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Degradação do Solo como 

Problema Global

De acordo com a FAO ( 2015), cerca de 30% 

dos solos do mundo encontram-se degradados.

“A degradação do solo é definida como a 

mudança na qualidade do solo, resultando na 

redução da capacidade do ecossistema em 

fornecer bens e serviços para os seus 

beneficiários.”

(http://www.fao.org/soils-portal/soil-degradation-

restoration/pt/)



D A Degradação é um Processo 

Complexo

Ameaças  ao Solo

• Acidificação

• Salinização

• Perda de Biodiversidade

• Perda de Nutrientes

• Perda de Carbono orgânico

• Contaminação

• Impermeabilização

• Compactação

• Alagamento

Uso inadequado das 

terras:
- Perda da cobertura 

vegetal original;

- Manejo inadequado;

- Descarte de resíduos;

- Remoção de horizontes 

superficiais



Degradação do Solo ou do 

Ecossistema? 

Degradação do Solo ou da 

Paisagem? 



Gradientes com Níveis de Degradação

Nova Friburgo, 

Região Serrana 

do Rio de Janeiro, 

2011



Interações entre os sistemas de uso e não uso do solo

Sistemas Extensivos Sistemas Intensivos

Áreas de transição entre agricultura e pecuária e fragmentos 

florestais na Bacia do Rio Macacu (RJ) (Uzeda et al, 2016)



Os agroecossistemas podem prestar um serviço ou um 

desserviço, portanto, repensar seu desenho é vital na 

conservação dos recursos

Remanescentes vulneráveis às 
externalidades dos processos produtivos 



Esquema conceitual demonstrativo sobre a relação entre o uso da terra e 

o fornecimento de serviços ecossistêmicos em três paisagens hipotéticas 

( Foley et al., 2005)



Sobre as Práticas Agroecológicas...

Leguminosas arbóreas e adubos verdes como 

facilitadores da recuperação dos ambientes



Produção de biomassa pelas espécies dentro dos tratamentos. T1- coquetel 

1 + mudas; T2- coquetel 1 + semeadura; T3- coquetel 2 + mudas; T4-

coquetel 2 + semeadura; T5- controle.    (Vieira-Júnior,2015)

Controle de gramíneas por adubos verdes em áreas de 

restauração ecológica



Práticas 
Agroecológicas

Adubação VerdeSistemas Agroflorestais



Corredor Agroflorestal





Sinais de Utilização 

do Corredor por 

Vertebrados

Vieira et al., 2014



Amostragem da Fauna Edáfica Epígea



Martins (2009)

(Martins, 2009)



(Lavelle et al., 2016)

Fauna Edáfica e a Recuperação de 

Solos Degradados 



(Lima & Costa-Leonardo, 2007) 

Estrutura do Ninho de Cornitermes cumulans



(Pinheiro et al., 2013)



Impacto das Formigas Cortadeiras na Ciclagem 

de Nutrientes e Crescimento Vegetal





Projeto: “TRANSFORMAÇÕES PRODUTIVAS E SOCIO-
AMBIENTAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA MICROBACIA 

BARRACÃO DOS MENDES: PROPOSTAS PARA A TRANSIÇÃO 
AGROECOLÓGICA APÓS TRAGÉDIA AMBIENTAL”

Adriana Aquino

Nova Friburgo, Fazenda Rio Grande 



Janeiro de 2011 Setembro de 2011

Nova Friburgo, Fazenda Rio Grande 



Irregularidade da produção

Nova Friburgo, Fazenda Rio Grande 



Implantação experimento-Junho de 2013

Adubos verdes para recuperação da 
funcionalidade do solo



Diversificação da cobertura 
do solo 

Aveia preta + 
ervilhaca

Ervilhaca – aporte 
de Nitrogênio



Agosto de 2013

Experimento aveia, tremoço, 
ervilhaca, nabo forrageiro

Maio de 2014

Couve-flor

Viabilidade da 
produção

Melhoria das 
propriedades do 
solo.

Redução do 
uso de água de 
irrigação.Mariane (CNPH), Adriana (CNPAB) 

Carlos 
Vidal





Considerações Finais

• As práticas agroecológicas são essenciais para 

restabelecer processos ecológicos em paisagens 

degradadas;

• A biodiversidade do solo é o principal componente no 

restabelecimento do  funcionamento do solo e 

portanto, no fornecimento de serviços 

ecossistêmicos associados ao solo.
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