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Editorial

É tempo de renovação- valorizando os bons exemplos

Inicio parabenizando a organização do XXXV CBCS pelo sucesso do evento 
cujas palestras ressaltaram funções do solo além da produção de fibras e alimento, 
refletindo a mudança de paradigma que está sendo amplamente debatida em ní-
veis nacional e internacional. 

 Durante o Congresso, além da presidência, tomaram posse as novas diretorias 
de Divisões, Comissões e Núcleos da SBCS. Esta nova estrutura da SBCS, basea-
da na IUSS e iniciada há quatro anos, consolida-se e busca novos caminhos para 
cruzar a ponte do enorme abismo existente entre o conhecimento da academia e 
as necessidades da sociedade em geral. Como exemplo, citamos o ¨beabá¨ da 
Química, Física e Biologia do Solo como análises de fertilidade, curvas de nível 
para conservação e uso de inoculantes em leguminosas que ainda é inacessível 
para a maioria dos agricultores deste país. Neste sentido, ainda neste semestre 
as Diretorias dos Núcleos e Divisões coordenarão debates entre seus respectivos 
sócios visando o planejamento das ações a serem tomadas nestes dois anos de 
gestão.  Este período passa rápido e não podemos desperdiçar um minuto sequer 
na busca de uma gestão mais participativa e efetiva nas suas ações. O resultado 
deste planejamento será apresentado na edição de dezembro deste Boletim. Este 
planejamento será uma grande contribuição para o Ano Internacional dos Solos.

Outra mudança foi a do editor da RBCS. Obrigada professor Novais pelos anos 
dedicados à Revista! Bem-vindo professor José Miguel e todo nosso apoio para 
esta grande e árdua tarefa.

Ressalto também a iniciativa da organização do XXXV CBCS em homenage-
ar Moniz, Johanna, Mateus e Mauricio, aqueles que foram, são e sempre serão 
exemplos de profissionais a serem seguidos pelas antigas, atuais e futuras gera-
ções não só por sua competência, mas por sua dedicação a ciência e retidão de 
comportamento na vida. Coincidentemente, o livro ¨Crônicas de barranco¨ dos 
jovens pesquisadores Julierme e Giovana, lançado durante o congresso, também 
homenageia o trabalho e a dedicação de vários cientistas do solo. É bom ver jovens 
valorizando estas qualidades! Foram homenageados também outros grandes no-
mes e exemplos da Ciência do Solo Brasileira: Vitor Hugo, Godofredo e Igor. Passa-
do, presente e futuro unidos pelo que realmente transforma o mundo para melhor.

Três outros ótimos livros também foram lançados no XXXV CBCS: ¨Sociedade 
Brasileira de Ciência do Solo: um olhar sobre sua história¨ de Luiz Bezerra, Léa e 
Gonçalo; ¨Tópicos em Ciência do Solo¨, editado por Clístenes, Valdomiro, Maria 
Betânia e Edvan, e ¨Guia prático para classificação de solos brasileiros¨ de Rafael, 
Nilton e Sérgio. Obras relevantes não só por seu conteúdo, mas também por seus 
autores e pelo que representam para a Ciência do Solo. 

Sinto me privilegiada por ter assumido a presidência num momento tão ex-
pressivo e que, por isso, me demanda mais dedicação e responsabilidade. Nestes 
dois anos precisaremos de muito diálogo, precisamos interagir de modo efetivo 
para gerar soluções para o mundo real, muito aquém das revistas de alto impacto. 
Isto não é tarefa apenas para uma Presidente, mas para todos os sócios da SBCS. 
Precisamos nos organizar efetivamente e nos fazer ouvir pela sociedade e pelos 
que governam este país. O Brasil precisa de cidadãos comprometidos na sua trans-
formação. Tenho certeza que nós da SBCS podemos dar uma contribuição signifi-
cativa para que isto aconteça. Temos muitos bons exemplos.  Espero contar com 
todos vocês nesta tarefa.

Fatima M. S. Moreira 

Presidente da SBCS

Publicação editada pela Secretaria Executiva da SBCS.

Tem por objetivos esclarecer as principais atividades

da Sociedade e difundir notícias de interesse dos associados.

Os conceitos emitidos em artigos assinados

são de exclusiva responsabilidade de seus autores,

não refletindo, necessariamente, a opinião da SBCS.

Permite-se a reprodução, total ou parcial, dos trabalhos,

desde que seja, explicitamente, indicada a sua origem.

O Boletim da SBCS é vendido, separadamente, a R$10,00

mais o valor de postagem.

Disponível para download no site da SBCS.

BOLETIM INFORMATIVO sBCs
Editor-chefe: Igor Assis

Editores: Victor Hugo Alvarez V., Reinaldo Bertola Cantarutti

Produção e jornalismo: Léa Medeiros - MTb 5084

Revisão: João Batista Mota

Secretaria: Cíntia Fontes, Denise Cardoso, Denise Machado

Projeto gráfico: Izabel Morais

Diagramação: Victor Godoi

Foto da capa: Léa Medeiros

pARTICIpE dO BOLETIM INFORMATIVO
Os artigos para o Boletim Informativo podem ser enviados

para Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, Caixa Postal 231,

Viçosa, Minas Gerais - 36570-900.

Ou para o e-mail boletimsbcs@sbcs.org.br.

ENTRE EM CONTATO COM A sBCs
Endereço: Caixa Postal 231 - Viçosa, Minas Gerais

CEP: 36570-900

Telefone: (31) 3899-2471

E-mail da secretaria: sbcs@sbcs.org.br

E-mails da RBCS: autores@sbcs.org.br

e revista@sbcs.org.br

E-mail Boletim: boletim@sbcs.org.br

www.sbcs.org.br
www.facebook.com/sbcs.solos

FIChA CATALOgRáFICA

Boletim informativo Sociedade Brasileira de Ciência do Solo / 
Sociedade Brasileira de Ciência do Solo - vol.1, n. 1 (jan./abr. 1976). 
- Campinas: SBCS.1976.

v.: il. (algumas col.); 26 cm.

Quadrimestral.
A partir do vol. 22, n.3 publicado em Viçosa.
ISSN a partir do vol. 32, n.3.
ISSN 1981-979X

1. Solos - Periódicos. I. Sociedade Brasileira de Ciência do Solo.



2 BOLETIM INFORMATIVO DA SBCS
MAIO - AgOSTO  2015

CONsELhO dIRETOR 2015/2017
pREsIdENTE
Fatima Maria de Souza Moreira (UFLA)

VICE-pREsIdENTE
Antonio Rodrigues Fernandes (UFRA)
Presidente do XXXVI CBCS

sECRETARIA EXECUTIVA (UFV)
Secretário Geral: Reinaldo Bertola Cantarutti (UFV)
Secretário Adjunto: Igor Rodrigues de Assis (UFV)
Tesoureiro: Teógenes Senna de Oliveira (UFV)

Ex-presidente: Gonçalo Signorelli de Farias (IAPAR)

Ex-presidente: Flávio A. Camargo (UFRGS)

Editor-chefe da RBCS: José Miguel Reichert (UFSM)

Presidente do XXXV CBCS: José Araújo Dantas (EMPARN)

dIRETOREs dAs dIVIsÕEs EspECIALIZAdAs
Divisão 1: Solo no Espaço e no Tempo
Lucia Helena Cunha dos Anjos (UFRRJ)
Divisão 2: Processos e Propriedades do Solo
Dalvan José Reinert (UFSM)
Divisão 3: Uso e Manejo do Solo
Ildegardis Bertol (UDESC)
Divisão 4: Solo, Ambiente e Sociedade
Cristine Carole Muggler (UFV)

dIRETOREs dOs NÚCLEOs dA sBCs
Núcleo Regional Amazônia Ocidental (Amazônia e RR):
José Frutuoso do Vale Júnior (UFRR)
Núcleo Regional Amazônia Oriental (MA, TO, PA, AP)
Antônio Clementino dos Santos (UFT)
Núcleo Regional Noroeste (AC e RO)
Alaerto Luiz Marcolan (Embrapa Rondônia)
Núcleo Regional Nordeste (BA, SE, AL, PB, PE, CE, RN, PI)
Júlio César Azevedo Nóbrega (UFRPE)
Núcleo Regional Centro-Oeste (MT, MS, GO, DF)
Milton Ferreira de Moraes (UFMT)
Núcleo Regional Leste (MG, ES, RJ)
Marcos Gervasio Pereira (UFRRJ)
Núcleo Estadual São Paulo (SP)
Zigomar M. Souza (Unicamp)
Núcleo Estadual do Paraná
Arnaldo Colozzi Filho (IAPAR)
Núcleo Regional Sul (RS e SC)
Vanderlei R. Silva (UFSM)

pEssOAL dE ApOIO À sBCs
Secretária Executiva da SBCS: Cíntia Costa Fontes
Jornalista da SBCS : Léa Medeiros
Secretárias da Revista Brasileira de Ciência do Solo: Deni-
se Machado Goulart e Denise Cardoso Pires
Auxiliar Administrativo : Júnior Pires

NOTíCIAs
4

7

10

12

13

15

16

17

18

19
20
21

XXXV CONgREssO BRAsILEIRO dE CIêNCIA  
dO sOLO é REALIZAdO EM NATAL

pROgRAMAçãO CIENTíFICA é ELOgIAdA
pELOs pARTICIpANTEs dO XXXV CBCs

A sBCs MAIs pERTO
dO pÚBLICO dO CONgREssO

UM EspAçO pARA As EXpERIêNCIAs
COM EdUCAçãO EM sOLOs

EXpOsIçãO
sOLOs dE MINAs

A REUNIãO dO
CONsELhO dIRETOR dA sBCs 

A dEspEdIdA dO pREsIdENTE

FATIMA MOREIRA é A
NOVA pREsIdENTE dA sBCs

JOsé MIgUEL REIChERT é O NOVO EdITOR dA 
REVIsTA BRAsILEIRA dE CIêNCIA dO sOLO

IgO FERNANdO LEpsCh  RECEBE
pRêMIO ANTôNIO CARLOs MONIZ

pROFEssOR VICTOR hUgO ALVAREZ TORNA-sE
sóCIO hONORáRIO dA sBCs

pRêMIOs IpNI BRAsIL 2015



3BOLETIM INFORMATIVO DA SBCS
MAIO - AgOSTO  2015

OpINIãO
As  NOVAs FRONTEIRAs 

dA CIêNCIA dO sOLO 26

31

36

39

44

TéCNICAs BAsEAdAs EM LUZ 
sINCROTRON: UMA NOVA TECNOLOgIA A 
sERVIçO dA CIêNCIA dO sOLO

FRONTEIRAs dA MICROBIOLOgIA dO sOLO

A IMpORTâNCIA dA pEsqUIsA 
NA AVALIAçãO dA EFICIêNCIA 
dAs TECNOLOgIAs EM FERTILIZANTEs 
FOsFATAdOs NO BRAsIL

MApEAMENTO dIgITAL dE sOLOs (Mds):
AVANçOs E dEsAFIOs

CONTRIBUIçãO dA EspECTROsCOpIA dE 
REssONâNCIA MAgNéTICA NUCLEAR 
pARA A CIêNCIA dO sOLO



4 BOLETIM INFORMATIVO DA SBCS
MAIO - AgOSTO  2015

XXXV CONgREssO BRAsILEIRO 
dE CIêNCIA dO sOLO é 
REALIZAdO EM NATAL

NOTíCIAs

4 BOLETIM INFORMATIVO DA SBCS
SETEMBRO – DEZEMBRO 2014

A SBCS promoveu, entre os dias 
2 e 7 de agosto, o XXXV CBCS- Con-
gresso Brasileiro de Ciência do Solo, 
em Natal (RN). O evento foi realizado, 
com sucesso,pela Empresa de Pes-
quisa Agropecuária do Rio Grande do 
Norte (EMPARN), com apoio da Uni-
versidade Federal Rural do Semiárido 
(UFERSA), Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) e Embra-
pa Solos. Presidido pelo pesquisador 
José Araújo Dantas, da EMPARN, o 
Congresso foi muito elogiado pelos 
participantes, tanto pela programação 
científica quanto pela organização, 

acolhimento dos participantes e infra-
estrutura. 

A organização registrou a parti-
cipação de 2.241 pessoas, a maioria 
da região Sudeste (33%), seguida do 
Nordeste (25%) Centro-Oeste (17%), 
e Sul (11%). Mesmo com todos os es-
forços para o fortalecimento da SBCS, 
infelizmente a maioria (62%) dos par-
ticipantes ainda não é sócia da entida-
de. Foram apresentados 1771 traba-
lhos em forma de pôsteres, a grande 
maioria (70%) por estudantes.

O XXXV CBCS teve como tema 

central O solo e suas múltiplas fun-
ções norteando a escolha de temas 
de conferências e palestras para 
abranger a diversidade de funções de-
sempenhadas pelos solos e envolver 
aspectos agrícolas, ambientais, eco-
lógicos, sociais e econômicos. Dessa 
forma, provocou-se e convocou-se 
todos os setores da sociedade e das 
ciências afins para discutir o solos 
numa visão ampla e multidisciplinar. 

A cobertura completa do evento 
você acompanha nas próximas pági-
nas desta edição.
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Autoridades do governo do Rio Grande do Norte 
e das instituições promotoras fizeram parte da 
mesa de abertura do evento

NOTíCIAs

A sessão solene de abertura foi dirigida 
pelo então presidente da SBCS Gonçalo 
Signorelli de Farias

O XXXV CBCS foi presidido pelo pesquisador 
da EMPARN José Araújo Dantas

Na cerimônia de abertura, o Hino Nacional foi executado pela Orquestra Sanfônica Potiguar, que depois ainda proporcionou ao público uma 
agradável apresentação com músicas variadas, tocadas em sanfonas, é claro!



6 BOLETIM INFORMATIVO DA SBCS
MAIO - AgOSTO  2015

NOTíCIAs

Os organizadores do Congresso homenagearam pesqui-
sadores de destaque no Nordeste brasileiro: Paulo Klinger 
Tito Jacomine, Luiz Bezerra de Oliveira e Francisco Ernesto 
Sobrinho. O conferencista do evento e professor da Univer-
sity of Natural Resources and Applied Life Sciences (Áustria)
Winfried Blum também foi um dos homenageados

A SBCS reconhece e agradece o empenho de todos os que 
trabalharam para o sucesso na organização deste grande even-
to, particularmente à comissão organizadora, formada pelas 
seguintes pessoas:
- José Araújo Dantas (EMPARN)– Presidente;
- Fábio Henrique Tavares de Oliveira (UFERSA) - Vice-presiden-
te;
- Clístenes Williams Araújo do Nascimento (UFRPE) - Coordena-
dor Técnico-científico;
- José Simplício de Holanda (Embrapa) - Secretário Executivo;
- Josemir Araújo Neves (EMPARN) - Coordenador Financeiro;
- Marcos Antônio Barbosa Moreira (Embrapa);
- Adeilza de Fátima Nóbrega Dantas (UFRN) -Coordenadora de 
Atividades Sociais;
- Aldo Arnaldo de Medeiros (Embrapa) - Coordenador de Mini-
cursos. 

As homenagens póstumas também divulgaram e celebraram a memória de grandes nomes da Ciência do Solo no Brasil.

Homenagens
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NOTíCIAs

pROgRAMAçãO 
CIENTíFICA é ELOgIAdA
pelos participantes do XXXV cBcs

De acordo com o coordenador 
técnico-científico do XXXV CBCS, o 
professor Clístenes Nascimento (UFR-
PE), a comissão organizadora escolheu 
como tema central O solo e suas múl-
tiplas funções para reforçar a ideia da 
multifuncionalidade do solo e de sua 
importância para todas as esferas dos 
ecossistemas e da sociedade. “Elabo-
ramos conferências e simpósios que 
foram os eixos centrais que perpassa-
ram a discussão do evento”, disse.

A conferência de abertura, que 
teve como título The dimensions of 
Soil Security, proferida pelo professor 
Alexander MacBratney, da Universi-
dade de Sidney, debateu uma nova e 
abrangente visão do conceito de Soil 
Security, ainda sem tradução adequa-
da para o português, mas que encon-
tra semelhança com a conceituação de 
segurança alimentar. 

No mesmo dia, a conferência da 
Dra. Regina Alvalá (Cemaden) abor-
dou a vulnerabilidade dos solos urba-
nos aos desastres naturais. Segundo 
Clístenes Nascimento, este é um tema 
recorrente e preocupante no Brasil, in-
clusive de elevada atenção da mídia, 
mas sem a participação importante e 
necessária dos cientistas de solo na 
tomada de decisões e ações. A confe-
rência teve a finalidade de despertar o 
público para este fato. 

Seguindo a mesma linha, o segun-
do dia de debates (04/08) começou 
com o professor Jean Louis Morel, 
da Universidade de Lorraine (França), 
abordando o tema Soils of the urban 
environment, ainda muito pouco dis-
cutido no país, que despertou interes-
se pela novidade e possibilidades de 
mais áreas de trabalho para os pes-
quisadores de solos. Em seguida, o 
professor Jorg Matschullat, da Univer-
sidade de Freiberg, despertou muitas 

O professor Clístenes Nascimento (à esquerda) foi o 
coordenador da equipe que definiu a programação científica do 
evento. À direita, o conferencista Alexander McBratney, que 
falou sobre o conceito de Soil Security

questões entre os congressistas com 
o tema do mapeamento geoquímico 
- demanda atual e necessária para os 
solos do Brasil.

Já no dia 5, os trabalhos foram aber-
tos com a palestra do professor Rainer 
Horn (Universidade de Kiel, Alemanha), 
presidente da União Internacional das 
Sociedades de Ciência do Solo (IUSS), 
indicando as propostas dessa entidade 
para promover a conscientização da im-
portância dos solos para a humanidade. 

No último dia de conferências, o 
professor Winfried Blum (Áustria) fez 
um resumo histórico do desenvolvi-
mento dos conceitos de qualidade do 
solo e como eles moldam a interdisci-
plinaridade e as múltiplas funções do 
solo. Por fim, a conferência do Dr. Tiago 
Modesto (Tribunal de Contas da União 
- TCU) explorou as regulações que de-
finem a governança do solo e a neces-
sidade de uma lei nacional do solo e da 
água para sistematização da governan-
ça desses entes fundamentais ao país.

Ainda na sexta-feira, foram ofere-
cidas cinco oficinas temáticas e uma 
miniexcursão técnica, que percorreu 
vários perfis de solos entre Natal e 
Mossoró.

A Comissão Científica agradece a 
toda a equipe envolvida na organiza-
ção do evento, em particular, ao seu 
presidente, José Araújo Dantas, por 
propiciarem todas as condições ne-
cessárias para que a parte científica 
do congresso fosse tão elogiada pelos 
participantes. “Esperamos que os con-
gressistas tenham deixado Natal enri-
quecidos de ideias e propostas para os 
grandes desafios que nos exigem as 
múltiplas funções do solo em um país 
de dimensões continentais”, disse o 
professor Clístenes.

Todas as palestras do XXXV CBCS 
de Natal-RN estão disponibilizadas 
para download em arquivo compacta-
do 

Acesse: https://drive.google.com/
file/d/0B_DYxbImx695NlhQaFhpc-
Th1Yk0/view?pli=1
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NOTíCIAs

Além das conferências, o Congresso contou com 20 simpósios, nos quais 42 palestrantes discutiram temas diversos dentro do eixo central do 
evento. O XXXV CBCS também contribuiu para retomar as apresentações de trabalhos orais e registrou 12 sessões de apresentação desse tipo

O Congresso terminou com uma excursão técnica de classificação e correlação dos principais solos do Rio Grande do Norte. O trajeto foi de Natal 
a Mossoró

Congresso também é lugar de confraternização. No Centro de Convenções de Natal foi preparado um local para descanso, troca de ideias e con-
versas, de onde saíram relacionamentos fundamentais para o desenvolvimento da ciência 
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NOTíCIAs

E-pôsTEREs FAZEM sUCEssO dURANTE O XXXV CBCs

O congresso contratou uma empre-
sa que desenvolveu softwares e aplica-
tivos que permitem que os trabalhos 
sejam disponibilizados em grandes mo-
nitores verticais, deixando para trás os 
pôsteres de papel. Os 1771 trabalhos 
aprovados foram enviados digitalmen-
te em formato de pôsteres e deixados 
à disposição dos congressistas durante 
todo o evento. Mesmo após o horário 
previsto para cada apresentação, os 
usuários podiam digitar o número do 
pôster desejado para consultá-lo.

Os e-pôsteres já haviam sido expe-
rimentados em outros congressos das 
Ciências Agrárias e fizeram muito su-
cesso no XXXV CBCS. Vários profes-
sores e orientadores de pós-gradua-
ção foram ouvidos pela reportagem do 
Boletim Informativo e disseram que, 
depois deste evento, os pôsteres de 
papel ficaram no passado. Mas, como 
acontece com toda novidade, os par-
ticipantes acham que o sistema pode 
ser aperfeiçoado para os próximos 
eventos.

Para o estudante de Agronomia, do 
Piauí, Guilherme Drener, os e-pôsteres 
acabam com a poluição visual, tornan-
do mais agradável a apresentação dos 
trabalhos. O estudante Diego Costa, 
de Feira de Santana (BA), lembra que, 
além das economias financeira e am-
biental - sem impressões em papel 
-, os pôsteres enviados digitalmente 
melhoraram a logística das apresenta-
ções. “Todo mundo tem uma história 
de pôster perdido em aviões, aban-

donados por excesso de bagagem ou 
que se torna um estorvo para ser car-
regado durante o evento. Achei muito 
bom”, disse a estudante Jéssica da 
Mata, também de Feira de Santana. 

Entretanto, a dinâmica das apresen-
tações gerou polêmica. Nas sessões 
de pôsteres, a cada 90 minutos, foram 
apresentados nove ou dez trabalhos 
por totem, como eram chamadas as 
estruturas nas quais estavam instalados 
os monitores. No horário determinado, 
apresentador e público deveriam estar 
no local do totem para  a apresentação 
dos trabalhos de interesse. O problema 
é que alguns chamaram mais a atenção 

que outros, prejudicando a apresenta-
ção dos últimos. 

Para o professor Marcos Gervásio, 
da UFRRJ, o tempo de cada apresen-
tação foi insuficiente. “Os e-pôsteres 
foram um avanço, mas 25 totens para 
1771 trabalhos é pouco. Nos próximos 
eventos, precisamos de mais monito-
res para valorização dos trabalhos”, 
disse. O estudante Maicon Silva, do 
Rio Grande do Sul, também sugeriu 
que as apresentações permitam mais 
páginas por pôsteres, como uma pe-
quena apresentação do programa Po-
werPoint. Ficam as sugestões para os 
próximos eventos.
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model in brazilian watersheds and river 
basins

Manual para Levantamento 
Utilitário e Classificação de Ter-
ras no Sistema de Capacidade 
de Uso

CAPíTULOS

PARTE I - Levantamento utilitário de 
terras

• 1. Introdução

• 2. Levantamentos de Solos

• 3. Levantamento utilitário das terras

PARTE II - Classes de capacidade de 
uso das terras

• 1. Introdução

• 2. Interpretação de levantamentos 
do meio físico

NOTíCIAs

A sBCs MAIs pERTO
do púBlico do congresso

Como sempre acontece em todos 
os eventos que promove, a SBCS mon-
tou um estande de vendas e divulgação 
de produtos no XXXV CBCS. O estande  
ficou lotado durante todos os dias do 
evento e também funciona como um 
local de confraternização dos sócios 
com a Secretaria Executiva da Socie-
dade.

As canecas e camisas produzidas 
para divulgar a Sociedade e a Ciência 
do Solo esgotaram-se no primeiro dia 
de vendas. Outra novidade deste ano 
foi o colete para trabalhos de campo, 
que também fez grande sucesso no 
evento. Quem não conseguiu comprar 
os produtos SBCS durante o Congresso 
pode fazê-lo na loja virtual que pode ser 
facilmente acessada no site da SBCS.

A SBCS também tem procurado lan-
çar novas publicações de interesse da 
Ciência do Solo a cada grande evento 
que promove. 

Tópicos em Ciência do Solo - 
Volume IX

Editores: Clístenes Williams Araújo 
do Nascimento, Maria Betânia Galvão 
dos Santos Freire, Valdomiro Severino 
de Souza Júnior, Edivan Rodrigues de 
Souza.

CAPíTULOS

• Estoques de carbono e fluxo de ga-
ses do efeito estufa em agrossistemas 
no Brasil.

• Dinâmica de antibióticos e hormônios 
em solos.

• Technosols of mining areas.

• Valores orientadores da qualidade do 
solo para metais.

• Limite crítico ambiental de fósforo 
para solos sul-brasileiros com adição 
de altas doses de nutrientes.

• Campos de murundus: gênese, paisa-
gem, importância ambiental e impacto 
da agricultura nos atributos dos solos

• Fisiologia da tolerância de plantas à 
salinidade.

• Modeling surface hydrology, soil ero-
sion, nutrient transport, and future sce-
narios with the ecohydrological swat 

confira os lançamentos deste ano
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O livro de Julierme Zimmer Bar-
bosa e Giovana Clarice Poggere, de 
Lavras, MG, recupera enriquecedo-
ras memórias e reflexões do risco de 
cair no esquecimento ou ficarem res-
tritas aos poucos que as escutam. As 

• 3. Classificações naturais e técnicas

• 4. Classificação de terras no sistema 
de capacidade de uso

• 5. Usos e manejos em razão da ca-
pacidade de uso

• 6. Enquadramento das unidades de 
mapeamento nas classes, subclasses 
e unidades de capacidade de uso

SBCS, um olhar sobre a sua 
história

A história da Sociedade Brasileira de 
Ciência do Solo é o resultado do esforço 
de todos os seus membros para o de-

senvolvimento da Ciência do Solo no 
Brasil.

Originalmente, o livro foi escrito e 
compilado pela louvável iniciativa do Dr. 
Luiz Bezerra de Oliveira que desejou ho-
menagear a Sociedade, disponibilizando 
todo o seu acervo pessoal para o regis-
tro e o resgate da memória da SBCS. A 
continuidade deste projeto busca man-
ter a memória da SBCS atualizada e dis-

outros liVros lançados durante o congresso

crônicas são centradas em histórias 
vivenciadas por profissionais da Ci-
ência do Solo durante sua formação 
e atuação nos últimos 70 anos.

A obra pode ser solicitada pelo e-
-mail: cronicasbarranco@gmail.com

Guia Prático para Classifica-
ção de Solos Brasileiros

O livro, escrito por Raphael Da-
vid dos Santos, Nilton Curi e Sérgio 
Hideiti Shimizu, amplia o uso do Sis-
tema Brasileiro de Classificação de 
Solos e é indicado para os que tra-
balham com levantamento e classifi-
cação.

A obra pode ser adquirida na Edi-

ponível a todos os que se interessarem 
por ela. Como esta história é contínua e 
vibrante, a Secretaria Executiva da SBCS 
optou por publicar este livro em formato 
de livro digital, permitindo sua constante 
atualização e acesso livre a todos os inte-
ressados no link  “A SBCS histórico” do 
site da SBCS.

A terceira edição do livro de Luiz Bezerra foi revista e ampliada 
pelo então presidente, Gonçalo Signorelli de Farias e pela jorna-
lista Léa Medeiros 

tora UFLA http://www.editora.ufla.br/

Para mais informações procure o 
nome do livro no Facebook.
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um espaço para as 
eXperiências

COM EdUCAçãO 
EM sOLOs

O estande que reúne experiências com educação em so-
los já faz parte da rotina dos grandes eventos promovidos 
pela SBCS. No Congresso de Natal, o espaço foi muito visita-
do pelos participantes que puderam reconhecer a importân-
cia das iniciativas de popularização da Ciência do Solo.

Segundo a diretora da Divisão 4 da SBCS,  a professora 
Cristine Carole Mugler, o estande reuniu materiais de sete das 
30 experiências registradas com educação em solos no Bra-
sil. Estavam lá kits, partes de exposições e outras iniciativas 
dos museus de Solos da UFV, UFRRJ, RS, Campina Grande e 
os projetos Solos na Escola, da USP e do Paraná. "Nem todos 
podem participar, mas esta é uma iniciativa que cresce a cada 
evento e mostra a importância da expansão do trabalho”, res-
saltou a professora. 

Durante o evento, centenas de pessoas passaram pelo es-
tande para conhecer as iniciativas, e todos eram convidados 
a tocar, brincar e experimentar os kits que mostram a impor-
tância dos solos. "Em um Congresso como este, todos estu-
dam solos, mas o material exposto aqui permite reconhecer 
os solos de uma maneira lúdica e que remete à afetividade. 
Com isso, nós esperamos motivar essas pessoas a levar ex-
periências semelhantes para suas comunidades”, comentou 
Cristine Mugler.
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O EsCULTOR dE sOLOs
Para quem é da Ciência do Solo, 

monolitos não são novidades, mas a 
forma como foram apresentados os 
que estavam montados na exposição 
da entrada do Centro de Convenções de 
Natal (RN) chamou muito a atenção dos 
participantes do Congresso. A intenção 
é de que os 20 monolitos - que mos-
tram a diversidade dos solos - sirvam 
como material didático para estudantes 
e como instrumento de divulgação da 
Ciência do Solo para leigos.

A exposição itinerante do projeto 
Solos de Minas é fruto de uma parceria 
entre a Fundação Estadual do Meio Am-
biente de Minas Gerais (FEAM) e o De-
partamento de Solos da Universidade 
Federal de Viçosa (DPS/UFV). Os mono-
litos representam as 13 ordens de solos 
de Minas Gerais e algumas subordens 
de Latossolos, Argissolos e Neossolos. 
Cada peça é montada em painéis expli-
cativos contendo informações do local 
onde foram coletadas, as características 
daquele solo e um quadro simplificado 
dos resultados de análises. A exposição 
já passou pela UFV, pela PUC-BH e, ain-
da este ano, será levada a diversas ins-
tituições de ensino e pesquisa de Minas 
Gerais. Uma réplica dela fará parte de 
uma exposição permanente do Saguão 
do Departamento de Solos da UFV.

O que chamou a atenção dos par-
ticipantes do Congresso foi a forma 
como os monolitos foram preparados. 
A técnica, adotada pelo professor Walter 
Abrahão, do DPS/UFV, possibilita cons-
truir monolitos com a metade da espes-
sura dos tradicionais, tornando-os mais 
leves para o transporte por longas dis-
tâncias. Quem viu também ficou encan-
tado com a beleza das peças e a riqueza 
de detalhes dos perfis de solos. 

CIêNCIA E ARTE
O trabalho do professor Walter 

Abrahão lembra o de um escultor que 
mistura arte e técnica para que uma 
obra dê certo. O primeiro passo foi 
definir as principais classes de solos 
presentes em todo o estado de Minas 
Gerais. O trabalho, patrocinado pela 
Feam, contou com a ajuda preciosa de 
pedólogos reconhecidos, com grande 
experiência em classificação de solos.  

As peças são esculpidas pelo professor Walter 
Abrahão para destacar cada detalhe do perfil
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“Encontrar o melhor perfil foi a parte 
mais difícil. Passamos dias no campo 
em busca de uma única amostra re-
presentativa daquele local. O perfil tem 
que ser acessível para ser retirado com 
os cuidados necessários para que não 
quebre. Dependemos do local e do cli-
ma naqueles dias, porque o solo não 
pode estar nem muito seco, nem en-
charcado. Depois de encontrar um bom 
perfil, às vezes demoramos dois ou três 
dias para retirá-lo da trincheira e arma-
zená-lo cuidadosamente em uma caixa 
de madeira”, conta o professor.

Com as peças coletadas correta-
mente, a próxima etapa é a de esculpir 
os monolitos. “Não podemos simples-
mente cortar com uma lâmina para che-
gar aos 2,5 cm de espessura. É preciso 
valorizar os detalhes que estão em toda 
a peça e isso envolve conhecimento 
da ciência e sensibilidade para saber 
mostrar”, explica Walter Abrahão. Ele 
acrescenta que o trabalho é feito com 
pincel fino, a cada centímetro, deixan-
do à mostra pedaços de raiz ou de ro-
cha, canais feitos por formigas e outros 
detalhes que se escondem abaixo da 
superfície dos solos, mas que revelam 
sua formação e suas características: “a 
mudança de cores num perfil é mui-
to significativa, mas não basta para a 
compreensão. Às vezes, um pedaço de 
carvão diz muita coisa sobre a translo-
cação de material ou sobre a gênese 
daquele solo. É preciso conhecer os 

processos químicos, físicos e biológi-
cos de formação do solo para valorizá-
-los e fazer com que as peças sejam, de 
fato, didáticas”.  E como tudo nos so-
los é dinâmico, o professor conta ainda 
que, às vezes, é preciso usar reagentes, 
como o ácido ascórbico, para parar um 
processo oxidativo que mudaria a cor 
da amostra e alteraria a demonstração 
de um processo de formação do solo 
que se quer mostrar. As peças da cole-
ção são consolidadas com uma mistura 
de cola e água e afixadas em molduras 
de madeira para a exposição. 

BANCO dE sOLOs
A exposição de monolitos do pro-

jeto Solos de Minas é só a parte visível 
de um trabalho bem mais profundo da 
parceria entre FEAM e DPS/UFV que 
começou em 2007, quando se  estabe-
leceu um convênio da Fundação com 
a UFLA,UFOP, CETEC VRQs, a Ufop e o 
Cetec-MG, sob a coordenação da UFV, 
para definirem os VQRs para os solos de 
Minas Gerais. O Departamento de Solos 
da UFV já dispunha de um banco de 270 
amostras georreferenciadas, coletadas 
em áreas minimamente antropizadas, 
mas ainda foi preciso percorrer muitos 
quilômetros de solo mineiro coletando 
amostras para compor um Banco de So-
los sediado na UFV. Os dados relativos 
às quase 700 amostras do Banco subsi-
diam tecnicamente o gerenciamento de 
possíveis contaminações de solos no 
estado, além de serem fontes de pesqui-
sas para diversas instituições. 

A parceria da FEAM/UFV/Ufla/Ufop/
Cetec e as viagens de levantamento de 
solos também resultaram na produção 
do Mapa de Solos de Minas Gerais, na 
escala de 1:650.000, e em três publica-
ções, lançadas este ano no CBCS, que 
definem procedimentos de campo, de 
laboratório e de tratamento de dados 
para a determinação de VRQs que po-
dem auxiliar os outros estados que ain-
da não geraram os seus valores.

A exposição é fruto de uma parceria 
entre FEAM e UFV para elaboração do 
Banco de Solos de Minas Gerais

A exposição foi visitada pelo público do 
Congresso e pretende ser itinerante para 

divulgar a Ciência do Solo.
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Antes mesmo de o Congresso Brasileiro de 
Ciência do Solo começar, no domingo, dia 2 de 
agosto, os membros do Conselho Diretor da 
SBCS participaram da reunião ordinária da entida-
de, como previsto no Estatuto. Estavam presentes 
20 dos 21 conselheiros e membros da secretaria 
executiva.

Durante a reunião, a Secretaria Geral da SBCS 
prestou conta das atividades, finanças e publica-
ções realizadas no biênio 2013-2015 para o re-
ferendo do Conselho e recebeu indicações para 
novos rumos e atividades para o próximo biênio. 
Os Diretores dos Núcleos e Divisões também re-
lataram as atividades do período e trocaram infor-
mações que podem ser úteis aos demais.

Este ano houve eleição para composição das 
Divisões e Comissões especializadas para o pró-
ximo quadriênio. O processo foi conduzido pela 
Secretaria Executiva e as atuais diretorias foram 
empossadas pelo Conselho e referendadas pela 
Assembleia Geral. Concomitantemente, foram re-
alizadas eleições para composição das Diretorias 
da maior parte dos Núcleos estaduais e regionais, 
sendo estas eleições conduzidas de forma inde-
pendente, a critério de cada Núcleo. 

Os nomes que compõem as novas diretorias 
de Núcleos e Divisões podem ser consultados no 
site da SBCS. Os planos de gestão e desafios a 
serem encarados nos próximos anos serão deta-
lhados na próxima edição do Boletim Informativo.

Acompanhe, nas notícias a seguir, as princi-
pais deliberações do Conselho Diretor.

a reunião do 

CONsELhO dIRETOR 
dA sBCs

Por sugestão dos sócios da região 
norte, o Conselho aprovou a divisão 
do Núcleo Regional Amazônia Oci-
dental. Segundo o conselheiro Alaer-
to Marcolan, a grande distância entre 
os estados da região dificulta a inte-
gração dos sócios e a realização de 
eventos. Com a aprovação, foi criado 
o Núcleo Regional Noroeste, forma-
do pelos estados do Acre e Rondônia 
e o Núcleo Amazônia Ocidental que 
agora contempla os estados do Ama-
zonas e Roraima.

O Secretário Geral, Reinaldo Canta-
rutti, fez a prestação de contas da Se-
cretaria Executiva ao Conselho Diretor 
e ressaltou o empenho da SBCS na 
divulgação do Ano Internacional dos 
Solos. Ele pediu o empenho dos Con-
selheiros para que sejam realizadas 
comemorações no Dia Mundial dos 
Solos, em 5 de dezembro.
O Secretario Geral também informou 
sobre os preparativos para o Inter-
Congress que deverá ser realizado em 
setembro de 2016, no Rio de Janeiro. 
O evento é promovido pela SBCS para 
apresentar à IUSS os preparativos 
para o Congresso Mundial, em 2018. 

 A última reunião dos Conselheiros da 
SBCS no biênio 2013/2015 foi realizada 

antes do início do Congresso



16 BOLETIM INFORMATIVO DA SBCS
MAIO - AgOSTO  2015

A FertBio 2016 será 
realizada em agosto do 
ano que vem, em Goi-
ânia/GO. O evento será 
realizado pelo Núcleo 
Regional Centro-Oeste 
e organizado pela UFG, 
sob presidência do 
professor Leonardo 
Santos Collier. A can-
didatura foi propos-
ta e aceita durante a 
Assembleia da SBCS, 
no dia 5 de agosto. 
O evento terá como 
tema: “Rumo aos novos desafios” 
De acordo com Leonardo, Goiânia oferece uma ótima estrutura para 
receber a FertBio que costuma reunir cerca de duas mil pessoas.

Os pRóXIMOs EVENTOs dA sBCs

O próximo Congres-
so Brasileiro de Ci-
ência do Solo será 
realizado em Belém/
PA, em 2017. O even-
to será realizado pelo 
Núcleo RegionalA-
mazônia Oriental en-
tre os dias 30 de julho 
e 4 de agosto e  será 
presidido pelo pes-
quisador Antonio Ro-
drigues Fernandes. 
Na apresentação que 

fez aos sócios, na Assembleia Geral da SBCS, ele destacou a riqueza 
cultural e pouco conhecida da Amazônia e informou que o evento de-
verá destacar a conservação dos solos como tema central. O XXXVI 
CBCS irá comemorar os 70 anos da SBCS.

NOTíCIAs

O discurso de despedida com a avaliação dos 
dois mandatos de Gonçalo de Farias foi aplau-

dido de pé e longamente pelos presentes

A dEspEdIdA dO pREsIdENTE
A reunião do Conselho Diretor começou com o então 

Presidente, Gonçalo Signorelli de Farias, fazendo um ba-
lanço de suas duas gestões à frente da SBCS (2011/2013 e 
2013/2015).

Dentre os pontos positivos, ele destacou a internacio-
nalização da Sociedade, conquistada por meio da presen-
ça da SBCS em eventos e reuniões em diversos países e 
a participação efetiva nas sociedades latino-americanas e 
Internacional de Ciência do Solo. Além de participar dos 
eventos, o empenho em manter contatos com membros de 
outras sociedades deu maior visibilidade à SBCS, amplian-
do seu reconhecimento e prestígio internacional.

Gonçalo também destacou seu esforço em promover 
as reuniões bianuais do Conselho Diretor, fortalecendo-o 
como instância deliberativa e descentralizando a decisões 
da SBCS. Da mesma forma, ele ressaltou as melhorias con-
quistadas na comunicação com os sócios, por meio das 
mídias sociais e dos demais veículos da SBCS. 

“Administrei a SBCS com a crença no voluntariado dos 
seus sócios e procurando transmitir o senso de responsa-
bilidade e comprometimento com o avanço de uma socie-
dade científica. Espero ter contagiado a todos com este 
propósito”, disse Gonçalo.

O ex-presidente também comentou o que ele considera 
como pontos negativos de sua gestão. ”Temos mais de cinco 
mil pessoas atuando na Ciência do Solo brasileira e pouco 
mais de mil associam-se à SBCS anualmente. Tem sido difícil 
encontrar maneiras de estimular e convencer essas pessoas 
sobre a importância de fortalecer nossa Sociedade. Esse é 
o nosso grande desafio”. Ele também disse que os Núcleos 
Regionais/Estaduais da SBCS deram grandes passos na sua 
consolidação, mas as Divisões e Comissões Especializadas 
precisam ser mais articuladas para se consolidarem como re-
ferências temáticas da Ciência do Solo no Brasil. 

A despedida do então presidente teve grande repercussão 
no Conselho Diretor. Foram muitas manifestações de elogios, 
reconhecimento e consideração ao trabalho desempenhado 
por Gonçalo. Dentre elas, destaca-se a do Secretário Geral, 
Reinaldo Cantarutti, que ressaltou o empenho do presidente 
em estar presente à sede, em Viçosa, pelo menos duas vezes 
ao ano para reuniões de trabalho e em acompanhar de perto 
o desenvolvimento de todas as ações políticas e administrati-
vas da SBCS: “penso que Gonçalo elevou a gestão da SBCS a 
um novo patamar de compromisso e desenvolvimento”.

Gonçalo de Farias continuará no Conselho Diretor como 
ex-Presidente e também como membro titular da Divisão 4 
da SBCS. 

Ao transmitir o cargo, ele desejou sucesso à administra-
ção da nova Presidente, Fatima Maria de Souza Moreira.
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Nos próximos dois anos uma cena 
muito comum na Ciência do Solo e 
que foi novamente vista na abertura 
do XXXV CBCS não vai se repetir: uma 
mesa de abertura de eventos formada 
apenas por homens entre as autori-
dades presentes. A nova Presidente 
da SBCS, Fatima Moreira é a segunda 
mulher a ocupar o cargo na história da 
SBCS e a primeira desde a reforma do 
Estatuto que conferiu maior influência 
à quem ocupa o cargo. Ela é carioca, 
tem 62 anos, é professora e pesqui-
sadora na área de Microbiologia do 
Solo e coordenadora do Programa de 
Pós-graduação em Ciência do Solo da 
Universidade Federal de Lavras, MG. 
Estas são apenas algumas das muitas 
atividades assumidas por ela atualmen-
te. Para dar conta de todas, ela diz que 
pretende enfatizar uma das principais 
características da sua personalidade: a 

de descentralizar decisões, agregando 
pessoas em torno de projetos comuns.

Fátima Moreira conta que a candi-
datura à presidência da SBCS não foi 
um projeto pessoal. “Fui motivada por 
um grupo de pessoas que se dispuse-
ram a colaborar, caso ganhássemos. 
Aceitei com as condições de retirar mi-
nha candidatura, caso houvesse um ou-
tro nome significativo e de contar com 
a colaboração conjunta num possível 
mandato. Agora conclamo a todos a fa-
zermos uma gestão participativa”, dis-
se ela. A professora Fátima foi a única 
candidata este ano. A escolha do Pre-
sidente da SBCS é feita pelo Conselho 
Diretor e referendada pela Assembleia 
Geral, durante o Congresso Brasileiro 
de Ciência do Solo. 

Para a nova Presidente, o maior 
desafio do seu mandato será agregar 

competências em torno de ações efeti-
vas que melhorem as relações dos só-
cios com a Sociedade e dê a ela maior 
peso político em decisões de alcance 
nacional. “Não falo em agregar apenas 
pessoas, e sim competências que estão 
dispersas e podem dar grandes contri-
buições em todas as áreas de atuação 
da SBCS”. De acordo com ela, a SBCS 
precisa ser mais atuante em decisões 
políticas que protejam os solos brasilei-
ros. “O caminho de dar mais visibilida-
de à SBCS já começou a ser trilhado e 
precisamos incrementar ações que for-
taleçam a importância política da Socie-
dade em grandes decisões, mas esse 
deve ser o papel de todos e não ape-
nas da presidência”. Ela também fala 
em fortalecer Núcleos, Divisões e Co-
missões Especializadas da SBCS como 
instâncias administrativas que podem 
ter ações de grande repercussão para a 
Ciência do Solo. 

Sobre seu estilo de administrar, a 
nova presidente reforça seu espírito 
agregador. “Em tudo o que faço procu-
ro estimular competências e iniciativas. 
Lanço as ideias, provoco o debate, re-
úno pessoas e cobro ações efetivas de 
quem se comprometeu a colaborar. Sei 
reconhecer o mérito das pessoas, dar 
crédito, valorizar o trabalho em grupo, 
mas não costumo perder o foco. Des-
centralizo, mas sei cobrar resultados”. 

Durante as conversas que teve com 
sócios durante o Congresso, Fatima 
conta que muitos a abordaram ressal-
tando o fato de a SBCS ter uma mulher 
na presidência. Ela diz que fica feliz em 
fazer parte de um grupo de mulheres 
que estão ocupando espaços tradicio-
nalmente masculinos. Mas faz questão 
de afirmar que ela não representa um 
gênero. “Assim como a maioria das mu-
lheres sou agregadora, tenho facilidade 
em considerar opiniões divergentes 
e em ser flexível nas minhas opiniões 
e decisões. Acho que este é um jeito 
feminino de administrar e não apenas 
características minhas. Mas não repre-
sento apenas as mulheres. A SBCS são 
todos os sócios. Nosso desafio é enca-
rar grandes mudanças de paradigmas 
que são típicos do nosso tempo, mas 
só vamos fazer isso se conseguirmos 
envolver a todos”. 

O nome da professora Fatima como Presidente da SBCS para o 
biênio 2015-2017 foi referendado pela Assembleia Geral do XXXV 
CBCS. Em seu discurso de posse, ela se comprometeu a agregar 

competências para fortalecer a SBCS.

fatima moreira é a 

NOVA pREsIdENTE 
dA sBCs
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JOsé MIgUEL REIChERT 
é O NOVO EdITOR
da reVista Brasileira de
ciência do solo

O conselho diretor aprovou e a assembleia-geral da SBCS 
referendou o nome do professor José Miguel Reichert como 
o novo editor da Revista Brasileira de Ciência do Solo (RBCS). 
Ele substitui o professor Roberto Ferreira de Novais, que ficou 
à frente do cargo por mais de 18 anos.

José Miguel Reichert é gaúcho, tem 53 anos e é professor 
titular da Universidade Federal de Santa Maria, desde 1996. 
Quando foi convidado pela Comissão Editorial da RBCS para 
assumir o cargo, ele estava fazendo pós-doutoramento em 
modelagem de processos hidrossedimentológicos na Univer-
sidade do Texas (EUA). 

José Miguel retornou ao Brasil poucos dias antes de as-
sumir o cargo, durante o Congresso de Natal. Em entrevista 
à reportagem do Boletim, ele contou que se sente honrado 
pela confiança que a SBCS deposita nele para substituir uma 
geração de editores que elevou a Revista a um patamar de 
reconhecimento internacional. “Levei dois meses para dar a 
resposta, porque substituir o professor Novais é um grande 
desafio”, justifica. Nesse período, o novo editor conversou 
com pessoas ligadas a revistas de grande impacto, como a 
Geoderma e a  Soil Science Society American Journal, e com 
autores e editores da RBCS para avaliar o que poderia ser 
feito para dar continuidade ao trabalho de dar visibilidade e 
prestígio internacional à RBCS.

No período de transição, o trabalho administrativo da 
RBCS foi assumido pelo secretário-geral da SBCS, Reinaldo 
Cantarutti, que fez a migração de um sistema de tramitação 
próprio para a plataforma Scholar One, utilizada por diversos 
periódicos científicos e que confere mais agilidade aos pro-

cessos de tramitação. “No último ano, nós conseguimos re-
duzir o tempo da primeira fase de tramitação dos artigos de 
sete meses para 55 dias. Esse é o tempo entre a submissão 
e a aceitação do trabalho. Com isso, estamos dentro da mé-
dia das melhores revistas do mundo, mas ainda queremos 
melhorar o processo”, diz o professor Cantarutti. O número 
de artigos publicados em inglês também vem aumentando a 
cada ano, com a melhoria da visibilidade da Revista. 

De acordo com o novo editor, o desafio agora é reduzir o 
tempo entre o aceite e a publicação dos artigos: “temos que 
contar com um corpo de editores eficiente e comprometido 
para melhorar nosso sistema de fluxos nos processos de tra-
mitação dos artigos. Mas tenho certeza de que poderemos 
contar com a comunidade da Ciência do Solo. Melhorar ainda 
mais o prestígio da RBCS é bom para nós, pesquisadores, e 
para a Ciência do Solo no Brasil”.

No início de setembro, José Miguel Reichert esteve na 
sede da SBCS, em Viçosa, para reuniões com a editora-
-técnica, Ecila Villani, com o secretário-geral, Reinaldo 
Cantarutti, e com as secretárias da RBCS Denise Cardo-
so e Denise Machado
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igo fernando lepscH  receBe

pRêMIO ANTôNIO 
CARLOs MONIZ

A cada dois anos, durante os Con-
gressos de Ciência do Solo, a SBCS 
homenageia um único profissional 
que tenha, ao longo de sua vida pro-
fissional, contribuído para o avanço 
da ciência do solo brasileira.  Este 
ano, o professor Igo Fernando Lepsch 
foi o homenageado com esta que é a 
maior distinção da SBCS. 

 A indicação do Pesquisador e 
Professor Igo Fernando Lepsch fun-
damentou-se na sua dedicação por 
mais de 50 anos à Ciência do Solo 
com pesquisas de alto nível científico, 
além da disseminação e ampliação do 
conhecimento básico sobre os solos 
e seu uso de forma racional e susten-
tável. Dedicou-se às especialidades 
da morfologia, gênese, classificação e 
levantamento de solos e das relações 
solo-geomorfologia. Suas contribui-
ções também podem ser registradas 
nas áreas do manejo conservacio-
nista e do estudo de sílicofitólitos no 
ambiente edáfico. A sua atuação e 
influência na Ciência do Solo vem se 
dando não só por seus trabalhos de 
pesquisa, mas também, pela partici-
pação em grupos de trabalho e comi-
tês assessores, redação e editoração 
de centenas de publicações técnicas 
e científicas. 

Igo Lepsch formou-se em Agro-
nomia pela ENA - Escola Nacional 
de Agronomia (atual UFRRJ). Iniciou 
sua carreira em 1962 na Divisão de 
Conservação do Solo, do Departa-
mento de Engenharia e Mecânica da 
Agricultura do Estado de São Paulo, 
onde atuou por quatro anos na im-
plantação e disseminação de práticas 
conservacionistas em propriedades 
agrícolas. Em 1966 ingressou no Ins-
tituto Agronômico de Campinas (IAC). 

Durante os 26 anos de atuação no 
IAC, executou levantamentos pedo-
lógicos e estudos de pedogênese e 
geomorfologia de solos. Neste perío-
do, cursou mestrado e doutorado na 
Universidade Estadual da Carolina do 
Norte - EUA, universidade que muito 
influenciou sua formação. No Brasil, 
contribuiu para formação de muitos 
cientistas do solo que com ele cola-
boraram ou foram por ele orienta-
dos, desenvolvendo ampla base de 
conhecimentos sobre pedogênese e 
associações solo-paisagem em regi-
ões tropicais. A excelência de seus 
trabalhos propiciou reconhecimento 
no Brasil e em países como Holanda, 
Estados Unidos e Austrália. 

Igo Lepsch foi o primeiro Editor da 
Revista Brasileira de Ciência do Solo 
atuando nessa função desde o seu 
lançamento, em 1977, até 1980, per-
manecendo como Editor Assistente 
até 1997. Desde sua aposentadoria 

do IAC, em 1992, ele vem atuando 
em várias instituições de ensino e 
pesquisa do país, como ESALQ e Uni-
versidades Federais de Uberlândia, 
Lavras e de Minas Gerais, apoiando 
programas de graduação e pós-gradu-
ação em ciências agrárias e geografia, 
assim como assessorando periódicos 
científicos ligados a essas institui-
ções. Dentre as muitas contribuições, 
destaca-se ainda sua dedicação à ela-
boração de livros didáticos para o en-
sino de graduação e pós-graduação: 
“Solos - Formação e Conservação”, 
“Formação e Conservação dos Solos” 
e “19 Lições de Pedologia”. Ele tam-
bém coordenou e co-redigiu o “Ma-
nual para Levantamento Utilitário do 
Meio Físico e Classificação de Terras 
no Sistema de Capacidade de Uso” e 
Manual Brasileiro para Levantamento 
da Capacidade de Uso da Terra, que 
teve uma nova edição lançada duran-
te o Congresso.

A homenagem aconteceu durante a Assembleia 
Geral da SBCS, no Congresso de Natal.
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professor Victor Hugo alVarez torna-se

sóCIO hONORáRIO dA sBCs

O professor Victor Hugo Alvares 
V. da Universidade Federal de Viçosa, 
é agora sócio honorário da SBCS. De 
acordo com o Estatuto, a categoria de 
Sócio Honorário simboliza a homena-
gem e o reconhecimento a pessoa físi-
ca ou jurídica que tenha contribuído de 
forma notável para o desenvolvimento 
da Ciência do Solo no Brasil. A indica-
ção do professor Victor Hugo foi feita 
por sócios de várias regiões do país e 
aprovada pelo Conselho Diretor e As-
sembleia Geral da SBCS. 

Aos 76 anos de idade, o equato-
riano Victor Hugo pode se orgulhar 
de uma vida extremamente produti-
va. Aposentado, continua ativo como 
professor voluntário e orientador da 
pós-graduação. No seu currículo os 
números são superlativos. Orientou ou 
co-orientou mais de 120 dissertações 
e 50 teses. Há pelo menos 200 pes-
quisadores neste país que podem, de 
fato, se denominarem pesquisadores 
porque assim foram formados pelo 
professor Victor Hugo. São,pelo me-
nos, duas gerações de pesquisadores 
formados na mesma concepção do 
rigor cientifico defendido pelo profes-
sor. Da mesma forma, os milhares de 
alunos que teve em  mais de 40 anos 

de docência aprenderam com o mes-
tre que só a compreensão da ciência, o 
rigor na aferição dos dados e a paixão 
pela estatística são capazes de mantê-
-los atentos à “arte-ciência” de analisar 
dados para a tomada de decisões se-
guras e precisas na vida profissional. 

Como pesquisador, publicou mais 
de 170 artigos e é autor ou organiza-
dor de 14 livros nas áreas de fertilidade 
do solo e análise de resultados e de-
zenas de artigos com reflexões sobre 
a utilização de estatística na ciência do 
solo, fundamentos estatísticos e técni-
cas experimentais. Seu rigor metodo-
lógico tem contribuído enormemente 
para a adequação da Ciência do Solo 
brasileira ao Sistema Internacional de 
Unidades. 

O novo sócio honorário tem uma 
longa história de devoção à SBCS. 
Juntamente com o professor Roberto 
Novais, foi um dos idealizadores da 
publicação de Livros-texto e Tópicos 
em Ciência do Solo que têm feito tanta 
diferença na formação de milhares de 
estudantes em todo o Brasil. Tornou-
-se Conselheiro da SBCS em 1997, 
Vice-Presidente de 2001 a 2009 e de-
pois Secretário Geral, quando liderou a 
adequação da estrutura administrativa 

da Sociedade Brasileira à da União In-
ternacional da Ciência do Solo (IUSS). 
Nestes momentos, revelou outro tra-
ço da sua nobreza de caráter. Mesmo 
convicto em suas posições pessoais, 
o professor Victor é, genuinamente, 
um democrata em suas atitudes. Lu-
tou pela descentralização da SBCS 
incentivando a criação dos Núcleos 
Regionais, Divisões e Comissões Espe-
cializadas. Liderou, desde 2007, a for-
mação do primeiro Conselho Diretor 
representativo  que culminou com a 
formulação do novo Estatuto da SBCS, 
em 2009. Com a nova estrutura conso-
lidada, tranquilamente afastou-se da 
SBCS para dar lugar aos mais jovens, 
incentivando neles, a necessária mo-
dernização tecnológica, sem, contudo, 
deixar de ser o gentil, perspicaz e so-
lícito Conselheiro na genuína concep-
ção da ideia.

A renovação tranquila do Conselho 
Diretor da SBCS na regência do novo 
Estatuto e das diretorias dos Núcle-
os Regionais e Estaduais, Divisões e 
Comissões Especializadas, agora, em 
2015, são provas cabais da competên-
cia, dedicação e da convicção do pro-
fessor Victor Hugo na consolidação e 
fortalecimento da SBCS.
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pRêMIOs IpNI BRAsIL 2015
Como acontece todos os anos, o Prêmio IPNI Brasil (In-

ternational Plant Nutrition Institute) é entregue anualmente, 
durante as atividades da FertBio, em anos pares,  ou do Con-
gresso Brasileiro de Ciência do Solo-CBCS, anos ímpares, em 
duas categorias:

JOVEM pEsqUIsAdOR

A cerimônia de entrega dos prêmios aconteceu durante a 
Assembleia Geral da SBCS. O IPNI foi representado pelo seu 
Diretor Adjunto, Valter Casarin ( ao microfone)

O Prêmio Jovem Pesquisador  é destinado a estudantes 
inscritos no evento, cujos trabalhos contemplados estão rela-
cionados às áreas de Fertilidade do Solo, Nutrição de Plantas 
e/ou Adubos e Adubação e estão em consonância com a mis-
são do IPNI.

O estudante de doutorado no Departamento de Solos da 
Universidade Federal de Viçosa, Luiz Paulo Figueredo Benício,  
ganhou o prêmio pelo trabalho “Hidróxidos Duplos Lamela-
res (HDLs) momo matrizhospedeira de fosfato”.

pRêMIO pEsqUIsAdOR sêNIOR 
Esta premiação é destinada a pesquisadores com relevan-

te destaque científico no manejo responsável da nutrição das 
plantas. O prêmio foi dado ao professor sênior da ESALQ/
USP, Godofredo Cesar Vitti. Dentre os diversos trabalhos de-
senvolvidos durante sua carreira, destacam-se o avanço em 

A premiação a Luiz Paulo Benício foi entregue 
pela presidente da SBCS, Fatima Moreira

metodologias de análise de enxofre em solos e plantas, o 
uso do gesso agrícola como condicionador de solos e fonte 
de enxofre para as culturas, além da divulgação do uso de 
micronutrientes para aumento da produtividade das culturas 
em ambiente tropical. O professor Vitti é uma das referências 
do Brasil na área de Fertilidade do Solo e Adubação. É reco-
nhecido nacionalmente e internacionalmente pelos serviços 
prestados em prol da Agricultura.

 Dedicou sua vida à formação de recursos humanos, por 
meio da participação direta no ensino, pesquisa e extensão. 
Orientou mais de 100 alunos de graduação é fundador e co-
ordenador do Grupo de Apoio a Pesquisa e Extensão (GAPE). 
Na pesquisa, publicou 23 artigos científicos, 13 livros/boletins 
e 23 capítulos de livros, orientou oito alunos de Mestrado e 
14 de Doutorado. Segundo os pesquisadores que apresenta-
ram a candidatura do professor Godofredo, sua atuação mais 
marcante tem sido na extensão. Além de coordenar o GAPE, 
desde 1988, ele é coordenador do Programa de Controle de 
Qualidade dos Laboratórios de Análise de Plantas; coordena 
o Programa ESALQ ao Alcance de Todos - Programa de Re-
comendação de Correção do Solo e Adubação das principais 
culturas agrícolas-; coordena o Laboratório de Análise de Fer-
tilizantes, Corretivos e Subprodutos da ESALQ e participou da 
organização de 22 eventos. Além disso, atua como Consultor 
de diversas empresas do setor sucroenergético, produção de 
grãos e empresas de fertilizantes. Em seu histórico constam 
mais de 250 palestras ministradas no Brasil e no exterior.

Godofredo César Vitti recebeu o 
prêmio Pesquisador Sênior
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O Núcleo Regional Centro-Oeste 
da SBCS realizou, entre os dias 26 e 
28 de agosto, em Barra da Garça, MT, 
a III Reunião Centro-Oeste de Ciência 
do Solo (RCOCS). A reunião teve como 
tema central o “Manejo sustentável do 
solo em sistemas de produção” e con-
tou com a presença de 350 participan-
tes.

O evento foi presidido pelo diretor 
do Núcleo Regional Centro-Oeste da 
SBCS, professor Milton Moraes, da 
UFMT. Mais de 140 pessoas participa-
ram da visita técnica ao projeto piloto 
de Integração lavoura-pecuária-flores-

III REUNIãO CENTRO-OEsTE 
dE CIêNCIA dO sOLO

3º encontro 
Brasileiro de 
física do solo

ta da Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa), Fazenda 
Brasil, localizada a 100 km de Barra do 
Garças. 

A partir deste ano, a RCOCS passa-
rá a ser realizada em anos pares para 
evitar superposição com o CBCS. A IV 
RCOCS será realizada em Chapadão do 
Sul-MS, em novembro de 2016. Tam-
bém já foi definido que a V RCOCS, em 
2018, será realizada no Distrito Federal 
e em 2020 em Sorriso-MT.

A SBCS parabeniza os organizado-
res do evento. 

A Universidade Federal do Para-
ná promoveu, entre os dias 4 e 8 de 
maio, em Curitiba-PR, o 3º Encontro 
Brasileiro de Física do Solo. A SBCS 
foi representada, no evento, pelo seu 
presidente Gonçalo Signorelli de Fa-
rias. O Encontro teve como objetivo 
promover o intercâmbio científico en-
tre graduandos, pós-graduandos, pes-
quisadores e professores que atuam 
na área de Física do Solo. 

Entre os conferencistas estavam 
pesquisadores de diversos estados 
brasileiros e países como Argentina, 
Chile, Cuba, Colômbia, Taiwan, Chi-
na, Angola, Estados Unidos e Gana e 
o inglês foi a língua oficial do evento. 
As palestras deram destaque a temas 
como modelagem, monitoramento 
do transporte de água, gases, solu-
tos e calor, à variabilidade espaço-
-temporal dos atributos físicos, ao 
gerenciamento de banco de dados e 
desenvolvimento de funções de pedo-
transferência; à automação aplicada a 
caracterização dos atributos físicos; a 
mecânica do solo (estrutura, deforma-
ção, resistência, consistência e com-
pactação) e as aplicações da Física do 
Solo em estudos agronômicos e am-
bientais.

As mesas redondas permitiram 
ampla discussão entre os palestrantes 
e conferencistas em relação aos temas 
“utilização de sensores e automação 
para caracterização de atributos físicos 
do solo” e “variabilidade espaço-
temporal dos atributos físicos do solo”. 
O evento registrou a presença de 53 
trabalhos científicos apresentados 
na forma de curta apresentação oral 
complementada por pôster e oral, que 
foram publicados nos anais do even-
to. Outro destaque do Encontro foi o 
lançamento da 2ª edição revisada e 
ampliada do livro “Física do Solo: com 
problemas resolvidos”, de autoria de 
Celso Luiz Prevedello e Robson André 
Armindo.

pRêMIO FUNdAçãO 
BUNgE

A Fundação Bunge anunciou, dia 
27 de julho, os contemplados da 60ª 
Edição do Prêmio Fundação Bunge, O 
Júri foi formado por reitores de uni-
versidades e presidentes de entidades 
científicas e culturais de renome, en-
tre eles o então Presidente da SBCS, 
Gonçalo Farias.

Na área de Ciências Agrárias, tema 
"Recuperação de Solos Degradados 
para a Agricultura", os contemplados 
foram Marlene Cristina Alves, da Uni-
versidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho, na categoria Vida e 
Obra, e Diego Antonio França de Frei-
tas, da Universidade Federal de Viço-

sa, na categoria Juventude.

Já na área de Ciências Biológicas, 
Ecológicas e da Saúde, tema "Sane-
amento básico e Manejo de Água", o 
contemplado na categoria Vida e Obra 
foi José Fernando Thomé Jucá, da 
Universidade Federal de Pernambuco, 
enquanto Dulce Buchala Bicca Rodri-
gues, da Universidade de São Paulo, 
Escola de Engenharia de Lorena, foi 
agraciada na categoria Juventude.

Para a categoria “Vida e Obra” são 
escolhidos profissionais pelo conjun-
to de seus trabalhos e na “Juventude”, 
jovens de até 35 anos que se desta-
cam em seus campos de atuação.
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O Grupo de Pedologia da Uni-
versidade Federal de Santa Maria, 
com apoio da Embrapa e do Núcleo 
Regional Sul da SBCS realizaram a 
I Competição Sul Brasileira de Iden-
tificação de Solos, evento até então 
inédito no Brasil. Alunos de diversas 
instituições do sul do Brasil mostra-
ram suas habilidades na identifica-
ção de solos típicos da região cen-
tral do RS, nos dias 7 e 8 de maio, no 
campus da UFSM.

Segundo os organizadores, este 
tipo de evento costuma ser organiza-
do em outros países, como nos EUA 
e tem como objetivo a integração de 
alunos, professores e pesquisadores 

IV REUNIãO pARANAENsE dE CIêNCIA dO sOLO (RpCs)

I COMpETIçãO sUL 
BRAsILEIRA dE 
IdENTIFICAçãO dE sOLOs

congresso 
cuBano de 
ciência do solo 

a sBcs na sBpc

maria de lourdes mendonça é nomeada representante 
do Brasil no painel técnico intergoVernamental de 
solos da onu

A pesquisadora da Embrapa, Maria de Lourdes Mendonça Santos Brefin foi 
nomeada, pela segunda vez consecutiva, como representante do Brasil e da 
América Latina e Caribe, no Painel Técnico Intergovernamental de Solos (Inter-
governmental Technical Panel on Soils ITPS). 

O ITPS é o corpo técnico da Aliança Mundial de Solo -AMS (Global Soil 
Partnership - GSP) da FAO, constituído por 27 especialistas de solos do mundo 
(http://www.fao.org/globalsoilpartnership/intergovernmental-technical-panel-
-on-soils/en/)

A nomeação aconteceu durante a 3ª Assembleia Plenária da AMS, na sede 
da FAO, em junho. A próxima reunião do ITPS será realizada na sede da FAO, 
em Roma, Itália, em setembro.

A IV RPCS foi realizada em Cascavel, de 20 a 22 de maio de 2015.O evento foi promovido pelo Núcleo Estadual 
Paraná (SBCS – NEPAR) e realizado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE com o apoio da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Campus de Palotina, Universidade Federal Tecnológica do Paraná (UTFPR) – 
Campus de Medianeira, Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC) – Toledo e do Instituto Agronômico do Paraná 
(IAPAR) – Polo Regional de Pesquisa de Santa Tereza do Oeste. O evento teve como tema “Os desafios da ciência do 
solo no contexto das diferentes agriculturas do Paraná”. 

O presidente da SBCS, Gonçalo 
Signorelli de Farias, participou, de 2 a 
5 de junho, em Havana, do Congresso 
Cubano de Ciência do Solo. O evento 
foi promovido pela Sociedade Cubana 
de Ciência do Solo e pelo Instituto de 
Solos, que completa 50 anos em 2015.

A SBCS participou da 67ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência, realizada entre os 
dias 12 e 18 de julho de 2015, em São 
Carlos/SP que teve como tema central 
“Luz, Ciência e Ação”. A SBCS foi repre-
sentada pela Diretora da Divisão 4, Cris-
tine Muggler, que ministrou o minicur-
so “Cores da Terra: educação, ciência 
e arte com solos”, além do seminário 
“Ano Internacional dos Solos: o dilema 
de sua ocupação e conservação”.

da área de Pedologia através de 
atividades desafiadoras e dinâmicas, 
fora da sala de aula, bem como 
difundir aos jovens Pedólogos as 
particularidades dos solos da região 
sede do evento.

A competição coordenada pelos 
professores do Departamento de 
Solos Fabrício de Araújo Pedron, Ri-
cardo Bergamo Schenato e Ricardo 
Simão Diniz Dalmolin foi um suces-
so! Uma futura competição já está 
agendada para 2016, juntamente 
com a XI Reunião Sul Brasileira de 
Ciência do Solo, em Frederico Wes-
tphalen, RS.
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As FRONTEIRAs
da ciência do solo

Neste ano celebramos o Ano 
Internacional dos Solos, institu-
ído pela ONU com o intuito de 
chamar a atenção da humani-
dade sobre a importância deste 
precioso recurso natural, além 
de incentivar discussões apro-
fundadas sobre o tema entre 
todos os profissionais da área, 
em diversos eventos. As estima-
tivas da FAO mostram claramen-
te que a humanidade caminha 
para um colapso, como já acon-
teceu com civilizações antigas. 
A população mundial cresce, e 
consequentemente a demanda 
por alimentos, fibras e energia, 
e, em contrapartida, aumenta 
assustadoramente as áreas com 
solos em algum estágio de de-
gradação. Além da redução da 
capacidade produtiva destas 
áreas e do processo de deser-
tificação, os solos são cada vez 
mais erodidos e carreados para 
os cursos de água e reservató-
rios, levando a outros sérios 
problemas ambientais, como as 
atuais frequentes enchentes que 
ocorrem em diferentes regiões 
do país. 

Neste sentido, a governança 
do solo também assume papel 
de destaque, com o objetivo de 
criar leis e normas, baseadas no 
amplo conhecimento já adquiri-
do sobre o solo, para o correto 
uso e conservação deste recur-
so. Diante do cenário de colap-
so para o qual caminhamos é 
preciso inovar. Esta inovação 
refere-se desde a mudança de 
paradigmas ao uso de novas 
tecnologias. 

Na publicação da National 
Academy of Sciences, intitulada 
“Frontiers in Soil Science Rese-
arch: Report of a Workshop”, 
são colocados dois principais 
desafios e prioridades na pes-
quisa básica sobre Ciência do 
Solo: a primeira é valorar o re-
curso solo e fazer com que a 
disciplina Ciência do Solo tenha 
relevância para a sociedade, 
relacionando-o às questões glo-
bais como segurança alimentar 
e energética, a saúde humana 
e a sustentabilidade ambiental. 
O segundo principal desafio, 
que é também uma fronteira de 
pesquisa, é a questão de esca-

la, espacial e temporal. Como 
exemplos desta discussão sobre 
escala são discutidos assuntos 
como uso de técnicas de mi-
croscopia e espectroscopia para 
investigar processos químicos, 
físicos e biológicos em nível mi-
croscópico para entender os im-
pactos em “escala de campo”; 
os papéis da estrutura da paisa-
gem e sensoriamento remoto na 
tradução de processos do solo a 
partir do laboratório para esca-
las de campo e regionais; sobre 
a ocorrência de processos que 
duram nanossegundos e que 
não podem ser medidos; e, por 
fim, sobre alguns processos que 
ocorrem em escala geológica e 
que estão além da percepção 
humana. Podemos observar 
que são muitos os desafios, e 
vamos, nesta edição, focar no 
exemplo das técnicas em nível 
microscópico para elucidar pro-
blemas em “escala de campo”.

A integração de novas téc-
nicas e equipamentos, como 
a luz sincrotron, fornece no-
vas e excitantes oportunidades 
para abordar uma variedade de 
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questões na Ciência do Solo al-
tamente relevantes. Da mesma 
forma, técnicas microscópicas e 
espectroscópicas precisam ser 
mais aplicadas para uma melhor 
compreensão dos complexos 
processos que ocorrem no solo. 
O professor Scott Fendorf, da 
Universidade de Stanford, res-
salta que estamos na vanguarda 
dos esforços para desenvolver 
modelos conceituais e matemá-
ticos baseados em dados em 
nível molecular que irão facilitar 
a generalização de processos de 
estudos individuais. Vale ressal-
tar que estas “novas” técnicas 
não substituem as anteriores, 
importantes e consagradas. Ao 
contrário! A elucidação de pro-
cessos a nível microscópico é 
altamente dependente do co-
nhecimento do solo, por meio 
das tradicionais técnicas de ca-
racterização química, física ou 
biológica. 

Também somos frequente-
mente questionados sobre a efi-
cácia e até mesmo a veracidade 
dos novos produtos comerciais 
que prometem resolver muitos 
dos nossos problemas, princi-

palmente na área da fertilidade 
do solo. Hoje podemos contar 
com técnicas avançadas que 
possibilitam responder a estes 
questionamentos com rigoroso 
respaldo científico e até mesmo 
desenvolver outros novos pro-
dutos.

Assim, nas páginas seguintes 
são apresentadas algumas des-
tas novas técnicas, procurando 
apresentar ao leitor, de forma 
simples e de fácil entendimento, 
os princípios e principalmente 
exemplos de aplicação. Acredi-
tamos que a iniciativa de explo-
rar algumas das novas fronteiras 
da Ciência do Solo possa am-
pliar o campo das nossas pes-
quisas na importante missão de 
compreender os processos do 
solo e propagar o seu conheci-
mento para que este recurso na-
tural seja usado da forma mais 
correta possível, minimizando 
sua degradação e garantido que 
possa exercer suas funções de 
sustentação da vida.

Aos autores que se dispuse-
ram a colaborar com esta edição 
do Boletim, o nosso muito obri-
gado. 



26 BOLETIM INFORMATIVO DA SBCS
MAIO - AgOSTO  2015

OpINIãO

Luiz Francisco da Silva Souza Filho,  Dean Hesterberg,  Leonardus Vergütz

Desde que o solo passou a ser uti-
lizado como um meio para produção 
de alimentos, fibras e energia -  e, mais 
recentemente, observado e estudado 
com relação às suas funções ambien-
tais no ecossistema -, diversas técnicas 
foram desenvolvidas buscando avaliá-
-lo do ponto de vista físico, químico e 
biológico. O desenvolvimento dessas 
técnicas acompanhou de perto o avan-
ço no conhecimento da física, química 
e biologia, que formam a base para o 
desenvolvimento das técnicas utiliza-
das em diversos campos da ciência. 
Dentre elas, as técnicas adotadas na 
radiação eletromagnética para análise 

de materiais, desde o infravermelho até 
os raios-X, evoluíram de forma signifi-
cativa e tem crescentemente melhora-
do a nossa compreensão dos aspectos 
físicos, químicos e biológicos do solo. 
Nesse sentido, as técnicas de radiação 
sincrotron (ou também chamada luz 
sincrotron) são o melhor e mais abran-
gente exemplo de uso da radiação ele-
tromagnética para estudo das proprie-
dades dos materiais.

A luz sincrotron foi observada, pela 
primeira vez, em 1947, e foi conside-
rada por um longo período como um 
problema para os físicos que estuda-

vam o comportamento das partículas. 
Isso porque, até então, essa luz repre-
sentava o principal meio de perda de 
energia dos aceleradores de partículas. 
Anos depois da observação desse fe-
nômeno, mais precisamente durante a 
década de 1960, atentou-se para o fato 
de que essa luz gerada nos acelerado-
res de partículas poderia ser utilizada 
no estudo de diversos materiais, infor-
mando sobre aspectos relacionados à 
estrutura da matéria em níveis molecu-
lar e atômico. Foi, de fato, na década de 
1970 que os aceleradores dedicados à 
geração de luz sincrotron começaram a 
ser projetados, construídos e utilizados. 

BOLETIM INFORMATIVO DA SBCS
SETEMBRO – DEZEMBRO 2014

TéCNICAs BAsEAdAs 
EM LUZ sINCROTRON: 
Uma nova TeCnoloGia a 
Serviço da CiênCia do Solo

Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, 
em Campinas,SP
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A partir daí, diversos laboratórios sur-
giram no mundo, sendo utilizados em 
estudos nos mais diversos campos da 
ciência, dentre eles, o das geociências.

Basicamente, a luz sincrotron é de-
finida como a radiação eletromagnética 
emitida quando elétrons (ou outra par-
tícula carregada - pósitrons ou antielé-
trons), movendo-se a uma velocidade 
comparável à da luz (velocidade relati-
vística) têm a sua trajetória alterada, por 
meio da ação de campos magnéticos, 
situação que ocorre dentro de ace-
leradores de partículas cíclicos. Essa 
denominação surgiu em função da sin-
cronização dos campos elétricos e mag-
néticos que são utilizados para acelerar 
as partículas. A radiação sincrotron é 
extremamente intensa e estende-se 
desde a região do infravermelho, pas-
sando pela do visível e ultravioleta, até 
a região dos raios X (Figura 1).

O mais famoso acelerador de par-
tículas da atualidade é o acelerador 
de partículas da Organização Europeia 
para Pesquisa Nuclear (CERN), também 
conhecido como Grande Colisor de 
Hádrons (Large Hadron Collider - LHC), 
a maior e mais complexa máquina já 
construída pelo homem, com seus 27 
quilômetros de circunferência, insta-
lado na fronteira entre França e Suíça. 

Nesse tipo de acelerador, partículas 
são aceleradas e colididas e os efeitos 
dessa colisão são utilizados para com-
preender, por exemplo, a origem do 
universo. Já nos sincrotrons chamados 
de dedicados, como o brasileiro e que 
representa a maioria dos sincrotrons, 
elétrons são acelerados com o único 
objetivo de gerar a radiação sincrotron 
para ser utilizada nas mais diversas téc-
nicas espectroscópicas.

Para geração da luz sincrotron nos 
aceleradores dedicados a esse fim, 
tudo começa com a emissão de elé-
trons por meio de filamentos metálicos 
eletricamente excitados para emissão 
de elétrons, de forma semelhante ao 
que ocorre com a lâmpada de cátodo 
oco contida nos aparelhos de espec-
troscopia de absorção atômica ou tu-
bos de imagem de televisores antigos. 
Em seguida, essas partículas passam 
por um acelerador linear que eleva suas 
velocidades em até 99.9995% da velo-
cidade da luz. Uma vez atingida essa 
velocidade, as partículas são direciona-
das para um acelerador cíclico interme-
diário, o booster, para posteriormente 
serem injetados no anel principal (dito 
anel de armazenamento), onde os elé-
trons são armazenados com energias 
da ordem de alguns bilhões de elétron 

Figura 1 – As escalas do espectro eletromagnético 
e a região coberta pela radiação sincrotron. Extraída 
do livro Projeto Sirius: a nova fonte de luz sincrotron 
brasileira, Campinas, julho de 2014
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volts - ou se preferir, a 99.999998% da 
velocidade da luz! 

Finalmente, dentro do anel de ar-
mazenamento, campos magnéticos da 
ordem de 1 Tesla defletem as trajetó-
rias dessas partículas relativísticas, por 
meio da força de Lorentz, gerando a 
radiação sincrotron (Figura 2). Essa ra-
diação é, então, condicionada e direcio-
nada a estações de trabalho que apre-
sentam instrumentações especializadas 
para focalização, filtragem de compri-
mento de onda, acondicionamento de 
amostras e detecção dos fenômenos de 
interação entre a radiação e a matéria, 
também conhecidas com linhas de luz 
(ou do inglês, beamlines).

As fontes de luz sincrotron são clas-
sificadas de acordo com o modo de 
operação e os dispositivos de inserção 
nelas contidos. As fontes de primeira 
geração são aquelas que utilizam ape-
nas dipolos magnéticos para gerar ra-
diação sincrotron e não eram máquinas 
estritamente dedicadas à geração de 
luz sincrotron; as de segunda geração 
são máquinas dedicadas e que têm dis-
positivos de inserção juntamente com 
os dipolos magnéticos, e a luz sincro-
tron é gerada por ambos; as fontes de 
terceira geração são aquelas que, assim 
como as de segunda, apresentam dis-
positivos de inserção juntamente com 
dipolos magnéticos, mas a radiação é 
gerada apenas pelos dispositivos de 

inserção, ficando os dipolos magnéti-
cos apenas com a função de manter os 
elétrons em movimento circular; já as 
fontes de luz sincrotron de quarta ge-
ração, as mais avançadas, serão aque-
las otimizadas para produzir radiação 
sincrotron altamente coerente e com 
brilho de várias ordens de magnitude 
maior que os de terceira. 

Alguns países no mundo dispõem 
de um ou mais aceleradores de partícu-
las que são utilizados para os mais di-
versos fins científicos - o Brasil o único 
país a operar uma fonte de Luz Sincro-
tron na América Latina. E sincrotrons 
de quarta geração existem hoje apenas 
dois em construção no mundo: um em 
Campinas (SP), o Sirius, e outro em 
Lund, na Suécia, o Max IV.

O Laboratório Nacional de Luz Sin-
crotron (LNLS), situado no Polo II de 
Alta Tecnologia de Campinas (SP), é 
um dos quatro laboratórios que inte-
gram o Centro Nacional de Pesquisa 
em Energia e Materiais (CNPEM), que é 
uma organização social qualificada pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (MCTI) voltada para a realização 
de pesquisas científicas complexas. O 
LNLS, atualmente, opera o sincrotron 
denominado de UVX (espectro da ra-
diação produzida vai do ultravioleta ao 
raio X duro), que foi projetado durante 
a década de 1980 e entrou em opera-
ção em 1997 (Figura 4). Nessa ocasião, 

tornou-se a primeira máquina de luz 
sincrotron em operação no hemisfério 
sul. O atual sincrotron brasileiro é clas-
sificado como de segunda geração que, 
apesar da sua alta confiabilidade e es-
tabilidade, não atende plenamente àss 
novas demandas em ciência, tecnolo-
gia e inovação. 

Buscando manter a competitividade 
no campo das ciências e a possibilida-
de de oferecer aos seus usuários ferra-
mentas modernas de pesquisa, o LNLS 
tem trabalhado, desde 2008, no desen-
volvimento de uma nova fonte de luz 
sincrotron, denominada de Sirius, uma 
das primeiras máquinas consideradas 
de quarta geração do mundo (Figura 5). 
A expectativa é a de que essa nova fon-
te de luz sincrotron brasileira esteja en-
tre as três melhores máquinas do mun-
do no momento de sua inauguração, se 
não a melhor.

Os primeiros trabalhos em que a 
radiação sincrotron foi utilizada como 
técnica aplicada à Ciência do Solo fo-
ram publicados na década de 1990. A 
partir dos anos 2000, a técnica passou 
a ser utilizada com maior frequência 
por cientistas do solo. Atualmente, a 
demanda por tempo de linha por geo-
cientistas em fontes de luz sincrotron 
ao redor do mundo é elevada. No Brasil 
a situação é diferente: a técnica passou 
a ser utilizada de forma modesta por 
geocientistas apenas a partir de 2010. 

Figura 2 – Campo magnético mudando a direção dos 
elétrons (representado pela seta preta envolta por um 
cilindro semitransparente) gerando a radiação sincrotron 
(representada pelo cone alaranjado). Extraída do livro 
Projeto Sirius: a nova fonte de luz sincrotron brasileira”, 
Campinas, Julho de 2014
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Como exemplo dessa situação, na 23ª 
Reunião Anual dos Usuários do LNLS, 
ocorrida em 2013, não havia nenhum 
representante da geociência no comitê 
de usuários dessa instituição.

Dentre as técnicas espectroscópi-
cas baseadas em luz sincrotron que 
vêm sendo utilizadas com maior fre-
quência na área da geociência, temos 
a espectroscopia de absorção de raios 
X (XAS – X-ray Absorption Spectrosco-
py), difração de raios X (XRD – X-ray Di-
fraction), fluorescência de raios X (XRF 
– X-ray flourescence) e tomografia (To-
mography). Dentre essas, as técnicas 
de difração, fluorescência e tomografia 
são similares àquelas já existentes nos 
laboratórios de universidades e institu-
tos de pesquisa, logicamente que com 
resolução e sensibilidade bastante su-
periores. Já a técnica de XAS é uma 
técnica diferente das técnicas comu-
mente empregadas em estudos relacio-
nados à área ambiental.

Desde a década de 1970, quando foi 
desenvolvida a teoria por trás do uso e 
interpretação dos dados, obtidos por 
meio de técnicas espectroscópicas ba-
seadas na absorção de raios X (XAS), 
houve crescimento substancial na sua 
utilização em estudos ligados à Ciência 
do Solo. As pesquisas utilizando XAS 
têm fornecido informações valiosas e 
novas percepções sobre os conceitos 
comumente aceitos que foram desen-
volvidos a partir de décadas de pes-
quisa, contribuindo para o avanço dos 
modelos de especiação química aplica-
dos à previsão do comportamento de 
diversos elementos químicos no solo. 
O acrônimo XAS engloba duas técni-
cas: a primeira denominada de espec-
troscopia de alta resolução da borda de 

absorção (XANES – X-ray Absorption 
Near Edge Structure) e a segunda deno-
minada de espectroscopia da estrutura 
fina de absorção (EXAFS – Extended X-
-ray Absorption Fine Structure). 

A técnica de XAS baseia-se na inte-
ração entre o raio X incidente e elétrons 
pertencentes a uma das camadas de 
valência da estrutura do átomo absor-
vedor. De maneira bastante simplifica-
da, quando a energia do raio X inciden-
te for superior à energia de ligação de 
um elétron da camada de valência de 
interesse do elemento estudado (a cha-
mada borda de absorção), esse elétron 
será promovido a níveis de energia ex-
citados ou mesmo pode ganhar energia 
cinética suficiente para ser ejetado do 
átomo. Quantificando-se a intensidade 
de radiação absorvida pelo material 
- ou mesmo observando fenômenos 

secundários de fluorescência ou de 
fotoelétrons, em função da energia da 
radiação incidente -, tem-se um espec-
tro de absorção de energia, que é uma 
assinatura completa do estado eletrôni-
co e de coordenação espacial do átomo 
absorvedor (Figura 6). Geralmente, um 
espectro completo de XAS é coletado 
a partir de 200 eV abaixo da borda de 
absorção e até 1.000 eV acima da borda 
de absorção do elemento em estudo.

Como pode ser visto na figura 6, o 
espectro completo de XAS contém as 
duas regiões: a região de XANES (um 
acrônimo para X-ray Absorption Near 
Edge Structure, ou estrutura do espec-
tro de absorção de raios-X próximo à 
borda de absorção) e EXAFS (um acrô-
nimo para Extended X-ray Absorption 
Fine Structure, ou estrutura fina do 
espectro estendido absorção de raios-

Figura 4 – Imagem da parte interna do La-
boratório Nacional de Luz sincrotron (LNLS) 
visto de cima. Nesta figura podem ser vistos 
o booster (anel mais interno que serve para 
acelerar os elétrons até próximo da velocida-
de da luz), o anel principal ou de armazena-
mento (onde os elétrons na velocidade relati-
vística são mantidos e campos magnéticos os 
defletem, gerando a radiação sincrotron) e as 
linhas de luz (ou beamlines, perpendiculares 
ao anel principal, onde a radiação é direciona-
da, filtrada e focalizada até as amostras)

Figura 5 – Projeto 
da nova fonte de luz 
Sincrotron brasilei-
ra, o Sirius. Extraída 
do livro Projeto Si-
rius: a nova fonte de 
luz Sincrotron bra-
sileira”, Campinas, 
Julho de 2014.
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-X). Cada uma delas nos fornece infor-
mações diferentes e complementares 
quanto ao comportamento do átomo 
absorvedor naquele ambiente em es-
tudo. 

A região XANES é muito útil para 
avaliar mudanças nos estados de oxi-
dação e para identificar diferentes 
espécies químicas do elemento em 
estudo. Já a região EXAFS é utilizada 
para avaliar também o número de co-
ordenação de um elemento, arranjo da 
estrutura cristalina, grau de cristalini-
dade, vizinhança química do elemento 
absorvedor e distância da ligação entre 
elementos vizinhos. Uma das grandes 
vantagens da técnica de XAS é que 
ela pode ser utilizada in situ, sem que 
a amostra seja tratada ou extraída ante-
riormente. Além disso, como essa téc-
nica é específica para cada elemento, já 
que elétrons de diferentes elementos 
são presos com energias diferentes, a 
técnica de XAS nos permite “ressaltar” 
o sinal apenas do elemento de interes-
se, sem interferência do restante da 
matriz.

Apesar de ser uma análise que exi-
ge preparos mínimos nas amostras, o 
sucesso de um experimento em um 
laboratório de luz sincrotron depende 
da qualidade da amostra. As amostras 
devem ser conservadas de acordo com 
o seu ambiente natural, para que não 
haja nenhuma alteração nas espécies 
químicas do elemento-alvo do estudo. 
Artefatos criados pela má conservação 
ou preparo inadequado da amostra são 
erros comuns entre os que estão se 
familiarizando com essa técnica. Adi-
cionalmente, o sucesso da utilização 
de técnicas baseadas em luz sincrotron 
depende de um bom planejamento, 
que vai desde a hipótese do trabalho 
até a realização do experimento, sua 
análise e publicação dos resultados. É 
importante ressaltar que essas técnicas 
espectroscópicas não representam a 
solução definitiva para nenhum pro-
blema, mas sim uma fonte de novas 
informações. Dessa maneira, qualquer 

Figura 6 – Espectro completo de XAS, indicando as técnicas de XANES e EXAFS. A White line 
representa a borda de absorção. Extraído de Kelly, S.D. et al (2008) – Analysis of soils and mi-
nerals using X-ray absorption sepctroscopy. In: Ulery, A.L.; Drees, L.R. (Eds.), Methods of Soil 
Analysis

amostra a ser analisada por XAS preci-
sa ser, obrigatoriamente, uma bem co-
nhecida e caracterizada. Assim, como 
em qualquer trabalho científico, ter um 
bom objetivo é essencial.

O LNLS tem profissionais altamente 
qualificados (cientistas de linha) traba-
lhando em cada uma das 18 linhas de 
luz (estações experimentais), além de 
outras instalações modernas e sofis-
ticadas que são abertas ao uso da co-
munidade científica e tecnológica de 
diversos países. Para utilizar o LNLS, 
os potenciais usuários devem subme-
ter proposta de trabalho a chamadas 
realizadas em dois momentos específi-
cos do ano. Nessas propostas, devem 
constar algumas informações, como 
fundamentação teórica do experimen-
to, resultados esperados e o método 
experimental que deverá ser utilizado 
durante a condução do experimento. 
É altamente recomendado que, duran-
te o preparo da proposta, os usuários 
entrem em contato com os cientistas 
de linha, que estão sempre à disposi-

ção para ajudar. Após a submissão, as 
propostas são enviadas a assessores ad 
hoc para avaliação. Caso aprovadas, as 
propostas serão executadas no semes-
tre seguinte ao da submissão da pro-
posta. Detalhes podem ser obtidos na 
página do LNLS: www.lnls.cnpem.br.

Como é de conhecimento de todos, 
no dia 20 de dezembro de 2013, duran-
te a 68º Sessão da Assembleia Geral 
das Nações Unidas, foi proclamado 
5 de dezembro como Dia Mundial do 
Solo e 2015 como Ano Internacional 
dos Solos, conforme resolução 68/232. 
Nesse mesmo dia, durante a reunião, 
foi proclamado também 2015 como 
o Ano Internacional da Luz e das Tec-
nologias Baseadas na Luz, conforme 
resolução 68/221. Portanto, trata-se de 
excelente oportunidade para divulgar 
e mostrar a importância do solo e da 
luz para a o bem-estar e sustentabili-
dade da vida no planeta, além de ini-
ciarmos uma próspera parceria entre 
aqueles que têm o solo como objeto 
de estudo e o LNLS.

OpINIãO
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Algumas interações planta-
micro-organismos que ocorrem 
no solo e resultam em benefício mútuo 
para ambos os organismos envolvidos. 
A. Micorriza arbuscular e suas estruturas; 
B. As estruturas típicas de uma micorriza 
de orquídeas; C. Ectomicorriza e um 
cogumelo formador de ectomicorriza 
em Pinus; D Bactérias fixadoras 
de nitrogênio e nódulos 
formados em associação com 
leguminosas. 

Marliane de Cássia Soares da Silva, Bruno Coutinho Moreira, Denise Mara Soares Bazzolli, Maria 
Catarina Megumi Kasuya

FronTeiraS da 
miCroBioloGia 
do Solo

O conhecimento sobre a composição e a função da microbiota do solo, bem como 
sua relação com o ambiente a que pertencem, tornaram-se objetos frequentes de pes-
quisas em todo o mundo. Isso ocorre desde os trabalhos do pesquisador russo Ser-
gei Winogradsky, no final do século XIX e na primeira metade do século XX, com a 
“descoberta” das bactérias nitrificantes, sua importância no fenômeno da nitrificação e 
comprovação do conceito de autotrofia em microrganismos. 

Entre os microrganismos do solo mais estudados, estão as bactérias, os fungos e 
os vírus. Atualmente, é reconhecida a importância da atividade dos microrganismos 
nos ciclos biogeoquímicos, estrutura e fertilidade do solo, exercendo papel fundamen-
tal na qualidade dos mesmos e na nutrição das plantas, tanto em ambientes agrícolas e 
florestais, quanto em condições extremas de temperatura, pH, salinidade, etc. 
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O solo é uma das principais fontes 
de diversidade microbiana na natureza. 
Este ambiente pode ser considerado 
uma grande fonte de pesquisas para 
obtenção de produtos para a agricul-
tura e aplicações biotecnológicas. No 
entanto, muito ainda deve ser estudado 
para se alcançar essas metas. Isso por-
que os métodos utilizados para avalia-
ção e identificação das espécies e estu-
dos a respeito da função da microbiota 
estão aquém de responder todos os 
questionamentos sobre a comunidade 
microbiana presente nesses ambientes.

Os métodos tradicionais utilizados 
nos estudos em microbiologia do solo 
são, em sua maioria, dependentes de 
cultivo em laboratório. Devido à grande 
diversidade metabólica dos microrga-

nismos, com diferentes requerimentos 
nutricionais, de temperatura, pH, níveis 
de oxigênio, dentre outros, os meios 
de cultura e os ambientes laboratoriais 
utilizados são incapazes de atender à 
necessidade de todos os grupos micro-
bianos. 

Diante disso, estima-se que a soma 
de todos os microrganismos, até então 
cultivados em laboratório, representa 
menos de 1% da diversidade presente 
na natureza. Com os avanços em técni-
cas de biologia molecular obtidos nas 
últimas décadas, a Ciência do Solo, as-
sim como outras áreas, teve um ganho 
considerável em metodologias e aces-
so a informações referentes às popula-
ções microbianas nos solos até então 
desconhecidas. 

Além de desenvolver novos méto-
dos de isolamento, com adequação de 
meios de cultura, as técnicas molecu-
lares têm sido extensivamente usadas 
para detectar, enumerar e caracterizar 
os microrganismos do solo. As molé-
culas utilizadas nessas análises são os 
ácidos nucleicos, DNA (Ácido Desoxir-
ribonucleico) e/ou RNA (Ácido Ribo-
nucleico), nos quais uma das etapas 
cruciais do processo é a sua extração 
criteriosa, para posteriores análises 
com qualidade e confiabilidade. 

Em geral, o principal gargalo para 
a aplicação das técnicas moleculares 
é a qualidade do ácido nucleico obtido 
para as análises. Além disso, a neces-
sidade de se utilizar uma molécula que 
permita reconstruir a história filogené-
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Figura 1 – Técnicas utilizadas para o estudo da diversidade/dinâmica dos micro-organismos do solo
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tica foi suprida com a utilização dos 
genes que codificam o RNA ribossomal 
(rRNA) 16S em procariotos e rRNA 18S 
em eucariotos. Esses genes são am-
plamente utilizados por serem univer-
salmente distribuídos, funcionalmente 
constantes, suficientemente conserva-
dos e apresentarem tamanho adequa-
do para as análises, o que permite uma 
visão da evolução dos organismos, en-
globando todos os seres vivos. Outros 
genes que codificam para proteínas al-
tamente conservadas também podem 
ser usados, a exemplo do gene amoA 
(codifica amônia mono-oxigenase, uma 
enzima chave na oxidação da amônia) 
ou gene nifH (codifica nitrogenase re-
dutase, uma enzima chave no processo 
de fixação biológica de nitrogênio).

Uma vez extraído o DNA total do 
solo, a primeira etapa que precede a 
grande maioria das metodologias de 
análise molecular é a reação em cadeia 
da polimerase (PCR), que consiste na 
amplificação dos genes desejados em 
quantidades adequadas para análises 
subsequentes (Figura 1). A técnica de 
PCR foi desenvolvida em 1985 por Kary 
Mullis e, desde então, é utilizada em 
muitas áreas da ciência. A sensibilida-
de da PCR pode ser aprimorada com 
variações na técnica, como o nested 
PCR, em que as amplificações iniciais 
são realizadas com um par de primers 
(oligonucleotídeos) que anelam em um 
número significativo de sequências de 
diferentes organismos (primers univer-
sais). 

Com os produtos amplificados, uma 
segunda rodada de amplificações é re-
alizada com um par de primers especí-
ficos para os grupos microbianos dese-
jados, por exemplo. A PCR tradicional 
não é um método quantitativo, poden-
do ser no máximo semiquantitativo. Em 
função disso, foi desenvolvida a nova 
técnica, denominada PCR em tempo 
real ou PCR quantitativa (Real Time 
PCR e qPCR, respectivamente). A qPCR 
consiste da automatização dos proces-
sos e monitoramento do acúmulo de 
produtos de PCR em uma reação, em 
tempo real, utilizando sondas marcadas 
ou agentes intercalantes - ambos com 
emissão de fluorescência, que é quan-
tificada e dependerá da quantidade do 

molde inicial, DNA ou RNA. 

A RT-PCR (Transcrição reversa as-
sociada à PCR) foi desenvolvida para 
se obter DNA amplificado a partir da 
transcrição reversa de RNA específico 
presente em amostras biológicas. Essa 
técnica é muito utilizada para caracteri-
zar e confirmar a expressão de genes 
específicos e comparar, a partir do nível 
de acúmulo do mRNA (RNA mensagei-
ro), amostras de diferentes populações, 
confirmando a atuação e a função dos 
microrganismos que estão expressan-
do os genes estudados (Figura 1).

As técnicas de fingerprinting (in-
formações de DNA conhecidas como 
impressões digitais) são utilizadas para 
acessar e avaliar as comunidades mi-
crobianas nos solos. Essas técnicas têm 
sido as mais utilizadas para os estudos 
da comunidade microbiana do solo, 
aumentando o entendimento do papel/
função, sucessão e diversidade de mi-
crorganismos desse ambiente (Figura 
1). As principais técnicas utilizadas com 
essa finalidade são:

1. DGGE (Eletroforese em gel de 
gradiente desnaturante): É uma das 
técnicas mais amplamente utilizadas 
em estudos de comunidades micro-
bianas a partir de amostras ambientais. 
Esta técnica separa fragmentos de DNA 
de mesmo tamanho, com diferentes 
sequências de bases pela corrida dife-
rencial dos fragmentos de DNA em um 
gel de poliacrilamida contendo um gra-
diente desnaturante de ureia.

2. TGGE (Eletroforese em gel de 
gradiente de temperatura): A técnica 
de TGGE tem o mesmo princípio da 
técnica de DGGE, no entanto, utiliza-se 
gradiente de temperatura. 

3. rep-PCR (Análises das sequên-
cias repetitivas baseada em PCR): Es-
sas técnicas têm como princípio a iden-
tificação do número e da distribuição 
de sequências repetitivas presentes ao 
longo do genoma dos microrganismos 
do solo, como o Eric-PCR, Box-PCR e 
GTG5-PCR. 

4. AFLP (Polimorfismo de compri-
mento de fragmento amplificado): A   
técnica baseia-se na amplificação sele-
tiva de fragmentos de restrição, a partir 
da digestão total do DNA genômico.

5. RFLP (Polimorfismos de longos 
fragmentos de restrição): Esta técni-
ca baseia-se na hidrólise do DNA com 
enzimas de restrição e posterior sepa-
ração, por eletroforese, dos fragmentos 
gerados. 

6. T-RFLP (Polimorfismos de longos 
fragmentos de restrição terminais): É 
adaptada da técnica convencional de 
RFLP, utilizando primers com marca-
dores fluorescentes, antes da digestão 
com enzimas de restrição. 

7. ARDRA (Análise de restrição do 
rDNA amplificado): É uma variação do 
RFLP, baseada no padrão de restrição 
enzimático, utilizando enzimas de res-
trição selecionadas com base na sua 
capacidade de revelar polimorfismos 
nos fragmentos de DNA analisados e 
no grau de conservação dos sítios de 
restrição do rRNA e reflete padrões fi-
logenéticos. 

8. RISA (Análise dos espaçadores 
intergênicos ribossomais) e ARISA 
(Análise automática dos espaçadores 
intergênicos ribossomais): As técnicas 
ARISA/RISA são similares às técnicas 
de RFLP/T-RFLP, com exceção que o 
DNA amplificado inteiro é analisado, 
ao invés dos fragmentos terminais ge-
rados como resultado da utilização de 
enzimas de restrição. Essas técnicas 
provêm de um fingerprinting da comu-
nidade microbiana através do rDNA.

9. RAPD (Amplificação Aleatória de 
DNA Polimórfico): Consiste na ampli-
ficação de DNA genômico, através da 
PCR, utilizando primers de sequência 
aleatória. O princípio da técnica baseia-
-se na ligação do primer às sequências 
complementares em fitas opostas do 
DNA alvo e ocorre a amplificação in 
vitro do segmento de DNA entre dois 
primers adjacentes com o auxílio da en-
zima Taq polimerase. 

Além dessas técnicas moleculares, 
pode-se citar a Fluorescência por hi-
bridização in situ (FISH). É uma técnica 
baseada no pareamento de bases de 
um fragmento de ácido nucleico de fita 
simples modificado (sonda, contendo 
um fluorocromo) e sua sequência com-
plementar (sequência alvo) em um es-
pécime biológico fixado. A hibridização 
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DNA-DNA e os microarranjos de DNA 
também podem ser aplicados eficiente-
mente para o estudo de comunidades 
microbianas do solo.

Todas as técnicas moleculares apre-
sentadas, usadas de forma combinada 
ou não, permitem rápida e sensível 
detecção da diversidade microbiana 
independente de métodos de cultivo 
e podem ser utilizados para identificar 
compostos metabolicamente ativos, se 
o gene desejado é conservado o bas-
tante para permitir a elaboração de pri-
mers específicos. 

 No contexto atual, a metagenômica 
é uma poderosa ferramenta utilizada no 
estudo da diversidade microbiana para 
explorar a complexidade ecológica das 
comunidades, utilizando um conjunto 
de ferramentas moleculares. Esta es-
tratégia é baseada no isolamento direto 

do DNA total de amostras ambientais, 
amplificação dos fragmentos de DNA, 
construção de bibliotecas e sequencia-
mento.

 O metagenoma pode ser clonado 
em vetores apropriados e sequencia-
dos, ou sequenciado sem necessidade 
de clonagem, através de novas tecnolo-
gias de sequenciamento, denominadas 
sequenciamento de nova geração (Next 
Generation Sequencing - NGS). Essas 
novas tecnologias começaram a ser 
comercializadas em 2005 e estão em 
evolução constante. O sequenciamento 
de DNA é realizado em plataformas ca-
pazes de gerar informação na ordem de 
milhões de pares de bases em uma úni-
ca corrida. Apesar de se diferenciarem 
consideravelmente entre si, todos os 
sequenciadores de NGS se baseiam no 
processamento massivo de fragmentos 

Coleta de campo

de DNA.

 As plataformas de sequenciamen-
to de nova geração são uma alternativa 
poderosa para estudos de genômica 
estrutural e funcional da comunidade 
microbiana do solo. Atualmente, os 
sequenciadores estão divididos em 1ª 
geração (Degradação química e Inter-
rupção da cadeia-Sanger), 2ª geração 
(454-Roche, Illumina Genome Analyser-
-HiSeq/MiSeq e SOLID), 3ª geração (Ion 
Torrent e PacBio RS) e 4ª geração (Na-
nopore) (Figura 1). 

Diante de todas as técnicas dis-
poníveis, as análises realizadas são 
utilizadas a partir de uma abordagem 
polifásica com a aplicação de várias téc-
nicas dependentes e/ou independentes 
do cultivo microbiano, na tentativa de 
desvendar este ambiente desafiador, 
que é o solo, em relação à diversida-

OpINIãO
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de e função das comunidades micro-
bianas. A heterogeneidade dos solos, 
decorrente da estrutura, textura, fertili-
dade, conteúdo de matéria orgânica e 
a composição vegetal do ambiente, re-
presenta inúmeros nichos nos quais as 
diferentes populações microbianas são 
mais bem adaptadas a cada condição. 
Os avanços em estudos moleculares 
forneceram acesso aos genomas mi-
crobianos de muitos ambientes dife-
rentes, tornando possível caracterizar a 
diversidade filogenética e funcional dos 
microrganismos em vários biomas de 
interesse (Figura 2).

As técnicas moleculares podem 
também auxiliar no entendimento das 
interações plantas-microrganismos, 
tais como: 

Identificação de microrganismos 
promotores de crescimento vegetal, 
que estão presentes na rizosfera, e que 
auxiliam no crescimento e desenvol-
vimento das plantas, seja produzindo 
hormônios vegetais, solubilizando ou 
mineralizando o fósforo, aumentando 
a disponibilidade desse nutriente, bem 
como aumentando a resistência das 
plantas a estresses bióticos (pragas e 
doenças) e abióticos (temperatura, pH, 
água, etc.).

No estudo das associações micorrí-
zicas, que são associações mutualistas, 
muito comuns na natureza, cujos fun-
gos associados beneficiam as plantas, 
aumentando a absorção de água e nu-
trientes, além de torná-las mais toleran-
tes ou resistentes a estresses bióticos e 
abióticos. Assim, essas associações po-
dem ser utilizadas para: a recuperação 
de áreas degradadas, o melhor aprovei-
tamento de nutrientes e a introdução de 
plantas em áreas exóticas, entre outros. 
Os tipos mais comumente estudados 
têm sido as micorrizas arbusculares, 
ectomicorrizas e micorrizas de orquíde-

Figura 2 – Estratégia utilizada para estudo dos microrganismos do solo utilizando técnicas 
moleculares.

as (Figura 3).

 Na identificação e no estudo da 
dinâmica das bactérias fixadoras de 
nitrogênio (BFN), as quais são capazes 
de tornar o nitrogênio atmosférico (N2) 
assimilável para as plantas. Hoje, a mais 
explorada tem sido a BFN associada às 
leguminosas, como a soja e o feijão (Fi-
gura 3). Mas podemos, ainda explorar 
a BFN das cianobactérias, associadas 
ou não à Azolla (uma planta aquática) 
e também as BFN de vida livre ou as-
sociativas.

No estudo e identificação de micror-
ganismos endofíticos, que são aque-
les que estão presentes no interior do 
tecido vegetal, mas sem manifestar 
qualquer sintoma de patogenicidade. 
Normalmente, não demonstram alte-
ração na morfologia da planta e, assim, 
em condições de campo, não pode ser 
observado. Mas hoje já temos informa-
ções de bactérias e fungos endofíticos 
que estão sendo explorados para o 
controle biológico de pragas e doenças 

ou como promotores de crescimento e 
enraizamento.

Devido à natureza complexa e di-
nâmica, as fronteiras para a microbio-
logia do solo são desafiadoras. O uso 
de técnicas moleculares para acessar 
as comunidades microbianas do solo, 
bem como a interação planta-micror-
ganismos, tem levado a um aumento 
considerável na descoberta de rotas 
metabólicas. Por exemplo, enzimas e 
compostos antimicrobianos envolvidos 
em entender as diversas interações en-
tre os organismos do solo e também 
com a planta, tornando uma importante 
e eficiente ferramenta para a agricultu-
ra e biotecnologia. Portanto, como o 
solo representa uma das fontes mais 
promissoras de biodiversidade - qua-
se que inexplorado para diversas apli-
cações biotecnológicas e propósitos 
ecológicos -, muitos estudos ainda são 
necessários para que possamos com-
preender melhor a dinâmica desses mi-
crorganismos nesse ambiente.

OpINIãO
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Vinícius de Melo Benites

O fósforo é um nutriente especial-
mente importante para a agricultura 
brasileira, considerando-se sua defi-
ciência natural na maioria dos solos 
brasileiros agricultáveis e a escassez 
de reservas de rochas fosfáticas de boa 
qualidade. Os fertilizantes fosfatados 
são a principal fonte desse nutriente 
para a agricultura brasileira e seu uso 
está diretamente relacionado à susten-
tabilidade de sistemas agrícolas comer-
ciais.

Embora o fosfato seja um recurso 
natural não renovável, sua limitação em 
todo o planeta não é exatamente uma 
questão de escassez física, mas sim 
econômica. O fosfato é o 12º elemen-
to mais abundante na crosta terrestre. 
Contudo, as principais reservas estão 
concentradas em poucos países. So-
mente em Marrocos estão localizadas 
cerca de 70% das reservas mundiais 
identificadas. Rochas fosfáticas são 
produzidas por 37 países, mas somente 
quatro deles (China, Marrocos, EUA e 
Rússia) detêm 72% da produção mun-
dial. 

Na última década, houve um mo-
vimento de alerta sobre o futuro das 
reservas mundiais de fósforo e a go-
vernança mundial sobre esse recurso. 
Pesquisadores alertaram sobre a proxi-
midade do ponto de inflexão da curva 
de oferta mundial de rocha fosfática, 
chamada peak phosphorus, o que traria 
forte volatilidade para os preços inter-
nacionais dos fertilizantes fosfatados e, 
consequentemente, um grande impac-
to sobre o custo dos alimentos. 

Contudo, nos últimos anos, obser-
vou-se considerável incremento sobre 
as reservas mundiais, sobretudo, devi-

a imPorTânCia da PeSqUiSa
na avaliação da eFiCiênCia daS

TECNOLOgIAs EM FERTILIZANTEs 
FOsFATAdOs NO BRAsIL
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do ao aumento das reservas documen-
tadas dos países do cinturão de fosfato 
norte africano. Somente as reservas 
documentadas de rochas fosfáticas do 
Marrocos cresceram de 5.700Mt para 
50.000Mt. Considerando-se 2010, as re-
servas mundiais documentadas seriam 
suficientes para 369 anos, mantendo-se 
o atual nível de consumo.

Embora as reservas mundiais este-
jam aumentando em virtude de novas 
descobertas, o teor médio de fósforo 
na rocha fosfática tem decrescido de 
forma expressiva nas últimas décadas. 
O teor médio de fosfato nas rochas 
comercialmente exploradas caiu cer-
ca de 10% nas duas últimas décadas. 
Com essa redução, novas tecnologias 
entraram em cena e a indústria se es-
força para otimizar os métodos de con-
centração de rocha fosfática para poder 
explorar rochas de menor teor. Com 
isso, as reservas aumentam, uma vez 
que passam a ser levadas em conta ro-
chas até então consideradas marginais. 
A consequência desse processo é o 
aumento de preço da rocha fosfática e, 
em decorrência disso, dos fertilizantes 
fosfatados. 

Frente ao atual cenário internacional 
de disponibilidade e comércio de fósfo-
ro, o Brasil se encontra em uma situa-
ção pouco confortável. A necessidade 
de adubação fosfatada na manutenção 
da fertilidade em solos agrícolas e a for-
te demanda por fertilizantes fosfatados 
para a recuperação de áreas marginais 
e sua incorporação aos sistemas produ-
tivos tornam o Brasil um forte consumi-
dor desse recurso. 

Por outro lado, as reservas brasilei-
ras de rocha fosfática são quase que 
totalmente representadas por rochas 
ígneas, com baixo teor de fósforo e ele-
vado teor de contaminantes, como Fe e 
Al. Isso faz com que o custo de produ-
ção de concentrado apatítico seja natu-
ralmente mais elevado que em outros 
países que dispõem de reservas de ro-
cha fosfática sedimentar. É importante 
considerar aqui que somente pequena 
parte do fósforo presente na nossa re-
serva mineral chega à porta da industria 
de fertilizantes fosfatados, devido a inú-
meras perdas ao longo do processo de 
mineração e concentração.

Como consequência da forte de-
manda e da baixa produção, o Brasil é 
um importador de rocha fosfática e de 
fertilizantes fosfatados, comprando cer-
ca de metade de todo o fósforo que uti-
liza. Entre os principais países agrícolas 
do mundo, o Brasil é o que apresenta 
a maior dependência externa por fer-
tilizantes fosfatados. Isso o coloca em 
situação de maior vulnerabilidade em 
relação aos preços internacionais. 

 Diversas tecnologias têm sido 
avaliadas ou usadas comercialmente 
com o objetivo de aumentar a eficiên-
cia de uso dos fertilizantes fosfatados. 
De forma geral, elas têm sido aplicadas 
tanto em fertilizantes formulados (NPK), 
quanto em fosfatos isolados. Entre as 
estratégias pesquisadas, pode-se citar 
o uso de fontes fosfatadas de menor 
solubilidade, como, por exemplo, o uso 
direto de rocha fosfática, fontes mis-
tas e fertilizantes acidulados de baixa 
solubilidade em água. Outra vertente 
da pesquisa trata das tecnologias que 
envolvem o uso de aditivos ou reves-
timentos no seu processo industrial, 
como a associação de fontes orgânicas 
e aditivos minerais aos fertilizantes fos-
fatados para aumento de eficiência e os 
compostos de revestimento com ação 
de liberação lenta ou controlada dos 
nutrientes. 

No campo, observa-se uma clara 
tendência de utilização de fontes de 
maior concentração, uma vez que a 
logística e a aplicação de fertilizantes 
representam um importante fator no 
custo final da operação. Além disso, 
as janelas de plantio são cada vez mais 
estreitas, o que faz com que aspectos 
operacionais sejam mais considerados 
que aspectos técnicos relacionados ao 
uso eficiente de fertilizantes. 

Frente a esse cenário, observa-se 
uma avalanche de novos produtos que 
chegam ao mercado, com as mais di-
versas promessas. São produtos que 
prometem maior eficiência, liberação 
controlada e, até mesmo, a redução ou 
eliminação da necessidade da fertiliza-
ção com fósforo. Mas quais são as ga-
rantias da eficácia dessas tecnologias? 
Como a pesquisa tem se posicionado 
frente a um movimento da indústria 
que ocorre de forma muito mais rápida 

que o próprio avanco de conhecimento 
científico? 

Não se discute o papel da inovação 
como ferramenta-chave para o aumen-
to de eficiência e redução do impacto 
ambiental de fertilizantes, mas o que 
está acontecendo no mercado é algo 
um pouco exagerado. Algumas empre-
sas chegam a renovar totalmente seus 
produtos em um período de menos de 
uma década. Será que os fertilizantes 
que temos hoje são tão ruins assim? Ou 
melhor, será que o que está chegando 
ao mercado é melhor o bastante para 
justificar o seu custo adicional? 

A pesquisa tem se mostrado pouco 
eficiente em responder a essas pergun-
tas, por um lado, um pouco porque 
não interessa à maioria dos grupos de 
pesquisa dedicar seu tempo e recurso 
em avaliações agronômicas que não 
geram publicações científicas; mas, 
por outro, não estão sendo utilizadas as 

Granulador de fertilizantes de bancada
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metodologias disponíveis para a ava-
liação rápida e objetiva de tecnologias 
em fertilizantes. Algumas “novas tecno-
logias” poderiam ser barradas logo nos 
primeiros ensaios de laboratório, caso 
não mostrassem propriedades físicas, 
químicas ou biológicas que pudessem 
justificar sua maior eficiência frente ao 
mecanismo de ação sugerido. 

pLANEJAR pARA ECONOMIZAR
Tudo deve começar com ensaios 

de bancada, comparando novas fon-
tes com bases de dados já existentes 
onde outras fontes foram avaliadas 
pelos mesmos métodos. Em questão 
de dias ou poucas semanas, pode se 
economizar o tempo de alguns anos de 
pesquisa. Testes de fluxo difusivo em 
placas de petri, de taxa de liberação de 
nutrientes em ensaios de incubação ou 
mesmo uma simples caracterização da 
solubilidade desses produtos em dife-
rentes extratores já nos dão uma boa 
noção do efeito agronômico espera-
do. Dessa forma, é possível avaliar um 
grande número de fertilizantes, de for-
ma rápida e objetiva, reduzindo-se os 
custos futuros com ensaios em casa de 
vegetação e em campo. 

O entendimento dos mecanismos 
envolvidos na liberação de nutrientes 
e as reações entre esses nutrientes e o 
solo no ambiente que circunda os grâ-
nulos são conhecimentos que antece-
dem aos ensaios de bioabsorção. Para 
que uma tecnologia seja reconhecida 
como eficiente, é preciso que seus me-
canismos de ação sejam demonstra-
dos. Somente assim poderemos apoiar 
uma indústria inovadora, de fato, e não 
a simples utilização da égide da inova-
ção como ferramenta de marketing. 

Além de todo conhecimento sobre 
química do solo e de fertilizantes, como 
conceitos de equilíbrio químico, solubi-
lidade, etc., o uso de técnicas avança-
das de caracterização de fosfatos e de 

seus produtos de reação já estão dispo-
níveis há alguns anos e permitem estu-
dos bastante conclusivos sobre os me-
canismos envolvidos nessas reações. 
De forma geral, essas técnicas têm sido 
pouco utilizadas no estudo de fertilizan-
tes. Se por um lado importantes avan-
ços no uso de técnicas espectroscópi-
cas, como P31 RNM, radioisótopos e luz 
synchrotron, têm sido experimentados 
por alguns grupos de pesquisa no Bra-
sil, o setor produtivo ainda está longe 
de utilizar essas técnicas no desenvol-
vimento e avaliação de seus produtos. 

É preciso que fique claro qual é o 
papel que o setor produtivo espera da 
pesquisa nesse setor. Simplesmente 
chancelar produtos desenvolvidos in-
ternamente por seu setor de pesquisa, 
ou trabalhar de forma participativa e 
isenta para o entendimento científico 
sobre essas tecnologias e sua eficiên-
cia. A análise de “novas tecnologias” 
sob a luz da ciência só deve ser inte-
ressante para as empresas que têm 
confiança na qualidade do que estão 
comercializando.  

Pelo lado da pesquisa, temos sido 
pouco eficientes em trazer, à luz da ci-
ência, informações para o setor. Nossos 
projetos parecem estar mais focados 
em publicações científicas do que em 
compreender de fato os mecanismos 
de ação para fortalecer a inovação. Em 
épocas de poucos recursos, planeja-
mento, eficiência e foco deveriam ser 
as palavras de ordem em todo projeto 
de pesquisa. O problema do fósforo 
está posto, resta a nós encontrarmos 
soluções viáveis para os problemas que 
virão.

LEITURA RECOMENdAdA: 
Sustainable Phosphorus Mana-

gement- A Global Transdisciplinary 
Roadmap. Editors: Scholz, R.W., Roy, 
A.H., Brand, F.S., Hellums, D.T., Ulrich, 
A.E. (Eds.). Springer & Verlag, 2014

VINíCIUs dE MELO BENITEs (vmbenites@gmail.com) é pesquisador da Embrapa Solos-
-Rio Verde-GO

Extracao de P de solo incubado
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Maria de Lourdes Mendonça Santos, Alexandre ten Caten

maPeamenTo diGiTal de SoloS (mdS):

AVANçOs E dEsAFIOs
O Mapeamento Digital de Solos 

(MDS) é definido como a “criação e po-
pulação de sistemas espaciais de infor-
mação de solos, através do uso de mo-
delos numéricos, para a inferência das 
variações espaciais e temporais dos ti-
pos de solos e de suas propriedades, a 
partir de observações e conhecimento 
dos solos e de variáveis ambientais cor-
relacionadas” (Lagacherie & McBratney, 
2007). 

Esta definição traz, em si, os prin-
cipais componentes do MDS, ou seja, 
a necessidade de se ter informações 
de solos georreferenciadas, que pre-
cisam ser organizadas num sistema 
de informação, para serem usadas em 
modelagens matemáticas e estatísticas, 
juntamente com covariáveis ambien-
tais relacionadas ou que influenciam 
a formação dos solos, para a predição 
de classes ou propriedades dos solos, 
em locais não mensurados. Isso im-
plica que tais modelagens e predições 
não poderão ser realizadas sem infor-
mações prévias (de campo, laboratório, 

mapas, planilhas,etc.) sobre os solos 
e sobre o ambiente (clima, vegetação, 
uso da terra, geologia, geomorfologia, 
material de origem,etc.).

O estado da arte em MDS, incluindo 
as premissas, os princípios, os méto-
dos, as aplicações e os dados neces-
sários para executar o mapeamento 
digital de classes e propriedades dos 
solos, foi apresentado de forma ampla 
por McBratney, Mendonça-Santos e Mi-
nasny em uma revisão/apresentação de 
método na revista Geoderma, em 2003, 
intitulada On digital Soil Mapping. Des-
de então, essa publicação é considera-
da uma referência seminal no assunto, 
com quase 700 citações nas bases Web 
of Science (669) e Scopus (690). Nesse 
artigo, os autores apresentam uma pro-
posta genérica de protocolo para MDS, 
adaptando o modelo de distribuição 
espacial dos solos em função de seus 
fatores de formação, inicialmente defi-
nido por Vasily Vasili’evich Dokuchaev, 
considerado o pai da Pedologia, e, mais 
tarde, publicado como modelo teórico 

por Hans Jenny (1941), visando não 
apenas explicar as relações entre os 
fatores de formação do solo, mas, so-
bretudo, predizer quantitativamente os 
solos (classes e/ou propriedades) como 
funções espaciais. Esse modelo foi de-
nominado de s.c.o.r.p.a.n.:

Sc,p= f (s.c.o.r.p.a.n.)+ e,  onde:

Sc,p (Solo, classe ou propriedade); s: 
solo, outras propriedades do solo num 
dado ponto; c: clima, propriedades 
climáticas do ambiente num dado pon-
to; o: organismos, vegetação, atividade 
humana; r: topografia, atributos da pai-
sagem; p: material de origem, litologia; 
a: o fator tempo; n: espaço, posição 
espacial. 

É uma fórmula generalizada do 
modelo de Jenny, que inclui a posição 
espacial (n) como  condição para o ma-
pemaneto digital. Uma outra novidade 
é a possibilidade de predizer o solo a 
partir de informações de solo existentes 
(mapas existentes de classes, proprie-
dades, relatórios, ou mesmo expert 



40 BOLETIM INFORMATIVO DA SBCS
MAIO - AgOSTO  2015

OpINIãO

knowledge, ou seja, o conhecimen-
to formal do pedólogo) e ainda com 
a estimativa de errors (e) associados 
(Figuras 1 e 2).

Nessa revisão são ainda discu-
tidos os diversos métodos que po-
dem ser usados para modelar o “f” 
da equação, ou seja, para predizer, 
de forma quantitativa, as relações 
entre classes e propriedades dos 
solos com o seu ambiente, tais 
como os modelos lineares genera-
lizados, as árvores de regressão e 
de classificação, as redes neurais, 
os sistemas fuzzy e a geoestatística. 

Os dados e informações sobre 
as variáveis ambientais utilizadas 
para a construção dos modelos tam-
bém são discutidos. As mais comu-
mente usadas são as derivadas do 
terreno extraídas dos MNT (Modelo 
Numérico do Terreno, tais como al-
titude e declividade) e as bandas es-
pectrais de imagens de satélite. No 
entanto, há evidências de relações 
quantitativas com os outros fatores 
de formação, as quais precisam ser 
melhor exploradas e desenvolvidas 
(material de origem, geomorfologia, 
clima, etc.).

De forma generalizada, há uma 
escassez de dados de solos no 
mundo e, quando eles existem, são 
limitados e/ou dispersos, o que tem 
sido denominado de infraestrutura 
limitada de dados espaciais de so-
los. Sobre esse problema, a Embra-
pa Solos organizou uma Conferên-
cia internacional, no Rio de Janeiro, 
em 2006, a qual resultou na publi-
cação do livro Digital Soil Mapping 
with Limited Data, pela Springer 
(Hartemink, McBratney & Mendon-
ça-Santos, 2008). Essa necessidade 
e a crescente demanda por esses 
dados e informação sobre os solos 
tem alavancado o desenvolvimento 
do mapeamento digital de solos, es-
pecialmente no Brasil. Os desafios 
têm sido os de sistematizar e en-
tender os dados existentes e a eles 
adicionar os dados produzidos por 
novos sensores, para responder às 
demandas da sociedade em relação 
às complexas ameaças de mudan-
ças ambientais, segurança alimen-

tar, disponibilidade de água, energia e 
sustentabilidade ambiental.

Nesse sentido, o modelo 
s.c.o.r.p.a.n. proposto, juntamente 
com as funções espaciais de predição 
de solos e erros associados, tem se 
mostrado como um método particular-
mente importante, principalmente para 
áreas em que os recursos em dados 
e informações de solos são escassos, 
como é o caso do território brasileiro. 
Um exemplo disso tem sido o aumento 
considerável de aplicações do mapea-
mento digital de solos no Brasil (Gias-
son et al., 2006; Mendonça-Santos et 
al., 2006; Chagas et al., 2010; ten Ca-
ten et al., 2012; Carvalho Junior et al., 
2014), culminando com a criação do 
Grupo de Pesquisa em Pedometria e 
da Rede Brasileira de Mapeamento Di-
gital de Solos, com mais de 80 mem-
bros, ambos no âmbito do CNPq, com a 
finalidade de conectar e dar visibilidade 
aos pesquisadores e estudantes desen-
volvendo pesquisas no tema. 

No escopo da Sociedade Brasilei-
ra de Ciência do Solo, foi criada a Co-
missão 1.3 Pedometria, na Divisão 1 
e o Grupo de Trabalho em MDS. Por 
um lado, vários treinamentos em MDS 

foram realizados pelas instituições da 
Rede e muitos trabalhos foram publi-
cados, demonstrando o potencial e as 
vantagens do MDS, especialmente para 
a predição de propriedades e funções 
do solo, em escala local, regional e ter-
ritorial. Por outro, a falta de dados e in-
formações adequados tem prejudicado 
a proposição, por pesquisadores bra-
sileiros, de novas formas de integrar e 
demonstrar o papel do solo em nossos 
ecossistemas. 

Já sentimos os efeitos de nossas 
ações no ambiente (por exemplo, a 
falta d’água em São Paulo), mas qual 
é a nossa capacidade de modelar e 
simular esses eventos? Temos os da-
dos necessários para isso? Em países 
onde há a disponibilidade de dados em 
grande escala sobre os recursos natu-
rais, os pesquisadores da Ciência do 
Solo têm proposto e vislumbrado no-
vas possibilidades de inserção dessas 
informações. Exemplo disso é a visão 
integradora dos conceitos envolvidos 
na Meta Modelagem do Solo (MMS) 
(Grundwald, 2014). 

Na proposição da MMS estão en-
volvidas diferentes perspectivas e ele-
mentos do ambiente capturados pelos 

Figura 1 - Fundamentos do Modelo s.c.o.r.p.a.n. (ilustrado por M.L. Mendonça-Santos)

O Modelo S.C.O.R.P.A.N. - Fundamentos
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questionamentos feitos em ‘por quê’, 
‘para quê’, ‘o quê’, ‘quem’ e ‘como’. 
Essa abordagem emprega valores esté-
ticos, de beleza e harmonia para explo-
rar e produzir os diversos “papéis” do 
solo nos ambientes, vinculando noções 
de risco, vulnerabilidade, adaptabilida-
de e sustentabilidade. 

Nesse contexto, a temática de Se-
gurança do Solo (McBratney et al., 
2014) também foi proposta como mais 
uma forma inovadora de integrar dados 
disponíveis sobre os ecossistemas. O 
desenvolvimento sustentável tem à sua 
frente grandes desafios ambientais: se-
gurança alimentar, segurança hídrica, 
segurança energética, mitigação das 
mudanças climáticas, proteção da bio-
diversidade e produção e valoração dos 
serviços ambientais. O solo tem papel 
fundamental em meio a todos esses de-
safios, os quais estão alinhados com os 
objetivos do desenvolvimento susten-
tável pós-2015 das Nações Unidas. 

Contudo, até o momento, os mode-
los têm incorporado a informação sobre 

o recurso natural solo de forma muito 
limitada, sobremaneira onde dados 
adequados nem mesmo existem! Além 
disso, a degradação do solo e a dimi-
nuição da sua capacidade em exercer 
suas funções nos ecossistemas podem 
ter impactos irreversíveis em todos os 
desafios listados. Logo, para garantir a 
segurança do solo, é fundamental que 
sejam produzidas informações sobre 
esse recurso natural em escalas mais 
detalhadas. 

A falta de informação adequada tem 
gerado prejuízos incalculáveis, além de 
não permitir que decisões apropriadas 
sejam tomadas a respeito da melhor 
forma de utilizarmos nossos recursos - 
entre eles, o solo (Figura 3a). Nossa ca-
pacidade de antever as consequências 
de qualquer evento sobre a paisagem, 
seja ele de origem antrópica ou natural, 
é, considerando os dados atualmente 
disponíveis, muito limitada. A busca 
por ‘ver antes’, através da simulação, 
demanda que recursos e dados estejam 
disponíveis para que possamos visuali-

zar o que irá ocorrer ‘se’. 

Na sequência poderíamos atuar 
na prevenção, com a preparação e 
conscientização da sociedade de 
como reagir nas diferentes situ-
ações. Embora não se controle a 
forma como os eventos ocorrem, 
principalmente aqueles de origem 
natural, nossas ações deveriam ser 
previamente planejadas buscando 
otimizar recursos, diminuir impac-
tos e modificar a forma como usa-
mos a paisagem. 

A Figura 3b exemplifica uma 
sucessão de eventos ocorridos por 
ocasião de elevados volumes de 
chuva, no final de junho de 2014, 
nas cabeceiras da bacia hidrográfica 
do rio Uruguai, na região sul. Qual a 
qualidade e quantidade de informa-
ções disponíveis sobre o solo nessa 
região? Os dados são adequados 
para simulações relacionadas aos 
diversos papéis que o solo teve na-
quele evento e em outros que estão 
em curso neste exato momento? As 
respostas são de que não há dados 
adequados sobre o recurso natural 
solo e de que nossas ações são de 
apagar incêndios depois que eles 
ocorrem. Simulamos e prevenimos 
muito pouco, e os eventos catastró-
ficos irão continuar a se suceder.

A Ciência do Solo tem, assim, 
um papel fundamental a desempe-
nhar, fornecendo subsídios à toma-
da de decisão estratégica e para o 
estabelecimento de políticas públi-
cas sobre o planejamento de uso e 
o uso sustentável do recurso natu-
ral solo. Para tanto, deverá contar 
com dados e informação de solos 
em escalas adequadas à tomada de 
decisão, com a harmonização des-
ses dados em bases de dados na-
cionais, bem como com os recursos 
tecnológicos disponíveis na atuali-
dade, para fornecer à sociedade, de 
forma rápida e a baixo custo, as in-
formações e conhecimento requeri-
dos. É preciso fornecer não apenas 
mapas, mas acesso aos bancos de 
dados, informação e conhecimento. 

No Brasil, temos a excepcio-
nal vantagem do conhecimento de 
solos tropicais e da grande experi-

Figura 2 - Covariáveis Ambientais para o MDS, Modelo s.c.o.r.p.a.n. (ilustrado por M.L. Men-
donça-Santos).

O Modelo S.C.O.R.P.A.N. - Covariáveis Ambientais
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ência de pedólogos que têm um papel 
fundamental a desempenhar na cons-
trução dos modelos quantitativos de 
predição de solos. No entanto, esbarra-
mos todos no problema crucial de um 
país em desenvolvimento, com dimen-
sões continentais e onde os recursos 
naturais (solos, água,etc.) nem sempre 
são considerados como estratégicos, 
finitos e não renováveis em escala hu-
mana.

Os cientistas de solos no Brasil, que 
poderiam estar fornecendo subsídios 

técnicos robustos para a tomada de de-
cisão e a construção de políticas públi-
cas, estancam todos na não existência 
no nosso país de dados e informações 
de solos em escala de planejamento, 
quer estadual, municipal ou local. Atu-
almente, o país só conta com mapas de 
solos para 17 estados, em escalas que 
variam de 1:100.000 a 1:600.000, repre-
sentando aproximadamente 35% do 
território nacional, além de uma cober-
tura de todo o território nas escalas de 
1:1.000.000 e 1:5.000.000, distribuídos 

da seguinte forma: 

• Levantamentos de solos de bai-
xa intensidade, escalas de 1:250.000 a 
1:750.000 -  cobrem  84,2% do território 
nacional; 

• Levantamentos de solos de reco-
nhecimento de média intensidade, es-
calas 1:100.000 a 1:250.000) - cobrem 
8,6% do território;

• Levantamentos de solos de reco-
nhecimento de alta intensidade, escalas 
1:50.000 a 1:100.00) - cobrem apenas 
1,6% do território;

Figura 3 – a) Roteiro simplificado para aplicação de informações sobre os recursos naturais; e 3 - b) 
Série de eventos desencadeados por elevada precipitação ocorrida na cabeceira do rio Uruguai em 
junho de 2014 

OpINIãO
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• Levantamentos de solos semide-
talhados, escala 1:50.000 - apenas para 
0,61% do território;

• Levantamentos detalhados (esca-
la 1: 20.000 ou maior) - cobrem apenas 
uma área mínima de 0,0003% do terri-
tório nacional.

Com a descontinuidade do Progra-
ma de Levantamento Sistemático de 
Solos na década de 1980, que se ini-
ciou nos anos 50 e foi coordenado pela  
Comissão de Solos do Ministério da 
Agricultura e continuado pelo Serviço 
Nacional de Levantamento e Conser-
vação de Solos - hoje Embrapa Solos 
-, o Brasil ficou com grandes lacunas 
de conhecimento de seu recurso solo, 
principalmente no que diz respeito ao 
mapeamento em escalas mais deta-
lhadas, necessárias ao planejamento 
e subsídios a políticas públicas, como 
zoneamentos, estudos de impactos e 
riscos ambientais, plano ABC, Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) e outros.

O Banco de Solos do Brasil, organi-
zado pela Embrapa, foi disponibilizado 
para a sociedade brasileira (www.bd-
solos.cnptia.embrapa.br) e conta hoje 
com mais de 9 mil perfis de solos. Não 
são tantos dados como podemos pen-
sar de início. Além da baixa densidade, 
eles não possuem uma boa distribuição 
por região. Muitos desses perfis não 
apresentam coordenadas geográficas 
de sua localização, o que é conditio sine 
qua non para seu uso nas predições de 
MDS.

 Mesmo assim, esse banco e sua 
disponibilização para a sociedade é um 
primeiro passo para o uso das informa-
ções de solos e para incentivar outras 
instituições a se juntarem a essa inicia-

tiva. Apesar disso, falta uma política de 
Estado sobre a governança dos solos, 
para coordenar as iniciativas existentes 
em diferentes instituições e assegurar 
um novo programa de levantamento de 
solos, que seja multiescalas e interins-
titucional, otimizando as questões de 
infraestrutura, equipamentos e pessoas 
capacitadas. Esse programa teria resul-
tados a curto, médio e longo prazos, 
em termos de dados e informações de 
solos (dados de solos, mapas, interpre-
tações de uso, mapeamento digital de 
propriedades e funções específicas dos 
solos...), e serviria ainda como uma pla-
taforma para o treinamento e a capaci-
tação de um novo contingente de espe-
cialistas em solos, com conhecimentos 

Figura 4: Jovens pedólogos formando seu próprio conhecimento tácito e aplicando técnica de Es-
pectroscopia de Reflectância Difusa para o mapeamento de solo.

OpINIãO

em pedologia e em novas tecnologias, 
a exemplo dos sistemas de informação 
geográfica, modelagem e aplicação de 
novos sensores (Figura 4).

Só assim se poderia, então, através 
do conhecimento formal e dos méto-
dos e técnicas em mapeamento digital 
de solos, responder, de forma rápida 
e otimizada, às demandas nacionais 
e globais em informações de solos, a 
exemplo de estudos de impactos, miti-
gação dos efeitos das mudanças climá-
ticas (eventos extremos, desertificação, 
deslizamento de terras), produtor de 
água e outros serviços ambientais. 

As referências bibliográficas deste 
artigo podem ser solicitadas pelo e-
-mail: boletim@sbcs.org.br
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Deborah Pinheiro Dick, Etelvino Henrique Novotny

A primeira observação do fenôme-
no de ressonância magnética nuclear 
(RMN) ocorreu em 1945. Desde então, 
essa técnica tem mostrado um tremen-
do desenvolvimento. Após o primeiro 
experimento em que mostrou-se capaz 
de resolver questões químicas da maté-
ria, a RMN tornou-se uma das principais 
técnicas analíticas para os químicos, 
porém, devido à flexibilidade dos seus 
métodos experimentais, ela tem sido 
utilizada por outros ramos da ciência. 
Para se ter uma ideia da importância 
da RMN, nada menos que seis prêmios 
Nobel (física, química e medicina) fo-
ram concedidos a pesquisas que utiliza-
ram essa técnica.

A primeira publicação utilizando a 
espectroscopia de RMN na Ciência do 
Solo foi publicada em 1963, enquanto 
espectros de RMN de 13C foram publica-

ConTriBUição da eSPeCTroSCoPia de 
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dos, primeiramente, em 1976, por dois 
grupos independentes (Gonzalez-Vila & 
Lentz e Stuermer & Payne). Esses traba-
lhos pioneiros analisaram amostras de 
substâncias húmicas extraídas de so-
los. Em 1981, foram publicados espec-
tros de RMN de 13C de amostra de solo 
e, desde então, o uso dessa técnica na 
Ciência do Solo tem crescido constan-
temente, conforme evidencia o número 
de citações de trabalhos que a utilizam 
(Figura 1a).

A espectroscopia de ressonância 
magnética nuclear se baseia na detec-
ção de núcleos atômicos que têm mo-
mento magnético nuclear não nulo, que 
são aqueles que apresentam número 
impar de prótons e/ou de nêutrons. Es-
sas partículas atômicas, os núcleons, 
de forma similar aos elétrons, apresen-
tam uma propriedade chamada spin e 

se comportam como pequenos magne-
tos (“imãs”) - quando aos pares, eles se 
anulam mutuamente (emparelhamen-
to). Entretanto o spin do próton não 
anula o do nêutron. Então, quando há 
um próton ou um nêutron desempare-
lhado, esse átomo apresentará momen-
to magnético nuclear líquido e, portan-
to, pode ser detectado pela RMN. 

Apesar de praticamente todos os 
elementos da tabela periódica terem 
ao menos um isótopo com momento 
magnético nuclear (mais de um núcle-
on desemparelhado), a aquisição de 
seus espectros se complicam sobrema-
neira devido às interações que ocorrem 
entre esses magnetos. Devido a isso, é 
mais conveniente a aquisição de espec-
tros detectando núcleos atômicos com 
apenas um núcleon desemparelhado, 
tais como 1H; 13C; 15N (por sorte, os ele-
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mentos mais relevantes para a química 
orgânica) e 31P.

Porém, diferentemente de outras 
técnicas espectroscópicas, como a es-
pectroscopia eletrônica (absorção de 
energia na região do ultravioleta-visí-
vel), para que seja possível a detecção, 
a amostra precisa estar submetida a um 
campo magnético externo, de forma 
que os pequenos magnetos subatômi-
cos (prótons e ou nêutrons desempa-
relhados) interajam com esse campo 
magnético e estejam aptos a absorver 
energia e, assim, serem detectados.

 Atualmente, esse campo magné-
tico externo é gerado por supermag-
netos, cujas bobinas precisam ser res-
friadas com He líquido (cerca de 4K 
ou -269°C), o que torna a manutenção 
desses equipamentos extremamente 
onerosa, resultando em custos ao redor 
de R$ 500 por hora de uso do equipa-
mento. Isso é agravado pela baixíssima 
sensibilidade da RMN quando compa-
rada a outras espectroscopias. Atentem 
que nem todos os núcleos de determi-
nado elemento químico podem ser de-
tectados por RMN. Por exemplo, o 12C, 
isótopo de C mais abundante (98,9%), 

não pode ser detectado por RMN, ou 
seja, quando analisamos o C, detecta-
mos apenas 1,1 % (abundância natural 
do 13C, detectável por RMN) de todos os 
carbonos da amostra. Porém, por sor-
te, esses isótopos estão distribuídos de 
forma praticamente aleatória na amos-
tra de maneira que sua análise corres-
ponde a uma amostragem aleatória e 
representativa de toda a composição 
da amostra. 

Essa limitação de baixa sensibilida-
de é contornada com a repetição dos 
experimentos, ou seja, somam-se cen-
tenas ou milhares de observações (es-
pectros), para que os pequenos sinais 
passem a ser observados. Por exemplo, 
para se obter o espectro de 13C no es-
tado sólido de uma amostra de ácidos 
húmicos purificados (com um teor de C 
ao redor de 60%), em um equipamen-
to com um magneto de 11,7 T (Figura 
1b, custo aproximado de US$ 600.000), 
é necessária uma análise ao redor de 
30min a uma hora. 

A mensagem que pretendemos dei-
xar é que, apesar da elevada resolução 
(capacidade em separar sinais de dife-
rentes grupos químicos) e da enorme 

quantidade de informações que a RMN 
pode fornecer, trata-se de uma técnica 
onerosa e de elevado grau de comple-
xidade. Portanto, não deve ser indicada 
como análise de rotina, assim como, 
quando disponível, deve ser utilizada 
com parcimônia; ou seja, se outras 
técnicas mais simples e menos one-
rosas fornecem a mesma informação 
que se busca, deve-se utilizá-las. Mas, 
caso seja realmente justificado o uso 
da RMN, deve-se estudar e analisar os 
espectros com critério e dedicação, ex-
traindo-se o máximo das informações 
disponíveis.

Com a RMN, pode-se analisar - não 
destrutivamente - amostras sólidas, lí-
quidas, gasosas e em solução. Porém, 
na Ciência do Solo é mais comum a aná-
lise no estado sólido, devido aos seus 
componentes serem pouco solúveis e 
ao fato de se evitar diluições (lembre-
-se da baixa sensibilidade da técnica e, 
ao se diluir a amostra, diminui-se dras-
ticamente o número de núcleos de in-
teresse que se pode detectar), além de 
eventuais alterações das amostras pelo 
uso de solventes.

A aplicação da espectroscopia de 

Figura 1. (a) Número de artigos científicos publicados e de citações por ano utilizando RMN para a análise de solos. Busca realizada em 29 de junho 
de 2015, Web of Science. (b) Equipamento de RMN instalado no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (Rio de Janeiro)

a) b)
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RMN a amostras de solos se concentra 
principalmente na detecção dos núcle-
os de 13C, 15N, 1H, 27Al, 29Si e 31P, poden-
do-se citar ainda os núcleos de 129Xe, 
23Na e 11B, entre outros.

Porém, a aplicação mais abrangen-
te da espectroscopia de RMN à Ciência 
do Solo se refere ao estudo da matéria 
orgânica do solo (MOS), como: para 
avaliar sua composição e estrutura; 
acompanhar suas transformações; ava-
liar os efeitos de diferentes sistemas de 
manejo do solo, e interação com com-
ponentes inorgânicos e orgânicos. 

A RMN apresenta a vantagem de 
poder ser utilizada para a análise da 
MOS sem a necessidade de extraí-la do 
solo; porém, seus espectros são signifi-
cativamente diferentes daqueles da ma-
téria orgânica extraída, especialmente 
pelo alargamento das linhas e grande 
redução da relação sinal/ruído devido 
à presença de grandes quantidades 
de íons paramagnéticos (especialmen-
te Fe3+, típico de solos brasileiros) nas 
amostras intactas. 

Consequentemente, uma grande 
parte da matéria orgânica do solo pode 
ser “obscurecida” por íons paramagné-
ticos. A fração obscurecida pode ser 
exatamente a matéria orgânica ligada 
aos íons paramagnéticos, ou seja, ser 
exatamente a fração mais reativa dessa 

matéria orgânica e também a principal 
forma de associação organomineral en-
contrada em solos. 

Outro problema semelhante seria 
que, em complexos organominerais, 
parte da matéria orgânica pode não ser 
detectada por RMN e esta fração “invi-
sível” pode ser, por exemplo, a matéria 
orgânica mais humificada ligada à fra-
ção argila do solo. Novamente, essa 
fração não detectável tem uma grande 
importância agronômica e ambiental. 

Nesses casos, recomenda-se o pré-
-tratamento da amostra de solo com 
solução de HF 10 % ou HF/HCl, que so-
lubiliza os silicatos e tem-se mostrado 
eficiente também para a eliminação dos 
oxihidróxidos, concentrando, assim, a 
MOS e possibilitando a obtenção de es-
pectros de RMN de 13C.

Provavelmente, não se elucide a “es-
trutura” das substâncias húmicas por 
RMN, mesmo porque, atualmente, não 
se acredita em uma estrutura única para 
esses compostos, mas sim entende-se 
a MOS como uma mistura complexa de 
todos os compostos encontrados nos 
seres vivos, em diferentes estádios de 
alteração. Porém, a espectroscopia de 
13C RMN pode ser utilizada para caracte-
rizar a matéria orgânica do solo e acom-
panhar suas transformações, visto que 
os diversos compostos que dela fazem 

OpINIãO

parte têm diferentes taxas de alteração 
e mineralização, e alguns compostos 
sintetizados pelos microrganismos do 
solo também podem ser detectados 
por RMN de 13C. 

Um espectro de 13C RMN (Figura 2) 
pode ser entendido como um histogra-
ma de frequências, sendo a abscissa o 
deslocamento químico com escala em 
ppm (que não se relaciona com uni-
dade de concentração) e que fornece 
a “identidade” do grupo químico res-
ponsável pelo sinal, enquanto que a 
ordenada, a intensidade, ou área, desse 
sinal é proporcional à quantidade desse 
grupo químico. 

Entretanto, devido à complexidade 
da MOS, normalmente não se busca a 
identificação individual dos seus com-
ponentes, mas se divide os espectros 
de 13C RMN em grandes regiões (como 
as classes de um histograma), que se-
param as funcionalidades químicas 
mais relevantes da MOS, como segue: 
0-45 ppm: alquilas, principalmente de 
estruturas alifáticas como ácidos gra-
xos; 45-60 ppm: metoxila, da lignina e 
N-alquila, de proteínas; 60-110 ppm: O-
-alquila e di-O-alquila de carboidratos, 
principalmente celulose; 110-145 ppm: 
grupos arila da lignina e carbono pi-
rogênico (carvões); 145-160 ppm: 
O-arila também da lignina e fenóis; 
160-190 ppm: carboxila de ácidos or-
gânicos; e 190-230 ppm: carbonilas de 
aldeídos e cetonas. A área (integral) de 
cada uma dessas regiões é proporcio-
nal ao conteúdo de cada um desses 
grupos funcionais.

Como exemplos de aplicação, po-
demos citar que cultivos conservacio-
nistas, como o plantio direto, preser-
vam estruturas mais lábeis nos ácidos 
húmicos, como carboidratos da celulo-
se, em comparação ao plantio conven-
cional, com aração e gradagens, onde 
observa-se um acúmulo relativo de es-
truturas mais recalcitrantes com grupos 
aromáticos e alquilas hidrofóbicas. 

Outra característica interessante ob-
servada por RMN de 13C é a tendência 
de ácidos húmicos de climas tropicais e 
subtropicais apresentarem uma menor 
humificação (entendida como maiores 
proporções de estruturas lábeis, em es-
pecial derivados da celulose), quando Figura 2. Espectro de RMN de 13C típico de ácidos húmicos tropicais.
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nycomparados àqueles obtidos de solos de regiões temperadas. 
Isso se deve à ciclagem mais rápida da MOS em áreas (sub)
tropicais, em que não há “tempo” para a maior maturação da 
MOS, pelo contínuo aporte e decomposição da biomassa. A 
13C RMN foi fundamental para elucidar a elevada fertilidade e 
resiliência das famosas Terras Pretas de Índio, que apresen-
tam elevados teores de C pirogênico (estruturas aromáticas 
policondensadas), porém, altamente funcionalizado com gru-
pos carboxílicos, resultando em elevada CTC em compostos 
recalcitrantes, com maior resistência à degradação, mesmo 
sob condições de cultivo intenso.

Em comparação aos espectros de 13C, espectros de RMN 
de 15N da MOS são mais simples e se caracterizam por um 
sinal pronunciado em -260 ppm, que é indicativo de grupos 
amida. Já sinais em -345 ppm são atribuídos a grupos amino. 
Em amostras provenientes de áreas submetidas à queimada, 
natural ou provocada, é possível identificar sinais em torno 
de -200 a -240 ppm, devido à presença de N heterocíclico, 
geralmente estruturas do tipo N-pirrol.

A espectroscopia de RMN de 31P tem contribuído sobre-
maneira para os estudos da ciclagem de P no solo, particu-
larmente sobre o P orgânico. Essa técnica permite distinguir 
os compostos de P nas categorias de ortofosfato-monoesters 
e de ortofosfato-di-esters, que são as formas principais de P 
orgânico, que diferem quanto à sua biodisponibilidade e re-
atividade no ambiente. Um procedimento comum no estudo 
de P é sua extração e a obtenção de espectros no estado líqui-
do. Porém, diferentemente do 13C, o deslocamento químico (a 
“identidade”) dos sinais de 31P variam muito em função das 
condições físico-químicas do meio (por exemplo, pH e força 
iônica). Então, é necessária a consulta de livrarias com deze-
nas de compostos de P sob diferentes condições experimen-
tais para a correta atribuição dos sinais. 

A espectroscopia de RMN de 27Al e de 29Si tem sido usada 
por cientistas de solo para a investigação de imperfeições no 
retículo cristalino de minerais de baixa cristalinidade, como 
imogolita e alofana. RMN de 27Al permite diferenciar Al tetra-
édrico (IVAl) de Al octédrico (VIAl), devido ao diferente deslo-
camento químico das duas formas de coordenação de Al em 
minerais, enquanto a RMN de 29Si apresenta espectro mais 
uniforme. A combinação de RMN desses dois núcleos tem se 
mostrado muito útil na elucidação da estrutura e da formação 
de minerais alofânicos em Andossolos. 

O isótopo 129Xe é uma sonda muito interessante, porque 
seu deslocamento químico é extremamente sensível às in-
terações que o Xe adsorvido estabelece no espaço poroso. 
Em vista disso, a RMN de 129Xe tem sido utilizada para o es-
tudo da porosidade em diversas amostras sólidas, inclusive 
solos. Com isso, informações importantes sobre geometria 
e tamanho de poros e sua simetria podem ser obtidos. Além 
do estudo direto da geometria de meios porosos, a incorpo-
ração de compostos orgânicos de baixo peso molecular em 

óxidos de ferro foi evidenciada por essa técnica, confirmando 
o importante papel dos óxidos de ferro na estabilização do C 
em solos.  

Em resumo, a espectroscopia de RMN é uma técnica não 
destrutiva e representa uma poderosa ferramenta no estudo 
da dinâmica de compostos orgânicos e de alguns componen-
tes inorgânicos no solo e nos processos que nele ocorrem. 
No entanto, existem limitações à sua aplicação em matrizes 
ambientais, especialmente no que diz respeito a interferentes 
paramagnéticos (tais como Fe) ou questões técnicas quanto 
à forma de aquisição dos espectros, pois, sob algumas condi-
ções, perde-se o caráter quantitativo das análises, e na inter-
pretação de seus resultados, essas limitações devem ser con-
sideradas. Apesar da sua elevada versatilidade e capacidade 
de fornecer informações únicas sobre a estrutura e composi-
ção de compostos orgânicos e inorgânicos, trata-se de uma 
análise cara e extremamente especializada, não podendo ser 
considerada de rotina. Deve ser utilizada em amostras sele-
cionadas e que tenham sido obtidas criteriosamente, além de 
que seus resultados devem ser interpretados à exaustão, de 
forma a otimizar-se o seu uso.
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sa de adubos verdes, aborda a evolu-
ção do conceito da adubação verde e 
suas modalidades, o ciclo das espécies, 
os sistemas de cultivo e a recuperação 
de áreas degradadas. Aspectos nutri-
cionais e fatores químicos, físicos e bio-
lógicos, que condicionam a fertilidade 
do solo e o crescimento vegetal, são 
tratados de forma bastante abrangente 
em vários capítulos

“sOLOs pARA TOdOs - pERgUNTAs E 
REspOsTAs” -EMBRApA

Acesse em: https://drive.google.com/
file/d/0B4mSjZZ5VHhlZ1ZINXNick9pZkU/
view

dEgRAdAçãO dOs sOLOs NA AMéRICA 
LATINA

A FAO/ONU acaba de editar um Bole-
tim sobre o Ano Internacional dos Solos.  
A publicação destaca a Alianças Sul 
e Centro-Americana/Caribenha de 
Solos e ainda traz informações inte-
ressantes sobre educação em solos. 
Acesse para ler on line

http://www.fao.org/3/a-i4885s.pdf

O livro per-
mite ao leitor co-
nhecer os danos 
causados nas di-
ferentes regiões 
e estados brasi-
leiros ilustrando 
os capítulos com 
estudos de caso, 
exemplos, fotos, 
mapas, tabelas e gráficos.

TIpO dE sOLO E pOpULAçãO dOs pAísEs

Nem sempre a combinação de 
maior população e solos férteis é uma 
realidade em nosso planeta. Isto inspira 
preocupações com o futuro e a susten-
tabiliade da exploração agropecuária e 
o melhor uso dos solos.Para ajudar nes-
ta discussão, a FAO preparou um mapa 

MATERIAL 
dIdáTICO pARA 
CRIANçAs E 
AdOLEsCENTEs

A Sociedade 

Portuguesa de 

Ciência do Solo 
(SPCS) aprovei-
tou o Ano Inter-
nacional dos So-

los – 2015 – para traduzir a publicação 
“Soils Challenge Badge ” da YUNGA e 
da FAO , destinada a professores e alu-
nos de ensinos básico e médio. A SBCS 
solicita a todos os sócios que estimu-
lem a divulgação do livro para escolas 
e comunidades.

A Coleção da YUNGA “À Conquista 
do Crachá” foi desenvolvida em cola-
boração com agências das Nações Uni-
das, sociedade civil e outras organiza-
ções e pretende fomentar a tomada de 
consciência, educar e motivar os jovens 
para que alterem o seu comportamento 
e se tornem agentes ativos de mudança 
nas suas comunidades locais.  As pu-
blicações  podem ser utilizadas pelos 
professores nas suas aulas, por dinami-
zadores e, principalmente, por grupos 
de Guias e Escoteiros.

Acesse em: http://www.fao.org/3/b-
i3855o.pdf

O livro é far-
tamente ilustra-
do e traz, entre 
seus temas, a 
história do uso 
da adubação 
verde no Brasil, 
a situação atual 
e perspectivas 
futuras da téc-
nica, descrição minuciosa e cuidados 
com as espécies, os exemplos de rota-
ção de culturas, melhoramento gené-
tico e aspectos ecofisiológicos. Apre-
senta informações técnicas e práticas 
sobre semeadura e manejo da biomas-

lançamenToS e linkS inTereSSanTeS

pARA A CIêNCIA dO sOLO
onde as principais classes de solo são 
apresentadas em um mapa do planeta 
no qual os países são representados 
em função de sua população. Uma for-
ma didática e visual de avaliação o tipo 
de solo predominante e a demanda po-
tencial que esses têm que atender.

Para ver o mapa acesse:  
http://www.viewsoftheworld.net/…/FA-
OMajorSoilGroups_Populat…

VídEOs INTEREssANTEs pARA FALAR 
sOBRE sOLOs (ALgUNs TêM LEgENdA EM EspANhOL)

SOBRE O ANO INTERNACIONAL DOS 
SOLOS

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=hpMG43oFin4

SOILS SUPPORT hEALTh

Produção da Sociedade Americana 
de Ciência do Solo que discute a impor-
tância do solo para a saúde humana.

Disponível em: https://www.youtu-
be.com/watch?v=LXUnGntFahE

A hISTóRIA DO SOLO

Mais uma iniciativa no Ano Interna-
cional do Solo. O vídeo The Soil Story é 
mais um trabalho interessante de divul-
gação acerca deste fundamental recur-
so natural.

Vídeo disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=ponam53-
-mYE&feature=youtu.be

Outras sugestões de vídeos e textos in-
teressantes sobre solos podem ser aces-

sadas no site e na Fan Page da SBCS

www.sbcs.org.br



Duas bicicletas, dois amigos e um sonho nos alforjes. No dia 20 
de setembro, os agrônomos Daniel Marqui Canal e José Guil-
herme Veiga, que fizeram parte do Projeto Solo na Escola da 
UFPR, partirão de Curitiba para levar um projeto de educação 
ambiental itinerante de Ushuaia ao Alasca. Os dois amigos vão 
percorrer 32mil Km e atravessar 18 países unindo, por terra, dois 
pontos extremos do planeta e percorrendo diversas estradas, 
paisagens, climas e altitudes. O combustível?  A busca pelo 
desconhecido. 

A Expedição é uma parceria com o “Programa Solo na Escola/
UFPR” e tem como objetivo conscientizar professores e estu-
dantes de que o solo é um componente do ambiente natural e 
necessita ser preservado. A meta é atingir seis mil alunos de 
ensino fundamental e médio, além de 300 professores de esco-
las em toda a América. Para as aulas e oficinas, serão utilizados 
cerca de 15 experimentos didáticos, feitos através de simples 
materiais, para demonstrar, de forma prática, a importância da 
preservação do solo.

Para dar continuidade ao projeto, os dois aventureiros da Ciência 
do Solo precisam da sua ajuda para gastos com alimentação e 
seguro saúde. 

Para acompanhar a aventura e saber como colaborar com a 
“vaquinha”, entre na fan page do projeto https://www.vakinha.
com.br/vaquinha/expedicao-solo-na-escola.

dE BICICLETA,
dE UshUAIA AO ALAsCA,

pARA FALAR sOBRE sOLOs



5 de dezembro
dia mundial dos solos

5 de dezembro é o Dia Mundial Dos Solos!
eSte ano é ainda MaiS iMportante que todoS nóS

façamoS algo para comemorar.
Planeje uma atividade intereSsante para divulgar a iMportância 

dos solos na sua comuniDade!
conte com as MídiaS Da sbcs para compartilhar sua ideia!


