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Caros associados

Este certamente não é um Boletim usual, tanto pelo conteúdo diversificado e 
enriquecedor quanto pela época em que circula. Como todos sabem 2015 é o Ano 
Internacional dos Solos-AIS.  Este número do nosso tradicional veículo informativo 
é uma das formas de a SBCS comemorar o evento. Para tal, convidamos diversos 
cientistas do solo para que expusessem suas visões em torno de um tema bastante 
amplo, que denominamos “Solos e Sociedade”. Naturalmente, tais visões apre-
sentaram enfoques distintos, embora complementares, que refletiram a inquietude 
predominante em seu meio: a consciência e a percepção da sociedade em geral 
sobre o solo como um dos sistemas terrestres mais auto evidentes é ainda um 
pouco distante do que seria esperado  em tempos de “democracia da informação”.

À esse propósito, convém lembrar que a designação do AIS ocorreu na As-
sembléia Geral das Nações Unidas, em dezembro de 2013, por proposição da FAO, 
embasada em esforços anteriores sobre a necessidade de aumentar a percepção 
pública sobre o solo por parte desta agência e da International Union of Soil Scien-
ces-IUSS. Voltando no tempo, foi em 1982 que a FAO lançou a então chamada 
“World Soil Chart”, que se poderia traduzir, com liberdade didática, por “Carta de 
Princípios sobre o Uso dos Solos no Planeta”. A esse documento, pouco divulgado 
na época e em anos posteriores, seguiram-se outras ações como, por exemplo, a 
proposição de estabelecimento de um Dia Mundial do Solo, feita pela IUSS, em 
2010 e acatada pela FAO, assim como o aumento de iniciativas e ações práticas das 
Sociedade Nacionais de Ciência do Solo em relação ao tema “Percepção/consciên-
cia pública sobre o solo. Neste aspecto, também deve-se recordar que o tema traz 
em si a dimensão dos seus componentes: conhecimento (do solo, de seus proble-
mas , de sua recuperação) , atitude (ética, convicção, consternação, sentimento) 
e  comportamento (ação dos atores diretos e indiretos). Sabendo-se que existe 
uma relação débil, mas significativa entre conhecimento e atitude e que a influên-
cia de ambos sobre o comportamento é geralmente pouco mensurável, torna-se 
fácil deduzir que compete aos profissionais da Ciência do Solo buscar influenciar o 
comportamento dos atores diretos e indiretos (outros profissionais e a sociedade 
em geral) no grande cenário que o Solo.

Nesse contexto, é de grande importância que a SBCS ressalte e valorize essa 
celebração mundial em suas diversas atividades (congressos, reuniões, publica-
ções, comunicação em mídias sociais, etc) , sendo este número do Boletim o resul-
tado dessa intenção. Verá o leitor que os artigos de opinião e as diversas notícias 
estão imbuídos desse espírito.

Uma boa leitura e um feliz ano novo para você e sua família.

Gonçalo Signorelli de Farias

Presidente da SBCS

Publicação editada pela Secretaria Executiva da SBCS.
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NÚcLEO REGIONAL LESTE pROMOVE

FERTBIO 2014 EM MINAS GERAIS
Entre os dias 15 e 19 de setembro, o Núcleo Regional Les-

te da SBCS realizou a FertBio 2014, em Araxá (MG), reunindo 
quatro importantes eventos da Ciência do Solo: a XXXI Reu-
nião Brasileira de Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas, a 
XV Reunião Brasileira sobre Micorrizas, o XIII Simpósio Bra-
sileiro de Microbiologia do Solo e a X Reunião Brasileira de 
Biologia do Solo. 

O Núcleo Regional Leste da SBCS reúne os estados de 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo e é dirigido pelo 
professor Hugo Alberto Ruiz, da UFV. A FertBio 2014 foi pre-
sidida pelas professoras Maria de Fátima Moreira (UFLA) e 
Maria Catarina Kasuya Rosado (UFV) e realizada com o apoio 
das agências financiadoras Fapemig, Capes, CNPq e das em-
presas patrocinadores Penergetic Forquimica e Agrisus

Com o tema central “Fertilidade e Biologia do Solo: Inte-
gração e Tecnologia para todos”, o evento  contou com cinco 
dias de palestras e debate, com a participação de mais de 800 
pessoas, entre técnicos, produtores, empresários de vários 
setores, pesquisadores, docentes e estudantes de graduação 
e pós-graduação.  Minas Gerais (28%), São Paulo (14%) e Rio 
de Janeiro (13%) foram os estados com maior número de 
participantes. A maior parte era estudante de graduação ou 
de pós-graduação (64%).

Os organizadores da FertBio pretendem lançar três livros 
sobre o evento.

O primeiro compilando as conferências, palestras e rela-
tos das mesas redondas que trataram da interação entre as 
áreas. O segundo com as palestras e relatos das mesas re-
dondas abordando o tema nutrição de plantas e fertilidade 
do solo. O terceiro deverá publicar as palestras e relatos das 
mesas redondas sobre  Biologia, Microbiologia e  Micorrizas.

 A próxima FertBio  será promovida pelo Núcleo Centro 
Oeste, em Goiás ou Mato Grosso, em 2016.

O local, onde foi realizada a FertBio 2014, também é famoso por suas termas para tratamentos estéticos e medicinais

A FertBio 2014 foi realizada no Tauá Grande Hotel. O local foi constru-
ído na década de 1940 para sediar um grande cassino, mas os jogos 
só foram permitidos até 1946. Depois, os grandes salões de festas e 
jogos deram lugar a um hotel requintado, onde são realizados grandes 
eventos em Araxá. Muitas pessoas elogiaram a organização do evento 
dizendo que a concentração em um hotel deixou a FertBio mais acon-
chegante, permitindo maior interação entre os participantes

NOTícIAS
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Além das tradicionais presenças de autoridades de Araxá, da SBCS e de organizadores do evento, a cerimônia de abertura da FertBio 2014 pro-
moveu uma conferência sobre integração e tecnologia para todos. A conferência foi ministrada pelo diretor de Ciência e Tecnologia e Inovação da 
Fapemig, Evaldo Ferreira Vilela (foto à esquerda). Ele destacou a necessidade de incentivar o empreendedorismo para implantação das inovações 
geradas pela pesquisa em todas as áreas do conhecimento

A FertBio 2014 investiu em um formato diferente para um evento 
que reúne duas grandes áreas do conhecimento: a biologia do 
solo e a fertilidade. Em vez de grandes palestras, vários pales-
trantes com visões diferentes sobre um mesmo tema falaram por 
cerca de meia hora e depois, com a ajuda de um moderador que 
teve acesso aos conteúdos anteriormente, debateram o assunto 
na presença da plateia, que também pôde participar com pergun-
tas. O formato foi muito bem recebido e permitiu aprofundar te-
mas e apresentar jovens palestrantes

A conferência de abertura da FertBio 2014 emocionou o público formado por mais 500 pessoas no auditório Minas Gerais, no Tauá Grande Hotel, 
em Araxá. Com seu conhecido jeito informal e bem-humorado, o professor emérito da Universidade Federal de Lavras, Alfredo Scheid Lopes, 
falou sobre a valorização da agricultura como solução definitiva e questão de segurança alimentar. Mostrando dados da evolução agrícola nacio-
nal, ele falou sobre os mitos que envolvem a agricultura, deturpam a visão que a imprensa e a sociedade têm da produção agrícola e impedem 
o crescimento do agronegócio no Brasil. Insistindo que não é preciso estender as fronteiras agrícolas para a região amazônica, ele mostrou a ne-
cessidade de adoção de tecnologias eficientes para aumentar a produtividade das culturas, reduzir a degradação dos solos e garantir a segurança 
alimentar nos próximos anos

As tardes e noites da FertBio foram dedicadas 
às reuniões temáticas, criando oportunidades de 

troca de experiências e informações

NOTícIAS
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A FertBio provocou debates sobre estratégias para uma eficiente disponibilização de tecnologias para a sociedade e como levar o conhecimento 
científico e especializado até o produtor rural, sobretudo, nas pequenas e médias propriedades rurais, que têm imensa importância na produção 
de alimentos no Brasil. Outro tema de destaque foi a importância da pesquisa na integração Lavoura/Pecuária/Floresta no país

A FertBio registrou a apresentação de 823 trabalhos científicos. A maior parte (357) envolvia o tema Fertilidade do Solo, seguido de Nutrição de 
Plantas (250) e Microbiologia do Solo (128), Associações Micorrízicas (49) e Biologia do Solo (39)

Como sempre acontece, a SBCS manteve um estande para promover encontros entre sócios, divulgar as publicações e atuar na prospecção de 
novos sócios. As empresas que patrocinaram o evento também participaram com estandes de divulgação de produtos e serviços. A FertBio con-
tou com patrocínio das empresas Penergetic, Forquímica e Analítica. Apoio: CNPq, Capes, Fapemig, Incaper, UFRRJ e Agrisus

NOTícIAS
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A SBCS agradece às professoras Fátima 
Maria de Souza Moreira e Maria Catarina 
Kasuya Rosado pelo empenho e dedica-
ção que garantiram o sucesso do evento. 
Em seus discursos, elas ressaltaram a im-
portância da parceria institucional para o 
sucesso da FertBio

Estudantes de graduação e pós-gradua-
ção da UFLA, UFV, UFRRJ e UFES, univer-
sidades que compõem o Núcleo Regional 
Leste da SBCS, foram fundamentais para 
a organização da FertBio. Eles atuaram 
em todas as fases, ganhando experiência 
na produção de um grande evento. A to-
dos eles, a gratidão e o reconhecimento 
da SBCS

NOTícIAS
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O IPNI Brasil premiou o 
pesquisador sênior e o 

jovem pesquisador 2014 
durante a Plenária da 

SBCS, em Araxá

pROFESSOR VIcTOR hUGO ALVAREZ GANhA 

pRêMIO IpNI BRASIL
dE pESQUISAdOR SêNIOR

O professor da Universidade Fede-
ral de Viçosa, Victor Hugo Alvarez V. 
foi agraciado com o prêmio do Interna-
tional Plant Nutrition Institute (IPNI) na 
categoria pesquisador sênior. A premia-
ção aconteceu durante a assembleia 
geral da Sociedade Brasileira de Ciência 
do Solo, no dia 17 de setembro, duran-
te a FertBio 2014. 

 Desde 2009,  o IPNI oferece, anu-
almente, prêmios em níveis nacional 
e internacional, com o objetivo de ho-
menagear os profissionais que realizam 
trabalhos de excelência nas áreas de 
Nutrição de Plantas, Fertilidade do Solo 
e Fertilizantes. 

O prêmio do professor Victor Hugo 
Alvarez V. foi entregue pelo diretor do 

IPNI no Brasil, Luiz Ignácio Prochnow, 
e pelo vencedor do ano anterior, pro-
fessor Alfredo Scheid Lopes, da UFLA. 
Em seu discurso de agradecimento, o 
professor Victor Hugo dividiu o mérito 
da premiação com a equipe de pes-
quisadores da área de fertilidade do 
solo e nutrição de plantas do Depar-
tamento de Solos da UFV. “Sem fal-
sa modéstia, nossa equipe construiu 
na UFV uma boa escola, baseada na 
química, na física e na físico-química, 
para tratarmos de entender esta mara-
vilhosa propriedade que é a fertilidade 
do solo”, disse.

O professor Victor Hugo é natural 
do Equador, onde se formou em En-
genharia Agronômica. Fez especializa-

ção em Estatística Experimental pelo 
Instituto Superior de Estatística da 
Universidade de Paris (ISSUP), mes-
trado em Fitotecnia pela Universidade 
Federal de Viçosa e doutorado em Ci-
ência do Solo no México. É professor 
titular do Departamento de Solos da 
UFV desde 1974.

Mesmo depois de aposentado, 
continua ministrando aulas e orien-
tando estudantes de pós-graduação 
como professor voluntário. Tem mais 
de 160 trabalhos científicos publica-
dos, é autor de vários livros e capí-
tulos de livros técnico-científicos. Foi 
orientador ou co-orientador de mais 
de 100 dissertações de mestrado e 40 
de doutorado.

O vencedor do prêmio na cate-
goria Pesquisador Sênior, Victor 
Hugo Alvarez V., é professor da 
Universidade Federal de Viçosa

NOTícIAS
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pRêMIO jOVEM
pESQUISAdOR INpI

Durante a FertBio, a doutoranda em 
Biologia Vegetal na UFMG, Lívia Perei-
ra Horta, recebeu a premiação do IPNI 
jovem pesquisador com o trabalho en-
titulado: "Aldeídos fenólicos de origem 
natural como plataforma para o de-
senvolvimento de novos inibidores de 
urease". Também assinam o trabalho os 
seguintes autores: Yane Campolina Ca-
chuite Mota; Gisele Maria Barbosa; Ta-
niris Cafiero Braga; Ângelo de Fátima; 
Luzia Valentina Modolo.

A premiação é oferecida anual-
mente pelo IPNI, a partir de avaliação 
realizada pela comissão científica dos 
trabalhos de destaque apresentados no 
evento.

A premiação para a jovem 
pesquisadora Lívia Horta, da 
UFMG, foi entregue pelo ex-
-presidente da SBCS, Luiz 
Bezerra de Oliveira

Luiz Ignácio Prochnow, diretor 
geral do IPNI Brasil, com os ven-
cedores do prêmio 2014, Vic-
tor Hugo Alvarez, da UFV, que 
ganhou o prêmio na categoria 
sênior e Lívia Pereira Horta, da 
UFMG, que venceu na categoria 
jovem pesquisador

FERTBIO 2014 pREMIA

MELhORES TRABALhOS

As professoras Fátima Moreira e Catarina Ka-
suya entregaram os prêmios aos autores dos 
melhores trabalhos apresentados durante a 
FertBio 2014

O Conselho Diretor da SBCS deci-
diu, este ano, que cada evento poderá 
criar seus próprios prêmios, valori-
zando trabalhos ou pesquisadores de 
determinada área de conhecimento. A 
FertBio já fez isso na edição de 2014.

Os vencedores selecionados pela 
comissão organizadora foram anuncia-
dos pelas presidentes do evento, Fá-
tima Maria de Souza Moreira e Maria 
Cataria Kasuya, durante a Plenária da 
SBCS, dia 17, em Araxá.

Na categoria Microbiologia do 
Solo, venceu o trabalho intitulado 
“Emissão dos gases do efeito estufa 
e microbiota ativa do solo em consór-
cio de pastagem cultivado em sistema 
Trop-T-Face simulando as mudanças 
climáticas (elevação de CO2 e da tem-
peratura)”, de autoria de Clovis Daniel 
Borges, Carlos Alberto Martinez, Den-

nis Goss de Souza, Ellen Garcia Melo, 
Paula Cruz Lopes, Maria Teresa Olivé-
rio Lemos, Eduardo Augusto Dias de 
Oliveira e Siu Mui Tsai.

Na categoria Associações Micorrízi-
cas, foi premiado o trabalho intitulado 
“Fungos micorrízicos arbusculares na 
absorção de micronutrientes em soja 
nos solos do Cerrado”, de autoria de 
Laíze Aparecida Ferreira Vilela, Mari-
sângela Viana Barbosa e Marco Aurélio 
Carbone Carneiro.

Na categoria Biologia do Solo, ven-
ceu o trabalho “Caracterização mole-
cular de isolados bacterianos em cana-
-de-açúcar”, de Jadson Emanuel Lopes 
Antunes, Ana Dolores Santiago de Frei-
tas, José de Paula Oliveira, Maria do 
Carmo Catanho Pereira de Lyra, Eline 
Waked Ferreira Gomes e Márcia do Vale 
Barreto Figueiredo.

NOTícIAS
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NÚcLEO REGIONAL SUL dA SBcS cOMEMORA SUcESSO dA
X REUNIÃO SUL BRASILEIRA dE cIêNcIA dO SOLO
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A reunião debateu os fatos e mitos da ciência do solo

O Núcleo Regional Sul da SBCS rea-
lizou, entre os dias 15 e 17 de outubro, 
em Pelotas, a X Reunião Sul-Brasileira 
de Ciência do Solo, numa promoção 
conjunta entre o Departamento de So-
los da Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel) e a Embrapa Clima Temperado, 
de Pelotas. O evento foi bastante elogia-
do por alunos, professores e profissio-
nais que atuam na área da Ciência do 
Solo e contou com 273 participantes 
de 25 Instituições de ensino, pesquisa 
e extensão dos Estados do RS, SC e PR. 

Foram apresentados 230 trabalhos 
científicos na forma de pôsteres, distri-
buídos nas seguintes comissões técni-
cas: Fertilidade do Solo e Nutrição de 
Plantas (80), Física do solo (55), Manejo 
e Conservação do Solo e da Água (32), 
Biologia do Solo (18), Fertilizantes e 
Corretivos (14), Química e Mineralogia 
do solo (10), Gênese Morfologia e Clas-
sificação de Solo (10), Poluição do Solo 
(9), Ensino em Ciência do Solo (02). 

 O tema central da X RSBCS “Fatos e 
Mitos em Ciência do Solo” foi abordado 
em palestras e conferências pelos dez 
palestrantes convidados, entre eles o 
presidente da SBCS, Gonçalo Signorelli 
de Farias. A escolha do tema foi em-
basada na premissa de que o conhe-
cimento mítico pode se constituir num 
dos entraves à produção sustentável. 
Segundo a Comissão Organizadora, de-

nomina-se mito aquele conhecimento 
que é apropriado por um grupo de pes-
soas e torna-se uma tradição ou ver-
dade inquestionável. Como o conheci-
mento científico avança, parte destes 
mitos podem ser desfeitos e contribuir 
para o surgimento de um novo olhar, 
pautado na realidade científica. 

Durante o jantar de confraternização 
do evento, o professor Carlos Alberto 
Ceretta da UFSM e o pesquisador Mil-
ton da Veiga, da EPAGRI e UNOESC, 
receberam uma homenagem do NRS 

pela importante contribuição em prol 
do ensino e da pesquisa na área da Ci-
ência do Solo.

A direção do NRS-SBCS agradece a 
todos os membros da comissão organi-
zadora e aos apoiadores do evento: FA-
PERGS, AGRISUS, Prolab, G.Gotuzzo, 
WF Científica e Puro Grão. 

O NRS/SBCS homenageou o professor Carlos Alberto Ceretta da 
UFSM (foto) e o pesquisador Milton da Veiga, da EPAGRI e UNOESC 
pela importante contribuição em prol do ensino e da pesquisa em Ci-
ência do Solo.

O presidente da SBCS,  Gonçalo de Farias foi um dos palestrantes do 
evento.

Os anais do evento estão disponíveis 
no seguinte endereço:
http://www.sbcs-nrs.org.br/rsbcs/

NOTícIAS
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SBcS pARTIcIpA dO
cONGRESSO MUNdIAL dE FERTILIZANTES

Organizado pela Embrapa e pela 
Rede FertBrasil, em parceria com o 
Centro Científico Internacional de Fer-
tilizantes (CIEC) e com a Universidade 
de São Paulo (Esalq/USP), o Congresso 
Mundial de Fertilizantes reuniu os maio-
res especialistas e empresários da área 
no Rio de Janeiro, entre os dias 20 e 24 
de outubro. O evento foi presidido pelo 
pesquisador da Embrapa Solos, Viní-
cius Benites.

 “Somos o quarto maior importador 
de fertilizantes no mundo, que, para al-
gumas culturas, chega a representar até 
50% do custo de produção. Por isso, a 
pesquisa em fertilizantes é muito im-
portante para o Brasil. Fico muito orgu-
lhoso de ver esse tema sendo tratado 
pelas maiores autoridades no mundo 

nesse congresso”, ressaltou Ladislau 
Martin Neto, diretor-executivo de Pes-
quisa e Desenvolvimento da Embrapa.

Os mais de 400 participantes do 
evento, provenientes de 34 países, en-
contraram apresentações técnico-cien-
tíficas, discussões de alto nível sobre 
tecnologias e usos de fertilizantes nos 
trópicos e um ambiente propício para o 
estabelecimento de parcerias.  “As mais 
renomadas autoridades, profissionais e 
pesquisadores da cadeia de fertilizantes 
compareceram ao evento – algo inédi-
to. O mais importante, contudo, é que 
conseguimos fomentar projetos futuros 
de inovação aberta, a partir de debates 
entre a pesquisa e o mercado - o que 
valida a estratégia adotada Rede Fer-
tBrasil. Isso significa que estamos no 

caminho certo”, comemorou José Car-
los Polidoro, chefe de P&D da Embrapa 
Solos e vice-líder da Rede FertBrasil.

Durantes os quatro dias de evento, 
as maiores empresas de fertilizantes do 
mundo estiveram presentes demons-
trando seus avanços tecnológicos e ex-
pectativas para o desenvolvimento de 
novos produtos adaptados aos solos 
brasileiros. Segundo os organizadores, 
a abrangência dos temas e a qualidade 
dos palestrantes contribuíram para um 
ambiente de fomento à inovação. 

A SBCS foi representada no Con-
gresso pelo seu secretário-adjunto, Igor 
Assis, professor da UFV. 

(Fonte: Embrapa Solos)

NOTícIAS

II REUNIÃO NORdESTINA dE cIêNcIA dO SOLO
O Núcleo Regional Nordeste da 

SBCS promoveu, entre os dias 8 e 12 
de dezembro, em Ilheus, Bahia, a II Reu-
nião Nordestina de Ciência do Solo. O 
evento foi organizado pela Universi-
dade Estadual de Santa Cruz (UESC), 
Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia (UFRB) e Comissão Executiva do 
Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC). 
O evento reuniu 450 participantes e 
mais de 300 trabalhos científicos apre-
sentados.

A Reunião ocorreu concomitante-
mente ao III Seminário Baiano de So-
los e teve como tema “Agenda de uso 
e conservação do solo: Por que não?”,  
buscando dar continuidade e tradição 
ao encontro para que os profissionais 
de instituições públicas e privadas da 
região Nordeste possam discutir sobre 
a legislação de uso e conservação dos 
solos.

Da direita para a esquerda na mesa de abertura do evento estão a Coordenadora da II RNCS, 
Agna Menezes (UESC); o representante do Reitor da UFRB, Joelito Rezende; a Reitora da UESC, 
Adélia Pinheiro; o Diretor do Núcleo Nordeste da SBCS,  Clístenes Nascimento (UFRPE) e o Pró-
-Reitor de Extensão da UESC, Alessandro Fernandes

fo
to

: 
La

ís
e 

G
al

vã
o 

(A
S

C
O

M
/U

ES
C

)



13BOLETIM INFORMATIVO DA SBCS
SETEMBRO – DEZEMBRO 2014

Durante a palestra, o presidente do Núcleo Estadual São Paulo, José Marques Júnior, conside-
rou que o grande alicerce da criação de estratégias é a conversão do conhecimento em tecno-
logia. “Visualizando a postura da universidade, bem como as linhas de pesquisa desenvolvidas 
com os alunos, posso constatar que a instituição cumpre seu papel formando profissionais 
na graduação e pós-graduação em agronomia, que estão preparados para converter o ensino 
científico em ações práticas, podendo beneficiar os solos arenosos da região Oeste Paulista”

SIMpÓSIO BRASILEIRO

dE SOLOS ARENOSOS
A Universidade do Oeste Paulista 

(Unoeste) e o Grupo de Pesquisa Agro-
pecuária do Oeste Paulista realizam, em 
Presidente Prudente (SP), o Simpósio 
Brasileiro de Solos Arenosos (SBSA), 
no período de 1 a 3 de outubro. O even-
to reuniu estudantes, professores e pro-
fissionais da área das Ciências Agrárias 
de todo o país. O simpósio foi elabora-
do para proporcionar aos participantes 
novas e diferentes visões, perspectivas 
e inovações. 

O SBSA, que reuniu palestras e pai-
néis relacionados ao tema, contou com 
o apoio do Núcleo Estadual São Paulo 
da SBCS, inclusive com palestra do seu 
presidente, José Marques Júnior, que 
abordou o tema “O papel estratégico 
dos solos arenosos para o futuro da 
agropecuária brasileira”.

Os solos arenosos estão em todas 
as regiões do Brasil, totalizando cerca 
de 50 milhões de hectares. Para se ter 
uma ideia, só no Oeste Paulista está 
concentrada uma área de 1,5 milhão de 
hectares. Com deficiências químicas, 
físicas e biológicas, esse tipo de solo 
pode se tornar produtivo se for mane-
jado corretamente. Uma das principais 
alternativas para esse fim é por meio da 
Integração Lavoura-Pecuária. 

De acordo com o diretor do Núcleo 
São Paulo, para que o país seja consi-
derado líder mundial no segmento, é 
preciso manejar corretamente as áre-
as arenosas. “Podemos ter como base 

a utilização dos solos do Cerrado, que 
também apresentam algumas limita-
ções. Nessa região, foi realizado um 
planejamento estratégico bem feito e 
executado, cujo sucesso é constatado 
por meio de estatísticas que indicam: 
35% do PIB do agronegócio brasileiro 
correspondem à produção dos cerra-
dos”.

José Marques Júnior comentou que 
as estratégias de manejo são as mais 
desafiadoras, por conta das fragilida-

des encontradas. “Por meio da produ-
ção nessas áreas será possível otimizar 
o nosso potencial agrícola. Para isso, 
devemos fazer uso de ações tecnoló-
gicas, ou seja, literalmente, temos que 
estar com uma mão na terra e outra no 
computador, estabelecendo as métricas 
requeridas para a ocupação dos solos 
arenosos”, explicou. 

 (Fonte:  Assessoria de Imprensa da 
Unoeste)

NO AR O SITE dA XI Rcc
Já está no ar, no site da Embrapa Solos, a página contendo as informações sobre a XI Reunião Brasileira 
de Classificação e Correlação de Solos (XI RCC), a ser realizada no estado de Roraima, entre os dias 14 e 
21 de março de 2015.

O evento irá abranger uma região de fortes contrastes ambientais, desde áreas de floresta e campinarana, 
até o domínio dos cerrados em ambiente amazônico. 

Acompanhe as novidades sobre a organização da RCC no site: https://www.embrapa.br/solos/eventos/rcc/

NOTícIAS



14 BOLETIM INFORMATIVO DA SBCS
SETEMBRO – DEZEMBRO 2014

A SBCS participou, de 2 a 5 de no-
vembro, em Long Beach, Califórnia, nos 
EUA, do Encontro Anual Internacional 
de Agronomia, realizado pela Socieda-
de Americana de Agronomia, Socie-
dade Americana de Fitotecnia e Socie-
dade Americana de Ciência do Solo. 
O evento teve como tema: “Grandes 
desafios – Grandes Soluções”. Partici-
param do evento cerca de 4200 pesso-
as de 51 países, com apresentação de 
3236 trabalhos científicos. 

A SBCS foi representada no evento 
pelo seu tesoureiro, Teógenes de Olivei-
ra. Também esteve presente o ex-pre-
sidente da SBCS, Flávio Camargo,que 
será o presidente do Congresso Mun-
dial de Solos, no Brasil, em 2018.

NÚcLEO REGIONAL dA SBcS pROMOVE

II REUNIÃO dE cIêNcIA dO SOLO
dA AMAZÔNIA OcIdENTAL

O Núcleo Regional Amazônia Ocidental da SBCS promo-
veu, entre os dias 14 e 17 de outubro, a II Reunião de Ciência 
do Solo da Amazônia Ocidental. O evento teve como tema “O 
manejo dos solos e a sustentabilidade da produção agrícola 
na Amazônia”. Foram abordados assuntos sobre a gestão do 
uso da terra e apresentadas tecnologias e alternativas para o 
aumento da produtividade agrícola na Amazônia Ocidental.

A Reunião contou com o apoio da Embrapa Rondônia, 
Faculdades Integradas Aparício Carvalho (FIMCA), Universi-
dade Federal de Rondônia e Instituto Federal de Rondônia. O 
evento foi presidido pelo pesquisador da Embrapa Rondônia, 
Alaerto Marcolan. A Diretoria da SBCS foi representada pelo 
Secretário Executivo, Reinaldo Bertola Cantarutti. 

O evento contou com a participação de mais de 250 pes-
soas que puderam assistir a quatro conferências e 18 pales-
tras. Foram apresentados 69 trabalhos em forma de resumos 
expandidos. As palestras e os resumos expandidos serão pu-
blicados em dois livros que estão na fase final de editoração.

Mais de 200 pessoas debateram o uso da terra na Amazônia 
Ocidental.O evento foi presidido pelo Diretor do Núcleo Regional 

Amazônia Ocidental da SBCS, Alaerto Marcolan

NOTícIAS
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NÚcLEO AMAZÔNIA ORIENTAL

pROMOVE I AMAZON SOIL

O Núcleo Regional Amazônia Oriental promoveu, entre os 
dias 18 e 20 de novembro, em Gurupí, no Tocantins, o I Ama-
zon Soil - Encontro de Ciência do Solo da Amazônia Oriental 
- O evento registrou a participação de 220 pessoas e abordou 
as áreas de fertilidade do solo e nutrição de plantas, matéria 
orgânica do solo, física e manejo do solo, microbiologia do 
solo e pedologia do solo em palestras, mesa redonda e apre-
sentação de trabalhos científicos.

Segundo os organizadores, O I AMAZON SOIL foi im-
portante para a ampliação dos conhecimentos técnicos e 
científicos necessários para assegurar o desenvolvimento 
sustentável da Amazônia Oriental. Por isso, foram discuti-
das as técnicas e sistemas de manejo adotados na Amazô-
nia, bem como a comparação com as adotadas em outras 

regiões brasileiras visando minimizar os impactos sobre 
o solo e da água, quando submetidos direta ou indireta-
mente as alterações em função da adoção de sistemas 
produtivos. O evento também permitiu a interação do 
público com novas tecnologias do setor de fertilizantes 
e corretivos.

O evento foi presidido pelo professor da UFT, Rubens Ri-
beiro da Silva e pelo Diretor do Núcleo, Antonio Clementino 
dos Santos.  A Diretoria Executiva da SBCS foi representada 
pelo seu tesoureiro, Teogenes de Oliveira. 

Os sócios da SBCS pertencentes ao Núcleo Regional 
Amazônia Oriental decidiram que a sede do Núcleo será em 
Araguaína, Tocantins e que o próximo evento será realizado 
em Capanema, no Pará, em 2016.

O I Amazon Soil consolida o Núcleo Regional Amazônia Oriental, que reúne pesquisadores do seguintes estados: TO, PA, MA e AP

NOTícIAS
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pRESIdENTE dA SBcS pARTIcIpA dE
cONGRESSO NO MÉXIcO pARA FALAR SOBRE

cIêNcIA dO SOLO NO BRASIL

O presidente da SBCS, Gonçalo 
Signorelli de Farias,  participou como 
conferencista convidado do XXXIX 
Congresso da Sociedade Mexicana de 
Ciência do Solo, realizado na cidade 
de Juárez (México), entre os dias 19 e 
24 de outubro.  Sua palestra, intitulada 
Conciencia y Percepción Pública Sobre 
el Suelo: una visión brasileña, foi tam-
bém motivo de entrevista à imprensa 
local.

Como  sempre faz em suas viagens, 
o presidente da SBCS aproveitou a ida 
ao México para estreitar relações  com 
a Sociedade Mexicana de Ciência do 
Solo e para visitar importantes centros 
de ensino e pesquisa: a Universidade 

Nacional Autônoma, no Distrito Fede-
ral, e  o Colégio de Pós-Graduação em 
Ciências Agrícolas, em Texcoco, um 
tradicional centro de pós-graduação 
em solos.

Também durante a viagem, Gonça-
lo de Farias participou como ouvinte 
do Simposio de Innovaciones Educati-
vas en la Enseñanza de la Ciencia del 
Suelo para Niños de la Escuela Prima-
ria, evento complementar ao congres-
so mexicano, voltado à questão da 
Educação em Solos e organizado pela 
secretária da Sociedade Latino-Ame-
ricana de Ciência do Solo e grande 
colaboradora da SBCS, Laura Bertha 
Reyes.

SISTEMA BRASILEIRO dE cLASSIFIcAçÃO dE SOLOS

ESTá dISpONíVEL EM E-BOOK
A versão eletrônica (e-book) do Sis-

tema Brasileiro de Classificação de So-
los (SiBCS), está disponível para dowlo-
ad. O livro físico é uma das publicações 
da Embrapa mais vendidas desde 1999, 
quando foi impressa pela primeira vez.

Resultado da parceria entre a Em-
brapa Solos, no Rio de Janeiro, res-
ponsável pelo conteúdo técnico, e a 
Embrapa Informação Tecnológica (Bra-
sília-DF), a obra continua entre as mais 
procuradas por pesquisadores, profes-
sores e estudantes da área. 

Segundo levantamento da Livra-
ria Embrapa, entre 2002 e 2006, foram 
vendidos 3.713 exemplares da primei-
ra edição, e, de lá para cá, mais 8.438 
exemplares da segunda edição, sem 
contar o período anterior, entre 1999 e 
2001, quando foram impressas mais de 
4 mil unidades.

Para o pesquisador da Embrapa, 
Humberto Gonçalves dos Santos, um 
dos autores da publicação, é funda-
mental reunir o conhecimento e a ex-
periência da pesquisa relacionada a 
solos em uma obra de referência. “A 
partir dessas informações, é possível 
avaliar, por exemplo, as características 
de fertilidade, a resistência à erosão e 
à degradação de cada um deles”, expli-
ca, lembrando a diversidade de solos 
encontrada no território brasileiro. O 
SiBCS está estruturado em seis níveis 
categóricos e classes, que, de acordo 
com o pesquisador, estão sempre su-
jeitos a alterações, à medida que novas 

classes vão sendo identificadas, descri-
tas e relatadas em todo o País.

O E-book, no formato ePub, padrão 
internacional, é aberto e foi desenvolvi-
do para que a apresentação do conte-
údo se ajuste a diferentes dispositivos.

Onde comprar:
http://vendasliv.sct.embrapa.br/liv4/efetuaPedido.do

?metodo=adicionar&codigoProduto=00084450.

SITE dA SBcS AGORA
TEM VERSÃO MOBILE

O site da SBCS já está disponí-
vel também na versão mobile, 
para acesso via smartphones 
e tablets. Esta é mais uma al-
ternativa de acesso às notícias 
sobre a SBCS e a leitura do Bo-
letim Informativo e das RBCS. 
Confira no seu celular ou tablet.

NOTícIAS
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TcU pROMOVERá cONFERêNcIA
SOBRE GOVERNANçA dOS SOLOS, EM 2015

O Ministro e Presidente do Tribunal de Contas da União, Aroldo Cedraz, durante evento para 
divulgar a Conferência Governança dos Solos que será promovido em Brasília, em março

O Tribunal de Contas da União lan-
çou oficialmente, dia 5 de dezembro, o 
evento “Conferência Governança dos 
Solos” que será promovido entre os 
dias 25 e 27 de março de 2015, em Bra-
sília.

O lançamento oficial do evento foi 
feito pelo Ministro e presidente do TCU, 
Aroldo Cedarz, na sede da Sociedade 
Brasileira de Agricultura, no Rio de Ja-
neiro, na data em que quando se come-
mora o Dia Mundial dos Solos. Também 
participaram do lançamento autorida-
des e representantes dos órgãos que 
apoiam a conferência como a SBCS, 
FAO, Embrapa Solos, Banco do Brasil, 
Itaipu Binacional e a Agência Nacional 
de Águas. Ministério do Meio Ambiente 
e Institute for Advanced Sustainability.

A Conferência, segundo o Ministro 
Aroldo Cedraz, terá como objetivo sen-
sibilizar a sociedade e governantes para 
os problemas causados pela degrada-
ção dos solos brasileiros, mostrar ini-
ciativas bem sucedidas no país e suge-
rir políticas públicas para a conservação 
dos solos. Serão abordadas questões 
dos solos e suas interfaces, tendo como 
norte o aperfeiçoamento dos mecanis-
mos de governança para tratar deste 

tema complexo e multifacetado.

A conferência será estruturada em 
quatro eixos temáticos: 

• Conhecimento dos solos e institu-
cionalidade;

 • Vulnerabilidade dos solo frente às 
mudanças climáticas, à desertificação e 
aos eventos extremos;

 • Sustentabilidade da produção 
agropecuária, segurança alimentar e 
serviços ambientais;

 • Governança territorial e solos.

A programação será composta de 
sessões paralelas de discussão de te-
mas específicos, dentro de cada eixo 
temático, e de palestras realizadas por 
autoridades de expressão nacional e 
internacional sobre temas relacionados 
aos solos.

Mais informações a respeito do 
evento podem ser obtidas pelo e-mail: 
governancasolos2015@tcu.gov.br

NOTícIAS

O Núcleo Paranaense da Ciência do 
Solo realizará a IV Reunião Paranaense de 
Ciência do Solo (RPCS) entre os dias 20 e 
22 de maio de 2015, no Centro de Conven-
ções e Eventos de Cascavel, no Paraná.

A organização é da Unioeste - Univer-
sidade Estadual do Oeste do Paraná.

Envio de trabalhos até  15 de fevereiro.

Mais informações pelo e-mail 
rpcs2015@fbeventos.com ou pelo tele-
fone: 43-3025-5223.
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A presença dos brasileiros no XX 
Congresso Latino Americano de Ciên-
cia do Solo foi impressionante. O even-
to, promovido entre os dias 9 e 15 de 
novembro, em Cusco, no Peru,  regis-
trou a presença de 1200 participantes. 
Destes, mais de 500 eram brasileiros 
vindos de todas as regiões do país. A 
presença massiva dos brasileiros im-
pressionou os organizadores porque 
a delegação brasileira foi até mesmo 
maior que a peruana.

No primeiro dia do evento, o Con-
gresso foi também das crianças e 
adolescentes. A Secretária Geral da 
SLCS- Sociedade Latino-Americana de 
Ciência do Solo, Laura Bertha Reyes-
-Sánches, que também coordena a 
Rede Latino-Americana de Educação e 
Ensino da Ciência do Solo, levou para 
a abertura 200 crianças e jovens de 
países latino-americanos mostrando 
o que já sabem sobre a importância 
dos solos. O objetivo, segundo Laura 
Bertha, foi mostrar ao público a ne-
cessidade de promover a educação, 
criando uma geração de pessoas que 
percebem, compreendem e defendem 
a preservação dos solos.

 O tema "Divulgação da ciência do 
solo" esteve presente também num 
seminário envolvendo presidentes de 
Sociedades de Ciência do Solos de 
seis países latino americanos, incluin-
do o presidente da SBCS, Gonçalo 
Signorelli de Farias. Além de apresen-
tarem as realizações das entidades, 
eles foram conclamados e dizerem o 
que pretendem fazer para que o tema 

“Solos” seja colocado na pauta das so-
ciedades em geral, em 2015, quando 
se comemora o Ano Internacional dos 
Solos. O presidente da SBCS ressal-
tou a necessidade de alcançar espa-
ços públicos para divulgação da im-
portância da ciência do solo. “Temos 
que ser mais eficientes ao exigir que a 
preservação do solo seja considerada 
nas políticas públicas que envolvem o 
meio ambiente”, disse ele.

 A presença massiva de brasileiros 
no evento em Cusco, a qualidade dos 
eventos promovidos no Brasil e a par-
ticipação ativa do presidente Gonçalo 
nos eventos internacionais fez com que 
a SBCS fosse muito elogiada pelas so-
ciedades latino-americanas pelo esfor-
ço que tem feito em se internacionalizar 
cada vez mais. “Somos sociedades ir-
mãs em busca de somar esforços”, dis-
se o presidente da SBCS.

A importância da divulgação da 
ciência do solo, particularmente nas 
comemorações de 2015, pautou os 
discursos e palestras realizadas no 
Congresso Latino-Americano. “Garantir 
o acesso à uma nutrição adequada para 
850 milhões de pessoas que ainda pas-
sam fome no mundo é um compromis-
so de todos e a conservação dos solos 
tem tudo a ver com isso, disse o Dire-
tor do Centro de Agricultura Tropical, 
sediado na Universidade de Columbia, 
EUA, Pedro Sánchez, na conferência de 
abertura do evento. Ele também alertou 
para a necessidade de os pesquisado-
res de solos estarem mais abertos à 
interação com pesquisadores de ou-

tras áreas do conhecimento formando 
redes de pesquisa interdisciplinares 
que possam contribuir para o avanço 
da produção agrícola sustentável. “Um 
exemplo disso é o mapeamento digital 
dos solos que está permitindo planeja-
mento e sugerindo novas pesquisas na 
África e América Latina”, disse Pedro 
Sánchez que, em 2002, foi agraciado 
com o Prêmio Mundial de Alimentação 
pelas formas pioneiras de restaurar a 
fertilidade de solos pobres e degrada-
dos no mundo.

O Congresso foi coordenado pelo 
presidente da Sociedade Latino-Ameri-
cana de Ciência do Solo e da Sociedade 
Peruana de Ciência do Solo, Julio Ale-
gre Orihuela, e teve como tema central 
“Educar para preservar o solo e conser-
var a vida na terra”. O próximo Congres-
so Latino-Americano será promovido 
pela Sociedade Equatoriana de Ciência 
do Solo, em Quito, em novembro de 
2016. O Brasil também já manifestou in-
teresse em promover o evento em 2019. 

O Congresso Latino-Americano 
também faz suas homenagens a pes-
soas de destaque na Ciência do Solo. 
O Prêmio Andrés Aguilar Santelises- in 
memoriam- destaca, a cada edição, o 
melhor trabalho científico (teses e/ou 
livros) produzidos pela comunidade 
científica da SLCS entre um congres-
so e outro. A premiação é concedida 
desde 1999 e foi dada, em 2014, à Per-
la Amanda Imbellone, da Universidade 
de La Plata, Argentina, editora do livro 
“Suelos con Acumulaciones Calcáreas 
y Yesíferas de Argentina”.

O BRASIL FOI A cUScO

NOTícIAS
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A Secretária Geral da SLCS e uma das organizadoras do Congresso de Cusco, Laura 
Bertha Reyes-Sánchez foi homenageada no evento com uma placa comemorativa e de 
agradecimento pelo empenho da professora e pesquisadora mexicana na Educação  em 
Solos e por sua exemplar dedicação a SLCS. O evento foi presidido por ela e pelo presi-
dente da SLCS, Julio Alegre Orihuela

O Presidente da SBCS, Gonçalo Signo-
relli de Farias foi elogiado pelos parti-
cipantes pelos esforços que tem feito 
para internacionalizar a SBCS, aproxi-
mando-a, sobretudo, dos países latino-
-americanos. Ele participou do Fórum 
de reflexões das políticas educativas e 
ambientais para construir e defender 
ações para proteção do solo no con-
tinente latino-americano e integrou a 
comissão que escolheu os agraciados 
com as premiações do evento. O pre-
sidente da SBCS também mediou o 
seminário sobre Governança de Solos 
que reuniu o representante do Tribunal 
de Contas da União (Brasil) Rafael Lopes 
Torres , a Dra Ivone Lobos Alba, do Insti-
tuto de Estudos Avançados em Susten-
tabilidade da Universidade de Potsdam, 
Alemanha, órgão que organiza a Globol 
Soil Week e o Presidente da IUSS,Reiner 
Horn. 
Gonçalo de Farias criticou a ausência 
do tema solos nas grandes reuniões 
de cúpula como o G-20, por exemplo, 
e também na Reunião das Partes do 
Protocolo Mundial de Mudanças Climá-
ticas. “Nosso esforço é para colocar a 
SBCS em debates, como este último, 
procurando uma sinergia com lideran-
ças ambientais e políticas para tratar de 
objetivos de governança e sustentabili-
dade”, disse o presidente da SBCS.

NOTícIAS
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A SBCS manteve um stand no evento que 
foi ponto de referência para os brasileiros em 
Cusco

Os brasileiros que foram à Cusco puderam conhecer MachuPicchu, uma das sete maravilhas do mundo. A cultura inca, presente em todos os 
museus e locais turísticos da região de Cusco, no Peru, foi extremamente rica no desenvolvimento agrícola do século XV. O cultivo em terraços 
que evitam a erosão dos solos e os estudos sobre clima e variedades de cultivos foram fundamentais para o conhecimento científico e para a 
consolidação do império inca em toda a América Latina, antes da chegada dos colonizadores espanhóis

A arte e a cultura do Peru na abertura oficial do evento

NOTícIAS
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Os brasileiros que participaram do Congresso 
apresentaram mais de 1300 trabalhos científi-
cos, em Cusco

UM ATLAS dE SOLOS 
pARA A AMÉRIcA LATINA 
E cARIBE 

Os congressistas que foram ao O XX Con-
gresso Latino Americano de Ciência do Solo 
também participaram do lançamento oficial 
do Atlas de Solos da América Latina e do Ca-
ribe. Através de mapas e ilustrações coloridas, 
o Atlas mostra de forma clara e simples a di-
versidade dos solos na região. A publicação 
também destaca a enorme importância deste 
recurso natural não renovável, fornecendo ali-
mentos para cerca de 580 milhões de pessoas 
na região.

Além disso, o Atlas mostra a delicada re-
lação entre o solo e as funções que desempe-
nha, com destaque para as suas interligações 
com o clima e uso da terra, com especial aten-
ção para o papel do solo para com o compo-
nente de segurança alimentar no contexto das 
mudanças climáticas.

O Atlas foi publicado pelo Serviço Científico 
da Comissão Europeia e, no Brasil, foi apoiado 
pela Embrapa Solos. A versão em português 
do Atlas será lançada durante o Congresso Bra-
sileiro de Ciência do Solo, em Natal, em 2015.

NOTícIAS
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FAcEBOOK dA SBcS cOMEMORA

cINcO MIL AMIGOS
A fan page da SBCS, criada há pou-

co mais de um ano, completou, em ou-
tubro, cinco mil “curtidas”. Isso signifi-
ca que cinco mil pessoas gostaram da 
proposta da página, clicaram no botão 
“curtir” e passaram a ser amigos da fan 
page. Com isso, essas pessoas passa-
ram a receber as notificações diárias 
postadas na página. Isso dá a elas opor-
tunidade de comentar ou compartilhar 
as postagens, multiplicando o acesso 
dos posts. Isso porque, ao comentar ou 
compartilhar, o post aparece na página 
do amigo, dando aos amigos do amigo 
a oportunidade de também ver a pos-
tagem e até de compartilhá-la também.

A equipe da SBCS tenta alimentar 
diariamente a fan page. Além de notí-
cias da própria Sociedade, são divul-
gadas informações de utilidade pública 
para a Ciência do Solo, como concurso 
para professores e inscrições em pro-
gramas de pós-graduação e também 
notícias compartilhadas de outros sites 
sobre temas relacionados à área. 

Basta olhar outras fan pages de so-
ciedades científicas para verificar que 
o número de amigos no facebook da 
SBCS pode ser considerado um suces-
so, principalmente se for considerado 
o fato de ser uma página relativamente 
nova. “Atribuo este sucesso às atualiza-
ções diárias da página, com temas de 
interesse, mesmo que de outras áreas 
e até de outras línguas. Isso cria um 
público fiel, confiante e interessado. A 
seleção de notícias considera critérios 
técnicos do jornalismo e da ciência do 
solo, o interesse geral, a polêmica e até 
mesmo amenidades técnicos para defi-
nir o que é interessante”, avalia a jorna-
lista Léa Medeiros. 

No entanto, nem tudo é comemo-
ração. A secretaria executiva da SBCS 
lamenta que o número crescente de 
pessoas que acompanham o face-

NOTícIAS

book não se reflita no crescimento na 
quantidade de sócios. “Temos mantido 
esse número inferior a mil, nos últimos 
anos. O facebook mostra que o rol de 
interessados na Ciência do Solo é muito 
maior, mas, infelizmente, estas pessoas 
não se associam. É uma nova geração 
de pesquisadores e interessados que 
ainda não compreendeu a importância 
de participar de uma sociedade científi-
ca e fortalecê-la como mediadora do di-
álogo entre os interessados na ciência e 
os que promovem eventos ou políticas 

públicas que podem fomentá-la”, co-
menta o presidente da SBCS, Gonçalo 
Signorelli de Farias. 

No início do ano, Gonçalo Signorelli 
realizou um levantamento mostrando 
que muitos pesquisadores ligados a 
instituições consagradas à Ciência do 
Solo, como universidades e centros de 
pesquisa, não são sócios da SBCS. Para 
ele, não basta frequentar os eventos 
promovidos pela Sociedade; ao se as-
sociar, o pesquisador se reúne aos seus 
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http://www.portaltccendo.com.br/7-dicas-para-
-ter-uma-relacao-de-amor-com-seu-orientador/

SETE dIcAS pARA TER UMA RELAçÃO dE AMOR cOM SEU 
ORIENTAdOR

Veja em:

http://planetasustentavel .abri l .com.br/
blog/blog-do-clima/2014/10/09/o-mapa-
- do - carbono/?utm_source=redesabr i l_
psustentavel&utm_medium=facebook&utm_
campaign=redesabril_psustentavel_blogdoclima

MApA dE cARBONO
Um mapa mundi interativo e muito dinâmico – lançado 

durante a Cúpula do Clima, em Nova York – revela a perfor-
mance (causas e riscos) de cada país no quadro das mudan-
ças climáticas.Neste Mapa do Carbono, é possível visualizar 
as nações que mais emitem gases de efeito estufa e as que 
estão mais vulneráveis aos impactos das alterações climáti-
cas. Além disso, o aplicativo exibe as responsabilidades de 
cada país frente ao aquecimento global e permite comparar 
área, população e riqueza das nações.

Veja o mapa em:

http://www.nrcs.usda.gov/wps/PA_NRCSCon-
sumption/download?cid=stelprdb1247203&ext=
pdf

GUIA ILUSTRAdO dA SOIL TAXONOMy
A publicação "Illustrated Guide to Soil Taxonomy” preten-

de facilitar a compreensão sobre a classificação de solos den-
tro do Sistema americano. O guia é derivado da 12a. edição 
da "Keys to Soil Taxonomy".O material (PDF; 9,76 MB) está 
disponível para download em:

http://cienciahoje.uol.com.br/alo-professor/in-
tervalo/2014/11/biblioteca-mundial-da-ciencia

BIBLIOTEcA MUNdIAL dA cIêNcIA
Lançada esta semana, iniciativa da Unesco disponibiliza 

na internet coleção de livros, artigos e vídeos voltados para 
a educação científica. Portal busca também promover uma 
experiência de aprendizagem compartilhada. Notícia comple-
ta em:

http://www.crea-pr.org.br/cre…/blog/cadernos/
conservacao.pdf

cARTILhA cONSERVAçÃO dO SOLO E dAS áGUAS
Cartilha publicada pelo CREA-PR, de autoria de Oromar 

Bertol, ex-Diretor do NEPAR-SBCS trata das principais cau-
sas da degradação do solo e da água no estado do Paraná e 
procura apontar ações para o correto manejo e conservação 
destes recursos.

Cartilha disponível para download em:

pares da mesma região, por meio dos Nú-
cleos Regionais ou Estaduais, ou da mes-
ma área de atuação, por meio das divisões 
especializadas. “É este contato estreito du-
rante todo o ano que fortalece a Ciência do 
Solo nas regiões e áreas de conhecimento. 
Congregar pessoas é o papel da nossa So-
ciedade e os pesquisadores precisam in-
vestir nisso, se quiserem fortalecer a nossa 
ciência no Brasil”, diz o presidente.

Como sempre acontece, as notícias so-
bre eventos da SBCS e sobre concursos 
públicos são os temas que mais despertam 
o interesse das pessoas que curtem a pá-
gina da SBCS no facebook. Mas algumas 
postagens destacam-se pelo grande núme-
ro de curtidas e compartilhamentos. Confi-
ra as cinco postagens que mais  chamaram 
a atenção do público nos últimos meses:

facebook.com/sbcs.solos
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SOLOS E
SOcIEdAdE

Pela primeira vez o mundo deve voltar os olhos para os problemas causados 
pela degradação dos solos na economia global, no cotidiano das pessoas e nas 
expectativas para o futuro. Pelo menos é o que se espera com a iniciativa da ONU 
de decretar 2015 como o ano internacional dos solos. Espera-se visibilidade para 
os problemas, mas também para as soluções que só a ciência do solo podem tra-
zer. Mas um decreto não fará o milagre de convencer governantes e a sociedade 
a traçarem políticas públicas que cuidem dos nossos solos. Cabe a nós, pesqui-
sadores da área, o papel de sermos os interlocutores capacitados a falar,mostrar 
convencer, sugerir e mediar debates e soluções.

Esta edição do Boletim da SBCS pretende ser um instrumento para oferecer-
mos aos leigos que precisam ser convencidos sobre a importância dos solos e da 
ciência que estuda e aponta os caminhos ideais para o seu uso sustentável. São 
textos básicos que facilitam o entendimento do tema e podem ser referência para 
a promoção de debates necessários ao aprofundamento da questão.

É nosso papel mostrar que o recurso natural solo é crucial para a vida na 
terra, com grande influência sobre o meio ambiente, sobre as economias locais, 
regionais e mundiais. Dentre as suas diversas funções, o solo proporciona, direta 
ou indiretamente, mais de 95% da produção mundial de alimentos (OECD-FAO, 
2010). No entanto, essa fina e frágil camada que recobre a superfície da terra e 
leva milhões de anos para ser formado, pode ser perdida e degradada pela erosão 
em poucos anos de uso, tornando-se improdutiva ou reduzindo, por exemplo, a 
sua capacidade de produzir alimentos, pastagens, fibras e combustíveis para uma 
população mundial cada vez maior e mais exigente 

A produção agrícola no Brasil crescerá mais rápido que de qualquer outro país 
do mundo na próxima década. A importância atual e prognóstica da agricultura 
brasileira está associada ao uso intensivo do solo em sistemas de produção que 
fazem uso de monoculturas cultivadas em grandes extensões de terra e que de-
pendem do uso intenso de mecanização, água, insumos agrícolas e do transporte 
por longas distâncias. Esse cenário projeta o aumento da pressão sobre todos os 
recursos naturais, incluindo o solo, requerendo ações planejadas da sociedade 
científica brasileira para prover a conscientização da sociedade e de autoridades 
para melhor compreender o sistema solo, seu comportamento, potencialidades, 
limitações e produtividade esperada frente às mudanças climáticas globais e a 
atual expansão da fronteira agrícola para áreas de solos frágeis e/ou pouco conhe-
cidos no país, com vistas à adequada gestão territorial, evitando ou mantendo, 
dentro de limites sustentáveis, os processos de degradação do solo e ambiental.

 A SBCS espera que esta edição colabore para fomentar o debate do Ano 
Internacional dos Solos. Aos autores que se dispuseram a colaborar o nosso 
muito obrigada!
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OpINIÃO

O cONhEcIMENTO dOS SOLOS
Nivaldo Schultz, Lúcia Helena Cunha dos Anjos, Marcos Gervasio Pereira e Denilson Dortzbach 

Por ser um país de dimensões con-
tinentais, o Brasil apresenta não apenas 
grande diversidade de ambientes, mas 
também de tipos de terras, aqui chama-
das de classes de solo. Embora nem 
sempre reconhecidos, como a água e 
o ar, os solos são parte dos recursos 
naturais e influenciam direta e indireta-
mente o dia a dia de todas as pessoas, 
sejam as aquelas que vivem no campo, 
em contato diário com a terra, ou nas 
cidades.

A relação direta do homem com a 
terra e a sua variação na paisagem e no 
potencial de uso fez com que, em todas 
as sociedades, surgisse a necessidade 

de organizar informações sobre os seus 
atributos. Dessa forma, foram criados 
sistemas de classificação dos solos, se-
jam eles os ditos empíricos, resultante 
de observações e experiências de po-
pulações tradicionais, ou sistemas ta-
xonômicos e usados para interpretação 
de potencialidade ou fragilidade das 
terras. 

O Sistema Brasileiro de Classifi-
cação de Solos (SiBCS) - um sistema 
taxonômico e hierárquico - organiza 
os solos do território nacional em 13 
grandes classes no nível mais elevado 
(ordem). Tal organização é baseada em 
atributos e horizontes diagnósticos, que 

obedecem a uma ordem preestabeleci-
da. Entre os critérios utilizados, aqueles 
facilmente identificados no campo têm 
prioridade nos níveis mais altos. A título 
de exemplo, pode ser citada a cor do 
solo, que é um dos atributos que di-
ferenciam as classes dos Argissolos e 
Latossolos (dominantes no Brasil), em 
vermelhos, vermelho-amarelos e ama-
relos.

Uma das aplicações do conheci-
mento dos tipos de solos e sua distri-
buição na paisagem, que é ilustrada 
nos mapas de solos, é a avaliação de 
sua aptidão ou potencial para determi-
nado uso, seja ele para lavouras e pecu-

Figura 1. Área preparada com aração e gradagem no  sentido do declive do terreno. Queimados, RJ.
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OpINIÃO

ária ou para fins não agrícolas. A partir 
dessa interpretação, pode-se recomen-
dar o uso das terras de acordo com a 
sua aptidão, prevenindo a degradação 
ao longo do tempo. Dessa forma, con-
tribui-se para a preservação das espé-
cies, vegetal ou animal, nos diferentes 
ambientes naturais, e a conservação 
das funções do solo no ecossistema - 
ambos importantes aspectos para a so-
brevivência da espécie humana.

No que diz respeito à importância 
do solo para a sociedade, as suas fun-
ções podem ser vistas de forma direta 
ou indireta. Na primeira, pode ser cita-
da a produção de alimentos, uso muito 
importante no Brasil pela sua expressão 
agrícola no mundo; a produção de ma-
téria-prima para a construção civil, ma-
terial para cerâmicas, leitos de estradas, 
rodovias, ferrovias, aeroportos,  além 
de atualmente ser empregado - muitas 
vezes de maneira não adequada - como 
receptor de grandes quantidades de re-
síduos urbanos e industriais nos lixões 
e aterros sanitários. 

As funções indiretas do solo resul-
tam de um complexo sistema que in-
tegra as relações entre o solo, a água, 
as plantas e a atmosfera. Nesse grupo, 
ocorrem processos pouco percebidos 
pela maioria das pessoas. Como exem-
plo há a diversidade de organismos 
(biodiversidade) no solo e seu papel na 
decomposição de material orgânico e 
na ciclagem de nutrientes, fundamen-
tais para o crescimento das plantas e 
animais e, ao final, sobrevivência dos 
seres humanos. 

Outra função indireta exercida pelo 
solo é a de filtrar a água, que atraves-
sando o solo vai abastecer o lençol fre-
ático (reserva de água abaixo do solo) 
e, consequentemente, as nascentes, os 
córregos, rios, lagos e lagoas. Dessa 
forma, evita-se - ou ao menos se re-

duz - a contaminação desses corpos de 
água, que são usados pela população 
como fonte potável ou para lavouras e 
animais. Infelizmente, pelo fato de ocor-
rerem no interior e abaixo da superfície 
do solo, as contaminações não são fa-
cilmente perceptíveis, e as funções in-
diretas são as mais degradadas, pelos 
vários setores de produção: agrícola, 
industrial, mineração, urbano, etc. 

Entre os fatores que mais impactam 
negativamente as funções indiretas do 
solo nas últimas décadas, encontram-
-se o crescimento populacional desor-
denado nos grandes centros urbanos e 
a crescente demanda por alimentos e 
matéria-prima para a indústria e a pro-
dução de energia. O uso intensificado 
das terras, sem limites quanto ao seu 
potencial ou aptidão, e as falhas na apli-
cação de políticas públicas e de zonea-
mento na sua ocupação comprometem 
a capacidade de suporte desse recurso 
natural, degradando o solo e também 
outro recurso natural igualmente im-
portante e ainda mais impactante: a 
água.

Além desses aspectos, o solo é um 
componente crucial para a manutenção 
da vida na Terra, uma vez que ações 
que colocam em risco a sobrevivência 
do homem no planeta (desmatamento 
das florestas, destruição de ambientes 
naturais, poluição das fontes de água 
potável, destruição da camada de ozô-
nio e a emissão de gases que contri-
buem para o aquecimento global) estão 
interligadas aos processos que aconte-
cem no solo. 

No solo ocorrem muitas reações 
químicas e transferências de matéria e 
energia, o que o faz responsável pela 
retenção de nutrientes para as plantas e 
organismos nele presentes, além da re-
tenção de substâncias químicas e me-
tais pesados, que poderiam ser dano-

sas, caso atingissem o lençol freático. 

Em suma, pode-se dizer que o solo 
é a base para a manutenção dos recur-
sos naturais: água, ar e organismos 
(biodiversidade). Seu uso adequado é 
exigência para a sobrevivência de todos 
os seres vivos. No entanto, o equilíbrio 
do sistema solo-planta-água-atmosfera 
vem sendo desastrosa e aceleradamen-
te danificado nas últimas décadas.

Atualmente, a degradação do solo 
e dos recursos naturais encontra-se em 
estágio tão avançado em algumas áre-
as que especialistas alertam para o fato 
de que se nenhuma medida for adotada 
em caráter urgente, corre-se o risco de 
a sua recuperação ser muito difícil e/
ou extremamente dispendiosa. Alguns 
exemplos de ações com alto impacto 
sobre o solo e demais recursos naturais 
são: a remoção completa da vegeta-
ção natural, em especial nas áreas com 
grande declividade; a prática ainda vi-
gente da queimada na produção agríco-
la ou na pecuária; a exploração agrícola 
intensa, sem reposição de nutrientes ou 
da matéria orgânica do solo; o preparo 
do solo de forma inadequada (Figura 
1) e o seu revolvimento excessivo; a 
remoção de matas ciliares no entorno 
dos rios, lagos e lagoas, em da vegeta-
ção em nascentes (Figura 2); a alocação 
de áreas urbanas, industriais ou ainda 
lixões e aterros sanitários em locais ina-
dequados e que deviam ser áreas de 
preservação.

 A degradação dos solos nas áre-
as agrícolas, em sua grande maioria, 
está associada à erosão hídrica, que 
é intensificada pelo cultivo contínuo e 
sem práticas conservacionistas. Esse 
processo consiste no escoamento da 
água na superfície, resultante da me-
nor capacidade de se infiltrar, carrean-
do com ela material de solo, em geral, 
removendo a camada mais rica em nu-
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trientes e matéria orgânica do mesmo. 
Práticas culturais, como a retirada da 
vegetação natural, aração/gradagem no 
sentido do declive do terreno e pisoteio 
excessivo de animais, contribuem para 
que a erosão hídrica seja acelerada. 

As perdas de solo resultantes da 
erosão causam prejuízos econômicos, 
sociais e ambientais: a redução da ca-
pacidade produtiva das terras agrícolas; 
o assoreamento (deposição de partícu-
las sólidas) e redução da capacidade de 
armazenamento dos reservatórios de 
água (represas) usados para geração de 
energia e para abastecimento de gran-
des cidades (Figura 3); a elevação dos 
custos de tratamento da água; a redu-
ção da quantidade e qualidade da água, 
seja para atender as necessidades dos 
agricultores no campo ou das cidades e 
indústrias, etc.

Estimativas recentes mostram que 
as perdas anuais de solo no território 
brasileiro atingem valores da ordem 
de 500 milhões de toneladas de terra 
e cerca de 8 milhões de toneladas de 
nitrogênio, fósforo e potássio - nutrien-
tes fornecidos às lavouras para au-
mento de produção. Essas perdas têm 
impacto direto na economia, por meio 
do maior custo dos alimentos, uma vez 
que os nutrientes perdidos precisam 
ser repostos ao solo para manutenção 
da produtividade das lavouras, e nos re-
cursos naturais, pela contaminação de 
corpos de água, influenciando os orga-
nismos que neles vivem.

A degradação do solo é reconhe-
cida como componente de risco para 
manutenção da vida no planeta. Por 
outro lado, o aumento da população no 
mundo implica em maior demanda por 
alimentos, energia e matéria-prima ve-
getal. Apresenta-se, assim, o dilema de 
como, ao mesmo tempo, produzir ali-
mentos e energia, reduzir os impactos 
ambientais do uso intensivo do solo, 
recuperar grande parte dos recursos 
naturais já afetados pela degradação e 
preservar os sistemas naturais rema-
nescentes. 

Segundo a Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura 

(FAO), a população mundial vai crescer 
dos atuais 7 bilhões de habitantes para 
9,2 bilhões em 2050. Tal crescimento 
vai exigir um aumento na produção 
de alimentos dos atuais 1,64 bilhão de 
toneladas para 2,60 bilhões no ano de 
2050; ou seja, um aumento de 60% na 
produção de alimentos em apenas 40 
anos. Sem dúvida alguma, o solo será 
a base de sustentação para assegurar o 
crescimento populacional. Entretanto, 
seu uso deve ser associado à conser-
vação e ao aumento da eficiência dos 
sistemas de produção agrícola, além da 
eficácia das políticas públicas para ges-
tão adequada desse recurso natural. E, 
reconhecida essa importância do solo, 
a FAO já instituiu 2015 como o Ano In-
ternacional do Solo.

A história mostra que a degrada-
ção das terras férteis por erosão ou 
salinização, diminuindo a produção de 
alimentos, foi um dos fatores determi-
nantes na queda de grandes civiliza-
ções e impérios. Como exemplos a de-
sertificação de grandes áreas do norte 
da China e no continente africano, as 
quais já foram muito produtivas e intitu-
ladas como o berço da humanidade, e a 
queda de civilizações pré-colombianas 
nas Américas. A decadência do império 
romano também é relacionada à des-

truição extensiva das florestas e ao es-
gotamento do solo, principalmente pela 
erosão hídrica acelerada.

Os registros históricos e os diver-
sos fenômenos climáticos recentes, 
que são apontados como indicativos 
de desequilíbrio global, mostram que é 
urgente a mudança profunda na relação 
do homem com os recursos naturais, 
em especial o solo e a água, para garan-
tir a sobrevivência das futuras gerações 
no planeta. 

Como exemplos podem ser citados: 
seca prolongada no Nordeste do Brasil; 
excesso de chuvas na região Norte, 
com inundação de grandes áreas; chu-
vas de alta intensidade na região ser-
rana do estado do Rio de Janeiro, tra-
gédia com grande prejuízo em termos 
de vidas e para a economia estadual; a 
seca dos principais rios que abastecem 
grande parte da região metropolitana 
de São Paulo; e, mais recentemente, 
a seca, constatada pela primeira vez 
na história, da principal nascente do 
rio São Francisco. Embora apontados 
como aspectos de clima e relacionados 
apenas ao recurso natural água, esses 
fatos não podem ser dissociados do 
que ocorre com o solo – as terras agrí-
colas, a redução da cobertura vegetal e 
da biodiversidade.
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Figura 2. Margens do Rio Guandu, Seropédica, RJ, contraste de áreas degradadas sem mata 
ciliar e área preservada
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Curiosamente, os impactos nega-
tivos da ação do homem sobre os re-
cursos naturais, especialmente no solo 
e na água, intensificam-se ainda que a 
ciência e a tecnologia venham avançan-
do na apresentação de soluções para 
esses problemas no Brasil e no mundo. 
No tocante à perda de solo e à geração 
de tecnologias para produção agrícola 
sustentável, muitas são as publicações 
(teses e dissertações, artigos científi-
cos, boletins e livros) e eventos técni-
cos e científicos que tratam do assunto 
e indicam as medidas que deveriam ser 
adotadas para minimizar a degradação 
dos solos e da água. Porém, pouco dis-
so é colocado em prática no campo e 
pela sociedade e governantes em geral. 
Uma parcela expressiva da sociedade 
ainda não se deu conta dos riscos da 
degradação dos solos e de como ela é 
afetada por eles.

No que diz respeito à preservação 
da vegetação dos topos de morros, 
áreas acidentadas, matas ciliares de 
nascentes, córregos, rios, lagos e lago-
as, a grande maioria dos indivíduos da 
sociedade é informada de sua impor-
tância, mas o conhecimento e a prática 
não se traduzem nas ações cotidianas 
das pessoas. 
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Muito precisa ser feito ainda, a co-
meçar por atos individuais, como: 
reciclagem e destinação correta dos 
resíduos domésticos; aproveitamento 
da água das chuvas captada nos telha-
dos das residências, prédios, galpões; 
conservação de alimentos e cuidados 
na sua manipulação nos mercados e 
feiras, para diminuição do seu descar-
te. Nas áreas de produção, adoção de 
técnicas conservacionistas, como terra-
ços e cultivo em nível, cultivo em faixas 
e sistemas agrícolas que impliquem 
em maior manutenção da cobertura 
do solo. No conjunto, o melhor apro-
veitamento da energia solar ou eólica 
para uso doméstico e industrial, entre 
outras, pode diminuir a pressão atual 
sobre os solos e a água para produção 
de matéria-prima para gerar energia e 
combustíveis renováveis.

A Ciência do Solo sempre se de-
senvolveu produzindo conhecimento 
para identificar as melhores formas de 
manejo dos solos, garantindo o aumen-
to de produção aliado à conservação 
das terras agrícolas. Nos últimos anos, 
grandes avanços foram alcançados 
pelas instituições de ensino, pesquisa 
e extensão no Brasil, gerando produ-
tos para dar suporte aos produtores e 

Figura 3. Visualização da represa de Furnas, RJ, vista do mirante do Último Adeus, Parque Na-
cional de Itatiaia, RJ.

à sociedade em geral, para a utilização 
adequada, recuperação e preservação 
dos recursos naturais, incluindo o solo, 
a água e a biodiversidade.

No entanto, o problema da degra-
dação ambiental vai além da Ciência do 
Solo. A solução requer uma mudança 
profunda no comportamento da so-
ciedade e nas ações dos governantes 
e gestores diversos. É preciso mais 
investimentos (público e privado) na 
educação básica das novas gerações; 
divulgar conhecimento e garantir o seu 
aprendizado, estimulando as boas prá-
ticas de uso e conservação do solo e 
demais recursos naturais; garantir a se-
gurança alimentar por meio de políticas 
públicas voltadas para os produtores 
e para a sociedade brasileira e aplicar 
com sabedoria e imparcialidade a legis-
lação ambiental brasileira - tida como 
uma das mais completas do mundo.

A garantia de um futuro melhor e 
com qualidade de vida para a huma-
nidade depende intrinsecamente da 
conservação do solo e da água e da 
preservação da biodiversidade. Isso só 
será possível se toda a sociedade com-
preender que o solo é um corpo vivo 
e dinâmico; que a terra não é apenas 
material inerte, que serve de sustenta-
ção para o crescimento de plantas ou 
moradia de animais e para exploração 
pelos seres humanos.

Nesse sentido, a SBCS muito tem 
contribuído para apresentar conheci-
mento sobre solos, água e biodiversida-
de, disponível para toda a sociedade e 
aos governantes. Entretanto, o presen-
te e futuro da SBCS estão na busca de 
formas mais efetivas de divulgar e levar 
a ciência gerada no Brasil à sociedade.
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O SOLO E A SUSTENTABILIdAdE
AGRícOLA NO BRASIL:

UM ENFOQUE 
pEdOLÓGIcO
Maurício Rizzato Coelho, Ademir Fontana, Humberto Gonçalves dos 
Santos e Daniel Vidal Perez

A pujança atual e prognóstica da agricultura brasileira está 
inevitavelmente associada à expansão da fronteira agrícola 
no país em sistemas de produção baseados no agronegó-
cio, que fazem uso de monoculturas cultivadas em grandes 
extensões de terra e que dependem do uso intenso de me-
canização, petróleo, água, insumos agrícolas (fertilizantes 
químicos, defensivos agrícolas e sementes transgênicas) e 
do transporte por longas distâncias (FAO, 2014). Fazem uso 
intensivo do solo.

 Esse cenário projeta o aumento da pressão sobre os re-
cursos naturais, incluindo o solo, requerendo ações plane-
jadas da sociedade científica brasileira para prover (a) cons-
cientização da sociedade e, especificamente, das autoridades 
governamentais que ditam as políticas públicas agrícolas e 
ambientais, sobre a importância do uso responsável e da con-
servação do solo da qualidade de vida e do desenvolvimento 
sustentável do país, provedor de segurança alimentar, forra-
gem, fibra e combustível para a população brasileira em cres-
cente expansão; e (b) informações técnico-científicas para 
melhor compreender o sistema solo, seu comportamento, 
potencialidades, limitações e produtividade esperada frente 
às mudanças climáticas globais e à atual expansão da frontei-
ra agrícola no país para áreas de solos frágeis e/ou pouco co-
nhecidos, com vistas à adequada gestão territorial, evitando 
ou mantendo, dentro de limites sustentáveis, os processos de 
degradação do solo e ambiental.

Neste sentido, o presente texto constitui um meio de 
conscientização, pela informação, sobre o papel e importân-
cia do recurso solo para a sustentabilidade agrícola no país. 
O enfoque, no entanto, será de natureza pedológica. A Pe-
dologia é uma subdisciplina da Ciência do Solo que estuda 
a distribuição, a gênese e evolução, a morfologia e a classi-
ficação dos solos como componente natural das paisagens, 
bem como aspectos relacionados à aptidão agrícola, zonea-
mentos e outras interpretações das terras para diversos fins. 
Questões como o atual nível e as lacunas do conhecimento 
sobre os solos brasileiros em relação à sua distribuição, apti-
dão agrícola e zoneamentos serão o foco principal, provendo 
os subsídios básicos às sociedades civil, científica e política 
do país para, em última análise, empreender tomadas de de-
cisões mais acertadas de como preservar o solo e prevenir 
sua degradação.
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Meio para crescimento de 
plantas

Habitat
para organismos Decomposição

e armazenamento
de matéria orgânica

Reservatório e
purificação de água

Base para obras
de engenharia

Figura 1. As cinco principais funções ecológicas do solo (adaptado de Brady & Weil, 2010)

O QUE É SOLO E QUAIS SÃO AS SUAS 
FUNçÕES NO AMBIENTE

O solo, por ser objeto de estudo 
de diferentes áreas do conhecimento, 
como, por exemplo, a agronomia, a 
biologia, a engenharia civil e a arque-
ologia, apresenta muitos significados. 
Um deles é universalmente aceito: o 
solo é o material solto na superfície da 
Terra capaz de sustentar a vida. Dife-
rentemente das rochas duras, a partir 
das quais são formados por diversos 
processos físicos, químicos e biológi-
cos que as desintegram, os solos são 
macios e apresentam características 
favoráveis ao crescimento das plantas, 
como a capacidade de armazenar e 
disponibilizar água e nutrientes. O fato 
de o solo ser o meio para o crescimento 
das plantas torna-o um recurso impres-
cindível para a produção de alimentos 
e biomassa, garantindo a segurança 

alimentar à nossa população, ou seja, 
garantindo a vida no planeta. Portanto, 
a preservação e manutenção de sua 
capacidade produtiva é questão de so-
berania nacional. 

As muitas funções do solo podem 
ser agrupadas em cinco papéis ecoló-
gicos principais (Brady & Weil, 2010; 
Figura 1). Além funcionar como (1) 
meio para o crescimento de plantas 
(nativas e cultivadas) e, com isso, su-
prir alimentos à população, (2) o solo 
é uma das principais reservas de bio-
diversidade do planeta, constituindo 
a moradia de bilhões de microrga-
nismos de centenas de espécies. A 
diversidade biológica do solo é maior 
que existe acima dele e é considerada 
a última fronteira para a investigação 
da biodiversidade na superfície terres-
tre, já que a maioria dos organismos 
do solo é desconhecida (Gardi et al., 

2014). A biota do solo contribui, direta 
ou indiretamente, para a decomposi-
ção da matéria orgânica e estrutura-
ção do solo, para o ciclo e liberação 
de nutrientes e água às plantas.

Dentre as demais funções do solo 
(Figura 1), destaca-se (3) seu papel e 
potencial para sequestrar e armaze-
nar o carbono como matéria orgânica, 
contribuindo (se bem manejado) para 
reduzir o efeito estufa e as possíveis 
mudanças climáticas globais; (4) sua 
influência no ciclo hidrológico do pla-
neta ao favorecer a filtragem, a capta-
ção e infiltração de água e, com isso, 
a recarga e qualidade dos aquíferos; e 
(5) o fato de forne cerem não só a ma-
téria-prima (argila, areia, etc.) para a 
construção de nossas casas e edifícios, 
mas serem a fundação, a base para a 
maioria das estradas e outros tipos de 
construções.
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Figura 2. Diferentes tipos de solo do Brasil que são reconhecidos e separados por suas características próprias, como cor; profundidade; presença 
de rachaduras e fragmentos de rocha; quantidade de matéria orgânica; quantidade e organização das partículas individuais (argila, silte e areia), 
dentre várias outras características
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TIpOS, pOTENcIALIdAdES E LIMITAçÕES 
dOS SOLOS BRASILEIROS pARA A 
AGRIcULTURA

Existem diversos tipos de solo na 
natureza (Figura 2; Tabela 1) que se 
diferenciam quanto às suas várias 
características, tais como: espessu-
ra (da superfície do solo em conta-
to com a atmosfera até a rocha que 
lhes deu origem), cor (amarelos, ver-
melhos, vermelho-amarelos), quan-
tidade e organização das partículas 
de que são compostos (argila, silte 
e areia), fertilidade (capacidade em 
suprir nutrien tes, água e favorecer o 
crescimento das plantas), estrutura 
(agregados constituintes do solo re-
sultantes da união das partículas que 
são compostos).

No entanto, ao contrário das ár-
vores de uma floresta que são indiví-
duos, os solos variam gradualmente 
e de maneira contínua na paisagem, 
o que, muitas vezes, torna-se difícil 
de separá-los e compará-los. Para 
resolver esse problema desenvolve-
ram-se vários sistemas de classifica-
ção de solos em todo o mundo que 
utilizam suas características comuns 

para agrupá-los em categorias ou 
classes. 

No Brasil, há o Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos (SiBCS; Santos 
et al., 2013b), cujo objetivo é organizar 
todo o conhecimento atual sobre os so-
los brasileiros de tal modo que as ca-
racterísticas dos solos (Tabela 1) podem 
ser relembradas a partir das classes ou 
nomes criados, assim como compreen-
der a relação entre eles para um deter-
minado fim, como, por exemplo, a ges-
tão dos solos.

Assim, cada indivíduo solo em 
uma paisagem é caracterizado por 
um conjunto de características úni-
cas. Para identificá-lo ou nomeá-lo no 
campo, os cientistas cavam os solos 
(Figura 3), abrindo as denominadas 
trincheiras (dimensões aproxima-
das de 2x2x1m) ou os observam em 
cortes de estradas. Uma das faces 
da trincheira (ou o corte de estrada), 
denominada perfil de solo, é utilizada 
para descrever as características dos 
solos e coletar amostras que se desti-
nam às análises nos laboratórios. Por-
tanto, o perfil de solo é considerado 
o indivíduo solo, a unidade básica de 

seu estudo e de sua classificação na 
paisagem.

A fim de tornar prático o uso da 
informação de solo, não basta apenas 
saber qual é o tipo de solo de deter-
minado local: há também que se saber 
onde ele está, ou seja, qual a sua lo-
calização e como se distribui na pai-
sagem. Qualquer projeto que envolva 
o uso dos solos se beneficiará do co-
nhecimento de sua classificação e ge-
ografia, desde aqueles relacionados à 
fertilização em propriedades agrícolas 
até os zoneamentos agrícolas ou agro-
ecológicos por culturas de municípios e 
Estados.

Através dos denominados levan-
tamentos de solos é que são gerados 
mapas de solos de parcelas ou cam-
pos experimentais, de propriedades 
agrícolas, bacias hidrográficas, municí-
pios, estados ou nações. Uma vez que 
os solos são delineados e suas caracte-
rísticas descritas em determinada área, 
os levantamentos de solos combinados 
com ferramentas de sistemas de infor-
mação geográfica computadorizadas 
oferecem informações imprescindíveis 
para todos os tipos de interpretação de 
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cLASSE dE SOLO
áREA dE OcORRêNcIA 

(%)

SITUAçÃO EM cONdIçÃO NATURAL SITUAçÃO EM cONdIçÃO dE UTILIZAçÃO

FORTALEZAS FRAQUEZAS OpORTUNIdAdES AMEAçAS

Argissolos 26,94 Bastante profundos
Baixa capacidade de retenção 
de nutrientes e elevada acidez

Podem ser muito produti-
vos, se fertilizados. 

Alta susceptibilidade à 
erosão, quando situados 
em relevos acidentados 
(morros).

Cambissolos 3,67

Aqueles pouco de-
senvolvidos (rasos), 
em geral apresentam 
elevada reserva de 
nutrientes.

Profundidade variada. Muitos 
deles são de pequena espes-
sura e, em geral, os mais pro-
fundos são de baixa fertilidade 
natural.

Dependendo de sua 
profundidade e condições 
de relevo, podem ter alta 
capacidade de retenção de 
água e facilidade de preparo 
do terreno para cultivo. 

Alta suscetibilidade a 
erosão em áreas de relevo 
acidentado.

Chernossolos 0,44
Ricos em matéria or-
gânica e nutrientes.

Profundidade pequena ou 
moderada.

Elevado potencial produtivo 
para a agricultura.

Aqueles menos profundos 
têm o desenvolvimento 
de raízes limitado e baixa 
reserva de água.

Espodossolos 1,98

Ocupam ambientes 
planos e, em alguns 
solos, apresentam 
alta permeabilidade.

Composição arenosa; baixa re-
serva de nutrientes e de água. 
Ambiente frágil e altamente 
susceptível à degradação, se 
mal utilizados. Em áreas de 
Restinga, são intensivamente 
sujeitos à especulação 
imobiliária, mesmo sendo 
considerados como áreas de 
preservação permanente.

Facilidade de aplicação das 
práticas agrícolas (solos 
leves). Utilizá-los como 
área de reserva da flora 
e fauna em ambiente de 
Restinga, a fim de preservar 
este Bioma intensivamente 
impactado pelo crescimento 
das cidades e especulação 
imobiliária.

Perda de nutrientes e conta-
minação do lençol freático 
pela fertilização e aplicação 
de defensivos; pode ocorrer 
encharcamento; alta 
susceptibilidade à erosão 
hídrica e eólica. 

Gleissolos 4,69

Ocupam ambientes 
planos e com pre-
sença permanente 
de água, ideal para o 
cultivo de arroz.

Baixa permeabilidade, haven-
do necessidade de drenagem 
e controle do nível de água. 
Alguns solos apresentam sais 
solúveis e ferro reduzido em 
níveis tóxicos às plantas.

Excesso de água favorece 
o cultivo alagado. Quando 
drenados, podem ser 
cultivados ou utilizados com 
pastagens.

Encharcamento e falta de 
oxigênio para as raízes. Em 
alguns solos, se drenados, 
podem acidificar muito 
devido à formação de ácido 
sulfúrico.

Tabela 1. Tipos de solos brasileiros, área de ocorrência, potencialidades e limitações pela metodologia FFOA (fortalezas, fraquezas, oportunidades 
e ameaças). O Latossolos e Argissolos são os solos mais representativos do Brasil, ocupando aproximadamente 60% do território brasileiro

uso do solo (agrícola e não agrícola), a 
fim de subsidiar as tomadas de deci-
são de como utilizar e manejar a terra 
de maneira racional e sustentável, miti-
gando os riscos de erosão, degradação 
ambiental e de perdas das culturas. Os 
levantamentos de solos são, em última 
análise, ferramentas de gestão territo-
rial para diferentes usos (agrícola, ur-
bano, geotécnico).

A avaliação da aptidão agrícola das 
terras e os zoneamentos agrícolas, 
agroecológicos por culturas (cana-de-
-açúcar, por exemplo) e ecológico-eco-
nômico (ZEE) são exemplos de tipos de 
classificação das terras que interpretam 
os levantamentos de solos com o pro-
pósito concreto de gestão sustentável 
do recurso solo. Foram e são utilizadas 
pelo governo brasileiro para fornecer 
subsídios técnicos à formulação de po-
líticas públicas de gestão territorial (ap-
tidão agrícola), visando à expansão e 
produção sustentável de determinadas 
culturas (zoneamentos) em conformi-
dade à legislação ambiental vigente.  

Figura 3. Trincheira utilizada para coletar amostras, descrever as características morfológicas do 
solo e classificá-lo ou nomeá-lo. A face da trincheira onde se coletam as amostras e se classifica 
o solo é denominada perfil de solo, sendo a unidade básica dos estudos em Pedologia
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Latossolos 31,61

Muito profundos, de 
boa permeabilidade 
e, de maneira geral, 
localizam-se em rele-
vos planos e suaves 
ondulados. Podem 
ser intensivamente 
cultivados, se calca-
riados e fertilizados.

Baixos nível e capacidade de 
retenção de nutrientes; ele-
vadas acidez e saturação por 
alumínio; elevada retenção de 
fósforo nos solos com elevado 
conteúdo de ferro.

Baixa susceptibilidade à ero-
são; plenamente mecanizá-
vel; a elevada saturação por 
alumínio pode ser facilmen-
te corrigida com calcário 
devido à baixa quantidade 
real do elemento trocável.

Necessitam de aplicação de 
fertilizantes e correção de 
acidez. Manter a fertilidade 
e níveis adequados de maté-
ria orgânica é o requerimen-
to mais importante no uso e 
manejo dos Latossolos.

Luvissolos 2,85

Solos muito produti-
vos, com moderada 
a alta reserva de 
nutrientes.

Geralmente localizados em 
clima semiárido, havendo, 
portanto, deficiência hídrica 
ao cultivo agrícola na maioria 
dos meses.

São solos que toleram 
vários usos agrícolas, apre-
sentando baixa exigência de 
fertilizantes.

Alta susceptibilidade à ero-
são em condições de relevo 
acentuado ou de chuvas 
torrenciais

Neossolos 13,24

Solos muito varia-
dos. Podem apresen-
tar moderada reserva 
de nutrientes. Os de 
composição arenosa 
ocupam ambientes 
planos,  apresentam 
alta permeabilida-
de e são fáceis de 
trabalhar. Solos 
rasos apresentam-
-se adequados à 
construção civil.

Podem ser rasos, com a rocha 
próxima à superfície e/ou com 
presença de pedras, limitando 
o aprofundamento das raízes. 
Apresentam baixa capacidade 
de retenção de água e os solos 
de textura arenosa são pobres 
em nutrientes e matéria 
orgânica.

Os solos rasos destinam-
-se principalmente ao uso 
com pastagens extensivas e 
florestas; aqueles de com-
posição arenosa são fáceis 
de trabalhar e, se irrigados, 
podem ser cultivados mais 
intensivamente com meno-
res riscos de compactação e 
de retenção de fósforo.

Apresentam alto risco de 
erosão, requerendo práticas 
conservacionistas para 
manejá-los, sobretudo, os 
solos arenosos; perda dos 
cultivos nos solos arenosos 
não irrigados e sujeitos a 
veranicos.

Nitossolos 1,14

Profundos, bem 
estruturados, com 
boa permeabilidade 
e capacidade de re-
tenção de água; ferti-
lidade muito variada, 
podendo apresentar 
alta reserva e reten-
ção de nutrientes.

Podem ser ácidos e de baixa 
fertilidade natural.

Apresentam boa capacidade 
de armazenamento de água 
e baixa susceptibilidade à 
erosão

Aqueles ácidos necessitam 
de aplicação de fertilizantes 
e corretivos de acidez.

Organossolos 0,03

Alto conteúdo de 
matéria orgânica 
e alta capacidade 
de reter água e 
nutrientes; ocupam 
ambientes planos, 
com presença de 
água.

São solos encharcados e 
ácidos.

Importante em termos am-
bientais pelo seu papel na 
preservação de aquíferos, o 
que deve ser priorizado em 
relação ao seu uso agrícola

A drenagem e utilização 
aceleram a decomposi-
ção da matéria orgânica, 
havendo subsidência (perda 
de volume e retração) e 
liberação de gases de efeito 
estufa (CO2 e metano).

Planossolos 2,67

Ocupam ambientes 
de relevo plano, com 
ampla disponibili-
dade de água, na 
maioria dos casos.

Podem apresentar baixa ferti-
lidade natural, excesso de só-
dio, de água e alta densidade 
do solo em subsuperfície que 
restringem o enraizamento.

Subsuperfície do solo 
impermeável favorece a ma-
nutenção e manejo da água 
no cultivo de arroz irrigado 
por inundação.

Risco de sofrer erosão quan-
do arenosos em superfície.

Plintossolos 6,95

De maneira geral, 
ocupam ambientes 
de relevo plano e 
suave ondulado.

Baixa reserva e capacidade de 
retenção de nutrientes e água; 
restrição ao enraizamento pela 
presença de petroplintita ou 
plintita a pouca profundidade.

A presença de petroplin-
tita  e plintita em grande 
quantidade e em subsuper-
fície pode favorecer a maior 
permanência e disponibi-
lidade de água às plantas 
cultivadas.

Quando drenados, a plintita 
irá se transformar irreversi-
velmente em petroplintita; 
risco de erosão nos solos 
arenosos em superfície 
situados em relevo suave 
ondulado.

Vertissolos 0,21
Alta reserva e capaci-
dade de retenção de 
água e nutrientes

Solos de baixa permeabilidade 
e elevada densidade, dificul-
tando o enraizamento; são 
pesados (muito argilosos) e de 
difícil manejo, sendo a faixa 
de umidade ótima para o seu 
preparo bastante estreita.

Podem ser altamente pro-
dutivos, se bem manejados, 
sobretudo, quanto ao mane-
jo da água de irrigação.

Podem se tornar salinos, 
sódicos e compactados se 
mal manejados.

Fortalezas e fraquezas: características próprias do solo que o tornam adequado (fortalezas) ou o limitam (fraquezas) para agricultura;
Oportunidades: referem-se ao potencial do solo ao cultivo, considerando-se tanto fatores externos (uso e manejo do solo, por exemplo) como suas características 
próprias (profundidade, por exemplo);
Ameaças: risco de degradação do solo por efeito de fatores externos (uso e manejo, condições climáticas)

cLASSE dE SOLO
áREA dE OcORRêNcIA 

(%)

SITUAçÃO EM cONdIçÃO NATURAL SITUAçÃO EM cONdIçÃO dE UTILIZAçÃO

FORTALEZAS FRAQUEZAS OpORTUNIdAdES AMEAçAS
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ESTAdO dA ARTE SOBRE O cONhEcIMENTO dOS SOLOS 
BRASILEIROS: ENFOQUE pEdOLÓGIcO

Os avanços obtidos pela agropecuária brasileira em pro-
dutividade e espécies cultivadas, desde a segunda metade do 
século XX, permitem destacar o setor agrícola como eficien-
te, rentável e competitivo. Atualmente, o setor é responsável 
por cerca de 25% do PIB nacional, empregando 37% da po-
pulação ativa e totalizando 42% do volume de exportação, 
principalmente de soja, milho, carnes, açúcar, café, álcool, 
sucos e algodão. 

O Brasil é considerado um polo mundial de produção de 
biocombustíveis, algodão e madeira oriunda de refloresta-
mento. Estas conquistas estão relacionadas, em grande parte, 
aos levantamentos e às pesquisas em solos, tais como méto-
dos de análises e ensaios agronômicos com corretivos e fer-
tilizantes, pesquisas em manejo e conservação dos solos. No 
entanto, apesar desse recurso ser cada vez mais reconhecido 
como fator preponderante para a manutenção da qualidade 
da vida e da prosperidade de um país, no caso do Brasil, o co-
nhecimento atual dos solos brasileiros pode ser considerado 
incipiente dentro dos preceitos da sustentabilidade. 

Exemplos concretos não faltam para atestar o grau de de-
ficiência de informações de solos no país: (1) o maior acervo 
de informações de solos do Brasil (http://www.sisolos.cnptia.
embrapa.br/) conta, atualmente, com 8.958 perfis e amostras 
cadastradas e disponíveis para consulta pública. Consideran-
do-se apenas dados brutos (extensão territorial/número de 
perfis), tem-se uma densidade de amostragem de 1 perfil/
ponto amostral para aproximadamente 100.000 ha do terri-
tório brasileiro. A título de comparação, os Estados Unidos 
computam 61.476 perfis em seus bancos de dados (http://
ncsslabdatamart.sc.egov.usda.gov/query.aspx), fruto de 100 
anos dedicados à Pedologia de maneira articulada, o que 
corresponde a uma densidade aproximada de 1 perfil para 
cada 15.000 ha; (2) a grande maioria dos levantamentos e ma-
pas de solos existentes no país são gerais, cobrem grandes 
extensões territoriais e, portanto, foram divulgados em pe-
quena escala de publicação (> 1:100.000). A figura 4 mostra 
que todo o país é mapeado na escala de apenas 1:1.000.000; 
que aproximadamente 8,6% do território brasileiro tem le-
vantamento e mapas de solos publicados entre as escalas 
1:100.000 e 1:250.000, e que somente 0,6% de seu território 
está mapeado em escalas mais detalhadas que 1:100.000.

A relação entre a escala de publicação do mapa e o deta-
lhamento da informação de solos pode ser avaliada na figura 
5. Quanto maior a escala de publicação do mapa, menor é 
o número de manchas ou tipos de solos que são identifica-
dos em determinada área, de tal forma que há estreita relação 
entre o detalhamento e utilidade da informação de solos e a 
escala de execução e publicação do mapa de solos: mapas 
mais detalhados (escalas maiores que 1:100.000; exemplo 
1:10.000) são úteis para o planejamento de uso na escala de 
município e propriedade agrícola, enquanto aqueles mais 
generalizados (escalas menores que 1:100.000; exemplo 
1:250.000) se prestam para maiores extensões territoriais, 
como grandes bacias hidrográficas e Estados. 

Figura 4. Tipos e escalas de levantamentos de solos existentes no Brasil. 
Fonte: adaptado de Santos et al. (2013a)

Além da finalidade a que se destina, questões orçamentá-
rias e o tempo requerido para execução dos levantamentos 
de solos devem ser considerados ao se definir a escala de 
trabalho. Obviamente, para uma mesma área, quanto mais 
detalhada a escala de publicação do mapa de solos, maiores 
são os custos e o tempo requeridos para executá-lo. 

Os perfis de solos são as unidades básicas para o estudo, 
classificação, levantamento e interpretação dos solos para di-
versos fins. A grande extensão territorial e diversidade de am-
bientes e solos brasileiros - já atestada nos inúmeros traba-
lhos de levantamentos e pesquisas em solos desenvolvidos 
no país, associados à baixa densidade de perfis e a peque-
na área coberta pelos levantamentos de solos no Brasil em 
escalas mais detalhadas que 1:100.000 - evidenciam que há 
muito que se evoluir no conhecimento dos solos brasileiros. 
Decisões de como usar e manejar as terras sem apropriadas 
informações de solos conduzem ao ineficiente uso dos recur-
sos naturais e à degradação ambiental.
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Figura 5. Mapas de solos do Estado de Minas Gerais (A) (Fonte: UFV - CETEC - UFLA – FEAM, 
2010) e do Parque Estadual da Mata Seca (B), município de Manga (MG) (Fonte: Coelho et al., 
2013). As diferentes escalas dos mapas proporcionam detalhes diferenciados sobre os tipos e 
distribuição de solos na paisagem: enquanto o Mapa de Minas Gerais, publicado em pequena 
escala (1:650.000) mostra 3 manchas ou tipos de solos, a mesma área mapeada em escala bem 
mais detalhada (1:30.000) apresenta 35 tipos diferentes de solos

dEMANdAS, OpORTUNIdAdES E dESAFIOS 
dE pESQUISAS E pROdUTOS EM SOLOS

Devido ao desconhecimento deta-
lhado das características dos solos bra-
sileiros em escala compatível com as 
unidades agrícolas ou de microbacias 
hidrográficas (escalas iguais ou mais 
detalhadas que 1:50.000; exemplo 
1:10.000), os processos de identificação 
e caracterização das potencialidades, li-
mitações, distribuição geográfica e, em 
última análise, de gestão territorial com 
indicação de melhor uso e manejo dos 
solos têm apresentado insuficiências e 
fragilidades. Acresce-se a isso o fato de 
que as novas fronteiras agrícolas bra-
sileiras (MATOPIBA, por exemplo) se 
desenvolvem cada vez mais em áreas 
de solos frágeis, arenosos e frequen-
temente considerados marginais para 
uso agrícola, o que exige forte atuação 
e investimento em pesquisa, em levan-
tamentos de solos e adequação de uso 
e práticas agrícolas para que sejam uti-
lizadas da forma mais conservacionista 
possível.

Frente à crescente perda de capa-
cidade produtiva dos solos brasileiros 
ao longo de décadas de uso e manejo 
inadequados, ao aumento da percep-
ção dos políticos e da sociedade em 
geral sobre a importância do recurso 
solo à vida no planeta e sua fragilida-
de, e ao estádio de desconhecimento 
sobre os solos brasileiros, há grande 
demanda atual por informações sobre 
esse recurso natural, o que constituiu 
uma oportunidade de desenvolver pes-
quisa, inovação e geração de produtos 
em solos. Dentre essas oportunidades, 
atualmente há aquelas que demandam 
intensificação de linhas de pesquisa já 
adotadas pelas empresas e instituições 
brasileiras, avançando no conhecimen-
to, bem como a ocupação de novos es-
paços a fim de solucionar os problemas 
emergentes do setor agrícola brasileiro.
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Um conjunto de demandas de pes-
quisa, de produtos e serviços em Pedo-
logia pode ser elencado como prioritá-
rio, a fim de ampliar a competitividade 
e sustentabilidade da agricultura brasi-
leira. São elas:

1. Desenvolvimento de um pro-
grama nacional de levantamentos e 
interpretação dos solos em escalas 
compatíveis ao seu uso em proprieda-
des agrícolas, microbacias e estados 
(escalas 1:100.000 ou mais detalha-
das). Aos moldes do já estabelecido 
“Programa Levantamentos Geológicos 
Básicos do Brasil”, o proposto “Progra-
ma Levantamentos de Solos do Brasil” 
deverá ser articulado e executado por 
uma rede de instituições públicas de 
ensino, pesquisa e extensão brasileiras 
nas diferentes esferas governamentais 
(município, estado e federação), atuan-
do integrados em áreas prioritárias do 
país, vislumbrando-se um período de 
20 anos;

2. Desenvolvimento e adaptação de 
métodos e tecnologias de levantamen-
to de solos mais rápidos, precisos e 
baratos em relação aos tradicionais. O 
elevado custo, o tempo requerido e a 
carência de profissionais em Pedologia 
estão dentre os maiores entraves para 
a execução dos levantamentos de solos 
no país. Nesse contexto, as instituições 
de ensino e pesquisa do país devem 
orientar suas atuações para a contrata-
ção e qualificação de profissionais em 
Pedologia, com experiência de campo e 
forte viés em (a) modelagem ambiental 
com o uso de novos programas geoes-
tatísticos; (b) uso de sensores orbitais 

de alta resolução espacial e espectral e 
de sensores proximais (de campo); (c) 
criação e uso de banco de dados de so-
los e ambientais. Todas as informações 
e dados podem ser compilados e pro-
cessados em Sistemas de Informação 
Geográfica, possibilitando a geração 
de mapas mais precisos em um perío-
do de tempo compatível à sua deman-
da. O conjunto dessas tecnologias que 
devem ser utilizadas para aumentar a 
eficiência dos levantamentos de solos 
denomina-se Mapeamento Digital de 
Solos;

3. Adaptação ou desenvolvimento 
de métodos inovadores de análise do 
solo a partir de técnicas de análises 
que consumam menos reagentes, que 
sejam não destrutivas, mais rápidas, 
diretas e precisas em relação às tra-
dicionais, tanto em campo como em 
laboratório e que considerem as pecu-
liaridades dos solos e suas condições 
específicas de uso e manejo;

4. Geração de mecanismos colabo-
rativos e permanentes para organiza-
ção, sistematização e de operaciona-
lidade de dados analógicos e digitais 
de solos do Brasil em bancos de da-
dos de acesso público, com facilidade 
de extração, por meio de mecanismos 
amigáveis de recuperação da informa-
ção. A exemplo do “Web Soil Survey” 
do Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos, as informações está-
ticas contidas nos mapas e relatórios 
tradicionais impressos ou digitais dos 
levantamentos de solos e zoneamentos 
poderão ser incorporadas e substituí-
das por produtos advindos de levanta-

mentos de solos hospedados na web 
e disponível na internet, incorporando 
dinamicidade e mais ampla utilização à 
informação de solos, adequadas a mui-
tos tipos de usuários;

5. Desenvolvimento ou adaptação 
de técnicas de geoprocessamento e 
de indicadores mínimos de qualidade 
do solo, integrando-os aos estudos de 
Pedologia a fim de quantificar (mapear) 
e qualificar (avaliar o estádio de degra-
dação do solo) os estimados 200 mi-
lhões de hectares de solos brasileiros 
sob pastagem que se encontram em 
diferentes níveis de degradação, possi-
bilitando, com isso, indicar tecnologias 
que tornem possível reinseri-los nos 
sistema produtivos agrícolas.

Essas demandas/oportunidades são 
desafios complexos que requerem um 
esforço integrado e articulado de pes-
quisadores, profissionais e instituições 
afeitas à Ciência do Solo no Brasil, a fim 
subsidiar as políticas públicas com vis-
tas ao ordenamento territorial e desen-
volvimento agrícola sustentável, consi-
derando-se que o solo é um decisivo 
fator de produção agrícola e, com isso, 
prover a segurança alimentar e a quali-
dade de vida para as gerações futuras, 
com preservação ambiental.
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VALORIZAçÃO dA AGRIcULTURA:
SOLUçÃO dEFINITIVA E QUESTÃO dE SEGURANçA NAcIONAL
Alfredo Sheid Lopes

Um dos maiores desafios da humanidade é conseguir su-
prir adequadamente a demanda de alimentos em um cenário 
de crescimento da população mundial nas próximas décadas. 
A produção de alimentos no mundo deverá passar de 2 bi-
lhões de toneladas em 1990, quando a população mundial era 
de 5,2 bilhões de habitantes, para 4 bilhões de toneladas no 
ano de 2025, quando a população deverá ser de 8,3 bilhões, 
segundo estimativas da Organização das nações Unidas para 
a Alimentação e Agricultura (FAO). Para que esses valores 
sejam alcançados, a produtividade média mundial de grãos, 
que era de 2.500 kg/ha-1 em 1990, deverá atingir 4.500 kg/ha-1 
em 2025. Portanto, a palavra chave é: produtividade.

O Brasil é um dos poucos países com grandes e amplas 
possibilidades de ser um participante importante nesse pro-
cesso, envolvendo a segurança alimentar, pelas seguintes 
razões:

a) Produtividade: o país dispõe de tecnologias sus-
tentáveis de produção para, no curto prazo, conseguir 
grandes avanços na produtividade média de muitas cul-
turas, principalmente aquelas necessárias para compor 
uma dieta básica. Um exemplo disso são as produtivida-
des alcançadas por produtores-referência no Brasil, que 
atingem níveis muito acima das médias nacionais para 
as mais diversas culturas: arroz: 6.000 kg/ha (sequeiro); 
arroz: 8.000 – 9.000 kg/ha (irrigado); feijão: 3.500 kg/ha 
(irrigado); milho: 10.000 – 13.000 kg/ha; soja: 4.500 kg/
ha; milho: 6.000 – 7.000 kg/ha (safrinha); algodão: 350 
arrobas/ha; café: 40 e 60 sacas/ha, sem e com irrigação, 
dentre outras. Isso revela que a difusão de técnicas de 
cultivo e a adoção de políticas públicas que permitam sua 
implementação são mais importantes que a geração de 
novas tecnologias pela pesquisa. 
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Um exemplo importante da difusão das de tecnologias 
agrícolas avançadas foi a incorporação de mais de 12 milhões 
de hectares do Cerrado às áreas de produção agrícola no Bra-
sil. Essas áreas de cultivo tinham como característica solos 
considerados marginais para exploração agrícola intensiva 
até a década de 1960. Essa região foi responsável, em 2006, 
por 89% do algodão, 69% do sorgo, 55% da carne bovina, 
53% da soja, 48% do café, 37% do arroz, 30% do milho, 25% 
do feijão e 13% da cana-de-açúcar produzidos no Brasil, pas-
sando de 5,6 milhões toneladas de grãos, em 1970, para 44 
milhões em 2003. A incorporação da região do Cerrado para 
produção de alimentos foi considerada por Norman Borlaug, 
Prêmio Nobel da Paz de 1970, como a maior revolução verde 
de toda a história da humanidade.

b) Expansão da fronteira agrícola: O Brasil tem a maior 
fronteira mundial para expansão da agricultura, pois dos 1,4 
bilhões de hectares de terras agricultáveis no mundo, nosso 
país conta com 497 milhões de hectares, ou seja, 35% do to-
tal mundial. Em 2007, utilizou apenas 15,7%, valor que repre-
senta 62 milhões de ha, contra 69,5% da China (176 milhões 
de ha), 60,0 % da Rússia (132 milhões de ha), 65,9% da União 
Europeia (116 milhões ha), 69,9 % dos EUA (188,0 milhões de 
ha), 100% da Índia (169 milhões de há), 59,2% do Canadá (45 
milhões de ha) e 38% da Argentina 27 milhões de ha. Além 
disso, apesar da disponibilidade de terra agricultável per ca-
pita estar diminuindo mundialmente (de 0,42 ha em 1965 
para 0,23 ha em 1995), o que ocorreu no Brasil, no período 
de 1965-1995, foi  um aumento de cerca de 10% na área agri-
cultável real per capita. Com isso, nesse período observou-se 
um salto de 0,37 para 0,40 ha. 

Embora o Brasil disponha dessa considerável fronteira 
agrícola mundial para ser cultivada no médio e longo prazos, 
no curto prazo as políticas públicas de apoio à agricultura de-
veriam ter absoluta prioridade no incentivo ao aumento da 
produtividade com sustentabilidade. Isso inclui, dentre ou-
tras ações: recuperação de áreas de pastagens degradadas; 
adoção de sistemas de cultivo como o plantio direto e a in-
tegração Lavoura-Pecuária-Floresta; utilização de irrigação; 
promoção de melhorias da infraestrutura para armazenamen-
to e transporte das safras, e, acima de tudo, reativação dos 
programas de assistência técnica e extensão rural.  

Existem estimativas que o Brasil apresenta 180 milhões 
de hectares de pastagens nativas ou melhoradas. Desses, 90 
milhões de hectares estão em diferentes estágios de degra-
dação. Se desse total (90 milhões de hectares) fossem incor-
porados 1/3 da área (30 milhões no processo de produção de 
grãos), por exemplo, com uma produtividade média de 4 t/
ha-1 seriam incorporadas à produção brasileira 120 milhões 
de toneladas, sem a necessidade de desmatar um hectare 
sequer. 

c) Disponibilidade de água: com cerca de 1/5 da água 
doce do planeta, as possibilidades de aumento da área sob 
irrigação, com incrementos substanciais na produtividade 

das culturas, são fatos inquestionáveis. Entretanto, para que 
a vocação agrícola do Brasil possa ser exercida em sua pleni-
tude, há necessidade urgente, dentre outras ações, descritas 
no trabalho Vocação da Terra (Lopes, A. S., et al., 2003,  http://
www.anda.org.br/multimidia/vocacao.pdf), de transmitir in-
formações aos brasileiros - principalmente aos cidadãos que 
não estão mais próximos ao setor produtivo no seu dia a dia - 
mensagens sobre a importância da agricultura, ou, em outras 
palavras: mensagens claras, objetivas e verdadeiras sobre 
a importância do que representa a agricultura nacional para 
melhorar as condições de segurança alimentar não apenas 
no Brasil, mas de toda a humanidade. 

Acredita-se que os três tópicos a seguir merecem uma re-
flexão de todos os cidadãos:

1) Aspectos Ambientais: No período de 1970/71 até 
2012/13, mesmo com a produtividade atual de algumas cultu-
ras permanecendo longe do ponto da máxima eficiência eco-
nômica e ambiental, pode-se ressaltar que a produção das 
16 principais culturas no Brasil (base seca) passou de 52,0 
para 299,0 milhões de toneladas (aumento de 5,7 vezes). No 
mesmo período, a produtividade passou de 1,4 para 4,5 t ha-1 
(aumento de 3,2 vezes) e a área cultivada passou de 36 para 
67 milhões de hectares (aumento de apenas 1,9 vezes). Como 
consequência desse aumento de ecoeficiência, os novos pa-
tamares de produção atingidos estão relacionados, principal-
mente, ao aumento da produtividade e não simplesmente à 
expansão da área cultivada (Figura 1). Esses dados também 
mostram que, se estivéssemos produzindo hoje (299,0 mi-
lhões de toneladas) com as produtividades de 1970/71 (1,4 
t ha-1), teríamos que ter incorporado ao processo produtivo 
da agricultura brasileira mais 104 milhões de hectares. Em 
outras palavras, o aumento da produtividade, devido aos 
investimentos em tecnologias mais eficientes, incluindo as 
relacionadas ao manejo da fertilidade do solo, evitou um des-
matamento equivalente a 104 milhões de hectares. Essa é, 
talvez, a maior contribuição em termos ambientais resultante 
desse processo. Dos compromissos de preservação ambien-
tal, assumidos durante a ECO-92, no Rio de Janeiro, a dimi-
nuição do desmatamento pelo aumento da produtividade da 
agricultura brasileira talvez tenha sido um dos pontos mais 
marcantes.  

Por tudo isso, vale a pena enfatizar, mais uma vez, o papel 
fundamental para o desenvolvimento sustentável que repre-
senta o uso de técnicas que levem ao aumento da produtivi-
dade agricultura nas áreas já incorporadas ao processo pro-
dutivo, com o mínimo de impacto ambiental e promovendo 
melhoria de renda dos agricultores. De fato, isso é um po-
deroso instrumento de preservação ambiental, pois diminui 
as pressões de desmatamento das áreas de florestas nativas 
- muitas vezes, não adequadas ao processo intensivo da pro-
dução agropecuária, deixando mais espaço para a vida sil-
vestre, a manutenção da biodiversidade e a preservação da 
natureza.
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2) Aspectos econômicos: Um dos aspectos mais notáveis 
do crescimento da economia brasileira nos últimos anos foi a 
evolução do agronegócio. Esse setor que envolve diferentes 
segmentos da economia brasileira (“antes da porteira, den-
tro da porteira e depois da porteira”) movimentou, em 2011, 
recursos da ordem de R$ 917,65 bilhões, o que representa 
22,15% do Produto Interno Bruto (R$4,14 trilhões). O agrone-
gócio, como um todo, representa ainda 35% dos empregos 
(12% da população economicamente ativa) e 37% das expor-
tações (US$ 94,96 bilhões) (Figura 2).

Entretanto, esses dados, têm levado a uma conceituação 
errônea e polarização entre agricultura familiar, de subsis-
tência, e agronegócio e de que este último envolve apenas 
o grande produtor rural e as culturas de exportação. Dados 
recentes contrapõem esse equívoco e indicam que de oito 
produtos do agronegócio (algodão em plumas, milho, soja 
em grão, carne de aves, carne bovina, café, açúcar e álcool), 
apenas no caso do café e do açúcar, as exportações superam 
o consumo interno. 

Outro ponto relevante é que a agricultura brasilei-
ra deve se unir em torno de um mesmo objetivo sem 

polarizações devido a raízes políticas e ideológicas. 
A “agricultura familiar” no Brasil corresponde a 30,5% da área 
cultivada, 38% do valor das exportações e 77% das pessoas 
que trabalham no “agronegócio” Em relação a alguns produ-
tos agrícolas, a “agricultura familiar” representa 97% do fumo 
produzido no Brasil, 84% da mandioca, 67% do feijão, 59% 
da carne suína, 52% do leite, 49% do milho, 40% das aves 
e ovos, 32% da soja, 31% do arroz e 25% da cana (Fonte:  
IBGE, CNA, 2006). 

Mesmo no caso da agricultura de subsistência, qualquer 
produção a mais obtida pelo acesso e implementação de tec-
nologias sustentáveis de produção, que aumentem a produti-
vidade acima da necessária para a subsistência dos agriculto-
res e vendida no mercado próximo, irá aumentar a sua renda 
e contribuir para sua inclusão social. 

3) Aspectos sociais: Uma das maiores contribuições so-
ciais representada pela evolução da produtividade da agricul-
tura nacional nos últimos anos foi a diminuição dos preços 
reais dos produtos da cesta básica, beneficiando todos os 
brasileiros, principalmente aqueles que se encontram no seg-
mento de mais baixa renda da sociedade. De janeiro de 1975 
a janeiro de 2011, os preços reais dos produtos da cesta bási-
ca caíram para 1/3 do valor original, seguindo uma tendência 
linear de queda nesse período. Poucos programas de inclu-
são social governamentais tiveram o sucesso do representa-
do pela evolução e desenvolvimento da agricultura brasileira 
(Figura 3).

Para concluir, segue abaixo um resumo de alguns tópicos 
que aparecem no vídeo: Um Planeta Faminto e a Agricultura 
Brasileira, produzido pela Basf The Chemical Company, e que 
ressalta alguns pontos que vêm complementar este artigo: 

1) Nos últimos 35 anos, o Brasil deixou de ser importa-
dor, transformando-se em um dos maiores exportadores de 
alimentos, utilizando apenas 9% do seu território. Isso acon-
teceu, principalmente pelo aumento da produtividade da 
agricultura brasileira, e não pelo simples aumento da área 
plantada. Atualmente, essa é a questão central para qualquer 
setor da economia brasileira para manutenção da sua com-
petitividade no mercado mundial. Nesse período, o agricultor 
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brasileiro produziu 3,5 vezes mais arroz, 3,0 vezes mais milho, 
2,2 vezes mais feijão, 1,9 vezes mais soja e 2,9 vezes mais tri-
go. Em 1940, um agricultor brasileiro produzia alimentos para 
19 pessoas; em 1970, produzia para 71 pessoas, e em 2010 
deverá fornecer alimento para 155 pessoas.

2) O agronegócio (que como explicado anteriormente in-
clui todos os produtores rurais, as “culturas de exportação”, 
a “agricultura familiar” e até a “agricultura de subsistência”) 
é  responsável pelo superávit da balança comercial, por ¼ do 
PIB brasileiro e gera 1 de cada 3 empregos, ou seja, emprega 
37% da população economicamente ativa. 

3) O planeta busca fontes de energia renováveis. No Brasil 
o consumo de etanol da cana-de-açúcar superou o de gaso-
lina em 2010. Até 2020, a produção de energia a partir do 
bagaço de cana pode atingir níveis comparáveis aos da hidro-
elétrica de Itaipu. 

4) Nos últimos 20 anos, a produtividade média de cana 
aumentou de 61 t/ha para quase 88 t/ha. Nos anos entre 1975 
e 2010, a produção aumentou de 89 para 696 milhões de to-
neladas, com a cultura cultivada em uma área menor do que 
1% do território brasileiro.

5)  Além disso, houve a adoção de sistemas de  produção 
mais sustentáveis, como o plantio direto, que dentre outros 
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benefícios, previne a erosão e que, nos últimos 38 anos, pas-
sou de 180 hectares para 26 milhões de hectares cultivados. 

6) Outra informação relevante é que o agricultor brasileiro 
é o que mais devolve embalagens vazias de defensivos, atin-
gindo no ano de 2010 mais de 94% das embalagens plásticas 
retiradas da natureza, contribuindo efetivamente para a pre-
servação ambiental.

7) É admirável que os agricultores brasileiros tenham tan-
tas coisas em suas mentes: pragas, doenças, ervas daninhas, 
seca, geada, chuvas de granizo, taxa de câmbio, leis, impos-
tos, infraestrutura, commodities, aquecimento global, etc. e, 
mesmo assim, sejam competitivos.

8) Em 10 anos, a demanda mundial por alimentos cres-
cerá 20% e o Brasil atenderá 40% dessa demanda. De 2010 
até 2050, os agricultores do planeta terão que produzir uma 
quantidade de alimentos semelhante a tudo que produziram 
desde que a agricultura começou, em 10.000 a.C. 

9) No Brasil, as Unidades de Conservação Ambiental so-
mam 115 milhões de hectares e as Reservas Indígenas 109,1 
milhões de hectares. Nosso país mantém 69,4% de sua co-
bertura vegetal nativa, enquanto a Europa mantém 0,3%. 

Por tudo isso, os gargalos que impedem o aumento da 
produtividade com sustentabilidade das culturas de exporta-
ção, da agricultura familiar nas pequenas propriedades rurais 
e da agricultura de subsistência (já diagnosticados em vários 
fóruns competentes, como a Câmara Temática de Insumos 
Agropecuários de Ministério da Agricultura) conduzem a uma 
necessidade urgente de adoção de medidas para a sua elimi-
nação pelos órgãos constituídos e pela iniciativa privada, o 
que irá, certamente, contribuir para que o Brasil se consolide 
como uma potência mundial na produção de alimentos, fibras 
e energia renovável, mas, acima de tudo uma grande nação 
socialmente mais justa. 

Acima de tudo é necessário que a agricultura brasileira 
seja considerada um assunto de segurança nacional, que leve 
as autoridades constituídas a estabelecerem políticas agríco-
las de mais longo prazo, para que a nossa vocação agrícola 
seja exercida em sua plenitude, e não por meio de implan-
tação de programas do tipo “apaga-incêndio”, deixando o 
futuro em aberto, ou - o que é na verdade pior - fechado às 
perspectivas que se vislumbram bastantes promissoras para 
o Brasil como um grande produtor de alimentos, fibras, agro-
energia e outros produtos do campo.

Da próxima vez que você tomar o café da manhã, almoçar 
ou jantar, degustar um bom vinho ou a sua cerveja preferida, 
diminuir a sensação de calor com uma roupa de algodão ou 
abastecer o seu carro com etanol, etc., agradeça à competên-
cia e à evolução da agricultura brasileira, em especial, ao tra-
balho do agricultor, e seja um difusor dos pontos levantados 
neste artigo.

 A polarização entre agricultura familiar, de subsistência, 
e agronegócio e de que este último envolve apenas o 
grande produtor rural e as culturas de exportação é equi-
vocada 
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A sociedade brasileira tem reconhe-
cido, de forma crescente, a importância 
do solo no controle da disponibilidade 
da água, principalmente diante dos atu-
ais problemas enfrentados no abasteci-
mento doméstico, industrial, produção 
de energia e de alimentos. Além de vital 
para a sobrevivência de todos os seres 
vivos, a preservação e o correto mane-
jo desse recurso natural determinarão 
a eficiência das ações socioeconômi-
cas na terra. No Brasil, por exemplo, a 
hidroeletricidade é a principal fonte de 
energia, representando aproximada-
mente 95% da energia elétrica produzi-
da. Nas atividades rurais que envolvem 
a produção de alimentos de origem ani-
mal e vegetal, bem como a produção 
de fibras, a água é determinante no ren-
dimento das culturas. Pode-se afirmar, 
portanto, que é componente decisivo 
para a segurança alimentar, bem como 
para a qualidade de vida das pessoas e 
de todos os seres vivos.

A principal entrada de água no siste-
ma são as precipitações pluviométricas 
que apresentam variabilidade espacial 
e temporal nas diferentes regiões do 
território brasileiro. Na Região Sul, por 
exemplo, as chuvas são geralmen-
te bem distribuídas durante o ano. Já 
em outras regiões, como no interior 
do Nordeste, as chuvas são sazonais, 

dINâMIcA dA áGUA
NO MEIO AGRícOLA E SUA RELAçÃO cOM USO E MANEjO dO SOLO
Oromar João Bertol, Nerilde Favaretto e Jean Minella

concentradas em poucos meses do 
ano. Apesar das diferenças no volume, 
intensidade e variabilidade espacial, a 
quantidade de chuvas em nosso territó-
rio é elevada. Mesmo assim, problemas 
de falta e/ou excesso de água ocorrem 
com frequência. Os reflexos desses 
extremos são a redução dos volumes 
nos reservatórios destinados ao abas-
tecimento público de água e geração 
de energia, bem como as enxurradas e 
enchentes, causando danos à socieda-
de rural e urbana. 

Para enfrentar a escassez hídrica, 
observa-se uma crescente demanda 
por água dos aquíferos, sem que sejam 
tomadas medidas eficazes de preserva-
ção dos recursos hídricos de superfície. 
Salientam-se os problemas de erosão 
hídrica, governados pelos excessos 
de escoamento que reduzem a produ-
ção agropecuária, degradam o solo e 
impactam os recursos hídricos. Diante 
desse quadro poderíamos formular as 
seguintes indagações: a) quanto da es-
cassez hídrica é reflexo das estiagens? 
b) quanto da degradação dos solos, 
enchentes, deslizamentos e soterra-
mentos são devidos ao aumento na 
frequência das chuvas intensas? c) qual 
o papel do uso e manejo do solo no 
controle/descontrole dos componentes 
hidrológicos e, consequentemente, na 

crise dos recursos hídricos no Brasil? 

Esse texto tem o propósito de trazer 
algumas reflexões que julgamos impor-
tantes para contextualizar os problemas 
atuais relacionados à dinâmica da água 
no meio rural. Entendemos que o pro-
cesso fundamental que permeia esses 
problemas de interesse geral da socie-
dade (rural e urbana) é a dinâmica da 
água no solo e sobre ele, condicionada 
pelas ações antrópicas que definem o 
padrão atual e inadequado de uso das 
terras e do manejo dos solos. Os cien-
tistas de solo têm a oportunidade de 
contribuir fortemente para atender às 
atuais demandas sociais, econômicas 
e ambientais que envolvem esses as-
suntos.

BASE hIdROLÓGIcA dA dEGRAdAçÃO dOS 
REcURSOS NATURAIS

Um importante aspecto na origem 
dos fenômenos que comandam a de-
gradação dos solos e dos recursos hí-
dricos é o comportamento hidrológico 
definindo os fluxos de matéria e ener-
gia no ambiente. Quando tratamos da 
erosão hídrica, da susceptibilidade 
das culturas agrícolas às estiagens, da 
transferência de poluentes do solo para 
os mananciais, da contaminação dos 
solos, entre outros problemas, depen-
demos fundamentalmente da compre-
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ensão e descrição do movimento da 
água no solo e sobre ele. 

As componentes do ciclo hidroló-
gico - comandadas inicialmente pela 
energia do sol e, posteriormente, pela 
ação da gravidade - transferem para 
a superfície do solo matéria e energia 
que se dissiparão de forma a permitir o 
desenvolvimento da vida ou, então, de 
forma a degradar o meio. A dissipação 
da matéria e energia da chuva pode 
ocorrer de forma lenta ou rápida, refle-
tindo a nossa capacidade de controlar 
e manejar tais fluxos em benefício da 
sociedade e da biodiversidade.

Os escoamentos subterrâneos, sub-
superficiais e superficiais, bem como os 
elementos transportados por eles (dis-
solvidos ou particulados), são contro-
lados por processos geomorfológicos 
e hidrológicos que operam dentro do 
sistema denotado de bacia hidrográfica. 
Na hidrologia, a bacia hidrográfica é con-
siderada o ambiente (sistema), no qual 
as precipitações são convertidas em 
escoamentos, por meio da propagação 
dos fluxos de massa e energia condicio-
nados por diferentes fatores, capazes de 
retardar ou acelerar tais fluxos. 

Nesse contexto, as características 
do solo assumem papel fundamental 
no controle desses fluxos, basicamente 
em função das taxas de infiltração e re-

distribuição de água no solo. Esses dois 
processos controlam: a) a formação 
do escoamento superficial, a erosão e 
o transporte de solutos na superfície e 
b) a disponibilidade de água às plantas, 
a vazão de base nos rios e a recarga 
de aquíferos em subsuperfície. Assim, 
é conveniente usar a escala de bacia, 
pois os fluxos de água, sedimentos e 
solutos monitorados no exutório das 
bacias são o reflexo das características 
das vertentes (relevo, uso e solos). O 
padrão de ocupação das terras e o ma-
nejo do solo adotado pelos agricultores 
nas condições fisiográficas particulares 
da paisagem controlarão as taxas de 
infiltração e redistribuição de água no 
solo e, consequentemente, o processo 
de transformação “chuva-vazão”, que, 
por sua vez, controlará a erosão, a pro-
dução de sedimentos e o transporte de 
solutos, que serão mobilizados das ver-
tentes em direção à calha fluvial. 

Portanto, naquelas bacias hidrográ-
ficas em que o solo encontra-se degra-
dado, as taxas de infiltração da água no 
solo serão baixas. Com isso, o volume 
escoado superficialmente será maior, 
provocando erosão e transferência de 
sedimentos e poluentes para os cur-
sos de água. A água não infiltrada é o 
volume que deixa de ser armazenado 
no solo para dar suporte ao desen-

volvimento das plantas, manutenção 
do nível de base dos rios e recarga de 
aquíferos. 

IMpAcTOS dO USO E MANEjO dO SOLO 
NA QUANTIdAdE E QUALIdAdE dA áGUA 

Considerando que o solo controla e 
dissipa o volume e a energia da água 
precipitada, pode-se afirmar que os di-
ferentes procedimentos adotados no 
seu uso e manejo determinarão a dis-
ponibilidade da água sob os aspectos 
de quantidade e qualidade, bem como 
o grau de conservação ou degradação 
do solo. 

O solo tem, dentre outras, a função 
de receber, reter e propagar água, con-
tribuindo, assim, para a disponibilidade 
no aspecto quantidade. Para exercer 
plenamente essa função, o solo depen-
de de atributos físicos que interferem 
na infiltração da água, bem como na 
sua retenção e redistribuição em subsu-
perfície. Um dos principais fatores res-
ponsáveis pela redução da qualidade 
física do solo e consequente diminui-
ção na quantidade de água disponível 
no ambiente solo é a compactação. No 
Brasil, esse fenômeno vem sendo tema 
de debates em praticamente todos os 
eventos relacionados à Ciência do Solo. 

A preocupação vem crescendo 
principalmente pela evidência de com-

Água com elevado índice de turbidez após chuvas, indicando intenso transporte de sedimentos e poluentes associados em áreas agrícolas, Ca-
taratas do Iguaçu (PR)

Fo
to

: 
R

og
er

 M
ei

re
le

s



44 BOLETIM INFORMATIVO DA SBCS
SETEMBRO – DEZEMBRO 2014

pactação nas camadas próximas à su-
perfície em solos ocupados pela ativi-
dade pecuária, bem como em solos sob 
plantio direto incorretamente conduzi-
dos. Além da compactação, a falta de 
cobertura e a reduzida quantidade de 
fitomassa adicionada ao solo nos siste-
mas produtivos representam um sério 
problema de degradação. A falta de 
cobertura causa selamento superficial 
e consequente redução na infiltração e 
a reduzida adição de biomassa interfere 
no teor de matéria orgânica do solo, a 
qual interfere fortemente na sua estru-
turação, afetando as taxas de infiltra-
ção, retenção e drenagem de água no 
solo. A desestruturação física devido 
à compactação, impacto das gotas da 
chuva e redução no aporte de matéria 
orgânica aos solos afeta diretamente as 
suas funções nos processos hidrológi-
cos em questão. 

Do ponto de vista da capacidade do 
solo em contribuir para a disponibilida-
de hídrica no aspecto quantidade, uma 
condição de maior infiltração, retenção 
e movimentação da água no interior 
do solo tem comportamento distinto, 
em relação a uma condição inversa, a 
qual proporciona maior escoamento 
superficial de água. O primeiro, por ser 

de fluxo lento, com ordem de grandeza 
de cm/dia, abastece e mantém o nível 
de base dos rios (vazões mínimas e mé-
dias), enquanto o segundo, por ser de 
fluxo rápido, com ordem de grandeza 
de m/s, transfere rapidamente o fluxo 
de água para os mananciais de super-
fície, contribuindo para as enxurradas 
(vazões máximas), salientando que 
essa quantidade de água é perdida do 
sistema causando danos sociais, am-
bientais e econômicos. 

Outras consequências do exces-
so de escoamento superficial são os 
danos causados nos sistemas viários, 
especialmente nas estradas rurais, bem 
como as enchentes, cada vez mais fre-
quentes e em grandes proporções, as 
quais têm causado grandes prejuízos, 
como interrupção dos serviços de abas-
tecimento público de água em muitas 
cidades, desalojamento definitivo ou 
temporário de populações e destruição 
de pontes.

A erosão hídrica - resultante da força 
de desagregação do solo pelo impacto 
das gotas de chuva e da energia do es-
coamento superficial em desagregar 
o solo e transportar os sedimentos - é 
também um dos fatores de redução da 
disponibilidade de água. Grande parte 

Assoreamento de manancial provocado por erosão hídrica em áreas 
agrícolas

Área com boas práticas de conservação do solo e da água (Sistema de 
Plantio Direto, Terraços), empregadas de forma sistêmica

dos sedimentos transportados pelo es-
coamento superficial é depositada no 
leito de rios, lagos e represas, reduzin-
do a sua capacidade de armazenamen-
to, bem como a qualidade do recurso 
hídrico, decorrente dos poluentes asso-
ciados aos sedimentos e dissolvidos na 
água. 

A falta de qualidade do recurso hí-
drico contribui para a escassez de água, 
ou seja, não basta ter água em quanti-
dade se ela não apresenta os padrões 
de qualidade aceitáveis para determi-
nado uso ou se o custo de tratamen-
to for extremamente elevado. O meio 
rural afeta a qualidade da água com o 
transporte de poluentes associados ao 
escoamento superficial, advindos prin-
cipalmente da aplicação de fertilizantes 
e pesticidas. 

Em razão disso, a sustentabilidade 
ambiental de sistemas agrícolas vem 
sendo discutida mundialmente, com a 
degradação da qualidade da água sen-
do um dos principais problemas apon-
tados. O transporte de poluentes via 
escoamento superficial contribui para a 
poluição difusa, sendo de difícil quanti-
ficação e controle, quando comparada 
com a poluição pontual proporcionada 
principalmente pelos centros urbanos, 
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aonde os cursos de água recebem dire-
tamente os poluentes via, por exemplo, 
esgoto doméstico e resíduo de indústria 
– portanto, de mais fácil visualização. 

Além do transporte do poluente 
para os mananciais de água via esco-
amento superficial, há o fluxo vertical 
da água no perfil do solo, o qual pode 
promover a degradação da água sub-
superficial, via lixiviação dos poluentes 
aplicados sobre o solo. Na transferên-
cia de poluentes do solo para a água, 
os dois principais mecanismos envolvi-
dos são desagregação e solubilização, 
o primeiro mais associado ao processo 
de erosão e o segundo mais associado 
à lixiviação. Os poluentes, por sua vez, 
podem ser transferidos do solo para os 
cursos de água em duas formas: par-
ticulado (associado ao sedimento) ou 
solúvel. Consequentemente, de modo 
geral, poluentes com grande capaci-
dade de adsorção nas partículas mine-
rais e orgânicas do solo têm um maior 
potencial de ser transportado na forma 
particulada via escoamento superficial 
(erosão), enquanto que poluentes com 

OpINIÃO

Área degradada por erosão hídrica devido a exploração agrícola em desacordo com a capacidade de uso do solo

baixa capacidade de adsorção apresen-
tam maior potencial de ser tansportado 
via subsuperficie (lixiviação). 

Dentre as principais substâncias 
poluidoras dos recursos hídricos, pro-
venientes de sistemas agrícolas, desta-
cam-se os nutrientes, pesticidas, metais 
pesados, carbono orgânico e patóge-
nos. Esses elementos são transferidos 
das fontes para os mananciais na forma 
particulada (adsorvida ao sedimento) 
ou solúvel, dependendo da dinâmica 
desses elementos no solo e dos pro-
cessos hidrológicos operantes. No en-
tanto, maior ênfase tem sido dada aos 
nutrientes e sedimentos, apesar das 
evidências e importância dos outros 
elementos no sistema.

 No Brasil, tem se verificado um au-
mento da concentração de elementos 
químicos na superfície do solo, sobre-
tudo naquelas com plantio direto. Atu-
almente, dos aproximados 35 milhões 
de hectare ocupados por lavouras no 
Brasil, cerca de 26 milhões de hecta-
res (86%) estão sendo conduzidos sob 
o sistema de plantio direto. Em não 

havendo o controle do escoamento 
superficial, ele transportará facilmente 
substâncias poluidoras para os manan-
ciais de superfície.

Altas concentrações de nutrientes 
em águas superficiais e subterrâneas 
vêm causando problemas não só am-
bientais, mas também na saúde hu-
mana. A excessiva concentração de 
nutrientes na água, principalmente fós-
foro e nitrogênio, ocasiona um elevado 
crescimento da biota aquática (algas 
e plantas macrófitas). Esse fenômeno 
(eutrofização) tem causado problemas 
sérios para o abastecimento domésti-
co, pois, além de elevar os custos no 
tratamento da água, interfere no odor e 
gosto, na presença de cianotoxinas e na 
formação de compostos cancerígenos 
(trihalometanos). 

A eutrofização ocasiona ainda res-
trição ao uso do recurso hídrico para 
pesca, recreação e indústria. O fosforo 
é considerado o elemento limitante da 
eutrofização, embora o nitrogênio tam-
bém esteja associado a esse fenômeno, 
mas devido à dificuldade de controlar a 
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Paralisação do abastecimento público de água motivada pela inundação da estação de trata-
mento e pela excessiva carga de sedimento devido a erosão hídrica intensa em áreas agríco-
las, Cascavel (PR)

fixação do nitrogênio atmosférico pela 
biota aquática, maior atenção tem sido 
dada ao fósforo. 

Além da eutrofização, o nitrogênio 
na forma de nitrato tem sido aponta-
do como elemento cancerígeno, bem 
como causador da doença conhecida 
como metahemoglobinemia, ou síndro-
me do bebê azul. O carbono também é 
um elemento que degrada a água, pois 
afeta a disponibilidade de oxigênio dis-
solvido interferindo na vida aquática, e 
na forma de carbono orgânico solúvel 
causa problemas de saúde humana de-
vido à formação dos trihalometanos.

 Outro gupo de poluentes com 
grande contribuição do meio rural é o 
de pesticidas (herbicidas, fungicidas, 
inseticidas, entre outros), os quais reco-
nhecidamente causam problemas para 
a saúde humana. Estes produtos, que 
têm sido utilizados em larga escala na 
agricultura, quando aplicados no solo 
ou mesmo  nas culturas, podem atin-
gir os mananciais de superfície e sub-
superfície, de acordo com a dinâmica 
do poluente no solo e dos processos 
hidrológicos. 

cONTRIBUIçÕES dO USO E MANEjO dO 
SOLO pARA A dISpONIBILIdAdE dE áGUA 

É natural que se tenha grandes de-
mandas de água em centros urbanos 
com elevada população e acentuada 
atividade industrial. Por outro lado, de-
ve-se compreender que é no meio ru-
ral que se encontra a quase totalidade 
da água que atende e deverá continuar 
atendendo a essa demanda. Merece 
destaque ainda o fato de que, além de 
atender a demanda de outros setores, o 
meio rural deve suprir de água as suas 
próprias necessidades, as quais são 
bastante elevadas, uma vez que o setor 
agrícola demanda aproximadamente 
80% do total da água utilizada no Brasil. 

Para que o solo cumpra a função 
de disponibilizar água, ela deve infiltrar 
e se propagar subsuperficialmente em 
direção aos mananciais de forma lenta 
e controlada. Atendida essa condição, 

haverá menor risco de degradação do 
solo por erosão hídrica e melhor efici-
ência na liberação da água para plan-
tas e recarga de rios e aquíferos, seja 
por meio das nascentes ou pelo esco-
amento subterrâneo diretamente para 
rios e riachos. Pode-se dizer que exis-
te uma relação direta e inversa entre a 
infiltração e o escoamento superficial. 
Quanto maior a infiltração, menores os 
problemas associados às enchentes e 
erosão e, consequentemente, maior 
disponibilidade hídrica para as plantas 
e para a sociedade nos períodos de es-
tiagem. Simplificadamente, a infiltração 
define se a água que precipita será um 
problema ou uma solução. Maximizar 
o potencial do solo em infiltrar e pro-
pagar o volume precipitado é, então, 
estratégico para disponibilizar água em 
quantidade e qualidade, tendo em vista 
também a capacidade de filtro do solo. 

Práticas já consagradas possibilitam 
estabelecer, com eficiência, a estratégia 
para aumentar a infiltração da água no 
solo e, assim, utilizá-lo como espaço 
para armazenar água. Experiências já 
validadas indicam que as melhores op-
ções para essa estratégia é o aumento 
do teor de carbono na superfície e no 
interior do solo, via rotação de culturas 
e cobertura permanente do solo por re-

síduos vegetais (palhada) e por plantas 
vivas (culturas, pastagem, floresta). Isso 
ocasionará uma melhoria da qualidade 
química, física e biológica do solo. O 
sistema de plantio direto, quando con-
duzido de forma correta, tem se mos-
trado eficaz para esse fim. 

A disponibilidade da água em quan-
tidade e qualidade também depende 
do combate à erosão, via controle do 
escoamento superficial. Dessa forma, 
reduz-se o transporte de sedimentos e 
poluentes associados para os manan-
ciais, mantendo a capacidade de arma-
zenamento de água com qualidade. As 
práticas para esse controle também são 
bastante conhecidas e utilizadas. Den-
tre elas, merece destaque o secciona-
mento das encostas por sistemas de 
terraceamento. Os terraços, especial-
mente os de retenção e absorção, além 
de interceptar o escoamento superfi-
cial, têm o mérito de manter a água no 
sistema - um benefício importante, es-
pecialmente nas regiões em que ocor-
rem chuvas intensas e sazonais. Outras 
práticas de contenção do escoamento 
superficial aliadas à captação de água 
da chuva, como barragem subterrânea, 
cisternas rurais e captação in situ, vem 
sendo utilizadas com sucesso, princi-
palmente em decorrência da escassez 
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de água no meio rural de regiões, como 
no Nordeste do Brasil.

Aumentar a infiltração de água no 
solo e controlar o escoamento super-
ficial são, portanto, essenciais para 
melhorar a disponibilidade da água 
nos aspectos qualidade e quantidade. 
No entanto, em relação à qualidade 
da água, é preciso também considerar 
a necessidade de outras medidas, por 
exemplo, o uso adequado de agro-
químicos no sentido de empregá-los, 
segundo as reais necessidades, e, as-
sim, reduzir o potencial de poluição das 
águas. 

A recuperação, proteção e preser-
vação de nascentes, áreas úmidas e 
matas ciliares são fundamentais para 
a melhoria tanto da quantidade, como 
da qualidade da água. Essas áreas apre-
sentam funções importantíssimas no 
controle dos fluxos hidrológicos, ape-
sar de comporem pequena extensão 
de área na paisagem, governam e disci-
plinam os fluxos e retêm os elementos 
poluentes. Salienta-se que, em áreas 
de uso intensivo e inadequado do solo, 
tem ocorrido supressão de nascentes e 

ocupação de florestas ciliares e áreas 
úmidas. A recuperação desses locais 
é necessária e urgente para o retorno 
às condições iniciais de maior disponi-
bilidade hídrica. Os resultados deseja-
dos de uma agricultura produtiva e em 
consonância com as demandas sociais 
e ambientais dos recursos hídricos se-
rão alcançados e mantidos com o em-
prego das práticas conservacionistas, 
considerando as particularidades de 
cada componente da paisagem, como, 
por exemplo, as áreas de influência da 
nascente.

O planejamento das atividades agrí-
colas, para que também contribua com 
a preservação e manejo dos recursos 
naturais (solo, água e biodiversidade), 
deve incorporar a dinâmica da água na 
paisagem, bem como a análise da ca-
pacidade produtiva das terras. Garantir 
água em quantidade e qualidade de-
pende da ocupação das terras, a qual 
deve ser de acordo com sua capacida-
de de uso. Tal procedimento mitigaria 
expressivamente a degradação de so-
los e, consequentemente, a degrada-
ção dos recursos hídricos.

Áreas impróprias para uso agrícola, 
sob a ótica do uso racional das terras, 
poderiam ser ocupadas por florestas, 
por exemplo, as quais têm uma reco-
nhecida capacidade de proteger tanto 
o solo como a água, pois favorecem a 
infiltração e contribuem para o contro-
le da erosão hídrica. As florestas são 
reconhecidas por contribuír no abaste-
cimento dos aquíferos quando localiza-
das nas zonas de recarga, por proteger 
mananciais quando posicionadas nos 
ambientes ripários e por dar maior esta-
bilidade ao solo, minimizando os riscos 
de deslizamentos.

 O conceito de uso racional das 
terras deve englobar também os solos 
hidromórficos, considerando a impor-
tância deles para a dinâmica da água. 

Quando localizados nas regiões de al-
titude são capazes de armazenar gran-
des volumes de água, que, de forma 
lenta, alimenta os mananciais. Quando 
localizados nas zonas ripárias, ajudam 
na regulação das vazões mínimas e 
máximas, além de contribuírem com a 
qualidade da água em razão da função 
de filtro que exercem. Diante disso, po-
de-se inferir que o respeito à capacida-
de de uso dos solos possibilita não ape-
nas definir as áreas para os diferentes 
usos agrícolas, mas também delimitar 
as áreas que, pelas condições de solo e 
relevo e considerando as características 
de clima das diferentes regiões brasilei-
ras, devem ser destinadas à proteção e 
à produção de água. 

cONSIdERAçÕES FINAIS

A água, por ser indispensável à vida, 
deve ser garantida a todos os cidadãos 
em quantidade e qualidade adequadas. 
Deve-se considerar ainda que a água 
vem fazendo parte, de forma crescente, 
da matriz geradora de riquezas em se-
tores estratégicos da economia, como 
energia, agricultura e indústria. Assim, 
é indispensável que o Estado, como 
representante da sociedade, desenvol-
va políticas públicas voltadas princi-
palmente ao meio rural, uma vez que, 
de modo geral, esse é o espaço aonde 
a água é “produzida” para suprir a si 
e ao meio urbano. Uma das políticas 
seria instituir um programa de caráter 
nacional de manejo e conservação do 
solo e da água, que inclua pagamento 
por serviços ambientais. Pode-se dizer 
que o Brasil ainda não despertou para a 
importância do solo como meio contro-
lador do armazenamento de água. Por-
tanto, medidas adequadas de ocupação 
das terras e manejo do solo devem ser 
adotadas de forma sistêmica para ga-
rantir a disponibilidade de água para a 
sociedade rural e urbana.
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pRESERVAçÃO dO SOLO
NAS SOcIEdAdES dE RIScO: pOR MEIO dAS 
LEIS OU dO EXERcícIO dA GOVERNANçA?
Nilvania Aparecida de Mello, Chris Regina Hüller e Ligiane Corso Favarim

Ao longo da história da humani-
dade, o solo sempre foi um elemento 
presente, embora poucas vezes ele-
vado à condição de protagonista. Por 
ser parte de praticamente todos os ci-
clos que permitem a vida no planeta 
e por existir na maior parte da super-
fície terrestre, recebe pouca atenção 
do homem comum, que praticamente 
desconhece o solo e, assim, não vê 
importância ou sentido nos discursos 
preservacionistas. 

Embora o solo seja reconhecido 
pela necessidade humana de produção 
de alimentos, ele desempenha também 
outros papéis ambientais de grande re-
levância, tal como a participação nos 
ciclos hidrológico e do carbono, além 
de ser um importante lastro para a bio-
diversidade do planeta. Se estes papéis 
fossem amplamente conhecidos pela 
sociedade como um todo, preservar o 
solo seria visto por qualquer cidadão 
como algo tão ou mais importante que 
preservar a água ou as áreas de vege-
tação nativa. Por isso, é necessário lan-
çar mão de estratégias de proteção e 
conservação dos solos, que garantam 
que a maioria deles possa continuar 
desempenhando sua função de forma 
adequada.

As estratégias possíveis nas socie-
dades modernas são elaboradas ou 
pelo direito - que por si só é um conjun-
to de regras que permite o convívio so-
cial tutelando o bem comum e restrin-
gindo ações que o põem em risco - ou 
por meio da ação da governança. Em 
outras palavras: ou são promulgadas 
leis que coíbem/incentivam determina-
das ações ou o poder de administração 

do uso e conservação do solo é exerci-
do de forma descentralizada, inclusiva 
e visando ao bem social tanto quanto 
visa à produção e acúmulo de capital.

Inicialmente, nos primórdios da 
moderna sociedade tecnológica, não 
havia preocupação com a finitude dos 
recursos naturais: a natureza estava 
a serviço do homem. Muitas décadas 
transcorreram até que ocorresse o que 
Karl Marx chamou de falha metabólica. 
Para ele, metabolismo era a relação di-
reta entre o homem e a natureza, como 
ocorria no período feudal, mas com a 
invenção das cidades e a separação 
decorrente entre elas e o campo, o ho-
mem distanciou-se da produção que 
permitia sua existência, ou seja, deixou 
de ser responsável pela relação direta 
com a natureza que possibilitava a ela-
boração de sua existência, gerando, 
assim, a falha metabólica.  Percebe-se 
que, nesse contexto, para este homos 
urbanus, não há sentido em falar de 
preservação do solo isoladamente. Ele 
só será afetado pela má conservação 
do solo, quando os prejuízos oriundos 
do mau uso chegarem até ele, no que 
teoricamente categorizamos como so-
ciedade de risco

A SOcIEdAdE dE RIScO E A pRESERVAçÃO dOS 
SOLOS

Em 1986, Ulrich Beck, sociólogo ale-
mão, criou o conceito de sociedade de 
risco. Para ele, a sociedade industrial, 
aquela baseada no capitalismo puro 
que visa à produção e comercialização 
de bens, estava sendo progressivamen-
te substituída por um novo modelo. 
Esse novo modelo social, a sociedade 
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de risco, surgiu da compreensão de 
que a ciência e a tecnologia não são 
mais capazes de prever, com certeza, 
os riscos dos novos modelos de produ-
ção - e, se não é possível prever, menos 
ainda controlar os efeitos da produção 
exacerbada.

 Segundo o mesmo autor, esses ris-
cos são variados, desde efeitos sobre a 
saúde humana até problemas econô-
micos, como a queda de mercados fi-
nanceiros, mas, notadamente, os riscos 
ambientais.  O que caracterizam os ris-
cos são a sua raiz ligada aos processos 
produtivos em larga escala - que têm 
legitimidade científica - poderem ser 
individualizados juridicamente e geral-
mente serem minimizados no campo 
da política. Esse último fato em parti-
cular faz com que os riscos sejam dis-
tribuídos socialmente, com maior peso 
para as classes menos favorecidas. Ou 
seja, numa sociedade de risco, os mais 
pobres são geralmente mais afetados 
pelos problemas decorrentes dos pro-
cessos produtivos, especialmente por 
aqueles ambientais, e os mais ricos acu-
mulam o capital oriundo das atividades 
que consomem os recursos naturais.

No caso do solo, o mau uso ou a 
falta de conservação num local pode 
gerar processos de alto risco ambien-
tal em outro lugar e, assim, afetar ou-
tras pessoas completamente alheias 
ao problema inicial. As enchentes nos 
grandes centros urbanos são um bom 
exemplo dos desdobramentos de uma 
sociedade de risco, sob qualquer pers-
pectiva que se analise a questão.  As 
causas da inundação raramente são 
apenas problemas locais e, geralmente, 

as populações mais duramente atingi-
das são as de mais baixa renda.

O direito ambiental deveria justa-
mente preencher esta lacuna, realizar 
a ligação entre aquele que causou o 
dano e o que foi por ele atingido. Mas 
nem sempre é tão clara a relação e 
nem tão efetivo o direito ambiental. É 
preciso lembrar que este novo ramo 
do direito surge no contexto da mo-
dernidade e, portanto, não escapa ao 
paradigma cartesiano/newtoniano. 
Embora seja um ramo naturalmente 
interdisciplinar, ainda é calcado numa 
visão antropocêntrica tradicional, 
simplificadora e, consequentemente, 
utilitarista em relação aos recursos na-
turais.

Ainda assim, a legislação ambiental 
tem aumentado significativamente no 
Brasil, embora ainda de forma genéri-
ca. Os novos conceitos que passaram 
a permear os discursos científicos e 
jurídicos, como o de desenvolvimento 
sustentável, função social da proprieda-
de, direitos difusos e complexidade am-
biental, por um lado, levam a crer que 
estamos cada vez mais próximos da 
superação da concepção utilitarista do 
ambiente. Mas, por outro lado, a evolu-

ção constante da rede de relações que 
move o mundo capitalizado, os novos 
mercados baseados na prestação de 
serviços ambientais e os novos mode-
los de desenvolvimento cada vez mais 
tornam claro que apenas o direito am-
biental, por melhores que sejam as leis 
específicas, não é mais capaz de refrear 
os processos já estabelecidos.

LEGISLAçÃO AMBIENTAL E LEIS dE 
cONSERVAçÃO dO SOLO: A EXpERIêNcIA dO 
pARANá

O direito é o campo do fazer social 
por excelência, reflete as mudanças 
e anseios sociais, bem como ordena 
comportamentos e ações relevantes 
para a organização do tecido social. 
Uma das formas de proteger o meio 
ambiente é por meio da promulgação 
de leis que visam à sua tutela pelo Esta-
do e estabelecem limites para as ações 
humanas, inclusive àquelas dos pro-
prietários. 

No Brasil, não há legislação federal 
voltada exclusivamente para a proteção 
do solo. Por enquanto, o que há de 
mais próximo é a Constituição Fede-
ral, que, em seu artigo 225, garante a 
todo o cidadão o direito a um ambiente 
ecologicamente equilibrado e impõe ao 
poder público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo. Conside-
rando a importância do solo para di-
versos ciclos ambientais, extrai-se, daí, 
a necessidade de sua conservação. No 
entanto, esta é uma interpretação um 
tanto frágil. 

Em função disso, alguns estados da 
federação têm legislação específica so-
bre conservação ou proteção do solo. 

O dIREITO AMBIENTAL, pOR 
MELhORES QUE SEjAM AS LEIS 

ESpEcíFIcAS, NÃO É MAIS cApAZ 
dE REFREAR OS pROcESSOS já 

ESTABELEcIdOS.
AS LEIS dE cONSERVAçÃO dO SOLO 

pAdEcEM dA FALTA dE EFETIVIdAdE. 
FALTA A cONcEpçÃO dE jUSTIçA 

AMBIENTAL, NO SENTIdO dA 
cOLETIVIdAdE, UMA VEZ QUE ESSAS 
LEIS RARAMENTE SÃO LEGITIMAdAS 
NO SEIO dA SOcIEdAdE, ATRAVÉS 

dOS MEIOS dE cOMUNIcAçÃO, 
NAS ESFERAS SOcIAIS, TÉcNIcAS E 

cIENTíFIcAS.
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Entre eles, o estado do Paraná, que pro-
mulgou a Lei de Conservação do Solo 
(Lei 8014, de dezembro de 1984), ainda 
nos anos de 1980, num momento único 
de convergência entre leis, costumes 
e jurisprudência. A saber, a lei não é a 
única fonte do direito: para avaliar uma 
situação sob a ótica jurídica, é preciso 
recorrer também a outras fontes, como 
a doutrina, os costumes e a jurispru-
dência. Por costumes, entende-se o 
que é tomado como aceitável por uma 
determinada sociedade, o que é lícito 
de ser feito e, consequentemente, o 
que não pode ser feito e deve ser pu-
nido. A jurisprudência é a forma como 
os tribunais dizem o direito, ou seja, a 
maneira como interpretam as diversas 
situações, que, quando reiteradas, ga-
nham força de lei.

Nos anos de 1980, o Paraná encon-
trava-se na transição de um estado 
cuja a economia era lastrada apenas 
na produção agrícola para um estado 
modernizado, fornecedor de energia 
hidroelétrica.  A transição, no entanto, 

apresentava um risco: as duas ativida-
des eram antagônicas, se a agricultura 
seguisse no mesmo modelo, baseada 
no preparo convencional do solo e na 
sucessão de culturas. As taxas de se-
dimentos produzidos nas áreas agrí-
colas eram tão elevadas que a recém-
-inaugurada Usina Hidrelétrica de Itaipu 
corria o risco de assoreamento de seu 
lago em menos de sete décadas. Para 
mitigar este risco, era preciso, a um só 
tempo, modificar o modelo agrícola, 
criar a consciência pública em torno 
da necessidade de conservação (para, 
assim, criar o costume) e estabelecer 
leis que punissem aqueles que degra-
davam o solo. Por outro lado, o proble-
ma da erosão era tão severo que eram 
relativamente comuns, nos tribunais, a 
existência de processos contra proprie-
tários que não continham a erosão em 
suas terras e, por isso, colocavam em 
risco o abastecimento público, o trân-
sito em estradas rurais, as áreas adja-
centes a sua propriedade. Já havia, por-
tanto, as jurisprudências; bastava criar 

o costume e a lei específica.

Assim, em 1984 foi promulgada a 
Lei Estadual de Conservação do Solo. 
Paralelamente, teve início o Programa 
Paraná Rural, que, além de ter difundido 
avanços técnicos, como o plantio direto 
no estado, auxiliou a fortalecer o costu-
me, deixando claro o risco da não con-
servação do solo e a responsabilidade 
social de tais atos.

A lei trazia grandes avanços para 
o período, como a obrigatoriedade do 
planejamento conservacionista, inde-
pendentemente de limites ou divisas de 
propriedades; a proibição de acesso ao 
crédito ou políticas estaduais, quando 
constatada ausência de práticas conser-
vacionistas; a demarcação de terras em 
consonância com o sistema de conser-
vação do solo, e não em lotes geomé-
tricos, quando tal se fizesse necessário, 
e a obrigatoriedade do ensino sobre 
conservação do solo e dos recursos 
naturais em todas as escolas estaduais.

Apesar dos esforços empreendidos 

O Paraná possui uma Lei Estadual de Conservação do Solo e o Programa Paraná Rural, que difundiu avanços técnicos, como o plantio direto

OpINIÃO
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na década de 1980, a erosão voltou a ser 
problema no Paraná no início do século 
XXI. Tal ocorreu muito provavelmen-
te por fatores que levaram à ineficácia 
da legislação, como a menção apenas 
aos solos agrícolas, e a dificuldade da 
fiscalização, baseada na denúncia, que 
geralmente é feita somente nos casos 
extremos, quando os problemas gera-
dos na propriedade atingem outras pro-
priedades adjacentes ou áreas urbanas.

Percebe-se, então, que, por melhor 
que seja a legislação, não há garantias 
de que será efetiva em sua vigência. 
Eventualmente, mesmo vigente, a le-
gislação de cunho ambiental é des-
cumprida, mesmo ignorada pelos ci-
dadãos e, como agravante, o aparato 
administrativo/coercitivo do Estado, 
muitas vezes, é falho para garantir sua 
implementação.  Muito tem se discuti-
do sobre o tema. Para autores, como 
Lunardi (2011), algumas das causas são 
o próprio sistema federativo, que per-
mite a transferência de responsabilida-
des entre União, estados e municípios; 
a dificuldade dos órgãos responsáveis 
atuarem de forma preventiva; a dificul-
dade de emparelhar a velocidade de 
produção de conhecimentos com as 
normas ambientais, além de outros, 
como a visão privatista da propriedade 
e, consequentemente, do solo. O fato 
é que apenas a promulgação de boas 
leis (e o Brasil é excelente em termos 
de legislação ambiental) parece não ser 
suficiente para garantir a conservação 
do solo.

GOVERNANçA OU LEGISLAçÃO?

De maneira geral, as leis de conser-
vação do solo padecem da falta de efe-
tividade, porque são concebidas como 
instrumentos que ressalvam o interesse 

NILVANIA ApAREcIdA dE MELLO é professora da 
Universidade Tecnológica Federal do Pa-
raná – Campus Pato Branco, chRIS REGINA 
hüLLER é advogada,  mestre em Desenvol-
vimento Regional e LIGIANE cORSO FAVARIM 
é pedagoga, mestre em Desenvolvimento 
Regional, em Pato Branco-PR

do Estado sobre o uso de um bem pri-
vado. Falta, portanto, a concepção de 
justiça ambiental, no sentido da coletivi-
dade, uma vez que essas leis raramente 
são legitimadas no seio da sociedade, 
através dos meios de comunicação, 
nas esferas sociais, técnicas e científi-
cas.  É preciso lembrar que raramente 
uma política ambiental é originada a 
partir de um processo tranquilo e unâ-
nime. Na maioria das vezes (e com a 
legislação para conservação dos solos 
não é diferente), a lei surge do embate, 
da medição de forças entre interesses 
contrários.

É por isso que novas formas de 
exercer o poder de decisão coletiva 
sobre o uso e conservação dos solos 
precisam ser experimentadas. Uma de-
las é por meio da governança do solo.

Governança é um termo empres-
tado do inglês, governance, mas uti-
lizado originalmente na França para 
significar o exercício do poder sobre 
um território. Leva em consideração 
não apenas os resultados obtidos, 
mas também a forma como o poder 
foi exercido, de tal forma que, quanto 
mais includente for o exercício, melho-
res serão os resultados obtidos. Em 
1992, o Banco Mundial lançou o rela-
tório intitulado Governance and De-
velopment, atrelando definitivamente 
a ideia do poder exercido de forma 
compartilhada ao desenvolvimento 
territorial. A governança é, portanto, 
um meio para se atingir um fim, que 
não acaba nos aspectos administrati-
vos; vai além: busca articular os ato-
res envolvidos, sejam eles do campo 
técnico-cientifico, social ou político, 
importando-se com os acordos insti-
tucionais, os arranjos produtivos, as 
transações dentro e através de deter-
minado território.  Opera no campo da 

inclusão/ampliação,  buscando englo-
bar toda a sociedade.

Percebe-se, então, que o que falta 
à legislação, em termos de inserção e 
construção social, é o diferencial dos 
processos de governança, pois ela 
refere-se necessariamente a objetivos 
comuns, que podem inclusive advir da 
implementação de leis específicas ou 
de políticas públicas, que visam superar 
resistências que entravam o desenvol-
vimento da sociedade em geral. Outro 
aspecto importante é que a governança 
contempla a ação governamental, mas 
não se limita a ela, como geralmente 
ocorre com a legislação.

É a partir da governança, que só 
pode ser exercida com a presença de 
todos os atores envolvidos, sejam eles 
usuários diretos ou não, que há sentido 
em discutir temas como sustentabilida-
de, segurança e soberania alimentar. 

Porém, para estabelecer a gover-
nança dos solos, seja em escala federal, 
estadual ou municipal, em primeiro lu-
gar é preciso se estabelecer o diálogo, 
tendo-se em mente que governança 
não é sinônimo de estratégia de do-
minação. Em segundo lugar, é preciso 
saber que nenhum segmento deve ser 
nem privilegiado, nem excluído, seja 
ele caráter técnico-científico, econômi-
co, político, cultural ou social, e que to-
dos os saberes devem ser valorizados. 
Governança é, portanto, sentar-se à 
mesa para negociar, predisposto a real-
mente negociar.

OpINIÃO
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FELIZ 2015!
A SBCS deseja a TOdOS um feliz Ano Internacional dos Solos.

Que em 2015 estejamos ainda mais comprometidos com 
nosso trabalho de divulgar a importância dos solos no Brasil e 

contribuir com a sua conservação.
Que tenhamos ainda mais força e ânimo para lutar pela 

valorização dos solos e do nosso trabalho como dIVULGAdORES, 
SIMpATIZANTES, pesquisadores, EXTENSIONISTAS e professores da 

Ciência do Solo.
Que BUSQUEMOS mobilizar pessoas para a nossa causa e 

pROpOR E cOBRAR políticas públicas que melhorem a consciência 
sobre a cONSERVAçÃO dos solos e a valorização da ciência como 

ferramenta fundamental para A TOMAdA dE decisões que afetem o 
futuro.

Que possamos, neste ano tão importante para nós, fortale-
cer AINdA MAIS a nossa Sociedade Brasileira de Ciência do Solo 

como mediadora de nossa causa.
Um feliz ano novo para você e sua família!

A SBCS deseja saúde, hARMONIA, paz, alegrias, ânimo e dispo-
sição para SEGUIR cOM O TRABALhO, avaliar erros E AcERTOS, mudar 
o que for preciso, intensificar nossos afetos e cuidar da nossa 
própria evolução para sermos assim, agentes transformadores 

do mundo em que vivemos.

QUE ESTEjAMOS AINdA
MAIS pRÓXIMOS EM 2015!
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No ano internacional dos solos, empenhe-se em convidar um colega ou 
aluno para associar-se à SBCS.
É uma honra e um compromisso pertencer a uma das sociedades cientí-
ficas mais antigas e consolidadas do país.
Participe dos seu Núcleo Regional e Divisão temática para atuar ativa-
mente na ciência do solo brasileira.

A INFLUêNcIA dA SBcS NA SOcIEdAdE E NAS 
dEcISÕES pOLíTIcAS BRASILEIRAS EM RELAçÃO 
AOS SOLOS dEpENdE dE UMA SOcIEdAdE 
cIENTíFIcA REpRESENTATIVA E FORTALEcIdA

MANTENhA SEU cAdASTRO ATUALIZAdO!
MAIS INFORMAçÕES NO SITE: www.SBcS.ORG.BR

SBcS@SBcS.ORG.BR
TELEFONE: 31- 3899-2471

Anuidade / 2015
Pessoa Física/Jurídica

Estudantes *

Pós-Graduação Graduação

até
18/02/15

após
18/02/15

até
18/02/15

após
18/02/15

até
18/02/15

após
18/02/15

Anuidade R$ 160,00 R$ 200,00 R$ 112,00 R$ 140,00 R$ 80,00 R$ 100,00

Anuidade com direito a receber seis 
exemplares da revista impressa R$ 350,00 R$ 440,00 R$ 245,00 R$ 310,00 R$ 175,00 R$ 220,00

Confira os valores e pague sua anuidade com descontos especiais

*   O estudante deverá encaminhar comprovante de matrícula.

Você pode pagar por meio de:
Cheque Nominal à Sociedade Brasileira de Ciência do Solo.
Depósito na conta da SBCS: Banco do Brasil, ag 0428-6, cc no 4868-2. Neste caso, envie a cópia do comprovante 
de depósito por correio, fax ou e-mail.
Cartão de crédito.

ASSOcIANdO-SE VOcê:
•Participa ativamente das Assembleias Gerais da SBCS, podendo votar e ser 

votado e participar das Divisões, Comissões Especializadas e dos Núcleos Re-
gionais e Estadual.

• Tem desconto especial em publicações de artigo na Revista Brasileira Ciência 
do Solo (RBCS).

• Tem descontos especiais na compra de publicações da SBCS.
• Tem descontos especiais nas inscrições em eventos promovidos pela SBCS. 

• Passa a ser membro da União Internacional de Ciência do Solo (IUSS). 
• Recebe o Boletim Informativo da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo.  
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