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Caro (a) sócio (a),

Este ano traz alguns desafios interessantes para a SBCS. Inicialmente, há a 

expectativa de realização de um grande evento, que é o XXXIV Congresso Brasilei-

ro de Ciência do Solo, em Florianópolis (SC), no final de julho. Num outro plano, os 

eventos regionais/estaduais como referênciasde um processo de espacialização 

geográfico-científica - por assim dizer - que a Sociedade vem implementando. 

São exemplos de tal processo o I Encontro Paulista de Ciência do Solo, realiza-

do pelo Núcleo Estadual de São Paulo, em fevereiro, em Jaboticabal; a III Reunião 

Paranaense de Ciência do Solo (maio/Londrina/PR), e a I Reunião Nordestina de 

Ciência do Solo (setembro/Areia/PB) - essas duas também à cargo dos respectivos 

Núcleos. Adicionalmente - e não menos importante - ocorre o processo de escolha 

do novo Presidente.

Esse conjunto de eventos deveria nos remeter à questão já colocada em outras 

ocasiões: quantos desses participantes, reais ou potenciais, são ou poderiam ser 

associados à SBCS? Continuamos estabilizados na faixa de 900 membros, número 

inferior ao que se consideraria razoável para uma organização como a nossa, em 

um país de dimensões continentais e que conta com um grande contingente de 

profissionais e estudantes de pós-graduação em Ciência do Solo e áreas correlatas. 

Sem dúvida, essa luta pelo aumento do quadro associativo deve ser constante e ter 

como apelo à sensação intelectual do pertencimento e do gregarismo inerentes a 

uma sociedade científica.

Se essas preocupações estão na ordem do dia, é preciso, por outro lado, 

destacar a efetividade e o sucesso de nossa inserção em uma rede social como o 

Facebook. A importância das mídias sociais para sociedades científicas é crescen-

te, na medida em que populariza um modo de comunicação mais rápido e interati-

vo. O mesmo se pode dizer do site - agora mais atraente e prestando melhores 

serviços -, que contabilizava aproximadamente 125 mil acessos, desde que foi 

reformado em meados de 2012. No Facebook já temos mais de mil pessoas 

recebendo regularmente nossas atualizações.

Finalmente, cabe ressaltar o conteúdo desta edição do nosso Boletim: assuntos 

de importância ambiental intrínseca (valores de referência para elementos-

traço/tóxicos no solo; resíduos industriais e poluição) e a análise crítica na gestão 

do conhecimento (classificação de revistas quanto ao fator de impacto), além, é 

claro, de notícias diversas sobre a SBCS.

Boa leitura!

Gonçalo Signorelli de Farias

Presidente da SBCS
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NOTÍCIAS

BOLETIM INFORMATIVO DA SBCS

José Marques Júnior, “o encontro proporcionou um ambien-

te para estreitar a colaboração dos participantes, estimulan-

do a interdisciplinaridade e a integração da Ciência do Solo 

entre as instituições e empresas participantes, proporcionan-

do a discussão de novas rotas tecnológicas, acelerando o 

desenvolvimento, o acesso e a aplicabilidade da tecnologia 

verde pela sociedade.

Algumas palestras do evento podem ser encontradas no 

site do Núcleo: www.sbcssp.org.br/downloads.php.

pesquisas relacionadas à ciência do solo no estado, tais 

como a UNESP, Esalq, IAC, CTC, CTBE, Unicamp, UFSCAR e 

Embrapa.

Segundo os organizadores, a promoção de um evento 

regional justifica-se pela dimensão atingida pelos Congres-

sos Brasileiros de Ciência do Solo, nos quais questões mais 

regionalizadas não encontram o espaço suficiente de discus-

são. Para o Diretor do Núcleo Regional São Paulo da SBCS, 

I ENCONTRO PAULISTA
DE CIÊNCIA DO SOLO

O Núcleo Estadual São Paulo da SBCS promoveu, nos 

dias 26 e 27 de fevereiro, no Centro de Convenções da Unesp, 

em Jaboticabal, o EPCIS - I Encontro Paulista de Ciência do 

Solo. O evento reuniu cerca de 160 participantes, entre 

estudantes de graduação, pós-graduação, pesquisadores e 

profissionais do setor agroindustrial. 

O evento teve como objetivo principal explorar o potenci-

al multidisciplinar da Ciência do Solo com outras áreas do 

conhecimento, possibilitando a sinergia entre os pesquisado-

res, estudantes e profissionais interessados em debater as 

novas rotas tecnológicas visando à sustentabilidade. Por 

isso, as palestras e conferências envolveram aspectos pano-

râmicos da ciência do solo, com o uso de tecnologias no setor 

sucroalcooleiro, ciclagem de carbono e nutrientes, contami-

nantes no solo e sustentabilidade e uso da terra. Os palestran-

tes também focaram temas como geovariabilidade, poluição 

ambiental, fontes alternativas de fertilizantes e conservação e 

recuperação de solos degradados, com visão multidisciplinar 

e de interface com ciências correlatas à ciência do solo. 

A novidade do EPCiS é que não houve apresentação de 

trabalhos científicos, mas sim palestras e conferências 

ministradas por especialistas renomados, cujos critérios de 

seleção para os convidados envolveram adequação com o 

tema central do evento, mérito, conteúdo, coerência, relação 

ensino/pesquisa, impacto na comunidade científica e expe-

riência do palestrante no tema a ser abordado. Os palestran-

tes do evento representaram as principais instituições de 
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Cerimônia de abertura do evento. A SBCS foi representada pelo seu Secretário
Geral, Reinaldo Cantarutti. O EPCiS foi patrocinado pela FAPESP, Fundação
AGRISUS, Thermo Scientific e Análitica

OS OBJETIVOS DO EPCIS: 1) Discutir a utilização de alternativas viáveis e tecnologias 

adequadas para estudos e aplicações em geovariabilidade, poluição ambiental, fontes 

alternativas de fertilizantes e conservação e recuperação de solos degradados; 2) Discutir, 

de forma aprofundada e abrangente, questões fundamentais das ciências (exatas, 

biológicas e humanas) e da tecnologia estimulando a interdisciplinaridade, promovendo a 

inovação e contribuindo para a análise de questões sociais e a formulação de políticas 

públicas relacionadas ao recurso solo; 3) Proporcionar a divulgação da Ciência do Solo para 

outras áreas do conhecimento como planejamento urbano, engenharia civil, engenharia 

ambiental, geomedicina e outras; 4) Estreitar a colaboração entre as Instituições 

participantes e promover a inserção das atividades relacionadas à Ciência do Solo num 

contexto regional, estadual, federal e internacional; 5) Promover a extensão e integração da 

Ciência do Solo e áreas afins, mantendo efetiva cooperação e atendendo aos princípios 

gerais de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, alto nível científico e cultural, além do 

atendimento aos objetivos regionais acadêmicos e comunitários; 6) Buscar interação com 

os demais interlocutores estaduais como Incubadoras de Empresas, Parque Tecnológicos, 

assim como com os vários centros de atividades do estado; 7) Discutir a realização de 

programas e projetos nas áreas do desenvolvimento científico, tecnológico e educacional, 

aproveitando a sólida base de recursos humanos e institucionais presentes no EPCiS; 8) 

Consolidação do Núcleo Paulista de Ciência do Solo como veículo de fomento e difusão de 

ideias e projetos ligados a Pesquisa e desenvolvimento no Estado de São Paulo.

Comissão Organizadora do Evento - no fundo da esq. para a dir.: Angélica S. R. de Souza Bahia, Ivanildo A. de
Oliveira, Ronny S. Barbosa, Daniel de B. Teixeira, Jussara S. Dantas, José Maria do A. Resende, Renato E. de
Aquino, Ana Beatriz C. França, Danilo A. B. do Carmo, Lívia A. Camargo, Diego S. Siqueira, Frederico L. Siansi

Diretoria do Núcleo Regional São Paulo - da esq. para a dir.: Ricardo Marques Coelho (IAC), Otávio Antônio
de Camargo (IAC), José Marques Júnior (Unesp), Luiz Reynaldo Ferracciú Alleoni (USP)
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Cerimônia de abertura do evento. A SBCS foi representada pelo seu Secretário
Geral, Reinaldo Cantarutti. O EPCiS foi patrocinado pela FAPESP, Fundação
AGRISUS, Thermo Scientific e Análitica

OS OBJETIVOS DO EPCIS: 1) Discutir a utilização de alternativas viáveis e tecnologias 

adequadas para estudos e aplicações em geovariabilidade, poluição ambiental, fontes 

alternativas de fertilizantes e conservação e recuperação de solos degradados; 2) Discutir, 

de forma aprofundada e abrangente, questões fundamentais das ciências (exatas, 

biológicas e humanas) e da tecnologia estimulando a interdisciplinaridade, promovendo a 

inovação e contribuindo para a análise de questões sociais e a formulação de políticas 

públicas relacionadas ao recurso solo; 3) Proporcionar a divulgação da Ciência do Solo para 

outras áreas do conhecimento como planejamento urbano, engenharia civil, engenharia 
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os demais interlocutores estaduais como Incubadoras de Empresas, Parque Tecnológicos, 

assim como com os vários centros de atividades do estado; 7) Discutir a realização de 

programas e projetos nas áreas do desenvolvimento científico, tecnológico e educacional, 
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Comissão Organizadora do Evento - no fundo da esq. para a dir.: Angélica S. R. de Souza Bahia, Ivanildo A. de
Oliveira, Ronny S. Barbosa, Daniel de B. Teixeira, Jussara S. Dantas, José Maria do A. Resende, Renato E. de
Aquino, Ana Beatriz C. França, Danilo A. B. do Carmo, Lívia A. Camargo, Diego S. Siqueira, Frederico L. Siansi

Diretoria do Núcleo Regional São Paulo - da esq. para a dir.: Ricardo Marques Coelho (IAC), Otávio Antônio
de Camargo (IAC), José Marques Júnior (Unesp), Luiz Reynaldo Ferracciú Alleoni (USP)
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NOTÍCIAS NOTÍCIAS

SBCS TEM NOVO REGIMENTO
O Conselho Diretor da SBCS aprovou, durante a FertBio de 2012, o 

novo regimento da Sociedade que foi reformulado para se adequar  às 

modificações do novo Estatuto, promulgado em 2012. Depois de passar 

por revisões jurídicas, o documento está em processo de registro e será 

divulgado no site da SBCS.

O regimento trata da organização interna da SBCS, define direitos e 

deveres dos sócios, detalha a administração da entidade e o papel dos 

membros da diretoria, organização dos Núcleos, Diretorias e Divisões. 

Segundo o Secretario Geral da SBCS, Reinaldo Cantarutti, o documento 

está adequado às modernizações necessárias a SBCS e vai organizar 

melhor o funcionamento da Sociedade, bem como as relações com os 

sócios em suas diversas modalidades.

E VOCÊ, JÁ CURTIU?

O Facebook da SBCS é um sucesso total! Até o inicio de abril, a fanpage 

havia registrado mais de mil ̀ amigos´. Ou seja, mais de mil pessoas curtiram a 

página e passaram a receber as atualizações com divulgação de eventos, 

concursos e publicações, além de novidades de interesse da Ciência do Solo.  A 

grande maioria das pessoas que visitam regularmente a página tem entre 18 e 

34 anos. Muitos acessam a página de outros países e é surpreendente o número 

de comentários e compartilhamentos dos conteúdos oferecidos.

Para o editor-chefe do Boletim e dos veículos de comunicação on line da 

SBCS, Raphael Fernandes, o Facebook consegue se comunicar com o público 

mais jovem de uma maneira muito rápida e eficiente, demonstrando o interesse 

da SBCS em ampliar seu público e acompanhar as demandas dos novos 

pesquisadores e estudantes da Ciência do Solo. Para acessar o Facebook da 

SBCS procure por www.facebook.com.br/sbcs.solos.

Se você ainda não conhece a fanpage da SBCS, visite a página e curta a 

Sociedade Brasileira de Ciência do Solo no Facebook.
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PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS
MONIZ DE CIÊNCIA DO SOLO 

Estão abertas, até o dia 30 de junho, as inscrições para o Prêmio Antonio 

Carlos Moniz de mérito em Ciência do Solo. A premiação, composta de um 

diploma e uma medalha, é concedida bianualmente, durante o Congresso 

Brasileiro de Ciência do Solo, a um único profissional que tenha, ao longo de 

sua vida científica, contribuído extraordinariamente para o avanço da ciência ou 

da tecnologia na Ciência do Solo brasileira.

 Poderão ser indicados profissionais inativos ou em atividade nas institui-

ções de pesquisa, de ensino ou de extensão rural ou em empresas privadas, 

que tenham desenvolvido trabalhos nas diversas subáreas da ciência do solo, 

com relevante contribuição ao País. 

Os candidatos deverão ser indicados por instituições sediadas no País, por 

indicação da maioria de um de seus órgãos colegiados como conselhos de 

nível superior ou de unidades, câmaras de avaliação de pesquisa ou comissões 

de pós-graduação ou de pesquisa ou de extensão. Também poderão indicar 

candidatos ao Prêmio instituições de representação profissional, conselhos, 

sindicatos ou associações, bem como fundações de direito público ou privado 

que congreguem profissionais ou pesquisadores da Ciência do Solo, sempre 

por indicação da maioria de um de seus órgãos deliberativos. A indicação 

poderá ainda ser feita por pelo menos 10 sócios efetivos da SBCS. 

As candidaturas ao prêmio deverão ser encaminhadas à Secretaria Executi-

va da SBCS correio ou enviadas para o e-mail: sbcs@sbcs.org.br. As inscrições 

deverão ser acompanhadas do curriculum vitæ do indicado e de fundamenta-

ção circunstanciada da indicação ao prêmio, destacando a contribuição do 

candidato à pesquisa científica em ciência do solo no País.

O edital contendo o regulamento do Prêmio Antônio Carlos Moniz de 

Mérito em Ciência do Solo poderá ser solicitado pelo e-mail 

sbcs@sbcs.org.br ou consultado no link notícias do site www.sbcs.org.br.

NÚCLEO REGIONAL
NORDESTE REALIZARÁ
SUA I REUNIÃO
DE CIÊNCIA DO SOLO

O Núcleo Regional Nordeste da 

SBCS promove, entre os dias 22 a 26 de 

setembro, em Areias, PE, a I Reunião 

Nordestina de Ciência do Solo – RNCS. 

O evento técnico-científico tem por 

objetivo proporcionar aos profissionais 

de instituições públicas e privadas de 

ensino, pesquisa, extensão, cooperati-

vas, produtores e estudantes, a discus-

são de problemas relacionados ao uso 

sustentável dos solos da região, por 

meio da difusão dos resultados de 

pesquisas e de novas tecnologias.

Para alcançar o objeto proposto o 

tema escolhido foi “Soluções e desafi-

os para o uso sustentável dos solos da 

região Nordeste”, que será o foco das 

palestras, minicursos, apresentação de 

pôsteres, simpósios e visitas técnicas. 

Segundo a coordenadora do evento 

e professora da UFPB, Vânia Fraga, 

espera-se a participação de cerca de 

400 pessoas. Além de palestras e 

minicursos, haverá ainda um simpósio 

abordando o tema “Academia, Socie-

dade e Governo, como integrá-los?”. A 

visita técnica consistirá da observação 

de perfis e classificação de solos do 

estado da Paraíba. 

Confira a programação completa do 

evento no site: www.rncs2013.com.br.

A Primeira Reunião Nordestina de Ciência do Solo
está sendo organizada pelo Programa de
Pós-Graduação em Ciência do Solo do Centro de
Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba
(CCA/UFPB) e será realizada nas instalações do
CCA-Campus II da UFPB, localizado na cidade de Areia

JANEIRO - ABRIL 2013
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NOTÍCIAS NOTÍCIAS

A Comissão Organizadora do XXXIV- CBCS- Congresso 

Brasileiro de Ciência do Solo não mediu esforços para 

propiciar aos congressistas o que há de melhor em Santa 

Catarina. Além de várias outras mostras da cultura catarinen-

se, quem for à abertura do evento, dia 28 de julho, terá a rara 

oportunidade de assistir a uma apresentação Ballet Bolshoi 

no Brasil.

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil é única extensão 

estrangeira do Teatro Bolshoi de Moscou e está sediada em 

Joinville, SC, há 12 anos. O Balé terá duas apresentações, 

com duração total de 30 minutos. O público assistirá cenas do 

espetáculo “Gala Bolshoi”, composto pelas principais coreo-

grafias do repertório da Companhia Jovem Brasil e de dança 

contemporânea.

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

A programação científica já está praticamente definida. 

Serão sete conferências com temas mais abrangentes para 

todos os participantes, 28 simpósios com temas específicos, 

distribuídos entre as 15 comissões da SBCS, quatro excur-

sões técnicas e diversos minicursos ainda a serem definidos.

Já estão confirmadas as presenças de 21 palestrantes 

internacionais e 31 brasileiros. Entre os palestrantes interna-

cionais, estarão representados 12 países diferentes e, entre 

os brasileiros estarão profissionais de 11 estados, represen-

tando todas as regiões do Brasil.

O COSTÃO DO SANTINHO

O Congresso será realizado no Costão do Santinho, 

considerado o melhor resort de praia do Brasil. O local fica em 

frente ao mar, em uma área de preservação ambiental que 

guarda, na arquitetura, o registro da ocupação de Santa 

Catarina. O Costão tem uma grande área de piscinas aqueci-

das, uma famosa gastronomia e áreas de lazer para congres-

sistas e familiares. A organização do evento conseguiu 

descontos muito interessantes para quem se hospedar no 

local e os preços incluem pensão completa, o que é uma 

vantagem a ser considerada. 

Os sócios da SBCS ainda podem contar com descontos 

nas inscrições, mas é preciso ficar atento porque a organiza-

ção do evento vai limitar em três mil o número de participan-

tes. 

Acompanhe as novidades na organização do Congresso 

pelo site: http://www.eventossolos.org.br/cbcs2013/

BALLET BOLSHOI
ABRIRÁ XXXIV CONGRESSO BRASILEIRO
DE CIÊNCIA DO SOLO

O resort fica entre o mar e a montanha no litoral catarinense O local da abertura do evento

NÚCLEO ESTADUAL PARANÁ FARÁ A CAPACITAÇÃO
EM SOLOS PARA PROFESSORES DO ESTADO

O NEPAR - Núcleo Estadual Paraná 

da SBCS publicou uma versão simplifi-

cada do mapa de solos do Paraná e 

produzir uma cartilha sobre o tema para 

promover a capacitação de professores 

de 1º e 2º graus da rede pública de 

ensino do estado. Os mapas e as 

cartilhas serão distribuídos para todas 

as escolas de primeiro e segundo graus 

da rede pública de ensino, colégios 

agrícolas e casas familiares rurais do 

estado. 

A versão simplificada foi feita a 

partir do Levantamento de Reconheci-

mento dos Solos do Estado do Paraná e 

a cartilha ajuda na interpretação do 

mapa.  As publicações, com tiragem 

inicial de 3.200 exemplares, foram 

patrocinadas pela Emater com recur-

sos do Programa de Gestão de Solo e 

Água em Microbacias. 

A simplificação do mapa foi realiza-

da por pesquisadores da Embrapa 

Floresta e por professores do Departa-

mento de Solos da UFPR. A cartilha 

interpretativa do mapa foi elaborada 

pelos professores do Departamento de 

Solos da UFPR com o apoio do Projeto 

Solo na Escola - UFPR.

O propósito dessa iniciativa é fazer 

com que professores e alunos conhe-

çam os solos do Paraná, seu potencial 

de uso, limitações e fragilidades, bem 

como os principais cuidados que 

deverão ser tomados para a preserva-

ção do solo e da água. “Esperamos 

demonstrar às futuras gerações a 

essencialidade desses recursos natura-

is e, assim, elevar o nível de preocupa-

ção da sociedade em preservá-los”, 

disse o Diretor do Núcleo Estadual 

Paraná da SBCS, Oromar João Bertol.

O NEPAR irá promover a capacita-

ção dos professores via webconferên-

cia através do sistema da Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná (SEED) 

e por meio de um curso presencial para 

os técnicos de todos os núcleos da 

SEED para que os professores possam 

fazer bom uso do material didático.

ATENÇÃO NÚCLEOS
E DIVISÕES DA SBCS

A partir da próxima edição, o Bole-

tim da SBCS colocará páginas à dispo-

sição dos Núcleos Regionais ou Esta-

duais e Divisões Especializadas. O 

espaço é destinado a divulgação de 

eventos e ações que tenham interesse 

para a maioria dos leitores. O link de 

notícias do site e o Facebook da SBCS 

também estão à disposição dos Núcle-

os e Divisões.

Para enviar notícias utilize o e-mail: 

boletimsbcs@sbcs.org.br

NÚCLEO 
REGIONAL SUL

O professor Rogério Oliveira de 

Sousa, da Universidade Federal de 

Pelotas é o novo presidente do Núcleo 

Regional Sul da SBCS.  Apenas uma 

chapa se inscreveu e nova diretoria foi 

eleita em novembro.

CONHEÇA A NOVA DIRETORIA DO NRS:

Diretor: Rogério Oliveira de Sousa 

(UFPel); 1º Vice Diretor: Walkyria 

Bueno Scivittaro (Embrapa); 2º Vice 

Diretor: Vanderlei Rodrigues da Silva 

(PUC-PR); Secretária: Rosane Marti-

nazzo (Embrapa); Tesoureira: Rosa. 

Maria Vargas Castilhos (UFPel).

A ESCOLHA DO NOVO
PRESIDENTE DA SBCS

No início deste ano, a Diretoria 

Executiva da SBCS abriu edital de 

convocação para interessados em se 

manifestar espontaneamente para 

concorrer ao cargo de Presidente da 

Sociedade. Conforme prevê o novo 

regimento, a convocação foi divulgada 

no site da SBCS e o prazo foi encerrado 

no dia 31 de março. O atual presidente, 

Gonçalo Signorelli de Farias já subme-

teu seu nome para a recondução do 

cargo. A decisão sobre o novo presi-

dente cabe ao Conselho Diretor que se 

reunirá no Congresso de Ciência do 

Solo, em Florianópolis.

JANEIRO - ABRIL 2013
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tes. 

Acompanhe as novidades na organização do Congresso 

pelo site: http://www.eventossolos.org.br/cbcs2013/

BALLET BOLSHOI
ABRIRÁ XXXIV CONGRESSO BRASILEIRO
DE CIÊNCIA DO SOLO

O resort fica entre o mar e a montanha no litoral catarinense O local da abertura do evento

NÚCLEO ESTADUAL PARANÁ FARÁ A CAPACITAÇÃO
EM SOLOS PARA PROFESSORES DO ESTADO
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da SBCS publicou uma versão simplifi-

cada do mapa de solos do Paraná e 

produzir uma cartilha sobre o tema para 
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ATENÇÃO NÚCLEOS
E DIVISÕES DA SBCS
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NÚCLEO 
REGIONAL SUL

O professor Rogério Oliveira de 

Sousa, da Universidade Federal de 

Pelotas é o novo presidente do Núcleo 

Regional Sul da SBCS.  Apenas uma 

chapa se inscreveu e nova diretoria foi 

eleita em novembro.

CONHEÇA A NOVA DIRETORIA DO NRS:

Diretor: Rogério Oliveira de Sousa 

(UFPel); 1º Vice Diretor: Walkyria 

Bueno Scivittaro (Embrapa); 2º Vice 

Diretor: Vanderlei Rodrigues da Silva 

(PUC-PR); Secretária: Rosane Marti-

nazzo (Embrapa); Tesoureira: Rosa. 

Maria Vargas Castilhos (UFPel).

A ESCOLHA DO NOVO
PRESIDENTE DA SBCS

No início deste ano, a Diretoria 

Executiva da SBCS abriu edital de 
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teu seu nome para a recondução do 

cargo. A decisão sobre o novo presi-
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A POUCO (NÃO) EFETIVA (ÚTIL)

CLASSIFICAÇÃO
DAS REVISTAS CIENTÍFICAS
QUANTO AO FATOR DE IMPACTO

Em um primeiro momento, escrevi 

sobre a significativa qualidade da 

publicação científica brasileira em 

Ciências Agrárias em revistas sem 

medida de fator de impacto (FI), tendo-

se como referência a exuberância do 

agronegócio brasileiro, que adveio da 

tecnologia desenvolvida e apresentada 

nessas publicações (Novais, 2008). Em 

um segundo texto, enfatizei o descom-

passo entre a considerada desimpor-

tância dessas publicações para a ciên-

cia mundial, em revistas com FI baixo, 

na contramão de sua importância para 

a produção de alimentos e energia, 

inicialmente para o Brasil e crescente-

mente para o mundo (Novais, 2010). 

Sumariei naqueles textos que a ciência 

deveria ser qualificada pelas suas 

consequências práticas e não pelas 

estatísticas de revistas que a veiculam, 

ou do país de origem.

Neste texto procuro ressaltar que o 

FI de artigos (downloads), como uma 

medida mais conveniente que o da 

revista que os veicula, seja a resultante 

prática, que realmente importa, para o 

usuário final da pesquisa. Com isso, 

espero deixar uma mensagem sobre a 

inconveniência de se terem as nossas 

revistas científicas inapropriadamente 

“desclassificadas” quando comparadas 

àquelas, das mesmas áreas, do primei-

ro mundo.

Inicio minhas argumentações com 

os comentários do professor Bruce 

Alberts - editor-chefe da Revista Scien-

ce e, por 12 anos, presidente da Acade-

mia de Ciências em Washington - em 

entrevista apresentada à revista Pes-

quisa da Fapesp (setembro de 2012, 

p.28 - 33) denominada Ensinar Ciência 

é Preciso. Esse cientista, quando ques-

tionado se a qualidade de artigos 

científicos pode ser avaliada pela sua 

publicação em revistas de alto fator de 

impacto, respondeu de uma maneira 

enfática e forte: 

“Para mim, usar o fator de impacto 

das revistas como um critério de medi-

da é ridículo” (p.30)

Sua ênfase para a procura desne-

cessária pelas melhores revistas (maio-

res FIs) é também extrapolada com a 

argumentação de que trabalhos consi-

derados por ele como lixo (sic), mesmo 

quando veiculados pelas melhores 

revistas, podem ter elevados índices de 

citação por autores de grupos que 

“citam uns aos outros” (p.30), numa 

evidente “ação entre amigos”.

De toda maneira, com as facilidades 

atuais, localizar nas diversas bases de 

dados da era digital artigos publicados 

no mundo de interesse do pesquisador, 

independentemente do FI da revista, é 

o procedimento usual, simples, eficien-

te e rápido. Essas buscas ocorrem pelo 

significado, qualidade, essencialidade 

a um pesquisador do assunto tratado 

em um artigo, e não onde, em que 

revista ele foi publicado.

Lembro-me, nos meus idos de 

1960-70, quando na minha graduação e 

pós-graduação a enorme dificuldade 

que era localizar artigos científicos de 

meu interesse. Lembro-me de levar 

para uma mesa todas as revistas de, 

por exemplo, Soil Science, dentre 

muitas outras, ainda aqui na UFV. 

Lembro-me também da enorme biblio-

teca da North Carolina State University, 

com duas torres com nove andares 

cada uma, além de um subsolo onde 

procurava por revistas que ainda não 

tinham sido catalogadas, mas que se 

encontravam aos montes sobre gran-

des mesas com o que havia de mais 

recente na literatura científica mundial.

Nos corredores enormes dessa 

biblioteca, sentava-me no chão, ao lado 

da estante onde se encontrava a cole-

ção de um dos periódicos de meu 

interesse, e passava revista por revista, 

lendo, no conteúdo de cada uma delas, 

título por título e quando este era 

sugestivo, de meu interesse, lia seu 

resumo e, se interessante, lia todo o 

artigo no desconforto do local de leitura 

improvisado. Se fosse conveniente 

tirava um “xerox” do artigo (cada andar 

daqueles prédios tinha uma “copiadora 

xerox”). Em Viçosa, numa época anteri-

or a essa, ainda sem copiadoras, anota-

va a mão o que havia de melhor no 

artigo num procedimento que hoje 

seria intolerável, dado o advento de 

soluções que tornam o “antigo” incom-

preensível pela sua complexidade e 

dificuldade.

Dentre outras vantagens dessa 

busca “corpo a corpo”, estava a de que 

artigos de interesse paralelo ou mesmo 

de áreas novas para mim poderiam ser 

descobertos, lidos, ampliando o conhe-

cimento eclético tão importante para o 

cientista e - parece-me - tão desprezado 

atualmente. A localização de artigos de 

interesse de colegas era outra vanta-

gem desse sistema braçal, até mesmo 

para sedimentar e fortalecer amizades 

e coleguismo - também em declínio 

nos tempos atuais.

Naquela época, a procura iniciava-

se por uma dada revista e, dentre as 

diversas existentes, pelas melhores, 

mais promissoras quanto à chance de 

encontrar os melhores artigos, como 

de fato ocorria. Portanto, o FI que 

ranqueava as revistas quanto à qualida-

de era a exigência natural de uma 

época que não mais existe. Já não me 

assento ao lado da coleção de Soil 

Science Society America Journal ou da 

Revista Brasileira de Ciência do Solo 

(RBCS) numa biblioteca para “achar” o 

que me interessa. Já não há razão para 

ir à biblioteca, e nelas não há mais razão 

para as suas copiadoras. Posso, atual-

mente, frequentar as melhores bibliote-

cas do mundo estando numa sala de 

espera do consultório dentário ou sem 

sair da minha universidade, do meu 

departamento, da minha casa, do meu 

‘’A CLASSIFICAÇÃO
DE NOSSAS REVISTAS
CIENTÍFICAS EM B1, A2,
A1 NÃO TRAZ
VANTAGENS EM NÍVEL
NACIONAL OU MUNDIAL.
É UM DESSERVIÇO
À NOSSA CIÊNCIA’’
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quarto. Nessas condições de “moderni-

dade”, procuro um artigo sobre algum 

assunto de meu interesse (palavra-

chave) que se encontra em alguma 

biblioteca que não é necessário saber 

onde, em uma prateleira que não sei se 

existe, em um “corredor desconfortá-

vel” que não me é mais útil, em uma 

revista que não sei seu nome...

E o FI como fica? Nossas revistas 

são simplesmente “desclassificadas”! 

Aquelas do primeiro mundo, amontoa-

das no corredor, onde eu me assentava 

desconfortavelmente, tendo que me 

levantar de vez em quando para contro-

lar as dores, câimbras e um sentimento 

claustrofóbico de falta de ar, nós já “não 

sabemos” que elas existem; elas não 

são mais de nossa convivência física. 

Procuro hoje “sorção de P e goethita” 

onde quer que isso se encontre, em 

Viçosa ou na China, na RBCS ou na 

Nature.

Sobre essa mudança radical impos-

ta pela era digital, há um artigo recente 

de Lozano et al. (2012) que enfoca a 

desimportância crescente do FI das 

revistas científicas. Vou transcrever 

literalmente partes do resumo deste 

trabalho, de modo a manter na íntegra 

sua mensagem:

“Historically, papers have been 

physically bound to the journal in which 

they were published; but in the digital 

age papers are available individually, 

no longer tied to their respective jour-

nals. Hence, papers now can be read 

and cited based on their own merits, 

independently of the journal's physical 

availability, reputation, or impact factor 

(IF). ...  Should this pattern continue, it 

might bring an end to the use of the IF 

as a way to evaluate the quality of 

journals, papers, and researchers.” 

(p.2140)

Finalmente podemos concluir que:

A classificação de nossas revistas 

científicas em B1, A2, A1... como em 

nosso país não nos traz vantagem 

alguma, em nível nacional ou mundial. 

Pode-se dizer que é um desserviço à 

nossa ciência quando nossa pesquisa é 

publicada em revistas de outros países 

esvaziando as nossas próprias, numa 

procura desnecessária (ridícula, como 

disse o professor Bruce Alberts) de 

publicações com maiores FIs.

Dentro da expectativa de aumento 

da visibilidade internacional de nossa 

ciência, os artigos, independentemente 

de autor e da revista onde se encon-

tram, país de origem, etc., deverão ser 

escritos em inglês por razões óbvias de 

visibilidade internacional. Para não 

reiniciar uma nova controvérsia, esta 

recomendação linguística pode gerar 

questionamentos como “para quem” 

estamos publicando, que sugere que 

interrompamos por aqui este texto.  

Roberto Ferreira Novais é professor da Universidade Federal de Viçosa e editor chefe da Revista Brasileira de Ciência do Solo.

Lozano, G.A.; Larivière, V. & Gingras, Y. The weakening relationship between the impact factor and papers' citations in the digital age. Journal of the American Society for information science and tecnology, 
63:2140-2145, 2012.

Novais, R.F. Publish or perish – Fator de impacto, produto interno bruto e índice de desenvolvimento humano. Boletim Informativo, SBCS, setembro-dezembro, p.25-27, 2008.

Novais, R.F. Fator de impacto e programas de pós-graduação em Ciência do Solo. Boletim Informativo, SBCS, setembro-dezembro, p.28-32, 2010.

ARTIGO

 A proteção do solo e a consequente proteção à saúde 

humana, são temas recorrentes quando se trata da preservação 

desse recurso contra a contaminação por substâncias tóxicas. 

Embora a regulamentação desta proteção esteja efetivada há 

vários anos em diversos países do mundo, especialmente na 

Europa e Estados Unidos, apenas recentemente o Brasil foi 

dotado de um instrumento que fornece as diretrizes para o 

gerenciamento de áreas contaminadas. Portanto, a Resolução 

420 de 29/12/2009 é um importante marco para todos aqueles 

que trabalham e se preocupam com a qualidade do solo, a 

segurança alimentar e, consequentemente, com a saúde da 

população. 

Considerando a relevância deste tema, a SBCS promove, 

neste Boletim, um debate sobre esta Resolução, abordando 

temas que discutem, desde a metodologia mais adequada para 

a obtenção dos dados até a elaboração das listas de valores de 

referência de qualidade para os estados. Até o final de 2013, 

todos os estados brasileiros já deverão ter os valores de 

referência de contaminação determinados. Será isto possível? 

Para fomentar o debate, foram convidados especialistas de 

diversas instituições do país que trabalham com o tema, 

incluindo-se a Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental (Cetesb), pioneira no país na elaboração dos valores 

orientadores de qualidade do solo. Relatam suas experiências 

os líderes de grupos de pesquisa em determinação de valores 

de referência de qualidade do solo de diversos estados 

Esperamos que o debate possa suscitar as discussões sobre 

o tema, bem como incentivar as agências ambientais estaduais 

para a elaboração de suas listas de valores orientadores. Dessa 

forma, esperamos que, em um futuro próximo, tenhamos 

normativas em todos os estados que protejam o solo da 

contaminação e garantam as fundamentais funções que esse 

importante recurso desempenha para toda a Sociedade. 

A Comissão Editorial do Boletim agradece a todos os 

autores que se dispuseram a colaborar com este tema que teve 

como editor o professor Clístenes Nascimento, da UFRPE.

O DESAFIO
DE DEFINIR VALORES DE
REFERÊNCIA PARA SOLOS
CONTAMINADOS NO BRASIL

OPINIÃO

CAPA
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interrompamos por aqui este texto.  

Roberto Ferreira Novais é professor da Universidade Federal de Viçosa e editor chefe da Revista Brasileira de Ciência do Solo.
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ARTIGO

 A proteção do solo e a consequente proteção à saúde 

humana, são temas recorrentes quando se trata da preservação 

desse recurso contra a contaminação por substâncias tóxicas. 

Embora a regulamentação desta proteção esteja efetivada há 

vários anos em diversos países do mundo, especialmente na 

Europa e Estados Unidos, apenas recentemente o Brasil foi 

dotado de um instrumento que fornece as diretrizes para o 

gerenciamento de áreas contaminadas. Portanto, a Resolução 

420 de 29/12/2009 é um importante marco para todos aqueles 

que trabalham e se preocupam com a qualidade do solo, a 

segurança alimentar e, consequentemente, com a saúde da 

população. 

Considerando a relevância deste tema, a SBCS promove, 

neste Boletim, um debate sobre esta Resolução, abordando 

temas que discutem, desde a metodologia mais adequada para 

a obtenção dos dados até a elaboração das listas de valores de 

referência de qualidade para os estados. Até o final de 2013, 

todos os estados brasileiros já deverão ter os valores de 

referência de contaminação determinados. Será isto possível? 

Para fomentar o debate, foram convidados especialistas de 

diversas instituições do país que trabalham com o tema, 

incluindo-se a Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental (Cetesb), pioneira no país na elaboração dos valores 

orientadores de qualidade do solo. Relatam suas experiências 

os líderes de grupos de pesquisa em determinação de valores 

de referência de qualidade do solo de diversos estados 

Esperamos que o debate possa suscitar as discussões sobre 

o tema, bem como incentivar as agências ambientais estaduais 

para a elaboração de suas listas de valores orientadores. Dessa 

forma, esperamos que, em um futuro próximo, tenhamos 

normativas em todos os estados que protejam o solo da 

contaminação e garantam as fundamentais funções que esse 

importante recurso desempenha para toda a Sociedade. 

A Comissão Editorial do Boletim agradece a todos os 

autores que se dispuseram a colaborar com este tema que teve 

como editor o professor Clístenes Nascimento, da UFRPE.

O DESAFIO
DE DEFINIR VALORES DE
REFERÊNCIA PARA SOLOS
CONTAMINADOS NO BRASIL
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VALORES DE REFERÊNCIA
DE QUALIDADE PARA ELEMENTOS TRAÇO
NOS SOLOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO:
OS BASTIDORES DE UMA EXPERIÊNCIA

CRONOLOGIA DOS FATOS

Tudo começou há cerca de 10 anos, 

quando a Fundação Estadual do Meio 

Ambiente (Feam) de Minas Gerais nos 

solicitou um curso sobre química de 

solos, com ênfase em aspectos ambi-

entais. Na ocasião,a Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental 

(Cetesb) já havia publicado uma primei-

ra versão dos “valores orientadores” 

para solos daquele estado. Dentre 

entre eles, estão os Valores de Referên-

cia de Qualidade (VRQs) para metais 

pesados, denominação esta considera-

da sinônimo para elementos traço, 

principalmente aqueles tóxicos, de 

interesse ambiental.

O interesse óbvio dos técnicos da 

Feam pelo tema levou à pergunta 

inevitável: serviriam aqueles valores, 

determinados experimentalmente em 

São Paulo, como referência para Minas 

Gerais? Para nós, que somos fiéis aos 

princípios científicos e acadêmicos, era 

claro que se tratava de realidades 

diferentes sob os vários aspectos que 

interferem na geoquímica dos solos.

A resposta nos conduziu a outros 

questionamentos mais complexos. 

Tendo em vista essas diferenças, seria 

justificável um esforço para determinar 

experimentalmente valores próprios 

para Minas Gerais? Como faríamos 

isso? Até que ponto a experiência 

pioneira da Cetesb, em São Paulo, nos 

seria útil?

 As respostas a essas perguntas 

ficaram “suspensas” e pretendemos 

abordá-las ainda neste texto. Mas, 

desde já, adiantamos que sim, o esfor-

ço valeu a pena. E muito! A experiência 

adquirida na determinação dos VRQs 

para Minas Gerais foi importante, não 

só para o estado, mas também pode 

servir de exemplo para outros. Foi 

importante para nós, pesquisadores, 

que aprendemos a trabalhar cooperati-

vamente (UFV, Ufla, Ufop, Feam e 

Cetec), além de abrir novas trilhas para 

importantes linhas de pesquisa. O 

trabalho não só muniu a agência ambi-

ental mineira com esta importante 

ferramenta de gestão, como também 

lançou luz a um tema de interesse dos 

vários setores da sociedade. Além 

disso, nos permitiu atualizar o mapa de 

solos de Minas Gerais e criar um banco 

de dados e amostras de valor inestimá-

vel.

Após alguns anos, por volta de 

2006, iniciaram-se os trabalhos no 

Conama com a finalidade de estabele-

cer diretrizes para os valores orientado-

res de qualidade dos solos e gerencia-

mento ambiental, que culminou na 

resolução nº 420, de dezembro de 

2009. Foi criado um grupo de trabalho 

(GT), inicialmente sem a participação 

dos especialistas das universidades 

brasileiras. Lá estavam representantes 

das agências ambientais de alguns 

estados, consultores, representantes 

da indústria e demais interessados, 

mas os especialistas da academia 

estavam de fora. 

Obviamente esta ausência não foi 

intencional, já que o GT foi democrati-

camente concebido e aberto à partici-

pação de todos os interessados. Ocorre 

que as universidades não dispõem de 

recursos para participação neste tipo 

de atividade. Diante desta realidade, a 

Petrobrás convidou alguns especialis-

tas em geoquímica de solos de São 

Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

Rio Grande do Norte para participar do 

GT.

Inicialmente, em razão da experiên-

cia pioneira da Cetesb, havia uma 

tendência de se recomendar a adoção, 

em nível nacional, dos valores orienta-

dores obtidos para São Paulo. Esta 

corrente de pensamento ganhava força 

diante das dificuldades óbvias para a 

pesquisa experimental dos VRQs em 

todos os estados brasileiros. Está claro 

que este é um tipo de pesquisa de custo 

elevado, fora do alcance da realidade 

de muitos estados à época. 

Obviamente, o grupo de especialis-

tas, em coerência com a resposta do 

professor durante o curso na Feam, se 

posicionou contrário a essa corrente. 

Ainda que sensível ao importante 

trabalho pioneiro feito pela Cetesb e à 

realidade de alguns estados, o grupo 

argumentou a favor de que cada estado 

deveria buscar, independentemente, 

seus valores próprios de referência de 

qualidade dos solos. 

Finalmente, foi esta a opção adota-

da na resolução, ficando genéricos 

para todo o país apenas os demais 

valores orientadores – Valor de Alerta e 

Valor de Investigação -, uma vez que 

não dependem tanto do meio físico e 

estão mais relacionados às estatísticas 

da população e a aspectos que interfe-

rem no risco à saúde humana. Como 

consequência, o Conama estabeleceu 

um prazo de quatro anos para que os 

estados definissem seus VRQs. E é para 

aqueles que ainda não definiram seus 

valores que o relato de nossa experiên-

cia pretende ser útil. 

No Espírito Santo, a situação foi 

diferente. Começamos com um projeto 

de mestrado do aluno do Programa de 

Pós Graduação em Solos e Nutrição de 

Plantas da UFV, Henrique Sá Paye. Com 

poucos recursos para trabalhar em 

todo o estado, selecionamos três 

bacias hidrográficas (Paye et al., 2010). 

Neste projeto, tivemos o importante 

auxílio da Incaper, Instituto de Pesquisa 

e Extensão Capixaba, para a coleta de 

amostras. 

Concluída a pesquisa, apresenta-

mos os resultados para o Instituto 

Estadual do Meio Ambiente (Iema) do 

Espírito Santo. Os técnicos mostraram-

se bastante interessados e motivados 

para um projeto que envolvesse todo o 

estado. A partir da motivação, nosso 

Os valores de referência de metais em solos são importantes ferramentas para avaliação e remediação de áreas degradadas, como esta em Minas Gerais
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dedicado aluno, Henrique, elaborou 

seu projeto de tese de doutorado e 

buscou estabelecer algumas parcerias 

no Espírito Santo. Infelizmente, não 

logramos êxito, apesar do interesse 

dos pesquisadores da Incaper e técni-

cos do Iema. Mais tarde, porém, 

alguém aproveitou a ideia e parece que 

atualmente o projeto está sendo execu-

tado por outro grupo.

ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA E O PAPEL 

FUNDAMENTAL DA FEAM

Da experiência daquele curso sobre 

química de solos na Feam, surgiu um 

grupo interessado em elaborar um 

projeto para estabelecer os VRQs para 

elementos traço nos solos de Minas 

Gerais. Por iniciativa da Fundação, 

especialistas das várias universidades e 

institutos de pesquisa do estado foram 

convidados para reuniões, culminando 

em um projeto de pesquisa. Por estar-

mos envolvidos desde o início com o 

tema, nós, do Departamento de Solos 

da UFV, fomos convidados para coor-

denar a parte técnica da proposta, o 

que consideramos uma distinção.

Além de Professores da UFV, vários 

outros especialistas convidados enga-

jaram-se mais efetivamente, sobretudo 

os professores da Ufla, da Ufop e os 

pesquisadores do Cetec. Como o leitor 

pode imaginar, não foi fácil coordenar 

tal grupo, mas a experiência foi com-

pensadora. A tarefa foi facilitada pelo 

fato de havermos escolhido as pessoas 

certas, sobretudo, pelo grande espírito 

de cooperação. 

Enfim, apesar das dificuldades, o 

projeto foi apresentado pela Feam à 

agência de fomento à pesquisa do 

estado e, para nossa surpresa, um 

projeto de um pesquisador indepen-

dente, com objetivos semelhantes, 

tinha dado entrada naquele órgão. 

Diante disso, instalou-se um clima de 

frustração em toda a equipe. Ainda que 

dirimido o mal-entendido acerca do 

objetivo especifico, persistimos com o 

intento de que um projeto com tais 

objetivos só poderia ser coordenado 

pela agência ambiental do estado. 

Obviamente o trabalho de um 

pesquisador independente teria valor 

como pesquisa científica ou acadêmi-

ca, mas não necessariamente seria 

efetivo para estabelecimento dos VRQs 

sem a chancela e a participação ativa da 

agência ambiental. Finalmente, após 

buscar várias alternativas, os técnicos 

da Feam obtiveram o devido financia-

mento, não só para a pesquisa dos 

Valores de Referência, mas também 

para atualizar o mapa de solos de Minas 

Gerais, o que certamente foi importante 

para a pesquisa dos VRQs.

CAMPANHAS DE AMOSTRAGEM, CRITÉRIOS 

ADOTADOS E CONTROLE DE QUALIDADE

Assim o trabalho teve início. O 

Departamento de Solos da UFV já 

detinha uma coleção de cerca de 300 

amostras, fruto de um projeto com 

objetivos semelhantes, coordenado 

pelo professor Maurício Fontes. Tais 

amostras já haviam sido coletadas para 

a tese de doutoramento do aluno 

Sandro Caires e foram gentilmente 

cedidas pelo professor Maurício, em 

cooperação com o projeto. Como os 

procedimentos analíticos deveriam 

seguir os critérios adotados em comum 

acordo com as outras Instituições 

envolvidas e estabelecidos a partir dos 

protocolos em vigor no Cetec-MG, 

infelizmente, os dados não puderam 

ser aproveitados. 

Embora tenhamos nos beneficiado 

com o aproveitamento dessa significa-

tiva coleção de amostras, havia um 

problema. As amostras haviam sido 

obtidas por amostragem simples, 

enquanto a resolução do Conama 

recomendava amostragem composta. 

Diante disso, partimos para um traba-

lho de “validação” da amostragem 

simples. A partir de várias amostras 

coletadas em algumas regiões do 

estado, comparamos os resultados 

obtidos a partir de amostras simples e 

compostas coletadas nos mesmos 

locais.

 Os resultados obtidos nos permiti-

ram validar a utilização da coleção de 

amostras, posto que as diferenças 

entre as médias de amostras simples e 

compostas não foram significativas 

(Silva et. al., 2011). Verificamos que a 

variabilidade dos teores de elementos 

traço, a curta distância (dentro de um 

raio de um quilômetro), é pequena, 

mas pode ser muito grande a médias 

distâncias (dezenas de quilômetros), 

dentro de uma mesma unidade de 

mapeamento. 

Isto nos ensina que, embora as 

unidades de solos sejam relativamente 

homogêneas, tal homogeneidade não 

se aplica aos elementos traço. Isso 

porque os critérios adotados no nosso 

Sistema de Classificação foram elabo-

rados sob o ponto de vista da gênese 

dos solos, mas não refletem a geoquí-

mica dos constituintes menores da 

crosta terrestre. 

Assim sendo, nos parece preferível 

coletar maior número de amostras 

Área de mineração em Minas Gerais

simples do que número reduzido 

daquelas compostas dentro de uma 

mesma unidade de mapeamento. É 

claro que é sempre aconselhável traba-

lhar com o maior número possível de 

amostras compostas. Porém, quando 

há limitações orçamentárias, este é um 

aspecto a ser considerado, sobretudo, 

se, posteriormente, os valores outliers 

forem eliminados do conjunto dos 

dados para os procedimentos estatísti-

cos de determinação dos VRQs, confor-

me recomendado na Resolução do 

Conama.

Diante do exposto, a questão que se 

levanta é: por que a geoquímica dos 

elementos traço não “obedece” aos 

critérios de gênese e classificação, se 

várias outras características químicas 

são típicas e, em alguns casos, até 

diagnósticas das classes de solos?

A resposta está nos processos de 

diferenciação geoquímica da crosta 

terrestre, que afetam a distribuição 

diferencial dos elementos traço dentro 

de uma mesma formação geológica. 

Prova disso é o trabalho de Rüegg 

(1976) mostrando grandes diferenças 

nas concentrações desses elementos 

nos vários episódios vulcânicos que 

constituem os derrames basálticos da 

Formação Serra Geral, na bacia do 

Paraná. Vale lembrar que muitos desses 

processos, que interferem na distribui-

ção dos elementos traço, estão relacio-

nados a fluidos hidrotermais e proces-

sos metamórficos e o estado de Minas 

Gerais é, por excelência, palco de tais 

processos.

Tendo em vista que a geoquímica 

dos elementos traço não necessaria-

mente segue os critérios da classifica-

ção pedológica, nossas unidades 

amostrais para a determinação dos 

VRQs não poderiam ser simplesmente 

as unidades de mapeamento de solos. 

Este talvez tenha sido o principal pro-

blema do trabalho pioneiro realizado 

pela Cetesb em São Paulo. Foram 

consideradas as unidades de mapea-

mento de solos mais representativas 

do estado e, com isso, a amostragem 

se reduziu a pouco mais de uma dezena 

de amostras compostas, coletadas em 

áreas preservadas. Isto obviamente 

não representou a variabilidade geo-

química dos elementos traço nos solos 

do estado de São Paulo - em que pese o 

estudo ter sido conduzido com serieda-

de e critério.

Aproveitamo-nos dessa experiên-

cia para estabelecer os critérios de 

amostragem. Nossas unidades amos-

trais deveriam considerar não só as 

unidades de mapeamento de solos, 

mas também a variabilidade geológica 

dentro de cada unidade. Assim, proce-

demos à definição das unidades amos-

trais, inicialmente para as três bacias do 

Espírito Santo, por sobreposição dos 

mapas de solos e formações geológi-

cas (Figura 1).

Em Minas Gerais, devido à grande 

dimensão e variabilidade geológica, as 

270 amostras cedidas pelo projeto do 

professor Maurício Fontes foram esco-

Figura 1) Mapas de solos e formações geológicas, com a sobreposição dos mapas representando as unidades
amostrais para o Estado do Espírito Santo (Paye et al., 2010).
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dedicado aluno, Henrique, elaborou 

seu projeto de tese de doutorado e 

buscou estabelecer algumas parcerias 

no Espírito Santo. Infelizmente, não 

logramos êxito, apesar do interesse 

dos pesquisadores da Incaper e técni-

cos do Iema. Mais tarde, porém, 

alguém aproveitou a ideia e parece que 

atualmente o projeto está sendo execu-

tado por outro grupo.

ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA E O PAPEL 

FUNDAMENTAL DA FEAM

Da experiência daquele curso sobre 

química de solos na Feam, surgiu um 

grupo interessado em elaborar um 

projeto para estabelecer os VRQs para 

elementos traço nos solos de Minas 

Gerais. Por iniciativa da Fundação, 

especialistas das várias universidades e 

institutos de pesquisa do estado foram 

convidados para reuniões, culminando 

em um projeto de pesquisa. Por estar-

mos envolvidos desde o início com o 

tema, nós, do Departamento de Solos 

da UFV, fomos convidados para coor-

denar a parte técnica da proposta, o 

que consideramos uma distinção.

Além de Professores da UFV, vários 

outros especialistas convidados enga-

jaram-se mais efetivamente, sobretudo 

os professores da Ufla, da Ufop e os 

pesquisadores do Cetec. Como o leitor 

pode imaginar, não foi fácil coordenar 

tal grupo, mas a experiência foi com-

pensadora. A tarefa foi facilitada pelo 

fato de havermos escolhido as pessoas 

certas, sobretudo, pelo grande espírito 

de cooperação. 

Enfim, apesar das dificuldades, o 
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pela agência ambiental do estado. 

Obviamente o trabalho de um 

pesquisador independente teria valor 

como pesquisa científica ou acadêmi-

ca, mas não necessariamente seria 

efetivo para estabelecimento dos VRQs 

sem a chancela e a participação ativa da 

agência ambiental. Finalmente, após 

buscar várias alternativas, os técnicos 

da Feam obtiveram o devido financia-

mento, não só para a pesquisa dos 

Valores de Referência, mas também 

para atualizar o mapa de solos de Minas 
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para a pesquisa dos VRQs.

CAMPANHAS DE AMOSTRAGEM, CRITÉRIOS 

ADOTADOS E CONTROLE DE QUALIDADE

Assim o trabalho teve início. O 

Departamento de Solos da UFV já 

detinha uma coleção de cerca de 300 

amostras, fruto de um projeto com 
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pelo professor Maurício Fontes. Tais 

amostras já haviam sido coletadas para 
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envolvidas e estabelecidos a partir dos 

protocolos em vigor no Cetec-MG, 

infelizmente, os dados não puderam 

ser aproveitados. 

Embora tenhamos nos beneficiado 

com o aproveitamento dessa significa-
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coletadas em algumas regiões do 

estado, comparamos os resultados 

obtidos a partir de amostras simples e 

compostas coletadas nos mesmos 

locais.
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ram validar a utilização da coleção de 
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compostas não foram significativas 

(Silva et. al., 2011). Verificamos que a 

variabilidade dos teores de elementos 

traço, a curta distância (dentro de um 

raio de um quilômetro), é pequena, 

mas pode ser muito grande a médias 

distâncias (dezenas de quilômetros), 

dentro de uma mesma unidade de 

mapeamento. 
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unidades de solos sejam relativamente 

homogêneas, tal homogeneidade não 

se aplica aos elementos traço. Isso 

porque os critérios adotados no nosso 

Sistema de Classificação foram elabo-

rados sob o ponto de vista da gênese 

dos solos, mas não refletem a geoquí-

mica dos constituintes menores da 

crosta terrestre. 
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Área de mineração em Minas Gerais

simples do que número reduzido 

daquelas compostas dentro de uma 

mesma unidade de mapeamento. É 

claro que é sempre aconselhável traba-

lhar com o maior número possível de 

amostras compostas. Porém, quando 

há limitações orçamentárias, este é um 

aspecto a ser considerado, sobretudo, 

se, posteriormente, os valores outliers 

forem eliminados do conjunto dos 

dados para os procedimentos estatísti-

cos de determinação dos VRQs, confor-

me recomendado na Resolução do 

Conama.
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elementos traço não “obedece” aos 

critérios de gênese e classificação, se 

várias outras características químicas 

são típicas e, em alguns casos, até 

diagnósticas das classes de solos?
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diferenciação geoquímica da crosta 

terrestre, que afetam a distribuição 

diferencial dos elementos traço dentro 

de uma mesma formação geológica. 

Prova disso é o trabalho de Rüegg 

(1976) mostrando grandes diferenças 

nas concentrações desses elementos 

nos vários episódios vulcânicos que 

constituem os derrames basálticos da 

Formação Serra Geral, na bacia do 

Paraná. Vale lembrar que muitos desses 

processos, que interferem na distribui-

ção dos elementos traço, estão relacio-

nados a fluidos hidrotermais e proces-

sos metamórficos e o estado de Minas 

Gerais é, por excelência, palco de tais 

processos.

Tendo em vista que a geoquímica 

dos elementos traço não necessaria-

mente segue os critérios da classifica-

ção pedológica, nossas unidades 

amostrais para a determinação dos 

VRQs não poderiam ser simplesmente 

as unidades de mapeamento de solos. 

Este talvez tenha sido o principal pro-

blema do trabalho pioneiro realizado 

pela Cetesb em São Paulo. Foram 

consideradas as unidades de mapea-

mento de solos mais representativas 

do estado e, com isso, a amostragem 

se reduziu a pouco mais de uma dezena 

de amostras compostas, coletadas em 

áreas preservadas. Isto obviamente 

não representou a variabilidade geo-

química dos elementos traço nos solos 

do estado de São Paulo - em que pese o 

estudo ter sido conduzido com serieda-

de e critério.

Aproveitamo-nos dessa experiên-

cia para estabelecer os critérios de 

amostragem. Nossas unidades amos-

trais deveriam considerar não só as 

unidades de mapeamento de solos, 

mas também a variabilidade geológica 

dentro de cada unidade. Assim, proce-

demos à definição das unidades amos-

trais, inicialmente para as três bacias do 

Espírito Santo, por sobreposição dos 

mapas de solos e formações geológi-

cas (Figura 1).

Em Minas Gerais, devido à grande 

dimensão e variabilidade geológica, as 

270 amostras cedidas pelo projeto do 

professor Maurício Fontes foram esco-

Figura 1) Mapas de solos e formações geológicas, com a sobreposição dos mapas representando as unidades
amostrais para o Estado do Espírito Santo (Paye et al., 2010).
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lhidas a partir de um mapa geológico 

resumido para fins pedológicos. Sobre 

esses domínios geológicos eram elei-

tos domínios pedológicos em macro-

escala. As outras 228 amostras coleta-

das puderam refinar melhor esta estra-

tificação geopedológica dentro das 

bacias do Rio Doce, Paraíba do Sul, Rio 

Grande e no Quadrilátero Ferrífero. 

A ideia foi coletar suficiente número 

de amostras, dentro de uma mesma 

unidade de mapeamento, de modo a 

abranger toda a variabilidade geoquí-

mica das formações geológicas. Com 

isso, foram obtidas cerca de 500 amos-

tras para Minas Gerais, coletadas por 

equipes da UFV, Ufla, Ufop e do Cetec 

(Figura 2). Os resultados obtidos poste-

riormente revelaram que o  procedi-

mento foi acertado, conforme comen-

taremos a seguir.

RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS

O controle geológico ficou clara-

mente demostrado nos resultados. No 

Espírito Santo, a análise de agrupamen-

to reuniu solos de unidades de mapea-

mento distintas para as partes mais 

altas do estado (em sua maioria, desen-

volvidos sobre as formações de rochas 

graníticas), mas destacou aqueles 

formados sobre as bacias sedimenta-

res (Paye et al., 2012). Isto claramente 

revela o papel de “filtro” das bacias 

sedimentares, mais próximas ao litoral, 

sobre os elementos traços mobilizados 

das partes mais altas do estado.

Em Minas Gerais, os solos do 

Quadrilátero Ferrífero e do Triângulo 

Mineiro se destacaram dos demais, 

com valores “anômalos” para vários 

elementos traço, conforme revelou a 

análise de componentes principais, 

realizada pelo professor Fernando 

Egreja, da UFMG. Isto se deve, nova-

mente, a um controle geológico mais 

que pedológico. O Quadrilátero é 

conhecido mundialmente por sua 

situação sui generis, com suas anoma-

lias geoquímicas e depósitos minerais. 

Por outro lado, o Triângulo Mineiro se 

destaca por ter sido palco de processos 

vulcânicos, com rochas máficas. Essa 

situação gerou um impasse para a 

definição dos VRQs, que é uma decisão 

mais de política ambiental, do que 

propriamente científica. 

Para tanto, por iniciativa da Feam, 

novamente, reuniram-se representan-

tes dos vários setores da sociedade 

mineira. Os resultados foram discuti-

dos intensamente e, após várias reu-

niões, optou-se por um único valor 

para todo o estado (Tabela 1), reconhe-

cidas as situações “anômalas”. Um 

dado curioso é que o VRQ para Cr, 

definido pelo quartil superior da distri-

buição de frequência (Q75) dos dados, 

mesmo após excluídos os valores 

outliers, ficaria acima do Valor de Alerta 

(VA). Por essa razão, definiu-se o VRQ 

para Cr no estado como sendo igual ao 

VA estabelecido pela Cetesb para todo 

o país. 

Situação semelhante foi observada 

pelo professor Clístenes Nascimento, 

que examinou os resultados dos solos 

de Fernando de Noronha (vide defini-

ção dos valores orientadores para 

solos do Nordeste, nesta edição). 

Paradisíaca e relativamente preservada 

ilha de origem vulcânica, não se pode 

supor significativa “contribuição antró-

pica” nesses valores. Diante de tais 

resultados, fica, por fim, outra pergunta 

que não quer calar: devemos conside-

rar que alguns de nossos solos, por si 

só, já representam naturalmente “risco 

à saúde humana” ou teremos também 

de rever nossos valores orientadores 

de “prevenção” e “investigação”?

PRÓXIMOS PASSOS

Uma vez estabelecidos os VRQs, 

pela Deliberação Normativa Copam 

(Conselho Estadual de Política Ambien-

tal) nº 166, de 29 de junho de 2011, 

nossa parceria com a Feam continua e 

já estamos reavaliando esses valores 

com mais cerca de 250 amostras. 

Graças a essa parceria, criamos um 

banco de solos, no Departamento de 

Solos da UFV, que abriga todas as 

amostras coletadas para a determina-

ção dos VRQs e seus dados analíticos. 

O objetivo é ter amostras de referência 

e o banco está sendo ampliado. 

Por meio de técnicas geoestatísti-

cas, estamos avaliando o “erro” das 

equações preditivas de teores dos 

elementos traço para as diferentes 

regiões do estado (Souza, et. al. 2012a, 

2012b). Também estamos partindo 

para a definição de VRQs para outros 

elementos importantes, tais como os 

Lantanídeos e Actinídeos. Para tanto, 

estamos trabalhando em parceria com 

o CDTN (Centro de Desenvolvimento 

de Tecnologia Nuclear), sediado em 

Belo Horizonte, e com a “School of  

Earth Sciences”, da Universidade de 

Queensland, em Brisbane, Austrália. 

Os Lantanídeos abrigam a maior 

parte dos elementos terras raras (ETR), 

que são muito importantes na indústria 

moderna e, provavelmente, em breve, 

se tornarão um problema para a dispo-

sição do lixo eletrônico não reciclado. 

Entre os actinídeos destacam-se impor-

tantes radionuclídeos, como os de 

Urânio e Tório, de aplicação ampla em 

várias áreas: medicina e produção de 

energia, entre outras.

Jaime W. V.de Mello (jwvmello@ufv.br) e Walter A. P. Abrahão (wabrahao@ufv.br) são professores do Departamento de Solos da Universidade Federal de 
Viçosa.
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Figura 2) Origem das amostras - Pontos de amostragem e equipes envolvidas nas coletas de solos do Estado
de Minas Gerais

‘’DEVEMOS CONSIDERAR
QUE ALGUNS DE NOSSOS

SOLOS, POR SI SÓ, JÁ
REPRESENTAM RISCO
À SAÚDE HUMANA OU

TEREMOS DE REVER NOSSOS
VALORES ORIENTADORES DE
ALERTA E INVESTIGAÇÃO?’’

(1)Valores Sb As Ba B Cd Pb Co Cu Cr Hg Mo Ni Ag Se V Zn

-1mg kg

VRQ 0,5 8,0 93 11,5 <0,4 19,5 6,0 49 75 0,05 <0,9 21,5 0,45 0,5 129 46,5

VP 2 15 150 1,3 72 25 60 75 0,5 30 30 2 5 300

Ag 5 35 300 3 180 35 200 150 12 50 70 25 450

VI Re 10 55 500 8 300 65 400 300 36 100 100 50 1000

In 25 150 750 20 900 90 600 400 70 120 130 100 2000

(1) Valores orientadores:  VRQ = Valores de Referência de Qualidade; VP = Valores de Prevenção; VI = Valores de Investigação para áreas Agrícolas (Ag),
Residenciais (Re) e Industriais (In)

TABELA 1) VALORES ORIENTADORES PARA SOLOS - DELIBERAÇÃO NORMATIVA Nº 166 DO COPAM

O Grupo de pesquisa de Minas Gerais acaba de publicar duas cartilhas com orientações sobre VRQ. O Manual de Coleta de Solos para Valores de Referência
de Qualidade  no estado de Minas Gerais e o Manual de Procedimentos  Analíticos para determinação de VRQ de elementos-traço em solos  do estado de Minas
Gerais e também o Mapa de Solos do estado estão disponíveis no site da feam: http://www.feam.br/noticias/1/949-mapas-de-solo-do-estado-de-minas-gerais



OPINIÃO OPINIÃOOPINIÃO

16 BOLETIM INFORMATIVO DA SBCS 17JANEIRO - ABRIL 2013

lhidas a partir de um mapa geológico 

resumido para fins pedológicos. Sobre 

esses domínios geológicos eram elei-

tos domínios pedológicos em macro-

escala. As outras 228 amostras coleta-

das puderam refinar melhor esta estra-

tificação geopedológica dentro das 

bacias do Rio Doce, Paraíba do Sul, Rio 

Grande e no Quadrilátero Ferrífero. 

A ideia foi coletar suficiente número 

de amostras, dentro de uma mesma 

unidade de mapeamento, de modo a 

abranger toda a variabilidade geoquí-

mica das formações geológicas. Com 

isso, foram obtidas cerca de 500 amos-

tras para Minas Gerais, coletadas por 

equipes da UFV, Ufla, Ufop e do Cetec 

(Figura 2). Os resultados obtidos poste-

riormente revelaram que o  procedi-

mento foi acertado, conforme comen-

taremos a seguir.

RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS

O controle geológico ficou clara-

mente demostrado nos resultados. No 

Espírito Santo, a análise de agrupamen-

to reuniu solos de unidades de mapea-

mento distintas para as partes mais 

altas do estado (em sua maioria, desen-

volvidos sobre as formações de rochas 

graníticas), mas destacou aqueles 

formados sobre as bacias sedimenta-

res (Paye et al., 2012). Isto claramente 

revela o papel de “filtro” das bacias 

sedimentares, mais próximas ao litoral, 

sobre os elementos traços mobilizados 

das partes mais altas do estado.

Em Minas Gerais, os solos do 

Quadrilátero Ferrífero e do Triângulo 

Mineiro se destacaram dos demais, 

com valores “anômalos” para vários 

elementos traço, conforme revelou a 

análise de componentes principais, 

realizada pelo professor Fernando 

Egreja, da UFMG. Isto se deve, nova-

mente, a um controle geológico mais 

que pedológico. O Quadrilátero é 

conhecido mundialmente por sua 

situação sui generis, com suas anoma-

lias geoquímicas e depósitos minerais. 

Por outro lado, o Triângulo Mineiro se 

destaca por ter sido palco de processos 

vulcânicos, com rochas máficas. Essa 

situação gerou um impasse para a 

definição dos VRQs, que é uma decisão 

mais de política ambiental, do que 

propriamente científica. 

Para tanto, por iniciativa da Feam, 

novamente, reuniram-se representan-

tes dos vários setores da sociedade 

mineira. Os resultados foram discuti-

dos intensamente e, após várias reu-

niões, optou-se por um único valor 

para todo o estado (Tabela 1), reconhe-

cidas as situações “anômalas”. Um 

dado curioso é que o VRQ para Cr, 

definido pelo quartil superior da distri-

buição de frequência (Q75) dos dados, 

mesmo após excluídos os valores 

outliers, ficaria acima do Valor de Alerta 

(VA). Por essa razão, definiu-se o VRQ 

para Cr no estado como sendo igual ao 

VA estabelecido pela Cetesb para todo 

o país. 

Situação semelhante foi observada 

pelo professor Clístenes Nascimento, 

que examinou os resultados dos solos 

de Fernando de Noronha (vide defini-

ção dos valores orientadores para 

solos do Nordeste, nesta edição). 

Paradisíaca e relativamente preservada 

ilha de origem vulcânica, não se pode 

supor significativa “contribuição antró-

pica” nesses valores. Diante de tais 

resultados, fica, por fim, outra pergunta 

que não quer calar: devemos conside-

rar que alguns de nossos solos, por si 

só, já representam naturalmente “risco 

à saúde humana” ou teremos também 

de rever nossos valores orientadores 

de “prevenção” e “investigação”?

PRÓXIMOS PASSOS

Uma vez estabelecidos os VRQs, 

pela Deliberação Normativa Copam 

(Conselho Estadual de Política Ambien-

tal) nº 166, de 29 de junho de 2011, 

nossa parceria com a Feam continua e 

já estamos reavaliando esses valores 

com mais cerca de 250 amostras. 

Graças a essa parceria, criamos um 

banco de solos, no Departamento de 

Solos da UFV, que abriga todas as 

amostras coletadas para a determina-

ção dos VRQs e seus dados analíticos. 

O objetivo é ter amostras de referência 

e o banco está sendo ampliado. 

Por meio de técnicas geoestatísti-

cas, estamos avaliando o “erro” das 

equações preditivas de teores dos 

elementos traço para as diferentes 

regiões do estado (Souza, et. al. 2012a, 

2012b). Também estamos partindo 

para a definição de VRQs para outros 

elementos importantes, tais como os 

Lantanídeos e Actinídeos. Para tanto, 

estamos trabalhando em parceria com 

o CDTN (Centro de Desenvolvimento 

de Tecnologia Nuclear), sediado em 

Belo Horizonte, e com a “School of  

Earth Sciences”, da Universidade de 

Queensland, em Brisbane, Austrália. 

Os Lantanídeos abrigam a maior 

parte dos elementos terras raras (ETR), 

que são muito importantes na indústria 

moderna e, provavelmente, em breve, 

se tornarão um problema para a dispo-

sição do lixo eletrônico não reciclado. 

Entre os actinídeos destacam-se impor-

tantes radionuclídeos, como os de 

Urânio e Tório, de aplicação ampla em 

várias áreas: medicina e produção de 

energia, entre outras.
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Figura 2) Origem das amostras - Pontos de amostragem e equipes envolvidas nas coletas de solos do Estado
de Minas Gerais

‘’DEVEMOS CONSIDERAR
QUE ALGUNS DE NOSSOS

SOLOS, POR SI SÓ, JÁ
REPRESENTAM RISCO
À SAÚDE HUMANA OU

TEREMOS DE REVER NOSSOS
VALORES ORIENTADORES DE
ALERTA E INVESTIGAÇÃO?’’

(1)Valores Sb As Ba B Cd Pb Co Cu Cr Hg Mo Ni Ag Se V Zn

-1mg kg

VRQ 0,5 8,0 93 11,5 <0,4 19,5 6,0 49 75 0,05 <0,9 21,5 0,45 0,5 129 46,5

VP 2 15 150 1,3 72 25 60 75 0,5 30 30 2 5 300

Ag 5 35 300 3 180 35 200 150 12 50 70 25 450

VI Re 10 55 500 8 300 65 400 300 36 100 100 50 1000

In 25 150 750 20 900 90 600 400 70 120 130 100 2000

(1) Valores orientadores:  VRQ = Valores de Referência de Qualidade; VP = Valores de Prevenção; VI = Valores de Investigação para áreas Agrícolas (Ag),
Residenciais (Re) e Industriais (In)

TABELA 1) VALORES ORIENTADORES PARA SOLOS - DELIBERAÇÃO NORMATIVA Nº 166 DO COPAM

O Grupo de pesquisa de Minas Gerais acaba de publicar duas cartilhas com orientações sobre VRQ. O Manual de Coleta de Solos para Valores de Referência
de Qualidade  no estado de Minas Gerais e o Manual de Procedimentos  Analíticos para determinação de VRQ de elementos-traço em solos  do estado de Minas
Gerais e também o Mapa de Solos do estado estão disponíveis no site da feam: http://www.feam.br/noticias/1/949-mapas-de-solo-do-estado-de-minas-gerais
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No estado do Pará, os valores de referência de qualidade 

(VRQs) de alguns elementos potencialmente tóxicos (EPTs) 

foram determinados conforme resolução 420/2009, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), adotando o 

método EPA 3051 (digestão com HNO ), utilizado pela Agên-3

cia de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA, 1996) 

e preconizado pelo Conama como método de referência. 

Foram também extraídos os teores dos EPTs com a água 

régia (HCl + HNO , 3:1), método padrão para certificação de 3

amostras de solos na Grã-Bretanha e França (Pérez et al., 

1997). 

O estudo fez parte de um projeto de cooperação cientifica 

do Programa de Pós-Graduação (PPG) em Solos e Nutrição 

de Plantas da ESALQ/USP com o PPG em Agronomia da 

Universidade Federal Rural da Amazônia, com apoio da 

Capes (Procad Novas Fronteiras/2007). Em 2010, foi aprova-

do pelo CNPQ o projeto que viabilizou a conclusão da propos-

ta com intensificação das coletas em outras áreas.

Em 2013, estão sendo feitos contatos com os órgãos 

ambientais do estado, principalmente os responsáveis pela 

legislação ambiental, para que sejam definidos os valores 

orientadores, que incluem, além dos VRQs, os Valores de 

Prevenção (VP) e Valores de Investigação (VI) (Conama, 2009) 

- estes dois últimos determinados a partir da avaliação de 

análise de risco.

Diferentemente de Pernambuco, que já tem caracteriza-

dos os solos de referência, os solos do Pará foram seleciona-

dos pela representatividade e distribuição espacial (Figura 1), 

buscando compor um conjunto heterogêneo quanto aos 

atributos químicos, físicos e mineralógicos. Adotou-se 

também como critério a localização dos municípios de maior 

população do estado, aqueles com influência da extração 

mineral e os de acentuada atividade agrícola. As áreas 

selecionadas para coletas de solos apresentavam vegetação 

nativa ou com mais de 20 anos regenerada naturalmente 

(Figura 2), para minimizar a possibilidade de escolha de um 

solo que tenha sofrido efeito antropogênico em um passado 

recente. Para seleção das classes de solos, foram utilizadas 

informações do mapa de solos do estado do Pará, sendo 

coletadas amostras de Latossolos, Argissolos, Gleissolos, 

Nitossolos, Cambissolos, Neossolos e Plintossolos, além da 

Terra Preta de Índio.

Para cada tipo de solo, foram selecionadas áreas de 

aproximadamente 20 ha, homogêneas quanto à cor e textura 

do solo, topografia, drenagem e cobertura vegetal. Foram 

coletadas três amostras compostas por área (classe de solo), 

a partir de dez amostras simples, nas profundidades 0 a 0,2 m 

e 0,8 a 1,0 m ou 0,4-0,6 m para Gleissolo, Cambissolo e 

Neossolo. Após a secagem, as amostras foram passadas em 

peneiras de aço inoxidável com malhas de 2 mm de abertura, 

e posteriormente em peneiras de 100 mesh de malha. A 

extração foi realizada pelos métodos EPA 3051 e por água 

régia.

Conforme resolução 420/2009 do Conama, os VRQs 

podem ser definidos a partir dos percentis 75 e 90. Ao 

considerar o percentil 90, os VRQs para os EPTs são em 

alguns casos bem mais altos do que quando se considera o 

percentil 75. Assim sendo, a utilização do percentil 75 para 

definição dos VRQs possibilita, num primeiro momento, 

maior segurança e menor risco à saúde dos animais e das 

plantas. Para o estabelecimento do VRQ de cada EPT, foi 

avaliada a necessidade de se excluírem da matriz de dados os 

resultados discrepantes (outliers), identificados por métodos 

estatísticos,

Os VRQs definidos para o Pará foram mais baixos, quando 

comparados com os de outros estados do Brasil e da Espa-

nha (Tabela 1). Os valores mais baixos podem ser devidos ao 

maior grau de intemperização dos solos e à predominância 

de argilas de baixa atividade, como a caulinita. Assim sendo, 

os solos têm menor capacidade de retenção e os teores dos 

EPTs, que normalmente são baixos, são facilmente perdidos 

do sistema (Biondi et al., 2011).

Devido à extensão territorial de Mato Grosso e Rondônia, 

aliada ao alto custo e à dificuldade na logística de acesso a 

áreas remotas para coleta dos solos, o estabelecimento dos 
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TABELA 1) VALORES DE REFERÊNCIA DE QUALIDADE PARA SOLOS DOS ESTADOS DO PARÁ (PA), MATO GROSSO (MT)
E RONDÔNIA (RO), OUTROS ESTADOS BRASILEIROS E DA ESPANHA

Al 

5,0

7,4

9,5

14,6

-

-

-

-

-

-

-

-

Fe

6,4

7,8

6,5

10,7

-

-

-

-

-

-

-

-

As

1,4

2,7

2,1

2,8

-

-

-

-

3,5

12,8

14,9

49,5

Ba

17,9

36,0

17,3

38,2

-

-

-

-

75

-

-

-

Cd

0,3

0,6

0,4

0,7
c<0,3
c<0,3
c<0,3
c<0,3
c<0,5

<0,1

<0,1

0,6

 Co

-

-

-

-

21,3

23,0

15,0

21,9

-

-

-

-

 Cr

16,4

35,8

15,6

22,0

44,8

59,1

55,5

68,2

40

54,1

68,8

71,0

 Cu

,6

15,7

6,1

17,6

20,6

25,9

24,7

31,7

35

5,9

10,8

43,3

Hg

0,2

0,3

0,4

0,6

-

-

-

-

0,05

-

-

-

Mn

102,7

226,5

42,8

84,5

-

-

-

-

-

137,8

253,0

-

Mo

0,05

0,09

0,30

0,45

-

-

-

-

<4

1,74

3,36

-

Ni

1,5

5,2

3,3

4,9

2,1

3,2

10,3

12,5

13

9,2

17,2

49,6

Pb

4,5

6,4

4,0

6,1

9,0

12,7

18,1

23,2

17

<4,5

8,9

55,5

Zn

7,5

21,0

12,0

19,7

3,0

9,3

20,1

39,8

60

29,9

49,3

95,3

-1g kg

a b c d e fEPA; Água régia; Limite de quantificação; Cetesb (2005). Paye et al. (2010); Espanha (Martinez-Lladó et al., 2008).
n.d. = não disponível

Local/Percentil

aPA/75
aPA/90
bPA/75
bPA/90
aMT e RO/75
aMT e RO/90
bMT e RO/75
bMT e RO/90
dSão Paulo
eEspírito Santo/75
eEspírito Santo/90
fCatalunha/95

-1mg kg
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-
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-
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-
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-

-

-
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VRQs de EPTs em amostras desses estados, que constituem 

uma das maiores fronteiras agrícolas do mundo, foi feito 

utilizando-se amostras coletadas em junho/julho de 2007, 

pelo grupo de pesquisa do professor Carlos Clemente Cerri, 

do Centro de Energia Nuclear da Agricultura – Cena/USP. O 

grupo tinha por objetivo avaliar o estoque de carbono em 

solos em função do uso da terra e coletou amostras em locais 

que continham os sistemas de manejo mais representativos 

da região (pastagem ou com agricultura sob sistema de 

plantio convencional e/ou direto, além de culturas perenes), 

juntamente com amostras de solo sob floresta nativa em 

áreas próximas. As amostras referentes ao sistema nativo 

foram gentilmente cedidas para avaliação dos VRQs pela 

engenheira Agronômica Sabrina Novaes dos Santos, do PPG 

em Solos e Nutrição de Plantas da Esalq/USP, que deu origem 

a dissertação de mestrado intitulada Valores de referência de 

metais pesados em solos de Mato Grosso e Rondônia,  

defendida em junho de 2011.

A área total de MT e RO foi dividida, preliminarmente, em 

11 ecorregiões ou macrozonas biogeoclimáticas, com objeti-

vo de identificar diferenças edafoclimáticas e no manejo do 

solo (Figura 3 - Belizario, 2008). Tal divisão foi efetuada com o 

uso do Sistema de Informação Geográfico Arc View 9.0, pela 

sobreposição dos planos de informação referente a solos, em 

escala 1:5 milhões, vegetação nativa, geologia, clima e 

relevo, a fim de encontrar áreas homogêneas, tornando 

possível a obtenção dos atributos do solo a serem extrapola-

dos criteriosamente para toda ecorregião (Mello, 2007). 

Essas zonas homogêneas representaram a situação biogeo-

climática sem interferência antrópica do desmatamento e 

uso agrícola e/ou pastoril.

Para realizar a amostragem do solo, foram selecionados 

dois municípios em cada uma das ecorregiões, por meio de 

sorteio, totalizando 22. Desse total, 19 amostras foram 

utilizadas para obtenção dos VRQs (Figura 4). A maior parte 

dos solos coletados pertence à ordem dos Latossolos, 

seguidos dos Cambissolos e Neossolos (Maia et al., 2010). Os 

Latossolos e Argissolos representam os principais grupos de 

solos encontrados na região Amazônica, onde apresentam 

mais de 70 % de ocorrência (Bernouxet al., 2001), sendo 

predominantes os Latossolos, que representam a maioria 

dos solos desse estudo. 

Assim como no caso dos solos do Pará, foram testados 

dois métodos de extração: o EPA 3051 e a água régia, que 

apresentou maior capacidade de extração dos metais (Tabela 

1), sendo possível perceber o efeito do método de abertura 

da amostra. Em estudos recentes, tem-se utilizado o método 

EPA 3051A (HNO  + HCl, 3:1), uma atualização do EPA 3051, 3

também chamada de água régia invertida, que tem se mos-

trado bastante eficiente.

 De forma geral, os teores naturais médios encontrados 

para os solos de RO e MT foram mais baixos que os encontra-

dos em referências bibliográficas de outros países e estados 

brasileiros, teores estes relacionados às características 

físicas e químicas e com o material de origem dos solos da 

região, bastante intemperizados e com predominância de 

caulinita na fração argila.

Com relação aos percentis, nos solos de RO e MT, obser-

vou-se que a maioria dos pontos acima do percentil 75 estava 

também acima do percentil 90. Portanto, a adoção do percen-

til 90, apesar de apresentar valores mais altos, não pareceu 

ser tão problemática como no caso dos solos do PA.

Nos últimos anos, as pesquisas avançaram muito no 

Brasil para obtenção dos valores orientadores de elementos 

potencialmente tóxicos em solos. Ressalta-se a importância 

da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

(Cetesb), com seu trabalho pioneiro para solos de São Paulo 

na geração de um documento oficial de grande importância: 

o Relatório de Estabelecimento de Valores orientadores para 

solos e águas subterrâneas no estado de São Paulo, precur-

sor da Resolução n°420/2009 do Conama. 

Alguns estados estão definindo os VRQs, mas ainda há 

carência de resultados em algumas regiões. Dessa forma, 

são necessários ainda muitos estudos e esforços dos pesqui-

sadores para obtenção de VRQs e demais valores orientado-

res dos solos de cada estado brasileiro. Entende-se que isso 

só será possível com a organização, seja por parte do gover-

no, seja por parte de instituições públicas e privadas de 

pesquisa, no sentido de estabelecer pontos em comum na 

condução desses estudos, para que posteriormente os 

resultados gerados possam ser comparados e compilados 

num documento oficial para valores orientadores dos solos 

brasileiros.
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Figura 3) Macrozonas biogeoclimáticas dos estados de Mato Grosso e Rondônia (Belizario, 2008) Figura 4) Localização dos municípios de Rondônia e Mato Grosso, onde foram coletadas as amostras de solo
(Santos &Alleoni, 2012)
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VRQs de EPTs em amostras desses estados, que constituem 
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Métodos considerados “pseudoto-

tais” permitem determinar a influência 

antropogênica e, por isso, podem ser 

usados no monitoramento ambiental 

(Scancar et al., 2000; Alloway, 2012). 

Contudo, se não for eleita uma só 

metodologia analítica, voltar-se-á à 

questão da consolidação do banco de 

dados.

No Brasil, a Resolução nº 420 do 

Conama, de 28 /12/ 2009, “dispõe sobre 

critérios e valores orientadores de 

qualidade do solo quanto à presença de 

substâncias químicas e estabelece 

diretrizes para o gerenciamento ambi-

ental de áreas contaminadas por essas 

substâncias em decorrência de ativida-

des antrópicas”. Nela, são minimamen-

te definidos os critérios de amostragem 

e claramente definidos os métodos de 

extração e determinação de dezenas de 

elementos químicos considerados 

tóxicos ou potencialmente tóxicos, no 

solo e em águas subterrâneas. 

No entanto, já no Anexo 1, Item 3, 

observa-se uma certa permissividade 

por se aceitar dois tipos de metodologi-

as de extração das substâncias inorgâ-

nicas das amostras:s a USEPA 3050 ou 

USEPA 3051 em suas atualizações, 

respectivamente, USEPA 3050B ou 

USEPA 3051A. A primeira baseia-se em 

extração em sistema aberto (chapa 

aquecimento, micro-ondas aberto, 

bloco digestor) e a segunda em sistema 

fechado (micro-ondas). É claro que os 

elementos voláteis, como o Sb, serão 

alvo de problemas analíticos ao se 

Reconhecida a necessidade de 

estabelecer valores de referência para 

os metais traço, sejam eles micronutri-

entes ou potencialmente tóxicos, no 

Brasil, é fundamental uniformizar as 

metodologias de coleta, preparo de 

amostra e análise de solo, que devem 

ser estabelecidas com base em uma 

proposta de trabalho nacional. 

Com respeito aos métodos analíti-

cos, extrações consideradas “totais” 

produzem poucas informações úteis, já 

que os efeitos ecotoxicológicos de um 

elemento químico, assim como o seu 

comportamento ambiental (transporte, 

reatividade, mobilidade, etc.), depen-

dem totalmente da sua forma química 

(Quevauviller, 1998; Kot & Namiesnik, 

2000). 

Daniel Vidal Pérez, Fernanda Tourinho Santos e  Antonio Carlos Saraiva da Costa

TEORES DE METAIS
1EM SOLOS: O MEU 4,2 É IGUAL AO SEU 4,2?

1 Baseado no título do artigo de Hbibert  (2006):Metrological traceability: I make it 42; you make it 42; but is it the same 42? Accred. Qual. Assur. 11: 543-549.

da Resolução 420/2009 do Conama, 

notadamente no trabalho pioneiro da 

Cetesb que deu origem à discussão da 

resolução 420/2009 do Conama (Cetesb, 

2001), vários colegas também questio-

naram a possibilidade dos dois diferen-

tes métodos produzirem resultados 

similares. 

Desta forma, nos dispomos a avaliar 

as discrepâncias na determinação dos 

vários elementos inorgânicos descritos 

na legislação Conama, excetuando o Hg, 

utilizando as duas variações da metodo-

logia EPA 3051A (HNO  e ARI) e a meto-3

dologia de extração de Água Régia (AR) 

em micro-ondas prevista pela Norma 

ISO/DIS 12914. Para isso, aplicaram-se 

duas abordagens. Primeiramente, 

utilizaram-se as amostras certificadas de 

referência NIST 2709 e a BCR 141R, além 

de duas amostras de solo concebidas 

com base na preparação de amostras 

para certificação, preparadas pelo grupo 

de pesquisa da Universidade Federal 

Rural do Pernambuco (UFRPE), chama-

das de Frevo 1 e Frevo 2. Depois, 

estendeu-se o mesmo trabalho para 

amostras de solo coletadas nos esta-

dos de Mato Grosso do Sul e do 

Paraná.

Em princípio, conforme discutido 

durante a reunião, as amostras de solo 

da NIST não são certificadas para a 

extração EPA 3051A, mas sim para a 

extração total. Alguns dos laboratórios 

que participaram da certificação dos 

valores totais resolveram fazer um 

exercício a respeito dessa extração 

produzindo, na melhor das hipóteses, 

um intervalo de valores extraídos. 

Nesse sentido, a extração com Água 

Régia conta com um grande aliado. 

Algumas amostras de solo do BCR 

foram certificadas para esse tipo de 

extração, havendo, claramente, um 

intervalo de confiança que auxilia o 

analista na avaliação da qualidade de 

seu procedimento de extração.

A figura 1 indica os resultados 

obtidos para os elementos Co, Cr, Cu e 

Pb pela extração da amostra NIST 2709 

(San Joaquin Soil). As barras represen-

tam a variação máxima e mínima obti-

das ao redor da mediana. Pode verifi-

comparar as duas formas de extração. 

Entretanto, em função das nítidas 

vantagens do uso do micro-ondas, 

vamos considerar, no presente texto, 

somente a metodologia EPA 3051A.

 Atenhamo-nos somente aos princi-

pais passos da extração: a) usar até 0,5 

g de amostra seca; b) adicionar 10 mL 

HNO , ou, alternativamente, adicionar 9 3

mL HNO  e 3 mL HCl (aqui reconhecida 3

como a Água Régia Invertida-ARI); c) a 

temperatura deve chegar a 175 ± 5 ºC 

em 5,5 ± 0.25 min e ser mantida por 4,5 

min.  Como o meu colega da Universi-

dade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), professor Germano Melo Jr., já 

questionava em nossos dias do grupo 

de trabalho da resolução Conama de 

áreas contaminadas, a possibilidade do 

uso de dois tipos de extratores pela EPA 

3051A poderia produzir resultados 

diferentes? E a dúvida virou uma 

pergunta que não se calou. 

Além disso, em função do extenso 

uso de Água Régia (HCl:HNO  na 3

relação 3:1) em diversos trabalhos de 

geoquímica de solo publicados antes 

Figura 1) Resultados da extração de Co, Cr, Cu e Pb para a amostra NIST 2709 (San Joaquin). As barras indicam o
máximo e mínimo. Foram realizadas nove replicatas independentes

Área contaminada
com chumbo na Bahia
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estados com diferentes origens geológicas?

Nesse caso, a abordagem estatística aplicada será a 

regressão linear, conforme sugerem Miller & Miller (1993). A 

hipótese nula buscada para que dois métodos sejam 

considerados similares é que o coeficiente angular não difira 

de 1 e que o linear não difira de zero. Para isso, calculam-se 

dois intervalos de confiança para os respectivos coeficientes. 

O programa Excel® do pacote Office® da Microsoft realiza 

esse cálculo.

Em nenhuma das situações estudadas para as amostras 

do Mato Grosso do Sul, a hipótese nula foi aplicada (dados 

não apresentados). Ou seja, nenhum dos três métodos pode 

ser considerado estatisticamente similar no que diz respeito 

aos resultados de Pb, Cu, Co e Cr. Com relação aos solos do 

Paraná, ao contrário, encontraram-se similitudes estatísticas 

nos casos do Co, comparando-se, entre si, as duas extrações 

EPA (HNO  x ARI) e a extração ARI x AR, e no caso do Pb, 3

comparando a extração HNO  x AR (Figuras 2 e 3).3

Já foi demonstrado anteriormente que os três métodos 

de extração (HNO , ARI e AR) não produzem resultados 3

similares, mas a extração por AR geralmente produz 

resultados superiores. Vale a pena enfatizar os riscos de se 

utilizar dados obtidos pelos diferentes tipos de extração na 

determinação de Valores de Referência de Qualidade (VRQ). 

Dessa forma, a tabela 2 apresenta um esboço do que seriam 

os valores de VRQ calculados com base nas três extrações 

testadas. 

Inicialmente, observa-se que, independentemente do 

percentil, os valores de VRQ são mais elevados na extração 

AR, seguida da ARI e, por fim, da HNO , sendo que a diferença 3

é superior a 40 % entre o menor e maior valor. Outro ponto 

digno de nota são as discrepâncias observadas entre o VRQ e 

o Valor de Prevenção (VP), ou seja, VRQ > VP. Elas ocorrem 

para o Co, no caso do percentil 90, nas extrações ARI e AR, e 

para o Cu, no caso do percentil 75 para AR e do percentil 90 

para todas as extrações. 

Fica evidente que os métodos analisados não podem ser 

considerados similares. Porém, a Água Régia - usada pela 

Cetesb no estabelecimento do VRQ dos elementos Ag, Al, Ba, 

Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Zn e V para o estado de 

São Paulo - é o método de extração que produziu os maiores 

valores.

Pelo exposto, reforça-se a necessidade de se padronizar a 

abertura EPA 3051A por Água Régia Invertida para os 

elementos constantes da Resolução Conama 420/2009, 

excetuando o Hg. Caso contrário, o valor de 4,2 encontrado 

pelo leitor/analista fatalmente não será igual ao meu 4,2.
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 Mais interessante do que isso, 

porém, é constatar que essa diferença 

varia de acordo com a matriz, ou seja, 

com o tipo de solo. A amostra Frevo 1 

(Tabela 1), ao contrário da NIST 2709, 

apresenta resultados de AR significati-

vamente superiores ao do ARI para os 

elementos Cr, Co e Pb, e apenas os 

teores de Cu têm resultados similares 

entre as três metodologias. A amostra 

Frevo 2 (tabela 1) apresenta resultados 

de AR significativamente superiores 

aos do ARI para os elementos Cr, Co e 

Cu, mas não com respeito ao Pb. As 

duas variações da metodologia EPA 

3051A produzem resultados similares 

para todos os quatro elementos 

analisados somente para a amostra 

NIST 2709. Ou seja, não há um padrão 

nas diferenças encontradas entre os 

métodos.

Mas como será que os três métodos 

de extração seriam aplicadas em 

amostras de análise de rotina em 

car-se, de modo geral, que todas as três 

extrações testadas (HNO , ARI e AR) 3

têm seus resultados parcialmente 

coincidentes com o intervalo de valores 

de extração indicado no certificado da 

amostra, embora esses valores não 

sejam “certificados”. 

No entanto, utilizando-se da 

ferramenta estatística, no caso a análise 

de variância e o teste de Tukey para 

médias (P < 0,05), verifica-se que os 

métodos produzem resultados signifi-

cativamente diferentes (Tabela 1). 

Nesse contexto, vale observar que, no 

caso dos elementos Cr, Co e Pb, o 

método da AR e ARI produzem resulta-

dos similares. No entanto, para Cu, o 

mesmo não se verifica. E a extração 

com HNO , normalmente, produz 3

resultados significativamente menores 

que a AR, exceto no caso do Pb, único 

dos elementos analisados a apresentar 

resultados similares entre as três meto-

dologias.
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TABELA 1) TESTE DE MÉDIAS (TUKEY A 5%)
PARA OS RESULTADOS DA EXTRAÇÃO DE Co,
Cr, Cu E Pb PARA A AMOSTRA NIST 2709
(SAN JOAQUIN), FREVO 1 E FREVO 2

Letras diferentes na mesma linha indicam diferença
significativa pelo teste de Tukey (P< 0,05).
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TABELA 2) SIMULAÇÃO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DE QUALIDADE (VRQ) DOS ELEMENTOS Co, Cu, Cr E
Pb DOS SOLOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, CONSIDERANDO TRÊS FORMAS DE EXTRAÇÃO E OS
PERCENTIS 75 % E 90 %, E OS VALORES ORIENTADORES DA RESOLUÇÃO CONAMA 420/2009
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estados com diferentes origens geológicas?

Nesse caso, a abordagem estatística aplicada será a 

regressão linear, conforme sugerem Miller & Miller (1993). A 

hipótese nula buscada para que dois métodos sejam 

considerados similares é que o coeficiente angular não difira 

de 1 e que o linear não difira de zero. Para isso, calculam-se 

dois intervalos de confiança para os respectivos coeficientes. 

O programa Excel® do pacote Office® da Microsoft realiza 

esse cálculo.

Em nenhuma das situações estudadas para as amostras 

do Mato Grosso do Sul, a hipótese nula foi aplicada (dados 

não apresentados). Ou seja, nenhum dos três métodos pode 

ser considerado estatisticamente similar no que diz respeito 

aos resultados de Pb, Cu, Co e Cr. Com relação aos solos do 

Paraná, ao contrário, encontraram-se similitudes estatísticas 

nos casos do Co, comparando-se, entre si, as duas extrações 

EPA (HNO  x ARI) e a extração ARI x AR, e no caso do Pb, 3

comparando a extração HNO  x AR (Figuras 2 e 3).3

Já foi demonstrado anteriormente que os três métodos 

de extração (HNO , ARI e AR) não produzem resultados 3

similares, mas a extração por AR geralmente produz 

resultados superiores. Vale a pena enfatizar os riscos de se 

utilizar dados obtidos pelos diferentes tipos de extração na 

determinação de Valores de Referência de Qualidade (VRQ). 

Dessa forma, a tabela 2 apresenta um esboço do que seriam 

os valores de VRQ calculados com base nas três extrações 

testadas. 

Inicialmente, observa-se que, independentemente do 

percentil, os valores de VRQ são mais elevados na extração 

AR, seguida da ARI e, por fim, da HNO , sendo que a diferença 3

é superior a 40 % entre o menor e maior valor. Outro ponto 

digno de nota são as discrepâncias observadas entre o VRQ e 

o Valor de Prevenção (VP), ou seja, VRQ > VP. Elas ocorrem 

para o Co, no caso do percentil 90, nas extrações ARI e AR, e 

para o Cu, no caso do percentil 75 para AR e do percentil 90 

para todas as extrações. 

Fica evidente que os métodos analisados não podem ser 

considerados similares. Porém, a Água Régia - usada pela 

Cetesb no estabelecimento do VRQ dos elementos Ag, Al, Ba, 

Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Zn e V para o estado de 

São Paulo - é o método de extração que produziu os maiores 

valores.

Pelo exposto, reforça-se a necessidade de se padronizar a 

abertura EPA 3051A por Água Régia Invertida para os 

elementos constantes da Resolução Conama 420/2009, 

excetuando o Hg. Caso contrário, o valor de 4,2 encontrado 

pelo leitor/analista fatalmente não será igual ao meu 4,2.

25JANEIRO - ABRIL 2013

 Daniel Vidal Pérez (daniel@cnps.embrapa.br) é pesquisador da Embrapa Solos, Fernanda Tourinho Santos (fernandatourinho@hotmail.com) é pesquisadora 
do Instituto de Química da UFRJ e  Antonio Carlos Saraiva da Costa (acscosta@uem.br.) é professor da Universidade Estadual de Maringá.

ALLOWAY, B.J. Heavy metals in soils. 3.ed. Springer: Dordrecht (Germany). 613p. 2012.

CETESB. Relatório de estabelecimento de valores orientadores para solos e águas subterrâneas no estado de São Paulo. CETESB: São Paulo. p.45, 2001.

KOT, A.; NAMIESNIK, J. The role of speciation in analytical chemistry. Trends in Analytical Chemistry, v.19, n.2/3, p.69-79. 2000.

MILLER, J.C., J.N. MILLER. Statistics for analytical chemistry. 3.ed. Ellis Horwood, Chichester (UK). 233p. 1993.

QUEVAUVILLER, Ph. Operationally defined extraction procedures for soil and sediment analysis. I. Standardization. Trends in Anal. Chem., v.17, n.5, p.289-298. 1998.

SCANCAR, J.; MILACIC, R.; STRAZAR, M.; BURICA, O. Total metal concentrations and partioning of Cd, Cr, Cu, Fe, Ni and Zn in sewage sludge. The Science of the Total Environment, v.250, p.9-19, 2000.Figura 3) Gráfico de regressão entre o Co extraído por HNO  e por Água Régia (AR), e Água Régia Invertida (ARI)3

para solos do estado do Mato Grosso do Sul (n= 153) e do Paraná (n = 38)

Figura 2) Gráfico de regressão entre o Pb extraído por HNO  e o Pb extraído por Água Régia (AR) e Água Régia3
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 Mais interessante do que isso, 

porém, é constatar que essa diferença 

varia de acordo com a matriz, ou seja, 

com o tipo de solo. A amostra Frevo 1 

(Tabela 1), ao contrário da NIST 2709, 

apresenta resultados de AR significati-

vamente superiores ao do ARI para os 

elementos Cr, Co e Pb, e apenas os 

teores de Cu têm resultados similares 

entre as três metodologias. A amostra 

Frevo 2 (tabela 1) apresenta resultados 

de AR significativamente superiores 

aos do ARI para os elementos Cr, Co e 

Cu, mas não com respeito ao Pb. As 

duas variações da metodologia EPA 

3051A produzem resultados similares 

para todos os quatro elementos 

analisados somente para a amostra 

NIST 2709. Ou seja, não há um padrão 

nas diferenças encontradas entre os 

métodos.

Mas como será que os três métodos 

de extração seriam aplicadas em 

amostras de análise de rotina em 

car-se, de modo geral, que todas as três 

extrações testadas (HNO , ARI e AR) 3

têm seus resultados parcialmente 

coincidentes com o intervalo de valores 

de extração indicado no certificado da 

amostra, embora esses valores não 

sejam “certificados”. 

No entanto, utilizando-se da 

ferramenta estatística, no caso a análise 

de variância e o teste de Tukey para 

médias (P < 0,05), verifica-se que os 

métodos produzem resultados signifi-

cativamente diferentes (Tabela 1). 

Nesse contexto, vale observar que, no 

caso dos elementos Cr, Co e Pb, o 

método da AR e ARI produzem resulta-

dos similares. No entanto, para Cu, o 

mesmo não se verifica. E a extração 

com HNO , normalmente, produz 3

resultados significativamente menores 

que a AR, exceto no caso do Pb, único 

dos elementos analisados a apresentar 

resultados similares entre as três meto-

dologias.
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TABELA 1) TESTE DE MÉDIAS (TUKEY A 5%)
PARA OS RESULTADOS DA EXTRAÇÃO DE Co,
Cr, Cu E Pb PARA A AMOSTRA NIST 2709
(SAN JOAQUIN), FREVO 1 E FREVO 2

Letras diferentes na mesma linha indicam diferença
significativa pelo teste de Tukey (P< 0,05).
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TABELA 2) SIMULAÇÃO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DE QUALIDADE (VRQ) DOS ELEMENTOS Co, Cu, Cr E
Pb DOS SOLOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, CONSIDERANDO TRÊS FORMAS DE EXTRAÇÃO E OS
PERCENTIS 75 % E 90 %, E OS VALORES ORIENTADORES DA RESOLUÇÃO CONAMA 420/2009
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ente da Holanda (VROM) publicou uma 

proposta de valores orientadores 

denominados de STI (“Streefwaarde” - 

referência, “Toetsingswaarde” - alerta e 

“Interventiewaarde”- intervenção), 

estabelecendo três níveis de qualidade 

para o solo: valor de referência, que 

indica o nível de qualidade para “solo 

limpo”, atendendo ao conceito de 

multifuncionalidade; valor de alerta, 

que representa a média entre o valor de 

referência e o valor de intervenção, 

indicando uma alteração das proprie-

dades funcionais do solo e o valor de 

intervenção, que indica o limite de 

qualidade acima do qual existe risco à 

saúde humana e ao ambiente (VROM, 

1994). Desde então, a lista de valores 

orientadores tem sido atualizada perio-

dicamente, sendo a última ocorrida em 

outubro de 2008 (VROM, 2008).

A Cetesb - Companhia Ambiental 

do Estado de São Paulo- vem propondo 

Valores Orientadores desde 1995, com 

base na metodologia holandesa, sendo 

que os primeiros foram publicados em 

2001, por meio de relatório que apre-

senta as metodologias utilizadas e a 

lista de Valores de Referência de Quali-

dade, Alerta e Intervenção (Cetesb, 

2001). A lista dos valores para solo e 

água subterrânea de 34 substâncias foi 

 Valor de Referência de Qualidade 

(VRQ): é a concentração de determina-

da substância no solo ou na água 

subterrânea, que define a qualidade 

natural do solo.

 Valor de Prevenção (VP): é a con-

centração de determinada substância 

no solo, acima da qual podem ocorrer 

alterações da qualidade do solo quanto 

as suas funções principais.

 Valor de Investigação (VI): é a 

concentração de determinada substân-

cia no solo ou na água subterrânea, 

acima da qual existem riscos potencia-

is, diretos ou indiretos, à saúde huma-

na, considerando um cenário de expo-

sição padronizado.

Os VRQs foram definidos a partir de 

interpretação estatística dos resultados 

das análises laboratoriais de amostras 

de solo e estabelecidos com base no 

percentil 75. Para sua determinação, foi 

considerado apenas o grupo de subs-

tâncias inorgânicas (metais e ametais) 

que se encontram naturalmente pre-

sentes em função dos processos de 

formação de solo. Foram definidos a 

partir da avaliação das características 

de 13 tipos de solos paulistas em locais 

que ainda conservavam  condições 

mais próximas das naturais, ou seja, 

sem impactos significativos decorren-

tes das atividades antrópicas (Cetesc, 

2001).

Entre as propostas sugeridas para o 

aprimoramento do trabalho de estabe-

lecimento de VRQ para o estado de São 

Paulo discutidas no II Seminário Inter-

nacional sobre Qualidade de Solos e 

Águas Subterrâneas, realizado na 

Cetesb em 2000 (Cetesb, 2001), estava 

a necessidade de conhecer a qualidade 

ambiental dos solos agrícolas e urba-

nos do estado. 

Em 2003, a Cetesb iniciou estudos 

regionais, por Unidade de Gerencia-

mento de Recursos Hídricos – UGRHI, 

incluindo os solos de áreas agrícolas, 

que somam 76,2 % do território do 

estado (IEA, 2006).

A metodologia utilizada para deter-

minação da qualidade do solo é similar 

ao do VRQ, na qual foi realizada a 

interpretação estatística dos resultados 

de análises químicas de amostras 

superficiais de solos. As amostras 

coletadas foram selecionadas a partir 

matriz quadricular de 15 km x 15 km, 

baseada na projeção cartográfica 

Universal Transverse Mercator – UTM, 

em número de três em cada quadricula, 

considerando-se tipos pedológicos 

predominantes e uso e ocupação do 

solo,  fragmentos de mata e cultivo 

agrícola.  

Em 2008, foi publicado o relatório 

'Valores da Condição de Qualidade dos 

Solos da Bacia Hidrográfica do Alto 

Tietê – UGRHI 6 e da Região Metropoli-

tana de São Paulo – RMSP' (Cetesb, 

2008). Nesse estudo foram coletadas 

108 amostras de solos, nas quais foram 

determinados 25 elementos metais e 

ametais, 16 pesticidas organoclorados 

O solo é considerado um recurso 

valioso por cumprir as funções de 

“servir como meio básico para a sus-

tentação da vida e de habitat para 

pessoas, animais, plantas e outros 

organismos vivos; manter o ciclo da 

água e dos nutrientes; servir como 

meio para a produção de alimentos e 

outros bens primários de consumo; 

agir como filtro natural, tampão e meio 

de adsorção, degradação e transforma-

ção de substâncias químicas e organis-

mos; proteger as águas superficiais e 

subterrâneas; servir como fonte de 

informação quanto ao patrimônio 

natural, histórico e cultural; constituir 

fonte de recursos minerais e servir 

como meio básico para a ocupação 

territorial, práticas recreativas e propi-

ciar outros usos públicos e econômi-

cos” segundo o estabelecido na Reso-

lução 420/2009 pelo Conama- Conse-

lho Nacional do Meio Ambiente do 

Ministério do Meio Ambiente legiti-

mando a importância da proteção 

desse meio para a sociedade brasileira.

Proteger as funções do solo já era 

objeto da legislação da Holanda em 

1987, quando foi promulgada a Lei de 

Proteção do Solo “Soil Protection Act” 

(VROM, 1988). Em 1994, o Ministério da 

Habitação, Planejamento e Meio Ambi-

Mara Magalhães Gaeta Lemos, Elaine Cristina Ruby, Rosangela Pacini Modesto, Claudio Luis Dias,
Dorothy Carmen Pinoti Casarini, Fabiano Fernandes Toffoli e Márcia Sayuri Ohba

VALORES DE REFERÊNCIA DE
QUALIDADE DE SOLO DO ESTADO DE

SÃO PAULO

aprovada pela Decisão de Diretoria da 

Cetesb 014/01/E e publicada no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo em 26 de 

julho de 2001. Desde sua da publica-

ção, esses Valores são utilizados no 

gerenciamento de áreas contaminadas 

e em normas técnicas e legislações 

estaduais e federais.

Em 2005, foi publicada no Diário 

Oficial do estado a Decisão de Diretoria 

195/2005/E que contém a nova lista de 

Valores Orientadores para solo (refe-

rência de qualidade, prevenção e 

intervenção) e água subterrânea (inter-

venção) para 80 substâncias (Ce-

tesb,2005)

Esses valores hoje estão contidos 

na Resolução Conama nº 420/09 e Lei 

Estadual nº 13.577/09, de proteção do 

solo e gerenciamento das áreas conta-

minadas, e definidos como:
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ente da Holanda (VROM) publicou uma 

proposta de valores orientadores 

denominados de STI (“Streefwaarde” - 

referência, “Toetsingswaarde” - alerta e 

“Interventiewaarde”- intervenção), 

estabelecendo três níveis de qualidade 

para o solo: valor de referência, que 

indica o nível de qualidade para “solo 

limpo”, atendendo ao conceito de 

multifuncionalidade; valor de alerta, 

que representa a média entre o valor de 

referência e o valor de intervenção, 

indicando uma alteração das proprie-

dades funcionais do solo e o valor de 

intervenção, que indica o limite de 

qualidade acima do qual existe risco à 

saúde humana e ao ambiente (VROM, 

1994). Desde então, a lista de valores 

orientadores tem sido atualizada perio-

dicamente, sendo a última ocorrida em 

outubro de 2008 (VROM, 2008).

A Cetesb - Companhia Ambiental 

do Estado de São Paulo- vem propondo 

Valores Orientadores desde 1995, com 

base na metodologia holandesa, sendo 

que os primeiros foram publicados em 

2001, por meio de relatório que apre-

senta as metodologias utilizadas e a 

lista de Valores de Referência de Quali-

dade, Alerta e Intervenção (Cetesb, 

2001). A lista dos valores para solo e 

água subterrânea de 34 substâncias foi 

 Valor de Referência de Qualidade 

(VRQ): é a concentração de determina-

da substância no solo ou na água 

subterrânea, que define a qualidade 

natural do solo.

 Valor de Prevenção (VP): é a con-

centração de determinada substância 

no solo, acima da qual podem ocorrer 

alterações da qualidade do solo quanto 

as suas funções principais.

 Valor de Investigação (VI): é a 

concentração de determinada substân-

cia no solo ou na água subterrânea, 

acima da qual existem riscos potencia-

is, diretos ou indiretos, à saúde huma-

na, considerando um cenário de expo-

sição padronizado.

Os VRQs foram definidos a partir de 

interpretação estatística dos resultados 

das análises laboratoriais de amostras 

de solo e estabelecidos com base no 

percentil 75. Para sua determinação, foi 

considerado apenas o grupo de subs-

tâncias inorgânicas (metais e ametais) 

que se encontram naturalmente pre-

sentes em função dos processos de 

formação de solo. Foram definidos a 

partir da avaliação das características 

de 13 tipos de solos paulistas em locais 

que ainda conservavam  condições 

mais próximas das naturais, ou seja, 

sem impactos significativos decorren-

tes das atividades antrópicas (Cetesc, 

2001).

Entre as propostas sugeridas para o 

aprimoramento do trabalho de estabe-

lecimento de VRQ para o estado de São 

Paulo discutidas no II Seminário Inter-

nacional sobre Qualidade de Solos e 

Águas Subterrâneas, realizado na 

Cetesb em 2000 (Cetesb, 2001), estava 

a necessidade de conhecer a qualidade 

ambiental dos solos agrícolas e urba-

nos do estado. 

Em 2003, a Cetesb iniciou estudos 

regionais, por Unidade de Gerencia-

mento de Recursos Hídricos – UGRHI, 

incluindo os solos de áreas agrícolas, 

que somam 76,2 % do território do 

estado (IEA, 2006).

A metodologia utilizada para deter-

minação da qualidade do solo é similar 

ao do VRQ, na qual foi realizada a 

interpretação estatística dos resultados 

de análises químicas de amostras 

superficiais de solos. As amostras 

coletadas foram selecionadas a partir 

matriz quadricular de 15 km x 15 km, 

baseada na projeção cartográfica 

Universal Transverse Mercator – UTM, 

em número de três em cada quadricula, 

considerando-se tipos pedológicos 

predominantes e uso e ocupação do 

solo,  fragmentos de mata e cultivo 

agrícola.  

Em 2008, foi publicado o relatório 

'Valores da Condição de Qualidade dos 

Solos da Bacia Hidrográfica do Alto 

Tietê – UGRHI 6 e da Região Metropoli-

tana de São Paulo – RMSP' (Cetesb, 

2008). Nesse estudo foram coletadas 

108 amostras de solos, nas quais foram 

determinados 25 elementos metais e 

ametais, 16 pesticidas organoclorados 

O solo é considerado um recurso 

valioso por cumprir as funções de 

“servir como meio básico para a sus-

tentação da vida e de habitat para 

pessoas, animais, plantas e outros 

organismos vivos; manter o ciclo da 

água e dos nutrientes; servir como 

meio para a produção de alimentos e 

outros bens primários de consumo; 

agir como filtro natural, tampão e meio 

de adsorção, degradação e transforma-

ção de substâncias químicas e organis-

mos; proteger as águas superficiais e 

subterrâneas; servir como fonte de 

informação quanto ao patrimônio 

natural, histórico e cultural; constituir 

fonte de recursos minerais e servir 

como meio básico para a ocupação 

territorial, práticas recreativas e propi-

ciar outros usos públicos e econômi-

cos” segundo o estabelecido na Reso-

lução 420/2009 pelo Conama- Conse-

lho Nacional do Meio Ambiente do 

Ministério do Meio Ambiente legiti-

mando a importância da proteção 

desse meio para a sociedade brasileira.

Proteger as funções do solo já era 

objeto da legislação da Holanda em 

1987, quando foi promulgada a Lei de 

Proteção do Solo “Soil Protection Act” 

(VROM, 1988). Em 1994, o Ministério da 

Habitação, Planejamento e Meio Ambi-
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e 15 hidrocarbonetos poliaromáticos. 

Os resultados mostraram que a ocor-

rência de valores anômalos foram 

inferiores a 5 % do total de resultados. 

Esse fato permitiu a publicação de uma 

lista de Valores de Condição de Quali-

dade da UGRHI-6 para 25 elementos 

(Tabela 1).

O projeto de avaliação da qualidade 

dos solos da Unidade de Gerenciamen-

to de Recurso Hídricos – UGRHI 5 foi 

iniciado em 2007, nas bacias dos rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Esta é 

uma região tradicionalmente agrícola, 

canavieira e cafeeira e que se transfor-

mou nas últimas décadas em um dos 

principais pólos industriais do país. O 

resultado desse trabalho está previsto 

para publicação em 2013.

Os resultados desses estudos 

regionais apresentaram-se surpreen-

dentes, pois os resultados dos elemen-

tos metais e ametais foram inferiores 

aos Valores Orientadores de Prevenção 

(VP), quando se esperava valores mais 

elevados. Na UGRHI-6, uma das 

regiões mais impactadas do Estado, a 

maioria dos elementos determinados, 

metais e ametais, foram inferiores aos 

VP sendo que 33,3 % das amostras 

ultrapassaram os VP para o total das 

substâncias orgânicas e inorgânicas 

determinadas; e 10,4 % estiveram 

acima dos Valores de Investigação 

Agrícola.  Das 108 amostras, foram 

detectados pesticidas organoclorados 

em 32 amostras perfazendo 29,6 % do 

total, sendo 24 de área agrícola e nove 

de fragmentos de mata. O DDT e seus 

isômeros destacaram-se, sendo 

encontrados em 22 amostras (20 % do 

total), das quais 17 são de áreas agríco-

las e cinco de fragmentos de mata 

(LEMOS et al., 2008). 

Para a UGRHI-5, solos em sua 

maioria de uso agrícola, os resultados 

até agora encontrados têm demonstra-

do concentrações de metais e ametais 

abaixo dos valores naturais dos solos 

paulistas estabelecidos nos Valores de 

Referência de Qualidade. De 28 pontos 

amostrais localizados em áreas sob 

cultivo de cana-de-açúcar, somente 

três apresentaram concentrações 

acima dos VPs, sendo um para Co, Cu, 

Cr, Ni, antraceno e naftaleno, um para 

Co e Cu e outro para endrin e naftaleno 

(RUBY et al., 2009).

Os estudos da condição de qualida-

de do solo indicam que os solos agríco-

las nas regiões estudadas não apresen-

tam comprometimento de sua qualida-

de, com relação às substâncias avalia-

das. As desconformidades observadas 

foram pontuais, não indicando quais-

quer tendências de alteração das 

concentrações das substâncias analisa-

das.

TABELA 1) VALORES DE REFERÊNCIA DE
QUALIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO (VRQ)
E VALORES DE QUALIDADE DOS SOLOS DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ E DA
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (VCQ )6

SUBSTÂNCIA
-1(mg Kg  peso seco)

Alumínio

Antimônio
Arsênio

Bário

Berílio
Boro

Cádmio
Cálcio

Chumbo
Cianetos
Cobalto

Cobre

Cromo

Ferro
Magnésio
Mercúrio

Molibdênio
Níquel

Potássio
Prata

Selênio
Sódio

Titânio
Vanádio

Zinco

VRQ

-

<0,5
3,5
75

-
-

<0,5
-

17
-

13
35

40

-
-

0,05
<4,0

13
-

0,25
0,25

-

-
275
60

VCQ6

a43.350
m32.900

0,65
4,35

a78
m31

0,45
35

<0,1
a4.675

m247
28

<3,0
<5,0

a40
m13
a41
m

27
31.900

684
0,06
<4,0
5,7
815

<2,0
<0,20

a67
m36

306
57

a62
m26

a - uso agrícola; m - fragmentos de mata
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TEORES
ORIENTADORES DE QUALIDADE
DO SOLO EM ESTADOS DO NORDESTE

 Embora o solo seja imprescin-

dível como recurso para produção de 

alimentos e fibras e como amortizador 

da contaminação para outros setores 

da biosfera, há poucas décadas a 

necessidade de estudos mais amplos e 

legislação específica para sua proteção 

- como as existentes para água e ar  até 

então - passou a ser uma preocupação 

da sociedade e dos órgãos ligados ao 

ambiente. 

No caso do Brasil, a primeira norma-

tiva do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (Conama) relacionada direta-

mente à regulamentação da entrada de 

resíduos potencialmente contaminan-

tes do solo é datada de 2002 e referia-se 

à disposição final dos resíduos sólidos 

urbanos. Antes disso, existia um decre-

to de lei que regulamentava as polui-

ções do ar, das águas e do solo, de 

1975, entretanto, com pouca utilidade 

prática, visto que não estabelecia 

limites de emissão de contaminantes. 

Em 2001, a Companhia Ambiental 

do Estado de São Paulo (Cetesb) publi-

cou a primeira lista de valores orienta-

dores para solos e águas subterrâneas 

para o estado de São Paulo, atualizan-

do-a quatro anos depois (Cetesb, 

2005). A Cetesb foi a pioneira ao legiti-

mar uma preocupação crescente da 

sociedade com a qualidade deste 

recurso. Baseado no trabalho da 

Cetesb, o Conama dotou o país de sua 

primeira legislação específica para a 

proteção do solo. A Resolução Conama 

420/2009, dispõe sobre os critérios e 

valores orientadores de qualidade do 

solo quanto à presença de substâncias 

químicas (Conama, 2009). Leiam-se, 

neste caso, os elementos inorgânicos - 

que, apesar das restrições e limitações 

a terminologia, e na ausência de termo 

consensual, denominaremos generica-

mente de metais pesados - e as subs-

tâncias orgânicas.

VALORES ORIENTADORES

Em todo o mundo, utilizam-se 

várias listas orientadoras que, apesar 

das diferentes nomenclaturas, foram 

desenvolvidas com a mesma finalida-

de: indicar valores preestabelecidos 

que permitam inferir a ausência de 

contaminação ou estimar o nível dela 

em solos. Para tanto, são estabelecidas 

faixas de valores indicativos das dife-

rentes condições do metal nos solos e 

os valores-limites de cada faixa desig-

Área de experimento de fitoextração em
área contaminada com chumbo. A área sem
vegetação tem mais de 1000 mg/kg do metal,
o que impediu o crescimento de plantas Er
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entais competentes dos estados e do 

Distrito Federal indicassem seus VRQs 

para os metais pesados em solos. Em 

dezembro de 2013, portanto, esse 

prazo inicial estará vencido. O termo 

VRQ não se aplica às substâncias 

orgânicas, visto que elas não ocorrem 

naturalmente em solos. Sua simples 

detecção é suficiente para caracterizar 

contaminação. 

Embora a Resolução 420/2009 seja 

considerada um marco para a proteção 

do solo no país, visto que pela primeira 

vez tivemos uma regulação nacional 

para avaliação e monitoramento de 

solos potencialmente contaminados, 

até o momento, apenas os estados de 

São Paulo (Cetesb, 2005) e Minas 

Gerais (Copam, 2011) cumpriram o que 

foi determinado pela legislação. Tais  

iniciativas, que deveriam partir dos 

órgãos ambientais, conforme indicado 

na Resolução do Conama 420, têm, na 

maioria dos casos, sido levantadas por 

pesquisadores em Ciência do Solo de 

instituições públicas. 

Algumas vezes, percebemos des-

conhecimento dos órgãos estaduais 

sobre a resolução e/ou o prazo para 

efetivação. Faz-se necessário, portanto, 

que essas iniciativas sejam capitanea-

das pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) no sentido de alertar os estados 

para a importância da Resolução e de 

sua aplicação. A própria publicação do 

boletim da Sociedade Brasileira de 

Ciência do Solo sobre o tema tem por 

finalidade, além de contribuir para o 

debate, destacar a importância da 

Resolução para o monitoramento da 

qualidade do solo no que tange à 

contaminação e incentivar que mais 

estados se empenhem na sua obten-

ção.

nados de valores orientadores de 

qualidade. 

A legislação brasileira estabelece 

três valores orientadores distintos: 

Valor de Referência de Qualidade 

(VRQ), Valor de Prevenção (VP) e Valor 

de Investigação (VI) (Conama, 2009). O 

VRQ para cada metal é baseado na 

análise do solo sob condição natural 

(sem nenhuma ou com a mínima 

interferência antrópica), enquanto que 

o VP e o VI são determinados em 

avaliação da análise de risco. 

A determinação dos teores naturais, 

em cada unidade da federação é o 

primeiro passo para a definição dos 

VRQs, essencial para a construção de 

uma legislação voltada ao monitora-

mento e à intervenção legal, condizente 

com a realidade local. Nesse sentido, a 

Resolução estabeleceu um período de 

quatro anos para que os órgãos ambi-

Figura 1) Coleção de Solos de Referência de Pernambuco, base para a determinação dos valores de referência de qualidade para os solos
do estado
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Pernambuco

São Paulo

Minas Gerais

VP 

As

0,6

3,50

8

15

Cd

0,68

<0,5

<0,4

1,3

Ba

84

75

93

150

Co

3,5

13

6,0

25

Cr

35

40

75

75

Cu

5

35

49

60

Ni

8,5

13

21,5

30

Pb

12

17

19,5

72

Sb

0,1

<0,5

0,5

2,00

Se

0,4

0,25

0,5

5,00

V

22

275

129

-

Zn

34,5

60

46,5

300

Hg

116

50

50

500

-1mg kg
1µg k-

Quadro 1) Valores de referência de qualidade  para alguns metais em solos dos estados de Pernambuco
(baseado em Biondi, 2010), São Paulo (Cetesb, 2005) e Minas Gerais (COPAM, 2011) e valores orientadores
de prevenção (VP) segundo Conama (2009)

anômalos de metais pesados, utilizan-

do a ferramenta box-plot e a aplicação 

do percentil 75 % sobre os dados 

remanescentes.

Uma análise comparativa dos 

resultados obtidos em Pernambuco 

com os de estados do Sudeste (Qua-

dro 1) demonstra que existem claras 

diferenças regionais que atestam a 

necessidade de uma legislação cons-

truída em base local. Os solos de 

Pernambuco apresentam teores mais 

baixos de metais quando comparados 

com os de  São Paulo e Minas Gerais, 

exceção feita à Hg e Ba, em relação a 

São Paulo. Essas diferenças se devem, 

provavelmente, à riqueza dos metais 

no material de origem dos solos e a 

processos pedogenéticos que alteram 

suas concentrações, embora esta 

relação não possa ser facilmente 

estabelecida.

 Teores mais elevados de Hg em 

solos de Pernambuco, por sua vez, 

podem ser indicativos de diferenças na 

extração e/ou determinação deste 

elemento. Ao contrário de São Paulo e 

Minas Gerais, que procederam à extra-

ção de Hg em sistema aberto (3050b), a 

determinação de Hg nos solos de 

Pernambuco utilizou sistema fechado 

(3051A), o que pode reduzir perdas por 

volatilização e, consequentemente, 

eleva o VRQ. Outra observação impor-

tante é que, em geral, Minas Gerais 

apresenta VRQs sensivelmente mais 

elevados que outros estados. No caso 

do Cr, por exemplo, a resolução estadu-

al adotou como VRQ o VP de Conama 

(2009), visto que os teores desse metal 

foram mais elevados que este. 

Um caso particular para Pernambu-

co refere-se ao Arquipélago de Fernan-

do de Noronha. O complexo turístico-

ecológico abriga um Distrito Estadual 

administrado pelo Governo do estado, 

uma área de proteção ambiental e o 

Parque Nacional Marinho, sob jurisdi-

ção do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio). A formação geológica com-

posta por rochas básicas e ultrabásicas 

dessas ilhas reflete-se em teores de 

metais, em sua maioria, mais elevados 

que os encontrados nos solos da 

porção continental de Pernambuco. 

Para os metais Ba, Cr, Ni e Sb, por 

exemplo, os VRQs calculados são 

muitos superiores aos VPs da Resolu-

ção 420/2009 e, no caso do Ba, Cr e Sb, 

chegam a superar os VIs para o cenário 

agrícola. 

SITUAÇÃO NO NORDESTE

Em relação ao Nordeste, em Per-

nambuco, esses valores serão imple-

mentados na forma da lei pelo CPRH 

(Agência Estadual de Meio Ambiente), 

em convênio com a UFRPE, em 2013. 

Nosso grupo de pesquisa tem desen-

volvido iniciativa semelhante para os 

estados da Paraíba, em parceria com o 

professor Adailson Pereira de Souza 

(UFPB), Rio Grande do Norte e Alagoas. 

Contatos iniciais com os órgãos ambi-

entais desses estados foram efetivados 

visando aos convênios necessários à 

utilização dos dados pelas respectivas 

agências. 

Os VRQs em Pernambuco foram 

determinados a partir dos dados de 

uma tese de doutorado defendida no 

Programa de Pós-graduação em Ciên-

cia do Solo da UFRPE, intitulada Teores 

naturais de metais pesados em solos 

de referência de Pernambuco (Biondi, 

2010). Resultados desse trabalho 

encontram-se disponíveis também na 

forma de artigos (Biondi et al., 2010; 

Biondi et al., 2011). 

Devido à sua formação derivada de 

vulcanismo básico, o Arquipélago de 

Fernando de Noronha, pertencente à 

Pernambuco, teve seus teores avalia-

dos separadamente. Estes valores 

foram produto de uma tese de douto-

rado no mesmo Programa (Fabrício 

Neta, 2012). Todos as determinações 

foram efetuadas em ICP-OES ou AA 

(chama ou geração de hidretos) a 

partir de extratos da digestão 3051A 

(USEPA, 1998), sendo os VRQs calcu-

lados após eliminação dos teores 

“A DETERMINAÇÃO DOS
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E À INTERVENÇÃO LEGAL,
CONDIZENTE COM A
REALIDADE LOCAL.”
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entais competentes dos estados e do 

Distrito Federal indicassem seus VRQs 

para os metais pesados em solos. Em 

dezembro de 2013, portanto, esse 

prazo inicial estará vencido. O termo 

VRQ não se aplica às substâncias 

orgânicas, visto que elas não ocorrem 

naturalmente em solos. Sua simples 

detecção é suficiente para caracterizar 

contaminação. 

Embora a Resolução 420/2009 seja 

considerada um marco para a proteção 

do solo no país, visto que pela primeira 

vez tivemos uma regulação nacional 

para avaliação e monitoramento de 

solos potencialmente contaminados, 

até o momento, apenas os estados de 

São Paulo (Cetesb, 2005) e Minas 

Gerais (Copam, 2011) cumpriram o que 

foi determinado pela legislação. Tais  

iniciativas, que deveriam partir dos 

órgãos ambientais, conforme indicado 

na Resolução do Conama 420, têm, na 

maioria dos casos, sido levantadas por 

pesquisadores em Ciência do Solo de 

instituições públicas. 

Algumas vezes, percebemos des-

conhecimento dos órgãos estaduais 

sobre a resolução e/ou o prazo para 

efetivação. Faz-se necessário, portanto, 

que essas iniciativas sejam capitanea-

das pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) no sentido de alertar os estados 

para a importância da Resolução e de 

sua aplicação. A própria publicação do 

boletim da Sociedade Brasileira de 

Ciência do Solo sobre o tema tem por 

finalidade, além de contribuir para o 

debate, destacar a importância da 

Resolução para o monitoramento da 

qualidade do solo no que tange à 

contaminação e incentivar que mais 

estados se empenhem na sua obten-

ção.

nados de valores orientadores de 

qualidade. 

A legislação brasileira estabelece 

três valores orientadores distintos: 

Valor de Referência de Qualidade 

(VRQ), Valor de Prevenção (VP) e Valor 

de Investigação (VI) (Conama, 2009). O 

VRQ para cada metal é baseado na 

análise do solo sob condição natural 

(sem nenhuma ou com a mínima 

interferência antrópica), enquanto que 

o VP e o VI são determinados em 

avaliação da análise de risco. 

A determinação dos teores naturais, 

em cada unidade da federação é o 

primeiro passo para a definição dos 

VRQs, essencial para a construção de 

uma legislação voltada ao monitora-

mento e à intervenção legal, condizente 

com a realidade local. Nesse sentido, a 

Resolução estabeleceu um período de 

quatro anos para que os órgãos ambi-

Figura 1) Coleção de Solos de Referência de Pernambuco, base para a determinação dos valores de referência de qualidade para os solos
do estado
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Pernambuco

São Paulo

Minas Gerais

VP 

As

0,6

3,50

8

15

Cd

0,68

<0,5

<0,4

1,3

Ba

84

75

93

150

Co

3,5

13

6,0

25

Cr

35

40

75

75

Cu

5

35

49

60

Ni

8,5

13

21,5

30

Pb

12

17

19,5

72

Sb

0,1

<0,5

0,5

2,00

Se

0,4

0,25

0,5

5,00

V

22

275

129

-

Zn

34,5

60

46,5

300

Hg

116

50

50

500

-1mg kg
1µg k-

Quadro 1) Valores de referência de qualidade  para alguns metais em solos dos estados de Pernambuco
(baseado em Biondi, 2010), São Paulo (Cetesb, 2005) e Minas Gerais (COPAM, 2011) e valores orientadores
de prevenção (VP) segundo Conama (2009)

anômalos de metais pesados, utilizan-

do a ferramenta box-plot e a aplicação 

do percentil 75 % sobre os dados 

remanescentes.

Uma análise comparativa dos 

resultados obtidos em Pernambuco 

com os de estados do Sudeste (Qua-

dro 1) demonstra que existem claras 

diferenças regionais que atestam a 

necessidade de uma legislação cons-

truída em base local. Os solos de 

Pernambuco apresentam teores mais 

baixos de metais quando comparados 

com os de  São Paulo e Minas Gerais, 

exceção feita à Hg e Ba, em relação a 

São Paulo. Essas diferenças se devem, 

provavelmente, à riqueza dos metais 

no material de origem dos solos e a 

processos pedogenéticos que alteram 

suas concentrações, embora esta 

relação não possa ser facilmente 

estabelecida.

 Teores mais elevados de Hg em 

solos de Pernambuco, por sua vez, 

podem ser indicativos de diferenças na 

extração e/ou determinação deste 

elemento. Ao contrário de São Paulo e 

Minas Gerais, que procederam à extra-

ção de Hg em sistema aberto (3050b), a 

determinação de Hg nos solos de 

Pernambuco utilizou sistema fechado 

(3051A), o que pode reduzir perdas por 

volatilização e, consequentemente, 

eleva o VRQ. Outra observação impor-

tante é que, em geral, Minas Gerais 

apresenta VRQs sensivelmente mais 

elevados que outros estados. No caso 

do Cr, por exemplo, a resolução estadu-

al adotou como VRQ o VP de Conama 

(2009), visto que os teores desse metal 

foram mais elevados que este. 

Um caso particular para Pernambu-

co refere-se ao Arquipélago de Fernan-

do de Noronha. O complexo turístico-

ecológico abriga um Distrito Estadual 

administrado pelo Governo do estado, 

uma área de proteção ambiental e o 

Parque Nacional Marinho, sob jurisdi-

ção do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio). A formação geológica com-

posta por rochas básicas e ultrabásicas 

dessas ilhas reflete-se em teores de 

metais, em sua maioria, mais elevados 

que os encontrados nos solos da 

porção continental de Pernambuco. 

Para os metais Ba, Cr, Ni e Sb, por 

exemplo, os VRQs calculados são 

muitos superiores aos VPs da Resolu-

ção 420/2009 e, no caso do Ba, Cr e Sb, 

chegam a superar os VIs para o cenário 

agrícola. 

SITUAÇÃO NO NORDESTE

Em relação ao Nordeste, em Per-

nambuco, esses valores serão imple-

mentados na forma da lei pelo CPRH 

(Agência Estadual de Meio Ambiente), 

em convênio com a UFRPE, em 2013. 

Nosso grupo de pesquisa tem desen-

volvido iniciativa semelhante para os 

estados da Paraíba, em parceria com o 

professor Adailson Pereira de Souza 

(UFPB), Rio Grande do Norte e Alagoas. 

Contatos iniciais com os órgãos ambi-

entais desses estados foram efetivados 

visando aos convênios necessários à 

utilização dos dados pelas respectivas 

agências. 

Os VRQs em Pernambuco foram 

determinados a partir dos dados de 

uma tese de doutorado defendida no 

Programa de Pós-graduação em Ciên-

cia do Solo da UFRPE, intitulada Teores 

naturais de metais pesados em solos 

de referência de Pernambuco (Biondi, 

2010). Resultados desse trabalho 

encontram-se disponíveis também na 

forma de artigos (Biondi et al., 2010; 

Biondi et al., 2011). 

Devido à sua formação derivada de 

vulcanismo básico, o Arquipélago de 

Fernando de Noronha, pertencente à 

Pernambuco, teve seus teores avalia-

dos separadamente. Estes valores 

foram produto de uma tese de douto-

rado no mesmo Programa (Fabrício 

Neta, 2012). Todos as determinações 

foram efetuadas em ICP-OES ou AA 

(chama ou geração de hidretos) a 

partir de extratos da digestão 3051A 

(USEPA, 1998), sendo os VRQs calcu-

lados após eliminação dos teores 
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Os valores de VP e VI determinados 

pela Cetesb (2005), base para os 

valores da normativa do Conama, 

foram estabelecidos mediante utiliza-

ção de análise de risco, que considera o 

perigo inerente às características 

químicas do elemento, associado à 

exposição, dependente do cenário, e a 

capacidade que os organismos possu-

em de absorver o elemento diariamen-

te, sem que haja risco à saúde, para o 

caso específico de São Paulo. 

O exemplo de Fernando de Noro-

nha demonstra que mesmo em áreas 

sem atividade antrópica importante, os 

VRQs podem ultrapassar os limites 

considerados legais. Nestes casos, a 

legislação deverá tratar particularmen-

te dessas situações que não represen-

tam contaminação, mas sim uma 

diferença pedológica legítima.

Com o andamento do último ano 

previsto para a implementação dos 

teores orientadores de qualidade do 

solo em atendimento à Resolução 

420/2009 do Conama, a situação para 

os estados do Nordeste é heterogênea. 

Em Pernambuco, os VRQs estão em 

estabelecimento e devem ser oficializa-

dos pelo órgão ambiental no prazo 

requerido. Para Alagoas, Rio Grande do 

Norte e Paraíba, as amostras foram 

coletadas e os contatos iniciados para 

essa elaboração pelos respectivos 

órgãos ambientais. O interesse e celeri-

dade dos órgãos desses estados deter-

minará a obediência ao prazo. 

A Bahia ainda não tem um projeto, 

de nosso conhecimento, para a elabo-

ração de seus VRQs que contemple 

todo o território; apenas para a região 

do semiárido (informação pessoal do 

professor Thomas Cloaguen, UFRB). 

Também desconhecemos estudos para 

Sergipe, Ceará, Maranhão e Piauí. Será 

necessário um esforço conjunto dos 

cientistas de solo, MMA/Conama e 

órgãos estaduais de meio ambiente 

para que essa importante medida de 

proteção ao solo e à saúde humana e 

animal possa ser implementada com 

sucesso e em prazo adequado.

FN

VP

VI

Ba

835

150

300

Co

1

25

35

Cr

262

75

150

Cu

41

60

200

Ni

59

30

70

Sb

6

2

5

V

207

-

-

Zn

118

300

450

-1mg kg

Tabela 2) Valores de referência de qualidade para
alguns metais em solos do Arquipélago de Fernando
de Noronha – FN - (Fabrício Neta, 2012) e valores
orientadores de prevenção (VP) e Investigação (VI)
segundo Conama (2009)

A contaminação do solo pode afetar diretamente a qualidade da água usada para consumo humano ou para irrigação na agricultura. Esta também é uma aplicação 
importante de valores de referência em todo o Brasil
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No estado do Paraná não há definição de valores orienta-

dores de qualidade de solos para elementos-traço (teores 

naturais), o que impossibilita a verificação de possíveis 

prejuízos ambientais causados pelas atividades humanas, 

em especial as de mineração, industriais e agrícolas, como 

aplicação de fertilizantes e corretivos, pesticidas, adubação 

orgânica e aplicação de resíduos animais. Nos demais esta-

dos da região Sul também não se tem registros de estudos 

abordando essa temática. Em resposta a essa demanda dos 

vários estados da federação, a Resolução Conama 420/2009, 

dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade 

quanto à presença natural de substâncias químicas nos solos. 

Essa Resolução é composta de nove páginas e as indica-

ções metodológicas para obtenção dos VRQs para elemen-

tos-traço são apresentadas em parte da primeira página do 

seu Anexo 1, nos seguintes itens: 1) Seleção dos tipos de 

solo; 2) Seleção de parâmetros para caracterização dos solos 

e 3) Metodologias analíticas.

Para destacar a generalidade metodológica desse Anexo 

1 serão mostrados exemplos de interpretações, detalhamen-

tos e desenvolvimentos metodológicos em relação aos itens 

1 e 2, adotados de forma piloto na região leste do Paraná: 

Planície Litorânea e na Serra do Mar. 

Em um segundo momento, os VRQs para as demais 

regiões fisiográficas (Primeiro, Segundo e Terceiro Planaltos) 

do Paraná também serão determinados, de forma indepen-

dente, onde cada região constituirá um subprojeto do Progra-

ma de pós-graduação em Ciência do Solo da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR). Os conflitos e as interpretações 

sobre as “Metodologias analíticas”, item 3 que trata dos 

métodos propriamente ditos para a determinação dos ele-

mentos-traço, são abordados por Daniel Pérez e colaborado-

res em outro artigo deste Boletim.

Vander de Freitas Melo, Luiz Cláudio de Paula Souza e  Brenda Novaes Buschle

DESDOBRAMENTOS METODOLÓGICOS DA RESOLUÇÃO
CONAMA Nº420/2009: REPRESENTATIVIDADE DE

AMOSTRAGEM E ANÁLISES
MINERALÓGICAS DOS SOLOS DO PARANÁ
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SELEÇÃO DOS TIPOS DE SOLOS

Consta no Anexo 1 da Resolução 420: “Identificar os tipos 

de solo em cada estado, com base em critérios como o 

material de origem, relevo e clima, de modo a se obter um 

conjunto de tipos de solos que representem o compartimen-

to geomorfológicos, pedológicos, geológicos do estado.” 

“(...) em trechos sem interferência antrópica ou com interfe-

rência antrópica desprezível (...)”.

Nesse contexto, são citados apenas os princípios e os 

conceitos para a seleção dos pontos de amostragem, sem 

nenhuma referência aos procedimentos metodológicos, 

transferindo para o executor local a definição dos passos para 

a coleta de amostras de solos representativos de determina-

da área. Na escolha dos pontos de coleta, as padronizações 

metodológicas também são importantes para permitir extra-

polações de resultados entre os demais estados. Especifica-

mente na Planície Litorânea e Serra do Mar do Paraná, 

utilizou-se o geoprocessamento de imagens: IDRISI Andes, 

Cartalinx, Global Mapper e o Google Earth. 

A Mineropar e a Embrapa gentilmente disponibilizaram os 

mapas em formato digital (shape) da geologia, geomorfolo-

gia e de solos. O software mais utilizado na análise dos mapas 

foi o IDRISI Andes (Eastman, 2001). 

Foi realizado o cruzamento entre os mapas geomorfológi-

co e de solos para verificar quais unidades de mapeamento 

faziam parte das unidades Serra do Mar e Planície litorânea. 

Na Figura 1 são representadas as unidades de mapeamento 

de solos pertencentes à Serra do Mar (polígonos em cores), 

juntamente com os morros isolados dispersos na Planície 

Litorânea. Esses morros foram analisados juntamente com a 

Serra do Mar por suas características geológicas semelhan-

tes. A Planície Litorânea aparece em transparência, do lado 

direito da Serra do Mar, até o limite com o oceano.

Um segundo procedimento foi o cruzamento entre as 

unidades de mapeamento de solos pertencentes às unidades 

geomorfológicas Serra do Mar e Planície Litorânea com o 

mapa geológico, a fim de identificar as diferentes contribui-

ções geológicas dentro da mesma unidade de mapeamento 

de solos. Como resultado, foram marcados vários pontos de 

coleta de amostras de solo em uma mesma unidade de 

mapeamento, contemplando todas as faces geológicas 

inseridas no polígono. Com esse procedimento, procurou-se 

atender de forma satisfatória ao disposto no Anexo 1, da 

Resolução 420/2009: “...obter um conjunto de tipos de solos 

que representem o compartimento geomorfológicos, pedo-

lógicos, geológicos do estado”.

Com esses cruzamentos de mapas foram definidos 105 

pontos de amostragem na Planície Litorânea (Figura 2) e 150 

pontos na Serra do Mar do Estado do Paraná, representando 

todas as variações pedológicas e geológicas de ambas as 

regiões.

Por fim, as localizações de todos os 255 pontos foram 

transferidas para o Google Earth (Figura 3), a fim de verificar 

suas acessibilidades (proximidade a estradas) e se as áreas 

estavam livres de interferência antrópica ou com interferên-

cia antrópica desprezível.  Se as duas condições não fossem 

atendidas, a localização do ponto era deslocada o mínimo 

possível, mantendo-o na mesma classe de solo e geologia. 
Figura 1) Compartimentos geomorfológicos da Serra do Mar e Planície Litorânea
do Paraná
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SELEÇÃO DE PARÂMETROS PARA CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS

Consta no Anexo 1, da Resolução 420/2009: "Os parâme-

tros a serem determinados para caracterização do solo são: 

carbono orgânico, pH em água, capacidade de troca catiôni-

ca (CTC) e teores de argila, silte, areia e de óxidos de alumínio, 

ferro e manganês. Considerando as peculiaridades regionais, 

outros parâmetros poderão ser incluídos".

Dentre as propriedades do solo que afetam a retenção e 

mobilidade de metais pesados, destacam-se o pH, CTC, 

quantidade e qualidade da matéria orgânica, quantidade e 

tipo de fração argila (argilas silicatadas e óxidos) e competi-

ção iônica (Matos et al.,1991). As análises dos atributos 

físicos e químicos das amostras coletadas na Planície Litorâ-

nea e Serra do Mar (TFSA) seguiram os procedimentos de 

rotina descritos pela Embrapa (1997). De posse dos atributos 

químicos e dos teores de argila, foram determinadas a CTC 

efetiva e CTC pH 7,0.

Adicionalmente aos métodos considerados de rotina na 

Ciência do Solo, para complementar às determinações 

metodológicas da resolução, foram determinados os seguin-

tes atributos químicos e mineralógicos em amostras de solo 

secas ao ar, moídas e tamizadas em malha de 0,2 mm (o uso 

de malha inferior a 2 mm objetivou melhorar a homogeneiza-

ção das amostras, principalmente para solos arenosos): (1) 

identificação mineralógica de amostras não orientadas por 

difratometria de raios X; (2) para determinação dos teores e a 

composição química dos óxidos de Fe de baixa cristalinidade 

e óxidos de Fe mais cristalinos foram utilizadas uma extração 
-1com oxalato de amônio 0,2 mol L , pH 3,0 (OA) (McKeague, 

1978) e quatro extrações com ditionito-citrato-bicarbonato 

(DCB) (Mehra & Jackson, 1960), respectivamente; (3) as 

amostras, tratadas com DCB, foram submetidas a análises 
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Solos no entorno do Aterro Sanitário da Caximba, em Curitiba (PR)

Nesse caso, as novas coordenadas foram anotadas e, ao 

final, a localização geográfica de todos os pontos foi transferi-

da para um GPS para orientar a coleta de campo.

Ainda em atendimento ao disposto no Anexo 1, da 

Resolução 420/2009, no entorno do ponto georreferenciado, 

foram coletadas amostras simples da camada superficial do 

solo (0 a 20 cm), de onde, após homogeneização, retirou-se 

cerca de um quilo de solo para as análises químicas, físicas e 

mineralógicas

Figura 2) Localização dos pontos selecionados para coleta de amostras de solo
na Planície Litorânea do Paraná, após cruzamento dos mapas de geomorfologia,
solos e geologia

Figura 3) Transferência para o Google Earth da localização dos pontos
selecionados para coleta de amostras de solo na Serra do Mar e Planície
Litorânea do Paraná
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SELEÇÃO DOS TIPOS DE SOLOS

Consta no Anexo 1 da Resolução 420: “Identificar os tipos 

de solo em cada estado, com base em critérios como o 

material de origem, relevo e clima, de modo a se obter um 

conjunto de tipos de solos que representem o compartimen-

to geomorfológicos, pedológicos, geológicos do estado.” 

“(...) em trechos sem interferência antrópica ou com interfe-

rência antrópica desprezível (...)”.

Nesse contexto, são citados apenas os princípios e os 

conceitos para a seleção dos pontos de amostragem, sem 

nenhuma referência aos procedimentos metodológicos, 

transferindo para o executor local a definição dos passos para 

a coleta de amostras de solos representativos de determina-

da área. Na escolha dos pontos de coleta, as padronizações 

metodológicas também são importantes para permitir extra-

polações de resultados entre os demais estados. Especifica-

mente na Planície Litorânea e Serra do Mar do Paraná, 

utilizou-se o geoprocessamento de imagens: IDRISI Andes, 

Cartalinx, Global Mapper e o Google Earth. 

A Mineropar e a Embrapa gentilmente disponibilizaram os 

mapas em formato digital (shape) da geologia, geomorfolo-

gia e de solos. O software mais utilizado na análise dos mapas 

foi o IDRISI Andes (Eastman, 2001). 

Foi realizado o cruzamento entre os mapas geomorfológi-

co e de solos para verificar quais unidades de mapeamento 

faziam parte das unidades Serra do Mar e Planície litorânea. 

Na Figura 1 são representadas as unidades de mapeamento 

de solos pertencentes à Serra do Mar (polígonos em cores), 

juntamente com os morros isolados dispersos na Planície 

Litorânea. Esses morros foram analisados juntamente com a 

Serra do Mar por suas características geológicas semelhan-

tes. A Planície Litorânea aparece em transparência, do lado 

direito da Serra do Mar, até o limite com o oceano.

Um segundo procedimento foi o cruzamento entre as 

unidades de mapeamento de solos pertencentes às unidades 

geomorfológicas Serra do Mar e Planície Litorânea com o 

mapa geológico, a fim de identificar as diferentes contribui-

ções geológicas dentro da mesma unidade de mapeamento 

de solos. Como resultado, foram marcados vários pontos de 

coleta de amostras de solo em uma mesma unidade de 

mapeamento, contemplando todas as faces geológicas 

inseridas no polígono. Com esse procedimento, procurou-se 

atender de forma satisfatória ao disposto no Anexo 1, da 

Resolução 420/2009: “...obter um conjunto de tipos de solos 

que representem o compartimento geomorfológicos, pedo-

lógicos, geológicos do estado”.

Com esses cruzamentos de mapas foram definidos 105 

pontos de amostragem na Planície Litorânea (Figura 2) e 150 

pontos na Serra do Mar do Estado do Paraná, representando 

todas as variações pedológicas e geológicas de ambas as 

regiões.

Por fim, as localizações de todos os 255 pontos foram 

transferidas para o Google Earth (Figura 3), a fim de verificar 

suas acessibilidades (proximidade a estradas) e se as áreas 

estavam livres de interferência antrópica ou com interferên-

cia antrópica desprezível.  Se as duas condições não fossem 

atendidas, a localização do ponto era deslocada o mínimo 

possível, mantendo-o na mesma classe de solo e geologia. 
Figura 1) Compartimentos geomorfológicos da Serra do Mar e Planície Litorânea
do Paraná
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SELEÇÃO DE PARÂMETROS PARA CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS

Consta no Anexo 1, da Resolução 420/2009: "Os parâme-

tros a serem determinados para caracterização do solo são: 

carbono orgânico, pH em água, capacidade de troca catiôni-

ca (CTC) e teores de argila, silte, areia e de óxidos de alumínio, 

ferro e manganês. Considerando as peculiaridades regionais, 

outros parâmetros poderão ser incluídos".

Dentre as propriedades do solo que afetam a retenção e 

mobilidade de metais pesados, destacam-se o pH, CTC, 

quantidade e qualidade da matéria orgânica, quantidade e 

tipo de fração argila (argilas silicatadas e óxidos) e competi-

ção iônica (Matos et al.,1991). As análises dos atributos 

físicos e químicos das amostras coletadas na Planície Litorâ-

nea e Serra do Mar (TFSA) seguiram os procedimentos de 

rotina descritos pela Embrapa (1997). De posse dos atributos 

químicos e dos teores de argila, foram determinadas a CTC 

efetiva e CTC pH 7,0.

Adicionalmente aos métodos considerados de rotina na 

Ciência do Solo, para complementar às determinações 

metodológicas da resolução, foram determinados os seguin-

tes atributos químicos e mineralógicos em amostras de solo 

secas ao ar, moídas e tamizadas em malha de 0,2 mm (o uso 

de malha inferior a 2 mm objetivou melhorar a homogeneiza-

ção das amostras, principalmente para solos arenosos): (1) 

identificação mineralógica de amostras não orientadas por 

difratometria de raios X; (2) para determinação dos teores e a 

composição química dos óxidos de Fe de baixa cristalinidade 

e óxidos de Fe mais cristalinos foram utilizadas uma extração 
-1com oxalato de amônio 0,2 mol L , pH 3,0 (OA) (McKeague, 

1978) e quatro extrações com ditionito-citrato-bicarbonato 

(DCB) (Mehra & Jackson, 1960), respectivamente; (3) as 

amostras, tratadas com DCB, foram submetidas a análises 
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Nesse caso, as novas coordenadas foram anotadas e, ao 

final, a localização geográfica de todos os pontos foi transferi-

da para um GPS para orientar a coleta de campo.

Ainda em atendimento ao disposto no Anexo 1, da 

Resolução 420/2009, no entorno do ponto georreferenciado, 

foram coletadas amostras simples da camada superficial do 

solo (0 a 20 cm), de onde, após homogeneização, retirou-se 

cerca de um quilo de solo para as análises químicas, físicas e 

mineralógicas

Figura 2) Localização dos pontos selecionados para coleta de amostras de solo
na Planície Litorânea do Paraná, após cruzamento dos mapas de geomorfologia,
solos e geologia

Figura 3) Transferência para o Google Earth da localização dos pontos
selecionados para coleta de amostras de solo na Serra do Mar e Planície
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termogravimétricas para a quantificação da caulinita (Ct) e 

gibbsita (Gb) . As análises mineralógicas em amostras de solo 

(0,2 mm), e não na fração argila, visaram tornar mais simples 

essas determinações e facilitar suas reproduções em deter-

minações futuras, quando se pretender usar modelos prediti-

vos para se obter os teores de elementos-traço, conforme 

detalhado a seguir.

Foram estabelecidas correlações estatísticas entre os 

parâmetros do solo e as concentrações de elementos-traço, 

utilizando-se análise de regressão múltipla do tipo passo a 

passo (Stepwise) (Kleinbaum et al.,1988). A análise de regres-

são múltipla teve como objetivo estimar os teores de elemen-

tos-traço no solo apenas com o conhecimento prévio de 

algumas características dos solos das áreas selecionadas no 

estado do Paraná (estabelecimento de modelos preditivos). 

Quando as variáveis independentes não apresentaram 

distribuição normal, procedeu-se a sua transformação por 

meio de funções matemáticas, uma vez que o modelo utiliza-

do na análise de regressão (passo a passo ou stepwise) 

pressupõe uma distribuição normal dos dados. Em relação 

ao banco de dados, esses procedimentos estatísticos foram 

gerados separadamente para a Planície Litorânea e Serra do 

Mar, respeitando-se as grandes diferenças na geologia e nas 

de classe de solos entre os dois compartimentos.

O uso de parâmetros rotineiros na Ciência do Solo, como 

valores de CTC efetiva e CTC pH 7,0, permite inferir apenas 

sobre o potencial de retenção não específica dos elementos-

traço nos coloides do solo, o que reduz, sobremaneira, o 

potencial preditivo dos modelos de regressão. Consideran-

do-se o método de maior adesão entre os pesquisadores da 

Ciência do Solo, previsto na Resolução 420, os elementos-

traço devem ser extraídos nas amostras de solo por digestão 

em sistema fechado (micro-ondas), usando a mistura de 

HNO  e HCl concentrados (3:1) (EPA 3051A). Tal método 3

estima os teores pseudototais de elementos-traço, se aproxi-

mando bastante dos seus teores totais. 

Com essas premissas, justifica-se a inclusão de determi-

nações mineralógicas que quantificam os teores de minerais 

secundários na fração argila, responsáveis também pela 

quimiossorção de elementos-traço. Com os métodos pro-

postos, é possível estimar os teores de vários minerais na 

fração argila e produzir um grande número de variáveis 

independentes para fomentar os modelos preditivos: (1) 

óxidos de Al e Fe amorfos (extração com OA). Além dos 

teores de AlOA e FeOA, foi realizada a determinação da perda 

de massa da amostra de solo pelo tratamento com OA, valor 

atribuído em vários trabalhos como “teor de óxidos amorfos” 

(Melo et al., 2001); (2) de forma análoga, além dos teores de 

FeDCB e AlDCB, a redução em massa na amostra decorrente 

da extração com DCB permite inferir sobre os teores totais de 

óxidos de Fe pedogenéticos nos solos (principalmente 

hematita e goethita); (3) teores de gibbsita e caulinita estima-

dos de forma rápida e com o uso de reduzida quantidade de 

amostra na análise termogravimétrica; (4) em solos mais 

argilosos, com menor interferência das reflexões do quartzo 

na fração areia, foi possível estimar alguns parâmetros 

cristalográficos da caulinita nos difratogramas de raios X. As 

temperaturas de desidroxilações da gibbsita e caulinita, 

extraídas diretamente nos diagramas da análise termodife-

rencial, têm relação direta com a cristalinidade e tamanho dos 

cristais desses minerais. 

É amplamente conhecido na literatura que óxidos de Fe e 

de Al apresentam forte interação com elementos-traço, por 

processos de quimiossorção, principalmente aqueles mine-

rais de menor cristalinidade. Estudos mais recentes também 

têm demonstrado a intensa adsorção especifica dos elemen-

tos-traço na caulinita (Coles &Yong, 2002), principal mineral 

na fração argila dos solos dos trópicos úmidos. Presume-se 

que o maior número de determinações mineralógicas permi-

tirá a melhor seleção de variáveis independentes e a acurácia 

dos modelos preditivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base em resultados preliminares do cruzamento dos 

mapas de geomorfologia, geologia e solos estima-se a coleta 

de mais de três mil amostras compostas de solo, abrangen-
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do, de forma representativa, todo o 

estado do Paraná. Cabe um questio-

namento sobre a forma de agrupa-

mento e processamento dos dados 

desse conjunto de amostras: determi-

nar um único conjunto de VRQs para o 

Estado ou estabelecer os VRQs de 

forma separada para cada região 

fisiográfica do estado? Devido a 

grande diversidade de materiais de 

origem entre as regiões e, mesmo 

respeitando as diferenças mais 

expressivas dentro de uma mesma 

região, os VRQs serão determinados 

individualmente para os seguintes 

compartimentos: Planície Litorânea, 

Serra do Mar, Primeiro Planalto,  

Segundo Planalto, Terceiro Planalto - 

rochas efusivas básicas e Terceiro 

Planalto - arenito Caiuá. Para exempli-

ficar a importância dessa divisão 

podem-se usar as duas regiões extremas do estado no 

sentido leste-oeste. Espera-se que os teores naturais de 

elementos-traço em solos originados de basalto do oeste do 

Paraná sejam superiores em relação aos teores dos mesmos 

elementos em solos do litoral do estado (sedimentos areno-

sos marinhos). Outro exemplo bastante claro em relação às 

variações naturais dos teores de metais pesados no Paraná 

são os solos do município de Adrianópolis. A própria rocha 

que originou os solos daquela região é rica em veios de galena 

(PbS), o que, certamente, irá majorar os teores naturais de Pb 

e outros elementos associados nos solos. 

Para viabilizar esse extenso trabalho de campo e as deter-

minações de laboratório está sendo 

construída uma parceria com o órgão 

ambiental do estado (IAP - Instituto 

Ambiental do Paraná). Somente após 

a formalização desse apoio será 

possível estender os trabalhos da área 

piloto (Planície Litorânea e Serra do 

Mar) para as demais regiões fisiográfi-

cas do estado. Como a data limite para 

a divulgação dos VRQs estabelecida 

pela resolução Conama 420/2009 é 

dezembro do corrente ano haverá um 

atraso inevitável na conclusão dos 

trabalhos no Paraná. Ao mesmo 

tempo, estimulam-se grupos de 

pesquisadores dos demais estados da 

região Sul a dar início às tratativas 

para atendimento a essa resolução.

Por fim, para padronizar os proce-

dimentos de coleta de amostras de 

solo e as técnicas laboratoriais 

estimulam-se os grupos de pesquisadores dos diferentes 

estados a organizar e participar de fóruns específicos de 

discussões, tal como ocorrido em dezembro de 2010, em 

Piracicaba (SP). Como resultado dessas iniciativas, espera-se 

reduzir as dispersões dos procedimentos metodológicos, 

melhorar a extrapolação e comparação de dados nacionais e 

subsidiar adequadamente os órgãos ambientais para a 

definição dos valores de referência de qualidade para 

elementos-traço nos solos do Brasil. A publicação deste tema 

no Boletim da SBCS também foi um importante passo nessa 

direção.
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termogravimétricas para a quantificação da caulinita (Ct) e 

gibbsita (Gb) . As análises mineralógicas em amostras de solo 

(0,2 mm), e não na fração argila, visaram tornar mais simples 

essas determinações e facilitar suas reproduções em deter-

minações futuras, quando se pretender usar modelos prediti-

vos para se obter os teores de elementos-traço, conforme 

detalhado a seguir.

Foram estabelecidas correlações estatísticas entre os 

parâmetros do solo e as concentrações de elementos-traço, 

utilizando-se análise de regressão múltipla do tipo passo a 

passo (Stepwise) (Kleinbaum et al.,1988). A análise de regres-

são múltipla teve como objetivo estimar os teores de elemen-

tos-traço no solo apenas com o conhecimento prévio de 

algumas características dos solos das áreas selecionadas no 

estado do Paraná (estabelecimento de modelos preditivos). 

Quando as variáveis independentes não apresentaram 

distribuição normal, procedeu-se a sua transformação por 

meio de funções matemáticas, uma vez que o modelo utiliza-

do na análise de regressão (passo a passo ou stepwise) 

pressupõe uma distribuição normal dos dados. Em relação 

ao banco de dados, esses procedimentos estatísticos foram 

gerados separadamente para a Planície Litorânea e Serra do 

Mar, respeitando-se as grandes diferenças na geologia e nas 

de classe de solos entre os dois compartimentos.

O uso de parâmetros rotineiros na Ciência do Solo, como 

valores de CTC efetiva e CTC pH 7,0, permite inferir apenas 

sobre o potencial de retenção não específica dos elementos-

traço nos coloides do solo, o que reduz, sobremaneira, o 

potencial preditivo dos modelos de regressão. Consideran-

do-se o método de maior adesão entre os pesquisadores da 

Ciência do Solo, previsto na Resolução 420, os elementos-

traço devem ser extraídos nas amostras de solo por digestão 

em sistema fechado (micro-ondas), usando a mistura de 

HNO  e HCl concentrados (3:1) (EPA 3051A). Tal método 3

estima os teores pseudototais de elementos-traço, se aproxi-

mando bastante dos seus teores totais. 

Com essas premissas, justifica-se a inclusão de determi-

nações mineralógicas que quantificam os teores de minerais 

secundários na fração argila, responsáveis também pela 

quimiossorção de elementos-traço. Com os métodos pro-

postos, é possível estimar os teores de vários minerais na 

fração argila e produzir um grande número de variáveis 

independentes para fomentar os modelos preditivos: (1) 

óxidos de Al e Fe amorfos (extração com OA). Além dos 

teores de AlOA e FeOA, foi realizada a determinação da perda 

de massa da amostra de solo pelo tratamento com OA, valor 

atribuído em vários trabalhos como “teor de óxidos amorfos” 

(Melo et al., 2001); (2) de forma análoga, além dos teores de 

FeDCB e AlDCB, a redução em massa na amostra decorrente 

da extração com DCB permite inferir sobre os teores totais de 

óxidos de Fe pedogenéticos nos solos (principalmente 

hematita e goethita); (3) teores de gibbsita e caulinita estima-

dos de forma rápida e com o uso de reduzida quantidade de 

amostra na análise termogravimétrica; (4) em solos mais 

argilosos, com menor interferência das reflexões do quartzo 

na fração areia, foi possível estimar alguns parâmetros 

cristalográficos da caulinita nos difratogramas de raios X. As 

temperaturas de desidroxilações da gibbsita e caulinita, 

extraídas diretamente nos diagramas da análise termodife-

rencial, têm relação direta com a cristalinidade e tamanho dos 

cristais desses minerais. 

É amplamente conhecido na literatura que óxidos de Fe e 

de Al apresentam forte interação com elementos-traço, por 

processos de quimiossorção, principalmente aqueles mine-

rais de menor cristalinidade. Estudos mais recentes também 

têm demonstrado a intensa adsorção especifica dos elemen-

tos-traço na caulinita (Coles &Yong, 2002), principal mineral 

na fração argila dos solos dos trópicos úmidos. Presume-se 

que o maior número de determinações mineralógicas permi-

tirá a melhor seleção de variáveis independentes e a acurácia 

dos modelos preditivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base em resultados preliminares do cruzamento dos 

mapas de geomorfologia, geologia e solos estima-se a coleta 

de mais de três mil amostras compostas de solo, abrangen-
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do, de forma representativa, todo o 

estado do Paraná. Cabe um questio-

namento sobre a forma de agrupa-

mento e processamento dos dados 

desse conjunto de amostras: determi-

nar um único conjunto de VRQs para o 

Estado ou estabelecer os VRQs de 

forma separada para cada região 

fisiográfica do estado? Devido a 

grande diversidade de materiais de 

origem entre as regiões e, mesmo 

respeitando as diferenças mais 

expressivas dentro de uma mesma 

região, os VRQs serão determinados 

individualmente para os seguintes 

compartimentos: Planície Litorânea, 

Serra do Mar, Primeiro Planalto,  

Segundo Planalto, Terceiro Planalto - 

rochas efusivas básicas e Terceiro 

Planalto - arenito Caiuá. Para exempli-

ficar a importância dessa divisão 

podem-se usar as duas regiões extremas do estado no 

sentido leste-oeste. Espera-se que os teores naturais de 

elementos-traço em solos originados de basalto do oeste do 

Paraná sejam superiores em relação aos teores dos mesmos 

elementos em solos do litoral do estado (sedimentos areno-

sos marinhos). Outro exemplo bastante claro em relação às 

variações naturais dos teores de metais pesados no Paraná 

são os solos do município de Adrianópolis. A própria rocha 

que originou os solos daquela região é rica em veios de galena 

(PbS), o que, certamente, irá majorar os teores naturais de Pb 

e outros elementos associados nos solos. 

Para viabilizar esse extenso trabalho de campo e as deter-

minações de laboratório está sendo 

construída uma parceria com o órgão 

ambiental do estado (IAP - Instituto 

Ambiental do Paraná). Somente após 

a formalização desse apoio será 

possível estender os trabalhos da área 

piloto (Planície Litorânea e Serra do 

Mar) para as demais regiões fisiográfi-

cas do estado. Como a data limite para 

a divulgação dos VRQs estabelecida 

pela resolução Conama 420/2009 é 

dezembro do corrente ano haverá um 

atraso inevitável na conclusão dos 

trabalhos no Paraná. Ao mesmo 

tempo, estimulam-se grupos de 

pesquisadores dos demais estados da 

região Sul a dar início às tratativas 

para atendimento a essa resolução.

Por fim, para padronizar os proce-

dimentos de coleta de amostras de 

solo e as técnicas laboratoriais 

estimulam-se os grupos de pesquisadores dos diferentes 

estados a organizar e participar de fóruns específicos de 

discussões, tal como ocorrido em dezembro de 2010, em 
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RESÍDUOS
INDUSTRIAIS
E POLUIÇÃO: UMA VISÃO
EDAFOLÓGICA

O notável progresso científico que tem caracterizado 

este século agitou também toda nossa estrutura sócio-

econômica, a qual, em muitos aspectos, parecia já consoli-

dada.

As constantes inovações, originárias da pesquisa, prati-

camente revolucionaram o sistema produtivo ampliando e 

diversificando, extraordinariamente, todas as atividades 

tecnológicas. Ao mesmo tempo, e em decorrência desse 

desenvolvimento industrial explosivo, intensificaram-se os 

processos de origem e de expansão das grandes aglomera-

ções humanas. A cada dia, mais e mais as cidades passaram  

a polarizar o interesse da população, atraídas pelas perspec-

tivas de amplas possibilidades de emprego e de acesso a 

melhores padrões de vida. Em consequência, as áreas 

urbanas se ampliam em progressão quase assustadora; 

confundem-se nos seus limites e acabam por assumir a 

configuração típica do gigantismo dos grandes centros 

populacionais, que são efeito e causa de intrincada rede de 

atividades industriais, comerciais e dos mais variados tipos 

de prestação de serviços.

A maior parte dos problemas próprios dos grandes 

centros populacionais, dentre os quais se alinha, obviamen-

te, toda a espécie de desajustes e de marginalização social, é 

sobejamente conhecida e sentida. Problema menos sentido 

em toda a sua extensão, com certeza, mas nem por isso 

menos grave, é a deterioração da qualidade do ambiente e, 

inclusive, de condições essenciais à própria vida, causada 

por essas concentrações de milhões de indivíduos. 

As populações estão se envenenando em escala cres-

cente, tornando já calamitosa a situação do abastecimento 

de água de inúmeras cidades, como é o caso das situadas na 

bacia do rio Piracicaba, no estado de São Paulo. Diariamente, 

imensos volumes de resíduos domiciliares e industriais 

altamente poluidores, são continuamente produzidos. Seja 

por falta de recursos, seja por negligência, boa parte desses 

resíduos ainda é lançada diariamente nos cursos de água, 

indo abastecer outras indústrias e populações sem qualquer 

tipo de depuração prévia.

Por outro lado, os resíduos domicili-

ares e industriais não são as únicas 

causas de degradação da qualidade do 

ambiente. As populações dependem 

da agricultura para sua alimentação e 

seu bem-estar, pois raros são os bens 

de consumo que não utilizam alguma 

matéria-prima dessa origem. Desse 

modo, a sustentação do crescimento 

populacional e a crescente demanda de 

bens, a cada dia mais diversificada, 

forçam a intensificação e a sofisticação 

do setor primário da produção. Este por 

sua vez, para atingir e manter altos 

níveis de produtividade, não pode 

prescindir da intensa utilização dos 

chamados insumos modernos. Fertili-

zantes, inseticidas, fungicidas e herbici-

das, quando aplicados de maneira 

inadequada e sem observância de 

outras medidas cautelosas, em maior 

ou menor grau contribuem para a 

degradação da qualidade do ambiente.

Inclusão inevitável, quando se 

consideram todas essas fontes de 

poluição e principalmente em projeção 

futura, é de que a humanidade já se 

defronta com o seu decisivo e, por isso 

mesmo dramático, desafio. A sua 

escala evolutiva, no sentido mais 

amplo que deva ter o desenvolvimento, 

não pode prescindir do progresso 

tecnológico e da sua intensificação. 

Entretanto, estes já estão levando a 

concentração de resíduos a níveis 

insuportáveis, que se forem atingidos 

provocarão, sem dúvida, um desequilí-

brio de todo o ecossistema, tornando 

inviável a vida do próprio homem e não 

apenas a dos seres que o rodeiam, 

como já está acontecendo em diversos 

lugares.

A posição do Brasil hoje, se distin-

gue bastante daquela assumida em 

1972 por ocasião da Conferência de 

Estocolmo, quando liderou a aliança 

dos países periféricos contrários a 

reconhecer a importância dos proble-

mas ambientais.

Devemos nos lembrar que a deteri-

oração ecológica não é um problema e 

sim um processo que de diferentes 

formas e resultados, afeta todos os 

países em desenvolvimento. É impor-

tante também frisar que não é o pro-

gresso humano que traz a degradação 

ambiental, mas está intimamente 

ligada ao tipo de desenvolvimento 

econômico.

O modelo desenvolvimentista 

adotado no Brasil sob a égide do regi-

me autoritário de estado forte, foi um 

dos maiores receptores das indústrias 

poluentes do Norte, em razão do avan-

ço da consciência ambiental naqueles 

países. Com a informação intensiva 

tomando corpo como paradigma 

tecnológico a partir do fim dos anos 70, 

as vantagens comparativas do Brasil 

começam a declinar: os recursos 

naturais perdem comparativamente 

seu valor, a tolerância com a poluição 

torna cada vez mais reduzida e a força 

de trabalho desqualificada e barata não 

dá mais conta do recado de operar os 

novos sistemas produtivos.  Essas são 

algumas das causas do declínio brasile-

iro na década de 80 e da crise do 

modelo desenvolvimentista.  Uma 

vertente do pensamento nacional acha 

que apesar do seu extraordinário custo 

social esta crise teve um aspecto muito 

benéfico: acelerou na opinião pública 

brasileira a tomada da consciência da 

devastação ambiental.

A política ambiental nacional ainda 

é tímida, mas vem sofrendo  avanços 

incontestáveis e um dos mais impor-

tantes foi o de regionalizar as decisões 

tornando-as mais próximas do municí-

pio, onde a comunidade que sofre tem 

armas para enfrentar o problema, 

embora não seja tão fácil. Isto porque 

muitos políticos ainda não estão sensi-

bilizados e não assimilaram as coisas 

relativas ao meio ambiente para pro-

moverem políticas públicas eficazes 

nas suas gestões.

E a ciência e a tecnologia como 

ficam? Tecnologia é um instrumento do 

desenvolvimento e não apenas sua 

recompensa. Ainda que uma iniciativa 

voltada para o mercado, ela precisa 

estar a serviço do bem-estar e da 

qualidade de vida da população. Acre-

dito que a primeira tarefa seja excluir o 

uso de técnicas chamadas “sujas”. Os 

cientistas e tecnólogos da atualidade 

não podem agir em função de saberes 

isolados, cuidando muito bem de suas 

cavernas, sem olhar para o universo 

que os cerca. O processo para produ-

ção de um bem que deve gerar lucro 

tem que vir acompanhado de uma 

massa de conhecimentos multi e trans-

disciplinares tais que providenciem 

uma visão abrangente do sistema 

estudado e do meio físico, biológico e 

social no seu entorno. Produzir tecnolo-

gia limpa tem que ser necessariamente 

a meta desses profissionais.

Se não se conseguir ser eficiente 

nesta primeira tarefa, o controle ambi-

ental passa ainda por outra missão 

árdua que é a de reutilizar o resíduo na 

na fonte. Falamos aqui de lixo e lodo 

transformando em adubo, enxofre de 

chaminé em ácido sulfúrico, cinzas em 

tijolo e cimento.

Existem ainda subprodutos (não se 

chama aqui de resíduos porque na 

legislação brasileira, resíduo não pode 

ser usado na agricultura) que podem 

ser dispostos no solo agrícola como 

alternativa de uso. Um caso interessan-

te foi o da vinhaça, por ocasião do Pro-

álcool. Esse resíduo da indústria sucro-

alcooleira é gerado na proporção 
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média de 14 litros para cada litro de 

álcool produzido que, dentro das 

condições da época, deveria em boa 

parte ser descartado nos cursos de 

água ou em áreas de sacrifício no solo, 

o que seria um desastre ambiental de 

dimensão gigantesca. O esforço con-

gregado de diversas instituições de 

pesquisa, coordenado e financiado 

pela então Secretaria de Tecnologia 

Industrial do Ministério da Ciência e 

Tecnologia, em torno desse problema, 

resultou numa solução adequada e 

internacionalmente reconhecida, que 

foi seu uso como fertilizante potássico 

que substituía, com a mesma eficiên-

cia, o fertilizante importado com, no 

mínimo, a vantagem social de evitar o 

desastre. Isto tudo é muito bonito, mas 

não é panacéia. 

 O solo é o componente do ecossis-

tema intermediário na composição das 

plantas e das correntezas, represas e 

aquiferos. Ele é capaz de absorver 

grandes quantidades de poluentes sem 

sofrer grandes transformações, mas na 

medida em que sofre transformações 

elas são quase sempre irreversíveis e 

os danos causados são de difícil recu-

peração.

Há que se destacar que as ativida-

des que podem causar danos à qualida-

de do solo e plantas ocorrem no longo 

prazo e/ou em pontos esparsos, mas 

dada a sua frequente gravidade é 

necessário que se tenha em mãos todo 

um conhecimento para que se possa 

combatê-los eficientemente.

 O solo é um meio imóvel enquanto 

a água e o ar são fluídos muito pertur-

báveis onde as substâncias se disper-

sam com facilidade. No solo ocorrem 

reações complexas que lhe impõem 

uma dinâmica física, química e biológi-

ca. Os estudos para desvendar essa 

intrincada dinâmica são recentes nas 

diferentes regiões do mundo e são 

poucos no nosso meio. Sua reação 

lenta às ações dos agentes externos 

muitas vezes esconde o iminente 

perigo de substâncias e elementos 

nocivos que podem, frequentemente, 

acarretar consequências para os seres 

vivos como para a poluição das águas 

de maneira geral.

A degradação do solo tem sido 

considerada de forma destacada em 

todo o mundo. A erosão é o processo 

que mais claramente causa impacto ao 

homem pela sua ação devastadora. Por 

ser visível, desperta mais a atenção de 

especialistas e leigos. Ela tem sido o 

foco de atenção conservacionista nos 

países do primeiro mundo e, também, 

em muitos países emergentes.

Tão importante quanto a erosão, 

mas nem sempre notado, está o impac-

to causado pela degradação química 

do solo. Define-se aqui como degrada-

ção química o impacto negativo causa-

do pela acumulação de elementos e 

substâncias tóxicas bem como pela 

deterioração de processos químicos 

que regulam os processos vitais do 

solo.

Atualmente uma área significativa 

dos solos paulistas apresenta alto risco 

de contaminação. As causas deste alto 

risco são as deposições atmosféricas 

nas proximidades das grandes estra-

das e dos distritos industriais e o 

aumento de uso de resíduos urbanos e 

da agroindústria na agricultura. Políti-

cas públicas por meio de legislação e 

normas, vem se mostrando relativa-

mente eficientes como a Resolução 

Conama 375/2006 que trata sobre o uso 

de lodo na agricultura. Some-se a isto, 

a fiscalização efetiva de abusos e 

incompetência por parte de agroindú-

trias relapsas, realizadas pela Cetesb, 

por exemplo, no Estado de São Paulo.

Para que a alternativa do uso do 

solo seja possível dentro de um concei-

to de sustentabilidade será necessário 

que instituições públicas de pesquisa, 

entidades empresariais privadas e 

alguns outros segmentos da sociedade 

juntem esforços para discutir o assun-

to, levantar demandas, estabelecer 

prioridades e metodologias e procurar 

financiamento para viabilizar soluções 

com competência. Por seu lado, que o 

estado se envolva numa coordenação 

efetiva para que as soluções apontadas 

sejam implementadas, evitando assim 

os desastres que vemos acontecer 

hoje, consequência de um passado 

carimbado por atitudes políticas sub-

servientes, modelo econômico imedia-

tista e sistemas tecnológicos ultrapas-

sados e poluidores.

Otávio Antonio de Camargo (ocamargo@iac.sp.gov.br) e Ronaldo Severiano Berton são pesquisadores no IAC - Instituto Agronômico de Campinas,
em São Paulo, e no CNPq.

Milho em canteiro com lodo

SBCS LANÇA NOVO TÓPICOS
EM CIÊNCIA DO SOLO

A SBCS irá lançar, durante o XXXIV Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, em 

Florianópolis,  o oitavo volume do Tópicos em Ciência do Solo. Os novos volumes 

estão sendo lançados a cada dois anos, com atualizações e temas de grande 

interesse para a ciência do solo.  

O novo volume ainda está em fase de editoração. Abaixo, você pode conferir os 

títulos prováveis dos capítulos que ainda poderão ser modificados. 

TÓPICOS EM CIÊNCIA DO SOLO VOL. VIII

Editores: Adelson Paulo Araújo (UFRRJ) & Bruno José Rodrigues Alves (Embra-

pa Agrobiologia)

CAPÍTULOS

 Aplicação da análise quantitativa do crescimento vegetal na avaliação da 

absorção e utilização de nutrientes

 Fracionamento químico das formas de fósforo do solo: usos e limitações

 Enzimas e seu papel na qualidade do solo

 Recuperação de áreas degradadas a partir do uso de leguminosas arbóreas 

 Contribuições para melhoria da eficiência da fixação biológica de nitrogênio 

no feijoeiro comum no Brasil
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De 7 a 9 de maio, em Londrina- Paraná

Mais informações: www.rpcs2013.com.br

XXXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO

De 28 de julho a 2 de agosto, em Florianópolis

Mais informações: www.eventossolos.org.br/cabcs2013
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http://www.sccsuelo.org/index.php/eventos/item/3-isco

I REUNIÃO NORDESTINA DE CIÊNCIA DO SOLO

De 22 a 26 de setembro em Areia, Paraiba.
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média de 14 litros para cada litro de 

álcool produzido que, dentro das 

condições da época, deveria em boa 

parte ser descartado nos cursos de 

água ou em áreas de sacrifício no solo, 

o que seria um desastre ambiental de 

dimensão gigantesca. O esforço con-

gregado de diversas instituições de 

pesquisa, coordenado e financiado 

pela então Secretaria de Tecnologia 

Industrial do Ministério da Ciência e 

Tecnologia, em torno desse problema, 

resultou numa solução adequada e 

internacionalmente reconhecida, que 

foi seu uso como fertilizante potássico 

que substituía, com a mesma eficiên-

cia, o fertilizante importado com, no 

mínimo, a vantagem social de evitar o 

desastre. Isto tudo é muito bonito, mas 

não é panacéia. 

 O solo é o componente do ecossis-

tema intermediário na composição das 

plantas e das correntezas, represas e 

aquiferos. Ele é capaz de absorver 

grandes quantidades de poluentes sem 

sofrer grandes transformações, mas na 

medida em que sofre transformações 

elas são quase sempre irreversíveis e 

os danos causados são de difícil recu-

peração.

Há que se destacar que as ativida-

des que podem causar danos à qualida-

de do solo e plantas ocorrem no longo 

prazo e/ou em pontos esparsos, mas 

dada a sua frequente gravidade é 

necessário que se tenha em mãos todo 

um conhecimento para que se possa 

combatê-los eficientemente.

 O solo é um meio imóvel enquanto 

a água e o ar são fluídos muito pertur-

báveis onde as substâncias se disper-

sam com facilidade. No solo ocorrem 

reações complexas que lhe impõem 

uma dinâmica física, química e biológi-

ca. Os estudos para desvendar essa 

intrincada dinâmica são recentes nas 

diferentes regiões do mundo e são 

poucos no nosso meio. Sua reação 

lenta às ações dos agentes externos 

muitas vezes esconde o iminente 

perigo de substâncias e elementos 

nocivos que podem, frequentemente, 

acarretar consequências para os seres 

vivos como para a poluição das águas 

de maneira geral.

A degradação do solo tem sido 

considerada de forma destacada em 

todo o mundo. A erosão é o processo 

que mais claramente causa impacto ao 

homem pela sua ação devastadora. Por 

ser visível, desperta mais a atenção de 

especialistas e leigos. Ela tem sido o 

foco de atenção conservacionista nos 

países do primeiro mundo e, também, 

em muitos países emergentes.

Tão importante quanto a erosão, 

mas nem sempre notado, está o impac-

to causado pela degradação química 

do solo. Define-se aqui como degrada-

ção química o impacto negativo causa-

do pela acumulação de elementos e 

substâncias tóxicas bem como pela 

deterioração de processos químicos 

que regulam os processos vitais do 

solo.

Atualmente uma área significativa 

dos solos paulistas apresenta alto risco 

de contaminação. As causas deste alto 

risco são as deposições atmosféricas 

nas proximidades das grandes estra-

das e dos distritos industriais e o 

aumento de uso de resíduos urbanos e 

da agroindústria na agricultura. Políti-

cas públicas por meio de legislação e 

normas, vem se mostrando relativa-

mente eficientes como a Resolução 

Conama 375/2006 que trata sobre o uso 

de lodo na agricultura. Some-se a isto, 

a fiscalização efetiva de abusos e 

incompetência por parte de agroindú-

trias relapsas, realizadas pela Cetesb, 

por exemplo, no Estado de São Paulo.

Para que a alternativa do uso do 

solo seja possível dentro de um concei-

to de sustentabilidade será necessário 

que instituições públicas de pesquisa, 

entidades empresariais privadas e 

alguns outros segmentos da sociedade 

juntem esforços para discutir o assun-

to, levantar demandas, estabelecer 

prioridades e metodologias e procurar 

financiamento para viabilizar soluções 

com competência. Por seu lado, que o 

estado se envolva numa coordenação 

efetiva para que as soluções apontadas 

sejam implementadas, evitando assim 

os desastres que vemos acontecer 

hoje, consequência de um passado 

carimbado por atitudes políticas sub-

servientes, modelo econômico imedia-

tista e sistemas tecnológicos ultrapas-

sados e poluidores.

Otávio Antonio de Camargo (ocamargo@iac.sp.gov.br) e Ronaldo Severiano Berton são pesquisadores no IAC - Instituto Agronômico de Campinas,
em São Paulo, e no CNPq.
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