dentre eles o 

teor de matéria orgânica enfatizado por eles. Há também a 

visão da qualidade do solo como resultado de processos no 

sistema solo-planta. Os autores concluíram que o grande 

avanço na área de qualidade do solo é a abordagem 

sistêmica do solo, razão pela qual é mais importante 

identificar como obter qualidade do solo do que atributos 

para medi-la. Nesse contexto, o índice S, na opinião do autor 

deste texto, não é um indicador robusto para a medição da 

qualidade física do solo, nem é eficiente no auxílio à busca na 

sua obtenção. 

O entendimento dos processos que ocorrem no solo 

inicia-se pelo reconhecimento de sua complexidade, seguido 

pelo estudo e descrição dos mecanismos e interações que 

regem tais processos. Esse modus operandi é seguido por 

pesquisadores no mundo inteiro e resulta em modelos 

determinísticos com diversas finalidades que permitem 

calibração, teste, validação e análise de sensibilidade. A 

busca por indicadores “de fácil determinação” vai na 

contramão desse entendimento sistêmico, seduzindo à 

simples determinação desse ou daquele indicador proposto 

e deixando o estudo ou a preocupação com o real funciona-

mento do sistema para o segundo plano.

que corresponde ao potencial de inflexão.

Na Figura 3, observa-se que uma alteração de (U  – U ) não s r

modifica o potencial matricial h  que corresponde ao ponto de i

inflexão, mas que, conforme prevê a equação 2, a inclinação 

nesse ponto se reduzirá proporcionalmente. A redução de U  s

corresponde a um aumento na densidade do solo e, dessa 

forma, fica claro porque a compactação de um solo é 

acompanhada normalmente de uma redução do índice S. 

Dessa forma, não é surpreendente que diversos trabalhos em 

que foram determinados os valores do índice S, relacionan-

do-o com a densidade ou com o grau de compactação 

encontraram boas correlações (Andrade & Stone, 2009; 

Calonego & Rosolem, 2011; Cunha et al., 2011; Pereira et al., 

2011; Silva et al., 2012). Observando a equação 2 e a Figura 3 

a constatação deixa de ser empírica e se torna implícita, 

inerente à definição do índice S.

O ÍNDICE S É ÚTIL OU PRÁTICO?

No Brasil, o índice S tem sido utilizado, principalmente, 

como indicador comparativo da degradação ou da recupera-

ção da qualidade física de solos. A quase totalidade dos 

autores utiliza o valor 0,035 como limite entre qualidade física 

boa (S > 0,035) e ruim (S < 0,035) (Cavalieri et al., 2011; 

Pereira et al., 2011). Esse valor limite foi proposto em Dexter 

(2004), com base, principalmente, em observações sobre 

teores críticos de matéria orgânica em solos da Polônia e da 

Inglaterra. É um valor evidentemente arbitrário, como 

observado pelo próprio Dexter (2004). Andrade & Stone 

FIGURA 2) O efeito do parâmetro n sobre o valor do índice S: quanto maior o valor
de n, maior será o valor de S

FIGURA 3) Como a compactação de um solo afeta o valor do índice S: a
compactação por tráfego de máquinas ou pisoteio de animais reduz a
macroporosidade e a porosidade total, diminuindo, assim, a diferença entre o teor
de água na saturação (Us) e residual (Ur). O índice S diminui proporcionalmente
a essa redução, como mostra também a equação [2].
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(2009) propuseram S > 0,045 para boa qualidade estrutural e 

S < 0,025 para indicar uma degradação física severa em solos 

do cerrado brasileiro. Cunha et al. (2011), num experimento 

com feijão em semeadura convencional e direta num 

Latossolo Vermelho distrófico de Goiás, encontraram valores 

do índice S todos abaixo de 0,035, e vários abaixo de 0,020, 

em todos os tratamentos com diferentes culturas de 

cobertura, embora a densidade do solo não tenha atingido 

valores críticos relatados na literatura. Em contraste, 

Varandas (2011) encontrou valores de uma ordem de 

grandeza maior do que Dexter (2004) (entre 0,02 e 0,15) em 

solos (Latossolos, Neossolos e Nitossolo) do estado de São 

Paulo, sob diversos usos, agrícolas ou não. 

A gama de valores, ora altos em solos evidentemente 

degradados, ora baixos sem aparente correlação com a 

produtividade dos solos, demonstra aquilo que intuitivamen-

te poderia ter sido desconfiado: o índice S não apresenta 

valores limite de qualidade física que independem do tipo de 

solo e ambiente. Essa constatação, por sua vez, põe em 

xeque o valor do índice S como indicador, pois, em termos 

absolutos, o seu valor não determina a qualidade física de um 

solo. Na melhor das hipóteses, o índice S pode ser utilizado 

para comparar, dentro de um mesmo pedossistema, um solo 

sob diferentes usos ou manejos agrícola. Nesse caso, em 

última análise, o índice S refletirá a redução da porosidade 

total (ou da macroporosidade). E medir a porosidade total de 

um solo é muito mais fácil do que determinar seu índice S. Há, 

portanto, fortes evidências de que o índice S não possui valor 

adicional quando comparado a parâmetros mais simples já 

existentes.

A qualidade física de um solo depende de muitos de seus 

fatores, do ambiente e ainda do uso proposto. Pela 

complexidade do sistema, qualquer proposição de um 

indicador simples capaz de classificar o solo quanto à sua 

qualidade física deve ser examinada com cautela e ceticismo. 

A análise feita nesse texto demonstra o que o índice S 

realmente é: um indicador comparativo de alterações na 

densidade ou porosidade total de determinado solo. O valor 

limite de 0,035, indicado por Dexter (2004), não está, de 

forma alguma, validado para todo e qualquer sistema em 

estudo, e um solo não pode ser comparado com outro, em 

termos de sua qualidade física, pelos valores de seus índices 

S. Pelo bom senso, concluir sobre a qualidade física do solo 

com base nesse valor, como feito em alguns artigos é um 

equívoco.

Poderá um indicador único prever a qualidade física do 

solo e, portanto, substituir modelos complexos mecanísticas 

ecoambientais? Pode a qualidade do solo ser definida por um 

índice que se baseia em valores estáticos, ou dependeria 

essa qualidade da compreensão da inserção das camadas do 

solo no sistema solo-planta-atmosfera?

 Vezzani & Mielniczuk (2009) comentaram a existência de 

linhas de pensamento em relação a indicadores para a 

qualidade do solo. Segundo esses autores, há a busca por 

atributos do solo como indicador, incluindo-se dentre eles o 

teor de matéria orgânica enfatizado por eles. Há também a 

visão da qualidade do solo como resultado de processos no 

sistema solo-planta. Os autores concluíram que o grande 

avanço na área de qualidade do solo é a abordagem 

sistêmica do solo, razão pela qual é mais importante 

identificar como obter qualidade do solo do que atributos 

para medi-la. Nesse contexto, o índice S, na opinião do autor 

deste texto, não é um indicador robusto para a medição da 

qualidade física do solo, nem é eficiente no auxílio à busca na 

sua obtenção. 

O entendimento dos processos que ocorrem no solo 

inicia-se pelo reconhecimento de sua complexidade, seguido 

pelo estudo e descrição dos mecanismos e interações que 

regem tais processos. Esse modus operandi é seguido por 

pesquisadores no mundo inteiro e resulta em modelos 

determinísticos com diversas finalidades que permitem 

calibração, teste, validação e análise de sensibilidade. A 

busca por indicadores “de fácil determinação” vai na 

contramão desse entendimento sistêmico, seduzindo à 

simples determinação desse ou daquele indicador proposto 

e deixando o estudo ou a preocupação com o real funciona-

mento do sistema para o segundo plano.

que corresponde ao potencial de inflexão.

Na Figura 3, observa-se que uma alteração de (U  – U ) não s r

modifica o potencial matricial h  que corresponde ao ponto de i

inflexão, mas que, conforme prevê a equação 2, a inclinação 

nesse ponto se reduzirá proporcionalmente. A redução de U  s

corresponde a um aumento na densidade do solo e, dessa 

forma, fica claro porque a compactação de um solo é 

acompanhada normalmente de uma redução do índice S. 

Dessa forma, não é surpreendente que diversos trabalhos em 

que foram determinados os valores do índice S, relacionan-

do-o com a densidade ou com o grau de compactação 

encontraram boas correlações (Andrade & Stone, 2009; 

Calonego & Rosolem, 2011; Cunha et al., 2011; Pereira et al., 

2011; Silva et al., 2012). Observando a equação 2 e a Figura 3 

a constatação deixa de ser empírica e se torna implícita, 

inerente à definição do índice S.

O ÍNDICE S É ÚTIL OU PRÁTICO?

No Brasil, o índice S tem sido utilizado, principalmente, 

como indicador comparativo da degradação ou da recupera-

ção da qualidade física de solos. A quase totalidade dos 

autores utiliza o valor 0,035 como limite entre qualidade física 

boa (S > 0,035) e ruim (S < 0,035) (Cavalieri et al., 2011; 

Pereira et al., 2011). Esse valor limite foi proposto em Dexter 

(2004), com base, principalmente, em observações sobre 

teores críticos de matéria orgânica em solos da Polônia e da 

Inglaterra. É um valor evidentemente arbitrário, como 

observado pelo próprio Dexter (2004). Andrade & Stone 

FIGURA 2) O efeito do parâmetro n sobre o valor do índice S: quanto maior o valor
de n, maior será o valor de S

FIGURA 3) Como a compactação de um solo afeta o valor do índice S: a
compactação por tráfego de máquinas ou pisoteio de animais reduz a
macroporosidade e a porosidade total, diminuindo, assim, a diferença entre o teor
de água na saturação (Us) e residual (Ur). O índice S diminui proporcionalmente
a essa redução, como mostra também a equação [2].
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A partir do tema central Conserva-

ção do Solo e da Água no Brasil: 

preceitos e ações no ensino, pesquisa 

e extensão, as discussões da reunião 

provocaram inquietações nos cientis-

tas, autoridades e estudantes presen-

tes, criaram expectativas e demonstra-

ram a necessidade de se fazer reco-

mendações para melhorar a conserva-

ção do solo e da água no Brasil.

As inquietações se deveram ao 

descaso quase que completo, tanto do 

poder público, quanto da própria 

comunidade científica e de produtores 

rurais - evidenciando problemas estru-

turais e conceituais - no que se refere 

aos aspectos produtivos, ambientais e 

culturais relacionados à conservação 

dos recursos naturais solo e água no 

país.

Constatou-se que esses problemas 

são decorrentes dos seguintes moti-

vos: deficiência na formação de recur-

sos humanos, fragilidade da pesquisa, 

precariedade dos serviços de transfe-

rência de tecnologia e ineficiência de 

instituições, como a Sociedade Brasile-

ira de Ciência do Solo (SBCS), Conse-

lho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), Coor-

denação de Aperfeiçoamento de Pes-

soal de Ensino Superior (Capes) e do 

próprio governo, nos seus diversos 

níveis, especialmente pela falta de 

políticas públicas direcionadas à con-

servação do solo e da água.

HIPÓTESES LEVANTADAS NA XIX RBMCSA

1) A conservação do solo e da água 

no Brasil não foi praticada no passado, 

não o é no presente e, a permanecer o 

atual estado de coisas, não será pratica-

da no futuro, de forma correta e dura-

doura. Assim, a degradação dos solos 

brasileiros será agravada, inviabilizan-

do a produção de alimentos na quanti-

dade necessária, além de comprome-

ter a qualidade ambiental bem mais do 

que se imagina. Fundamentalmente, 

isso ocorrerá por quase nunca ter sido 

seguido o princípio fundamental de 

conservação do solo e da água: usar a 

terra de acordo com sua capacidade de 

uso, respeitar a sua aptidão agrícola e 

tratar cada classe de solo segundo suas 

necessidades particulares e ainda 

manejar corretamente o solo e as 

culturas.

2) O estabelecido na hipótese nº1 

não é atribuído unicamente à falta de 

conhecimento no assunto, nem técni-

co, nem científico, mas à insuficiente - 

não devidamente qualificada e bastan-

te desordenada - atuação dos cientistas 

de solo brasileiros e de suas entidades 

de classe (SBCS e Núcleos Regionais 

associados), fundamentalmente por 

eles não terem e não estarem ainda 

devidamente desempenhando suas 

funções e integralmente cumprindo 

i

seus papéis quanto à conservação do 

solo e da água em nosso país.

3) As deficiências referidas nas 

hipóteses n.º. 1 e 2 se refletem na falta 

de consciência da sociedade brasileira 

em geral quanto à necessidade de 

conservação do solo e da água.

AS INQUIETAÇÕES

1) Quanto à formação de recursos humanos

A discussão desse problema duran-

te o evento tornou notória a deficiência 

em quantidade e, principalmente, em 

qualidade dos recursos humanos 

necessários para atender a demanda na 

área específica de manejo e conserva-

ção do solo e da água no Brasil. Conclu-

iu-se que essa deficiência advém da 

carência acadêmica, desde a gradua-

ção nos cursos relacionados às Ciênci-

as Agrárias até os doutorados nos 

cursos de pós-graduação em Ciência 

do Solo. Isso é estreitamente resultante 

da deficiência de formação de profes-

sores na graduação e de orientadores 

de estudantes na pós-graduação quan-

to ao tema em questão. Sabidamente, o 

satisfatório desempenho dos profissio-

nais nas ações relacionadas ao manejo 

e conservação do solo e da água 

depende do domínio que eles podem 

ter sobre um complexo tripé.

Um dos pés desse tripé é o conheci-

mento do assunto que norteia a forma-

ção de recursos humanos, o qual só 

pode ser dominado pelo exaustivo 

estudo das variáveis e fatores envolvi-

dos no tema, o que tem que ser feito na 

academia. Esta, por sua vez, tem que 

estar devidamente aparelhada e prepa-

rada, especialmente em termos de 

recursos humanos e materiais, em 

quantidade suficiente e qualidade 

adequada. Portanto, quaisquer dos 

níveis dessa academia têm que ofere-

cer condições para que seus alunos se 

aprofundem nos temas relacionados 

com a conservação do solo e da água.

 Assim, tais níveis de formação 

devem oferecer a possibilidade de os 

alunos estudarem profundamente 

temas abordados nas disciplinas direta 

e indiretamente relacionados com a 

conservação do solo e da água. A falta 

de professores qualificados nessa área 

do conhecimento, especialmente nos 

cursos de mestrado e doutorado em 

Ciência do Solo, tem induzido os alunos 

a deixarem de estudar os conteúdos 

das disciplinas relacionadas com esse 

assunto nesses cursos. 

É visível a constatação de que 

professores/orientadores nos cursos 

de mestrado e doutorado em Ciência 

do Solo, por não terem qualificação em 

Conservação do Solo da Água, devido 

ao fato de, não raras vezes, nunca 

terem estudado o assunto, deixam de 

exigir que seus orientados estudem 

esses temas durantes seus cursos. Isto 

tem contribuído fortemente para a 

crescente falta de recursos humanos 

com o mínimo de preparo para atuarem 

em Conservação do Solo e da Água, o 

que se constitui num verdadeiro des-

serviço a essa importante área do 

conhecimento científico.

Constatou-se ainda, na XIX 

RBMCSA, que a deficiência de quanti-

dade e de qualidade de cientistas na 

área de Uso e Conservação do Solo e 

da Água no Brasil gera outro problema 

sério. A falta de disponibilidade e de 

competência desses profissionais para 

avaliar projetos e propostas de pesqui-

sa encaminhadas às agências financia-

doras, bem como artigos científicos 

submetidos aos periódicos para publi-

cação. Isto prejudica a geração e a 

difusão de novos conhecimentos 

acerca do assunto. Portanto, atrasa e 

prejudica o avanço científico nesse 

campo do conhecimento. 

Neste evento, levantou-se também 

a questão de que, seguidamente, 

revisores científicos e até mesmo 

editores da Revista Brasileira de Ciência 

do Solo, por exemplo, preocupam-se 

exclusivamente com o tratamento 

estatístico dado aos trabalhos que 

analisam, não raras vezes sem comen-

tários sobre o seu conteúdo científico. 

Isto tem ocorrido especialmente ao 

analisarem trabalhos na área de erosão 

do solo, por exemplo, o que denota a 

Este documento tem por objetivo informar as principais conclusões e sensibilizar a 

sociedade brasileira acerca dos anseios da comunidade científica deste país que atua em 

Manejo e Conservação do Solo e da Água e que participou das discussões realizadas 

durante a XIX Reunião Brasileira de Manejo e Conservação do Solo e da Água (XIX 

RBMCSA), ocorrida entre 29 de julho e 3 de agosto, em Lages (SC).
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sociedade brasileira acerca dos anseios da comunidade científica deste país que atua em 

Manejo e Conservação do Solo e da Água e que participou das discussões realizadas 

durante a XIX Reunião Brasileira de Manejo e Conservação do Solo e da Água (XIX 

RBMCSA), ocorrida entre 29 de julho e 3 de agosto, em Lages (SC).

Jo
ão

 C
ke

r



30 BOLETIM INFORMATIVO DA SBCS

falta de competência dos revisores e 

editores para emitir parecer consubs-

tanciado sobre a qualidade científica de 

tais trabalhos.

2) Quanto à pesquisa

Outro pé do tripé que sustenta o 

domínio na área de Manejo e Conserva-

ção do Solo e da Água é a pesquisa 

básica e aplicada, voltada à prospecção 

e investigação das relações de causa e 

efeito que envolvem esse tema. As 

discussões mostraram claramente 

fragilidades da pesquisa nessa área de 

conhecimento no Brasil. A correta e 

necessária investigação em Conserva-

ção do Solo e da Água só pode ser 

conduzida por pesquisadores que 

tenham sido devidamente preparados, 

nas áreas específicas que compõem 

essa grande área do conhecimento, ou 

seja, em erosão do solo e em manejo 

do solo e da água. 

Em se tratando de erosão hídrica, 

denota-se a necessidade de os especia-

listas aprofundarem-se e pesquisarem 

o tema, relacionando-o também a 

outras áreas correlatas, tais como a 

hidrologia e à mecanização agrícola, e 

não somente ao cultivo do solo. Notori-

amente, é difícil alguém pesquisar algo 

relacionado à erosão hídrica do solo, se 

tiver deficiências na formação acadê-

mica.

A fragilidade da pesquisa nesta área 

no país - tanto em quantidade, quanto 

em qualidade - decorre, em parte, 

também da falta de sensibilidade das 

agências financiadoras para definir 

linhas e injetar recursos na pesquisa 

básica e aplicada sobre conservação do 

solo e da água. Também constata-se a 

falta de definição de linhas de pesquisa adequadas nesta área por parte das 

próprias instituições oficiais de pesquisa. Ao se analisar os trabalhos científicos 

enviados para a XIX RBMCSA, a comissão organizadora do evento constatou que 

pelo menos 50 % deles não se relacionavam com conservação de solo e água. Isto 

revelou, primeiro, a pequena quantidade de trabalhos de pesquisa desenvolvidos 

no Brasil nesta área e, segundo, a dificuldade que muitos dos nossos colegas 

cientistas têm para entender o que é efetivamente Conservação do Solo e da Água.

Concluiu-se ainda na XIX RBMCSA que é necessário implantar e desenvolver 

no Brasil programas de pesquisa em conservação do solo, de longa duração, 

enfatizando a erosão do solo. É necessário quantificar a infiltração de água no solo 

e as perdas de água, sedimentos minerais e orgânicos e produtos químicos 

solúveis na água e adsorvidos aos sedimentos (nutrientes e pesticidas) provenien-

tes da erosão hídrica. É importante centrar essas pesquisas em sistemas de manejo 

conservacionista de solo, no caso das lavouras; em sistemas de manejo intensos, 

no caso de cultivos de espécies hortícolas; em sistemas de uso e manejo do solo 

com pastagens; e em sistemas de produção florestal. 

Também é necessário quantificar a real capacidade das diferentes culturas em 

produzir biomassa vegetal, tanto de resíduos da parte aérea, quanto de raízes. 

Além disso, é preciso avaliar a persistência temporal de tais resíduos quando 

mantidos na superfície ou incorporados ao solo, visando detectar sua real 

capacidade de proteger o solo da ação erosiva da chuva e do vento, no caso do 

sistema de semeadura direta. Ademais, as relações solo-água-máquina têm que 

ser investigadas, especialmente nos sistemas de manejo ditos “conservacionistas 
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de solo”. 

Não se pode esquecer que muitos 

sistemas de cultivo, dentre eles os de 

espécies hortícolas, ao realizarem 

preparo mecânico intenso do solo, por 

si só provocam elevada erosão, com-

parados com sistemas de cultivo de 

outras espécies vegetais em lavouras 

extensivas de grãos e cereais. Também 

é importante conhecer o comporta-

mento dos atributos físicos, químicos e 

biológicos dos solos conduzidos sob 

esses sistemas de uso e manejo.

As pesquisas em conservação do 

solo e da água devem ser regionaliza-

das no Brasil e conduzidas, por longo 

tempo, de acordo com o padrão climá-

tico e o tipo de solo, principalmente, e 

por instituições de pesquisa devida-

mente aparelhadas para tal, como a 

Embrapa, órgãos estaduais de pesqui-

sa e as universidades públicas. Para 

isso, é absolutamente necessário 

realizar levantamentos detalhados dos 

solos no Brasil, bem como definir a sua 

aptidão agrícola com base na capacida-

de de uso. 

No caso da erosão hídrica, em 

especial, é indispensável retomar-se a 

pesquisa em nível nacional, se possível 

em redes de experimentos, tanto sob 

chuva natural, quanto chuva simulada 

com simuladores adequados. Os 

dados já existentes e conhecidos 

oriundos das pesquisas em erosão do 

solo, bem como os que ainda deverão 

ser obtidos a partir de novas pesquisas, 

deverão ser sistematizados, organiza-

dos e adequadamente tratados, para 

comporem bancos de dados. 

Esses resultados são fundamentais 

para aplicar os conhecimentos gerados 

pela pesquisa. Assim, mais facilmente 

os dados poderão ser utilizados para 

alimentar os modelos preditivos de 

erosão já existentes e para elaborar 

novos modelos, com o fim de elaborar 

projetos de planejamento de uso, 

manejo e conservação do solo e da 

água em base conservacionista e 

quantitativa, e aplicá-los na prática por 

meio da extensão rural. De modo espe-

cial, as pesquisas deverão direcionar-

se para a proposição de práticas con-

servacionistas básicas, como é o caso 

da cobertura e rugosidade superficial 

do solo e complementares, como é o 

caso de terraços agrícola, necessárias 

para o pleno manejo do excesso de 

água da chuva gerado nos sistemas de 

manejo conservacionista do solo.

3) Quanto à transferência de tecnologia

Apesar dos conhecimentos já con-

solidados e disponíveis para o meio 

AS PESQUISAS EM
CONSERVAÇÃO DO SOLO
E DA ÁGUA DEVEM SER
REGIONALIZADAS NO
BRASIL E CONDUZIDAS,
POR LONGO TEMPO,
DE ACORDO COM O PADRÃO
CLIMÁTICO E O TIPO DE
SOLO E POR INSTITUIÇÕES
DE PESQUISA DEVIDAMENTE
APARELHADAS PARA TAL
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no país - tanto em quantidade, quanto 

em qualidade - decorre, em parte, 

também da falta de sensibilidade das 

agências financiadoras para definir 

linhas e injetar recursos na pesquisa 

básica e aplicada sobre conservação do 

solo e da água. Também constata-se a 

falta de definição de linhas de pesquisa adequadas nesta área por parte das 

próprias instituições oficiais de pesquisa. Ao se analisar os trabalhos científicos 

enviados para a XIX RBMCSA, a comissão organizadora do evento constatou que 

pelo menos 50 % deles não se relacionavam com conservação de solo e água. Isto 

revelou, primeiro, a pequena quantidade de trabalhos de pesquisa desenvolvidos 

no Brasil nesta área e, segundo, a dificuldade que muitos dos nossos colegas 

cientistas têm para entender o que é efetivamente Conservação do Solo e da Água.

Concluiu-se ainda na XIX RBMCSA que é necessário implantar e desenvolver 

no Brasil programas de pesquisa em conservação do solo, de longa duração, 

enfatizando a erosão do solo. É necessário quantificar a infiltração de água no solo 

e as perdas de água, sedimentos minerais e orgânicos e produtos químicos 

solúveis na água e adsorvidos aos sedimentos (nutrientes e pesticidas) provenien-

tes da erosão hídrica. É importante centrar essas pesquisas em sistemas de manejo 

conservacionista de solo, no caso das lavouras; em sistemas de manejo intensos, 

no caso de cultivos de espécies hortícolas; em sistemas de uso e manejo do solo 

com pastagens; e em sistemas de produção florestal. 

Também é necessário quantificar a real capacidade das diferentes culturas em 

produzir biomassa vegetal, tanto de resíduos da parte aérea, quanto de raízes. 

Além disso, é preciso avaliar a persistência temporal de tais resíduos quando 

mantidos na superfície ou incorporados ao solo, visando detectar sua real 

capacidade de proteger o solo da ação erosiva da chuva e do vento, no caso do 

sistema de semeadura direta. Ademais, as relações solo-água-máquina têm que 

ser investigadas, especialmente nos sistemas de manejo ditos “conservacionistas 
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de solo”. 

Não se pode esquecer que muitos 

sistemas de cultivo, dentre eles os de 

espécies hortícolas, ao realizarem 

preparo mecânico intenso do solo, por 

si só provocam elevada erosão, com-

parados com sistemas de cultivo de 

outras espécies vegetais em lavouras 

extensivas de grãos e cereais. Também 

é importante conhecer o comporta-

mento dos atributos físicos, químicos e 

biológicos dos solos conduzidos sob 

esses sistemas de uso e manejo.

As pesquisas em conservação do 

solo e da água devem ser regionaliza-

das no Brasil e conduzidas, por longo 

tempo, de acordo com o padrão climá-

tico e o tipo de solo, principalmente, e 

por instituições de pesquisa devida-

mente aparelhadas para tal, como a 

Embrapa, órgãos estaduais de pesqui-

sa e as universidades públicas. Para 

isso, é absolutamente necessário 

realizar levantamentos detalhados dos 

solos no Brasil, bem como definir a sua 

aptidão agrícola com base na capacida-

de de uso. 

No caso da erosão hídrica, em 

especial, é indispensável retomar-se a 

pesquisa em nível nacional, se possível 

em redes de experimentos, tanto sob 

chuva natural, quanto chuva simulada 

com simuladores adequados. Os 

dados já existentes e conhecidos 

oriundos das pesquisas em erosão do 

solo, bem como os que ainda deverão 

ser obtidos a partir de novas pesquisas, 

deverão ser sistematizados, organiza-

dos e adequadamente tratados, para 

comporem bancos de dados. 

Esses resultados são fundamentais 

para aplicar os conhecimentos gerados 

pela pesquisa. Assim, mais facilmente 

os dados poderão ser utilizados para 

alimentar os modelos preditivos de 

erosão já existentes e para elaborar 

novos modelos, com o fim de elaborar 

projetos de planejamento de uso, 

manejo e conservação do solo e da 

água em base conservacionista e 

quantitativa, e aplicá-los na prática por 

meio da extensão rural. De modo espe-

cial, as pesquisas deverão direcionar-

se para a proposição de práticas con-

servacionistas básicas, como é o caso 

da cobertura e rugosidade superficial 

do solo e complementares, como é o 

caso de terraços agrícola, necessárias 

para o pleno manejo do excesso de 

água da chuva gerado nos sistemas de 

manejo conservacionista do solo.

3) Quanto à transferência de tecnologia

Apesar dos conhecimentos já con-

solidados e disponíveis para o meio 
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BRASIL E CONDUZIDAS,
POR LONGO TEMPO,
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CLIMÁTICO E O TIPO DE
SOLO E POR INSTITUIÇÕES
DE PESQUISA DEVIDAMENTE
APARELHADAS PARA TAL
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rural na área de Manejo e Conservação 

do Solo e da Água no Brasil, observa-se 

um grande descaso para os serviços 

voltados à transferência desses 

conhecimentos aos usuários finais, ou 

seja, aos trabalhadores da terra. Certa-

mente isso explica, ao menos em parte, 

o fato de a erosão hídrica do solo ter se 

tornado novamente visível na paisa-

gem agrícola do país. A tarefa de trans-

ferir os conhecimentos idealmente 

deve ser feita pela extensão rural, 

oficial, desvinculada de interesses 

outros que não sejam os de contribuir 

para o desenvolvimento de uma 

agricultura sustentável. 

Uma extensão rural oficial, devida-

mente aparelhada e preparada para 

orientar a adoção de sistemas de 

manejo e práticas conservacionistas do 

solo, terá o poder de promover mudan-

ças seguras em sistemas de manejo e 

de recomendar práticas conservacio-

nistas adequadas, em relação ao solo e 

à água. Evitará também a adoção de 

sistemas de manejo inadequados e o 

emprego de práticas conservacionistas 

de forma não-sistêmica, o que tem se 

tornado recorrente no Brasil entre os 

agricultores e é causa de boa parte dos 

insucessos no controle da erosão 

hídrica em áreas agrícolas. 

Da reflexão recém-exposta depre-

ende-se que a solução dos problemas 

de transferência de tecnologia, embora 

necessite fazer parte da agenda de 

professores e pesquisadores em Ciên-

cia do Solo, depende da existência de 

políticas públicas, decisão esta que 

deve partir de todas as instâncias de 

governo. Em níveis nacional, estaduais 

e municipais, essas políticas pratica-

mente não existem atualmente no país, 

com raras e pontuais exceções, cuja 

conclusão tornou-se óbvia durante as 

conferências que trataram desse tema 

na XIX RBMCSA. Constatou-se que no 

Brasil existem unicamente poucos 

projetos de extensão rural, pontuais e 

de curta duração, voltados para assun-

tos específicos, em geral efêmeros e 

com viés ambientalista, mas totalmen-

te desvinculados das demais políticas 

públicas.

A quase que total ausência de 

extensão rural oficial no Brasil tem 

gerado situações desastrosas quanto à 

adoção de práticas conservacionistas 

por agricultores no meio rural. Sabida-

mente, a presença de resíduos vegetais 

na superfície do solo reduz as perdas de 

solo no sistema de semeadura direta, 

com muito menor eficácia na redução 

das perdas de água e de nutrientes de 

plantas que continuam a ocorrer nesse 

sistema de manejo do solo, constituin-

do-se sério problema ambiental. As 

perdas de água, que continuam sendo 

altas, mesmo na semeadura direta, não 

são consideradas um problema, já que, 

aparentemente, a água “sai limpa” das 

lavouras. 

Isto tem ocasionado distorção de 

interpretação das causas e efeitos da 

erosão hídrica do solo e das medidas 

de seu controle. Tem, inclusive, disse-

minado a idéia de que este fenômeno 

está finalmente controlado. As afirma-

ções de que inexiste erosão nas lavou-

ras são feitas por agricultores e técni-

cos, inclusive agrônomos, represen-

tantes de empresas de insumos quími-

cos variados e de cooperativas, como 

estratégia para agradar agricultores e, 

assim, mais facilmente vender insumos 

e máquinas. Como a extensão rural 

oficial praticamente não mais atua no 

Brasil, na forma de política pública, a 

afirmação de inexistência de erosão 

hídrica no “plantio direto” passa a ser a 

única verdade. Essa foi uma cruel 

constatação dos congressistas presen-

tes à XIX RBMCSA.

É preciso considerar que o solo e a 

água são recursos estratégicos, não 

renováveis e, por isso, constituem-se 

em patrimônio da humanidade. Tais 

recursos são indispensáveis para a 

sobrevivência dos seres vivos no 

planeta e, por isso, temos que reconhe-

cer o problema de sua não conserva-

ção, inclusive pela falta de transferência 

de tecnologias de maneira adequada, o 

que torna necessário e urgente investir 

maciçamente na solução desse proble-

ma.

4) Quanto às atribuições e

responsabilidades

Incontestavelmente, tanto cientis-

tas de solo, quanto entidades de classe 

como a SBCS e seus núcleos regionais, 

não estão desempenhando a contento 

as suas funções. Não se está dizendo 

que tudo está errado, mas é preciso 

ressaltar que se pode fazer mais e 

melhor em termos de iniciativas. É 

preciso refletir mais e melhor sobre as 

atribuições e responsabilidades dessas 

instituições, sobre a situação em que se 

encontram os solos do nosso país, nos 

seus biomas. 

É necessário conscientizar-se de 

que a responsabilidade maior sobre o 

solo, como principal meio para cresci-

mento vegetal e produção de alimentos 

na Terra, é dos cientistas de solo. Eles 

devem fazer o máximo esforço no sentido de mostrar ao governo a importância do 

solo para a sociedade, para que ela se conscientize a respeito e se sinta responsável 

pela sua conservação e apóie as iniciativas dos cientistas. Enquanto não se fizer 

isso, o solo continuará sendo visto unicamente como um piso, um substrato inerte, 

sobre o qual se caminha e se constroem edificações e estradas, e nada mais. 

Essa é a razão pela qual a grande maioria das pessoas não dá importância ao 

solo, pois quase nada sobre ele é noticiado pela mídia, contrariamente ao que se 

verifica com outros recursos essenciais (falta de água, derrubada de florestas, 

mudanças climáticas, poluição da atmosfera, etc.), sobre os quais a população fica 

informada e conscientizada. Dessa forma, urge que os cientistas de solo cumpram 

o seu papel, tornando a Ciência do Solo mais conhecida e valorizada por todos.

5) Quanto à responsabilidade do governo

O maior patrimônio de um povo é o solo superficial cultivá-lo adequadamente é 

engrandecer a nação. Aparentemente, o governo brasileiro não conhece esta frase 

e nem o seu significado, pois ainda não a está dando o devido valor. Até os dias 

atuais, nenhum governo brasileiro realmente se preocupou com o uso dos solos do 

nosso país, nem para fins agrícolas, nem para recreação, abrigo da flora e fauna e 

sustentação de obras de engenharia. Já deveria tê-lo feito, uma vez que qualquer 

governo tem obrigação, cívica e moral, de se comprometer com a preservação 

desse recurso natural essencial. Contudo, julga-se que a omissão do governo no 

cuidado com o solo brasileiro também ocorre com os cientistas de solo e com a 

entidade de classe que os representa, os quais teriam a obrigação de fazer o 

governo entender isso.

AS EXPECTATIVAS E AS SUGESTÕES

1) Quanto à formação de recursos 

humanos

1.1) Discutir profundamente o 

ensino de solos nos cursos de gradua-

ção, especialmente em Ciências Agrári-

as no Brasil.

1.2) Definir um perfil para o cientista 

de solo brasileiro, baseado no tradicio-

nal elenco de disciplinas em Ciência do 

Solo, e tornando obrigatória a discipli-

na de conservação do solo e da água, 

no seu molde clássico, incluindo o 

conteúdo de erosão do solo.

1.3) Incluir no processo de seleção 

de candidatos à pós-graduação em 

Ciência do Solo no Brasil, avaliação da 

capacidade intelectual e aptidão do 

candidato para desenvolver atividades 

de pesquisa e de ensino.

1.4) Obrigatoriamente, incluir uma 

ou mais disciplinas que tratem de 

aspectos pedagógicos nos planos de 

ensino dos pós-graduandos, obvia-

mente, após o requisito de número 

“1.3” ter sido satisfeito.

1.5) Discutir profundamente para 

quem conceder o título de mestre e/ou 

de doutor em Ciência do Solo no Brasil, 

baseado na formação em nível gradua-

ção que abranja disciplinas de solo, 

como morfologia e gênese, levanta-

mento e classificação, química, física, 

biologia e, principalmente, conserva-

ção do solo e da água com ênfase em 

erosão do solo e seu controle.

1.6) Discutir profundamente a 

situação atual de estímulo, por parte da 

Capes, à formação de grande número 

de mestres e de doutores no Brasil, sem 

a mesma preocupação com a qualida-

de desses cientistas, especialmente na 
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rural na área de Manejo e Conservação 

do Solo e da Água no Brasil, observa-se 

um grande descaso para os serviços 

voltados à transferência desses 

conhecimentos aos usuários finais, ou 

seja, aos trabalhadores da terra. Certa-

mente isso explica, ao menos em parte, 

o fato de a erosão hídrica do solo ter se 

tornado novamente visível na paisa-

gem agrícola do país. A tarefa de trans-

ferir os conhecimentos idealmente 

deve ser feita pela extensão rural, 

oficial, desvinculada de interesses 

outros que não sejam os de contribuir 

para o desenvolvimento de uma 

agricultura sustentável. 

Uma extensão rural oficial, devida-

mente aparelhada e preparada para 

orientar a adoção de sistemas de 

manejo e práticas conservacionistas do 

solo, terá o poder de promover mudan-

ças seguras em sistemas de manejo e 

de recomendar práticas conservacio-

nistas adequadas, em relação ao solo e 

à água. Evitará também a adoção de 

sistemas de manejo inadequados e o 

emprego de práticas conservacionistas 

de forma não-sistêmica, o que tem se 

tornado recorrente no Brasil entre os 

agricultores e é causa de boa parte dos 

insucessos no controle da erosão 

hídrica em áreas agrícolas. 

Da reflexão recém-exposta depre-

ende-se que a solução dos problemas 

de transferência de tecnologia, embora 

necessite fazer parte da agenda de 

professores e pesquisadores em Ciên-

cia do Solo, depende da existência de 

políticas públicas, decisão esta que 

deve partir de todas as instâncias de 

governo. Em níveis nacional, estaduais 

e municipais, essas políticas pratica-

mente não existem atualmente no país, 

com raras e pontuais exceções, cuja 

conclusão tornou-se óbvia durante as 

conferências que trataram desse tema 

na XIX RBMCSA. Constatou-se que no 

Brasil existem unicamente poucos 

projetos de extensão rural, pontuais e 

de curta duração, voltados para assun-

tos específicos, em geral efêmeros e 

com viés ambientalista, mas totalmen-

te desvinculados das demais políticas 

públicas.

A quase que total ausência de 

extensão rural oficial no Brasil tem 

gerado situações desastrosas quanto à 

adoção de práticas conservacionistas 

por agricultores no meio rural. Sabida-

mente, a presença de resíduos vegetais 

na superfície do solo reduz as perdas de 

solo no sistema de semeadura direta, 

com muito menor eficácia na redução 

das perdas de água e de nutrientes de 

plantas que continuam a ocorrer nesse 

sistema de manejo do solo, constituin-

do-se sério problema ambiental. As 

perdas de água, que continuam sendo 

altas, mesmo na semeadura direta, não 

são consideradas um problema, já que, 

aparentemente, a água “sai limpa” das 

lavouras. 

Isto tem ocasionado distorção de 

interpretação das causas e efeitos da 

erosão hídrica do solo e das medidas 

de seu controle. Tem, inclusive, disse-

minado a idéia de que este fenômeno 

está finalmente controlado. As afirma-

ções de que inexiste erosão nas lavou-

ras são feitas por agricultores e técni-

cos, inclusive agrônomos, represen-

tantes de empresas de insumos quími-

cos variados e de cooperativas, como 

estratégia para agradar agricultores e, 

assim, mais facilmente vender insumos 

e máquinas. Como a extensão rural 

oficial praticamente não mais atua no 

Brasil, na forma de política pública, a 

afirmação de inexistência de erosão 

hídrica no “plantio direto” passa a ser a 

única verdade. Essa foi uma cruel 

constatação dos congressistas presen-

tes à XIX RBMCSA.

É preciso considerar que o solo e a 

água são recursos estratégicos, não 

renováveis e, por isso, constituem-se 

em patrimônio da humanidade. Tais 

recursos são indispensáveis para a 

sobrevivência dos seres vivos no 

planeta e, por isso, temos que reconhe-

cer o problema de sua não conserva-

ção, inclusive pela falta de transferência 

de tecnologias de maneira adequada, o 

que torna necessário e urgente investir 

maciçamente na solução desse proble-

ma.

4) Quanto às atribuições e

responsabilidades

Incontestavelmente, tanto cientis-

tas de solo, quanto entidades de classe 

como a SBCS e seus núcleos regionais, 

não estão desempenhando a contento 

as suas funções. Não se está dizendo 

que tudo está errado, mas é preciso 

ressaltar que se pode fazer mais e 

melhor em termos de iniciativas. É 

preciso refletir mais e melhor sobre as 

atribuições e responsabilidades dessas 

instituições, sobre a situação em que se 

encontram os solos do nosso país, nos 

seus biomas. 

É necessário conscientizar-se de 

que a responsabilidade maior sobre o 

solo, como principal meio para cresci-

mento vegetal e produção de alimentos 

na Terra, é dos cientistas de solo. Eles 

devem fazer o máximo esforço no sentido de mostrar ao governo a importância do 

solo para a sociedade, para que ela se conscientize a respeito e se sinta responsável 

pela sua conservação e apóie as iniciativas dos cientistas. Enquanto não se fizer 

isso, o solo continuará sendo visto unicamente como um piso, um substrato inerte, 

sobre o qual se caminha e se constroem edificações e estradas, e nada mais. 

Essa é a razão pela qual a grande maioria das pessoas não dá importância ao 

solo, pois quase nada sobre ele é noticiado pela mídia, contrariamente ao que se 

verifica com outros recursos essenciais (falta de água, derrubada de florestas, 

mudanças climáticas, poluição da atmosfera, etc.), sobre os quais a população fica 

informada e conscientizada. Dessa forma, urge que os cientistas de solo cumpram 

o seu papel, tornando a Ciência do Solo mais conhecida e valorizada por todos.

5) Quanto à responsabilidade do governo

O maior patrimônio de um povo é o solo superficial cultivá-lo adequadamente é 

engrandecer a nação. Aparentemente, o governo brasileiro não conhece esta frase 

e nem o seu significado, pois ainda não a está dando o devido valor. Até os dias 

atuais, nenhum governo brasileiro realmente se preocupou com o uso dos solos do 

nosso país, nem para fins agrícolas, nem para recreação, abrigo da flora e fauna e 

sustentação de obras de engenharia. Já deveria tê-lo feito, uma vez que qualquer 

governo tem obrigação, cívica e moral, de se comprometer com a preservação 

desse recurso natural essencial. Contudo, julga-se que a omissão do governo no 

cuidado com o solo brasileiro também ocorre com os cientistas de solo e com a 

entidade de classe que os representa, os quais teriam a obrigação de fazer o 

governo entender isso.

AS EXPECTATIVAS E AS SUGESTÕES

1) Quanto à formação de recursos 

humanos

1.1) Discutir profundamente o 

ensino de solos nos cursos de gradua-

ção, especialmente em Ciências Agrári-

as no Brasil.

1.2) Definir um perfil para o cientista 

de solo brasileiro, baseado no tradicio-

nal elenco de disciplinas em Ciência do 

Solo, e tornando obrigatória a discipli-

na de conservação do solo e da água, 

no seu molde clássico, incluindo o 

conteúdo de erosão do solo.

1.3) Incluir no processo de seleção 

de candidatos à pós-graduação em 

Ciência do Solo no Brasil, avaliação da 

capacidade intelectual e aptidão do 

candidato para desenvolver atividades 

de pesquisa e de ensino.

1.4) Obrigatoriamente, incluir uma 

ou mais disciplinas que tratem de 

aspectos pedagógicos nos planos de 

ensino dos pós-graduandos, obvia-

mente, após o requisito de número 

“1.3” ter sido satisfeito.

1.5) Discutir profundamente para 

quem conceder o título de mestre e/ou 

de doutor em Ciência do Solo no Brasil, 

baseado na formação em nível gradua-

ção que abranja disciplinas de solo, 

como morfologia e gênese, levanta-

mento e classificação, química, física, 

biologia e, principalmente, conserva-

ção do solo e da água com ênfase em 

erosão do solo e seu controle.

1.6) Discutir profundamente a 

situação atual de estímulo, por parte da 

Capes, à formação de grande número 

de mestres e de doutores no Brasil, sem 

a mesma preocupação com a qualida-

de desses cientistas, especialmente na 
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área de Ciência do Solo.

1.7) A Capes deve incluir um exame 

nacional de ensino de pós-graduação 

em Ciência do Solo nos seus critérios 

de avaliação de qualidade destes 

cursos no Brasil, para avaliar a real 

formação e competência dos cientistas, 

o qual seria aplicado antes da defesa de 

dissertação ou tese. Os avaliadores 

seriam escolhidos pela Sociedade 

Brasileira de Ciência do Solo, dentre os 

membros mais qualificados de seu 

quadro de sócios.

1.8) A Capes deve monitorar os 

egressos de cursos de pós-graduação 

em Ciência do Solo no Brasil, a partir da 

obtenção do título de mestre e/ou 

doutor, por pelo menos dois ou três 

anos, de modo a saber onde se encon-

tram e que atividades estão desenvol-

vendo. Desta forma, será possível 

avaliar a real necessidade de demanda 

e o nível dos cientistas em Ciência do 

Solo no nosso país, bem como se está 

havendo coerência entre a formação 

por eles recebida e o seu adequado 

aproveitamento pela sociedade.

2) QUANTO À PESQUISA

2.1) Desenvolver pesquisas inter-

disciplinares, envolvendo os diversos 

ramos da Ciência do Solo, bem como 

outros correlatos, quando for o caso. 

Aumentar o número de pesquisas em 

campo, especialmente aquelas relacio-

nadas ao estudo da erosão e métodos 

de seu controle, voltadas para a 

solução de problemas reais que 

estejam causando prejuízos aos solos 

brasileiros e ao ambiente como um 

todo.

2.2) Realizar um inventário nacional 

de necessidades e prioridades de 

pesquisa em Ciência do Solo, baseado 

num mapa de uso atual das terras 

agrícolas brasileiras e de degradação 

do solo. Esse levantamento deve ter a 

iniciativa e ser coordenado pela Socie-

dade Brasileira de Ciência do Solo, com 

o apoio dos seus núcleos regionais e 

outras entidades e instituições, como 

universidades, Embrapa, Emater, 

Secretarias de Agricultura, Ministério 

de Desenvolvimento Agrário, etc., 

devendo ser reavaliado e atualizado 

periodicamente. 

Essas informações deveriam ser 

enviadas aos cursos de pós-graduação 

em Ciência do Solo no Brasil, à Capes, 

ao CNPq, à Finep, às secretarias de 

Agricultura, ao Ministério de Desenvol-

vimento Agrário, entre outros, servindo 

de base na tomada de decisão para 

admissão de alunos em cursos de pós-

graduação em Ciência do Solo; na 

concessão de recursos financeiros para 

pesquisa e para bolsas de estudo, e nas 

ações de governo, podendo ser apro-

veitadas para outras finalidades, como 

subsídio na taxação de impostos e na 

avaliação do valor da terra rural.

2.3) Formar bancos de dados de 

pesquisa em cada ramo ou divisão da 

Ciência do Solo brasileira, também 

com iniciativa e coordenação geral da 

Sociedade Brasileira de Ciência do 

Solo, apoiada pelos seus núcleos 

regionais e outras entidades e institui-

ções do gênero, para subsidiar a 

adoção de práticas agrícolas eficazes, 

sob os pontos de vista conservacionis-

ta e econômico, e para desenvolver 

modelos de predição em fenômenos e 

processo relacionados à Ciência do 

Solo.

2.4) O CNPq e a Capes, bem como 

os outros órgãos de fomento à pesqui-

sa, nacionais e estaduais, devem incluir 

editais para projetos de pesquisa 

transversais, abrangendo diversas 

áreas correlatas à Ciência do Solo, 

como ligadas ao uso de pesticida, 

mecanização agrícola, hidrologia, etc. 

Também, o CNPq deve valorizar, no 

curriculum vitae dos pesquisadores, a 

participação deles em atividades de 

extensão, e não somente o número de 

publicações oriundas da pesquisa 

científica.

3) QUANTO À TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

3.1) Restabelecer o triângulo 

ensino-pesquisa-extensão nas institui-

ções que tratam da agropecuária no 

Brasil, com especial ênfase e respaldo à 

rede oficial brasileira de extensão rural, 

a Emater nacional e suas congêneres 

estaduais.

3.2) Reservar, sempre que oportu-

no, espaço efetivo para a participação 

da extensão rural e de agricultores nos 

eventos de Ciência do Solo brasileiros, 

tanto no que diz respeito a manifesta-

ções e reivindicações, quanto à partici-

pação na forma de palestras e confe-

rências. Dessa forma, cria-se condição 

para a retroalimentação da Ciência do 

Solo, no que diz respeito à melhor 

definição de suas linhas de pesquisa.

3.3) Desenvolver ações de coopera-

ção mútua entre pesquisadores e 

extensionistas, com vistas à produção 

de materiais, de caráter técnico de 

divulgação (boletins, folhetos, folders, 

vídeos, etc.) sobre solos, para uso por 

profissionais da  extensão, agricultores 

e público, em geral. Estas ações poderi-

am também ser de iniciativa e coorde-

nadas pela Sociedade Brasileira de 

Ciência do Solo e apoiada pelos seus 

núcleos regionais e outras entidades e 

instituições do gênero.

3.4) A Capes e o CNPq devem incluir 

atividades de extensão e correlatas, 

como palestras, dias de campo, etc., 

nas suas avaliações de qualidade de 

cursos de pós-graduação e de desem-

penho profissional em Ciência do Solo 

no Brasil.

3.5) O Ministério da Agricultura e 

Pecuária e Abastecimento (Mapa) deve 

desenvolver e viabilizar linhas de crédi-

to específicas e com taxas de juros 

atraentes aos agricultores que desen-

volvem ou pretendem implantar proje-

tos e desenvolver agricultura conserva-

cionista no país. Também o Mapa deve 

imediatamente desenvolver um pro-

grama nacional de manejo e conserva-

ção do solo e da água no Brasil.

3.6) O Ministério Desenvolvimento 

Agrário deve criar chamadas públicas 

para projetos de ações de Assistência 

Técnica e Extensão Rural em manejo e 

conservação do solo e água no país. 

Nos estados, os governos devem criar 

legislação específica sobre esses 

aspectos, como, por exemplo, Código 

Estadual de Solo e Água.

4) QUANTO ÀS ATRIBUIÇÕES E 

RESPONSABILIDADES

4.1) Aproveitar as datas comemora-

tivas alusivas aos recursos naturais e ao 

ambiente e desenvolver atividades 

relacionadas a elas, como eventos 

especiais, programas de rádio e televi-

são, notícias em jornais, enfim, divulgar 

para chamar mais ainda a atenção. Por 

exemplo, em 15 de abril,  Dia Nacional 

da Conservação do Solo no Brasil 

instituído desde 1989, a SBCS e seus 

núcleos regionais poderiam usar a data 

como referência para divulgar a Ciência 

do Solo para a sociedade em geral e 

para o próprio governo.

5) QUANTO À RESPONSABILIDADE DO 

GOVERNO

5.1) O governo federal deve criar 

imediatamente e fazer cumprir meca-

nismos legais para orientar a utilização 
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correto do solo nacional, do ponto de 

vista de sua capacidade de uso. Além 

disso, deve estimular os produtores 

para que, dentro de cada gleba de solo 

usado corretamente, implementem 

sistemas de manejo conservacionista e 

apliquem práticas de conservação do 

solo e da água visando reduzir a erosão 

hídrica. É inadmissível que o governo 

se preocupe tanto com o pré-sal e 

outras riquezas do subsolo brasileiro 

(recursos importantes, mas, não essen-

ciais à vida) e deixe de considerar o 

solo, que é um recurso natural indis-

pensável à vida, e não renovável na 

escala de tempo do ser humano. 

Assim, a tarefa de fazer o governo 

brasileiro entender e assumir formal-

mente sua responsabilidade no cuida-

do com o solo brasileiro é um dos 

principais desafios dos cientistas de 

solo no nosso país. Por isso, a Ciência 

do Solo brasileira clama por um posici-

onamento claro e firme dos governan-

tes, colocando-se à disposição para 

colaborar em ações voltadas ao uso 

racional e à conservação do solo e da 

água.
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solução de problemas reais que 
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todo.
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em Ciência do Solo no Brasil, à Capes, 
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Agricultura, ao Ministério de Desenvol-

vimento Agrário, entre outros, servindo 

de base na tomada de decisão para 

admissão de alunos em cursos de pós-

graduação em Ciência do Solo; na 

concessão de recursos financeiros para 

pesquisa e para bolsas de estudo, e nas 

ações de governo, podendo ser apro-

veitadas para outras finalidades, como 

subsídio na taxação de impostos e na 

avaliação do valor da terra rural.

2.3) Formar bancos de dados de 
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com iniciativa e coordenação geral da 
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Solo, apoiada pelos seus núcleos 
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ções do gênero, para subsidiar a 
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modelos de predição em fenômenos e 
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editais para projetos de pesquisa 

transversais, abrangendo diversas 

áreas correlatas à Ciência do Solo, 

como ligadas ao uso de pesticida, 

mecanização agrícola, hidrologia, etc. 

Também, o CNPq deve valorizar, no 

curriculum vitae dos pesquisadores, a 

participação deles em atividades de 

extensão, e não somente o número de 

publicações oriundas da pesquisa 

científica.
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rede oficial brasileira de extensão rural, 

a Emater nacional e suas congêneres 
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3.2) Reservar, sempre que oportu-

no, espaço efetivo para a participação 
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tanto no que diz respeito a manifesta-

ções e reivindicações, quanto à partici-
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extensionistas, com vistas à produção 
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divulgação (boletins, folhetos, folders, 

vídeos, etc.) sobre solos, para uso por 

profissionais da  extensão, agricultores 

e público, em geral. Estas ações poderi-

am também ser de iniciativa e coorde-

nadas pela Sociedade Brasileira de 

Ciência do Solo e apoiada pelos seus 

núcleos regionais e outras entidades e 

instituições do gênero.

3.4) A Capes e o CNPq devem incluir 

atividades de extensão e correlatas, 

como palestras, dias de campo, etc., 

nas suas avaliações de qualidade de 

cursos de pós-graduação e de desem-

penho profissional em Ciência do Solo 

no Brasil.

3.5) O Ministério da Agricultura e 

Pecuária e Abastecimento (Mapa) deve 

desenvolver e viabilizar linhas de crédi-

to específicas e com taxas de juros 

atraentes aos agricultores que desen-

volvem ou pretendem implantar proje-

tos e desenvolver agricultura conserva-

cionista no país. Também o Mapa deve 

imediatamente desenvolver um pro-

grama nacional de manejo e conserva-

ção do solo e da água no Brasil.

3.6) O Ministério Desenvolvimento 

Agrário deve criar chamadas públicas 

para projetos de ações de Assistência 

Técnica e Extensão Rural em manejo e 

conservação do solo e água no país. 

Nos estados, os governos devem criar 

legislação específica sobre esses 

aspectos, como, por exemplo, Código 

Estadual de Solo e Água.

4) QUANTO ÀS ATRIBUIÇÕES E 

RESPONSABILIDADES

4.1) Aproveitar as datas comemora-

tivas alusivas aos recursos naturais e ao 

ambiente e desenvolver atividades 

relacionadas a elas, como eventos 

especiais, programas de rádio e televi-

são, notícias em jornais, enfim, divulgar 

para chamar mais ainda a atenção. Por 

exemplo, em 15 de abril,  Dia Nacional 

da Conservação do Solo no Brasil 

instituído desde 1989, a SBCS e seus 

núcleos regionais poderiam usar a data 

como referência para divulgar a Ciência 

do Solo para a sociedade em geral e 

para o próprio governo.
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5.1) O governo federal deve criar 

imediatamente e fazer cumprir meca-
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correto do solo nacional, do ponto de 

vista de sua capacidade de uso. Além 

disso, deve estimular os produtores 

para que, dentro de cada gleba de solo 

usado corretamente, implementem 

sistemas de manejo conservacionista e 

apliquem práticas de conservação do 

solo e da água visando reduzir a erosão 

hídrica. É inadmissível que o governo 

se preocupe tanto com o pré-sal e 

outras riquezas do subsolo brasileiro 

(recursos importantes, mas, não essen-

ciais à vida) e deixe de considerar o 

solo, que é um recurso natural indis-

pensável à vida, e não renovável na 

escala de tempo do ser humano. 

Assim, a tarefa de fazer o governo 

brasileiro entender e assumir formal-

mente sua responsabilidade no cuida-

do com o solo brasileiro é um dos 

principais desafios dos cientistas de 

solo no nosso país. Por isso, a Ciência 

do Solo brasileira clama por um posici-

onamento claro e firme dos governan-

tes, colocando-se à disposição para 

colaborar em ações voltadas ao uso 

racional e à conservação do solo e da 

água.
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FERTILIDADE DO SOLO: CONHECIMENTOS, 
APLICAÇÕES, INTERFACES E DESAFIOS

VIÇOSA  MINAS GERAIS www.smcs.ufv.br
smcs@ufv.br

Vem aí o XXXIV Congresso Brasileiro de Ciência do Solo

De 28 de julho a 02 de agosto, no Costão do Santinho, em Florianópolis-SC

Acompanhe a programação e os detalhes na organização no site do evento que já está no ar:

www.eventossolos.org.br/cbcs2013

Curta a fanpage do XXXIV CBCS no Facebook e recebas as atualizações

Ciência do Solo: para que e para quem?

Participe e garanta sua inscrição com desconto!!

QUE NESTE NATAL A PAZ SE ESPALHE
E ENVOLVA A VOCÊ E SUA FAMÍLIA,
LEVANDO, A TODOS, SENTIMENTOS DE CORDIALIDADE,
ALEGRIA, ESPERANÇA, FÉ E AMOR.
QUE O ANO NOVO SEJA REPLETO DE BOAS OPORTUNIDADES
DE CRESCIMENTO E QUE, JUNTOS,
POSSAMOS FORTALECER AINDA MAIS
A NOSSA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO.

ASSOCIE-SE À SBCS
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VIÇOSA  MINAS GERAIS www.smcs.ufv.br
smcs@ufv.br

Atualize sua anuidade e faça campanha para novos sócios.
A SBCS somos todos nós. Fortaleça-a!

ASSOCIANDO-SE VOCÊ:
Participa das Divisões, Comissões Especializadas na sua área de atuação

Fortalece a Ciência do Solo na sua região

Recebe ou acessa a Revista e o Boletim

Participa de eventos e compra livros com descontos

Torna-se membro da União Internacional de Ciência do Solo

ANUIDADE/2013 PESSOA FÍSICA/JURÍDICA ESTUDANTES

PÓS-GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO

até 18/2/13

R$ 240,00

R$ 120,00

após 18/2/13

R$ 310,00

R$ 160,00

até 18/2/13

R$ 170,00

R$ 85,00

após 18/2/13

R$ 220,00

R$ 110,00

até 18/2/13

R$ 120,00

R$ 60,00

após 18/2/13

R$ 155,00

R$ 80,00

Anuidade
(receber a revista impressa)

Anuidade

Participe e mantenha-se informado sobre a Ciência do Solo no Brasil e no mundo!
Acesse: www.sbcs.org.br
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10 A 12 DE ABRIL 2013

FERTILIDADE DO SOLO: CONHECIMENTOS, 
APLICAÇÕES, INTERFACES E DESAFIOS

VIÇOSA  MINAS GERAIS www.smcs.ufv.br
smcs@ufv.br

Atualize sua anuidade e faça campanha para novos sócios.
A SBCS somos todos nós. Fortaleça-a!

ASSOCIANDO-SE VOCÊ:
Participa das Divisões, Comissões Especializadas na sua área de atuação

Fortalece a Ciência do Solo na sua região

Recebe ou acessa a Revista e o Boletim

Participa de eventos e compra livros com descontos

Torna-se membro da União Internacional de Ciência do Solo

ANUIDADE/2013 PESSOA FÍSICA/JURÍDICA ESTUDANTES

PÓS-GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO

até 18/2/13

R$ 240,00

R$ 120,00

após 18/2/13

R$ 310,00

R$ 160,00

até 18/2/13

R$ 170,00

R$ 85,00

após 18/2/13

R$ 220,00

R$ 110,00

até 18/2/13

R$ 120,00

R$ 60,00

após 18/2/13

R$ 155,00

R$ 80,00

Anuidade
(receber a revista impressa)

Anuidade

Participe e mantenha-se informado sobre a Ciência do Solo no Brasil e no mundo!
Acesse: www.sbcs.org.br
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