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Caros Sócios,
Convidamos a todo(a)s para a leitura do volume 5, número 2 do ano de 2021 do Boletim Informativo do Núcleo Regional Nordeste da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
(NRNE/SBCS). Esta edição é especial! É a edição comemorativa pelos dez anos do NRNE/
SBCS e de cinco anos de nosso Boletim Informativo (BI). Como forma de comemorar os
editores solicitaram apoio aos coordenadores das Comissões especializadas do NRNE para
redigirem um artigo opinativo sobre as respectivas Comissões, apresentando o estado da
arte, desafios e perspectiva para a nossa regional, e pedimos licença ao leitor acostumado
com as seções tradicionais, pois entedemos que este número teria que abarcar todas as
áreas da ciência do solo. Ainda fomos agraciados com dois artigos, um de nossa prestigiosa
presidente da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, Dra. Lúcia Helena Cunha dos Anjos,
relatando a importância dos núcleos regionais da SBCS e outro texto com os nossos Diretores do NRNE (passados e presente), Dr. Clístenes Williams Araújo do Nascimento, Dr. Júlio
Cézar Azevedo Nóbrega e Dra. Maria Eugenia Ortiz Escobar relatando a importância do
BI e os avanços do NRNE. Gostaríamos de informar também, que este é o último número
com participação de nosso amigo Dr. Júlio Cézar Azevedo Nóbrega como editor do BI. O Dr.
Júlio Cézar foi o idealizador do BI e um grande incentivador desta publicação, além de um
grande entusiasta do NRNE e da ciência do solo. O BI e o NRNE agradecem enormemente
ao Dr. Júlio Cézar por todo empenho e dedicação nestes últimos anos ao BI e ao NRNE, seu
comprometimento e disciplina são inspiradores! Obrigado! Ao mesmo tempo, gostaríamos
de apresentar o novo Editor do BI, Dr. João Santiago Reis da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, seja bem-vindo!
E para finalizar gostaríamos de dar uma excelente notícia, o BI obteve o ISSN (27645274) o que fortalece a publicação oficial do NRNE. Um grande presente de aniversário para
coroar o BI e o NRNE.
Desejamos a todos uma boa leitura!

Maria Eugênia Ortiz Escobar
(Diretoria do NRNE/SBCS)
Henrique Antunes de Souza
(Editor Chefe do Boletim Informativo do NRNE/SBCS)
Luiz Francisco da Silva Souza Filho
(Editor Adjunto do Boletim Informativo do NRNE/SBCS)
João Santiago Reis
(Editor Adjunto do Boletim Informativo do NRNE/SBCS)
Júlio César Azevedo Nóbrega
(Editor Adjunto do Boletim Informativo do NRNE/SBCS)
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Importância dos
Núcleos Regionais e
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Lúcia Helena Cunha dos Anjos
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Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,
Presidente da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo,
E-mail: lanjos@ufrrj.br

A

criação da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS)
é um grande marco na história
da Ciência do Solo no Brasil
e, com a sua aprovação em 1947, completa
75 anos no ano de 2022. Portanto a SBCS é
anterior a própria Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência, da qual é associada, que foi fundada em 1948. A trajetória da
SBCS é contada na publicação – “Sociedade
Brasileira de Ciência do Solo: um olhar sobre sua história”, de Oliveira et al. (2015), de
acesso livre na sua página eletrônica.
A SBCS é organizada regimentalmente
em nove Núcleos Regionais ou Estaduais, a
saber: i) Núcleo Regional da Amazônia Ocidental, que inclui os Estados do Amazonas
e Roraima; ii) Núcleo Regional da Amazônia
Oriental, Maranhão, Tocantins, Pará e Amapá; iii) Núcleo Noroeste, Acre e Rondônia; iv)
Núcleo Regional Leste, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro; v) Núcleo Regional
Nordeste, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba,
Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte
e Piauí; vi) Núcleo Regional Centro-Oeste,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e
o Distrito Federal; vii) Núcleo Regional Sul,
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Rio Grande do Sul e Santa Catarina; viii)
Núcleo Estadual do Paraná; e ix) Núcleo
Estadual São Paulo. Dentre estes, os Núcleos Regional Sul e o Núcleo Estadual do
Paraná são os mais antigos. O primeiro foi
criado em 1988, com a primeira reunião de
pesquisa, já direcionada para as temáticas
regionais, em Lages, SC (1996), e o Núcleo Estadual do Paraná, em 2003.
O Núcleo Regional Nordeste da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
(NRNE/SBCS) foi criado em março de
2010, sendo formalizado em agosto de
2011 com a aprovação do seu regimento e
registro na SBCS.
Entre as principais finalidades da
SBCS destacam-se: i) Promover e incrementar a aproximação e o intercâmbio intelectual daqueles que atuam na pesquisa,
no ensino, na divulgação ou em atividades
técnicas para o conhecimento e melhor
utilização do solo e da água no Brasil; e
ii) Difundir o conhecimento dos métodos
científicos e das técnicas racionais de exploração, tratamento e conservação do
solo e da água.
No que se refere aos Núcleos Regio-

1º - Articular, assessorar e participar
das comissões organizadoras dos
eventos oficiais da SBCS, de acordo
com a sede dos respectivos eventos.
§2º - Promover as reuniões regionais
ou estaduais com periodicidade prevista em seus regimentos.
§3º - Constituir Grupo de Trabalho
(GT) para soluções de demandas específicas relacionadas aos interesses
de abrangência geográfica do Núcleo.
Assim, os Núcleos Regionais e Estaduais da SBCS são instrumentos de difusão e divulgação da ciência do solo em
suas regiões e estados de abrangência.
Através das ações dos núcleos, pesquisas
e tecnologias relevantes para os biomas
e ecossistemas em que eles se inserem
e para as características dos agricultores
e demais usuários do conhecimento sobre solos e água, podem ter maior alcance. Ainda, os membros dos núcleos, nas
suas respectivas comissões, podem atuar
localmente em ações de educação e treinamento em ciência do solo, direcionadas
para público amplo, que de outra forma,
poderia não participar dos eventos, nacionais ou internacionais, promovidos pela
SBCS.
Da mesma forma, os núcleos promovem e viabilizam publicações diversas de
interesse e impacto local, a exemplo dos
Manuais de Calagem e Adubação dos vários estados ou regiões e Boletins Informativos. Ainda, divulgam ações relevantes do
núcleo ou de outras instituições que contribuem para a educação em ciência do
solo. Como exemplo, no NRNE/SBCS, a
Coleção Mateus Rosas Ribeiro de Solos
de Referência de Pernambuco (http://www.
ufrpe.br/).
Temas relevantes regionalmente são
tratados de forma abrangente sob a coordenação dos núcleos, permitindo a integração com outras sociedades científicas,

Presidente SBCS

nais e Estaduais da SBCS, segundo o Regimento da SBCS, as atribuições são:

instituições locais, órgão de gestão e a sociedade em geral. Como exemplo recente
de integração, o evento de título “O Espaço
Rural no Desenvolvimento da Amazônia no
Século 21 - Solos e suas Tecnologias para
o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia”, organizado pelo Núcleo Regional Noroeste da SBCS, como parte da II Reunião
de Ciência do Solo do Núcleo Noroeste, em
novembro de 2021. Assim, para além do intercâmbio científico e difusão de técnicas em
ciência do solo, são discutidas e formuladas
proposições de políticas públicas de interesse local e regional, que podem também contribuir para legislações nacionais.
Por fim, os Núcleos representam a
SBCS e descentralizam ações administrativas, tais como a organização de eventos técnicos e científicos, cursos, divulgação de informações de documentos de interesse local
e muitas outras, que aproximam e promovem
o sentimento de pertencimento dos sócios da
SBCS.
Em destaque o NRNE da SBCS com a
organização dos eventos VI - Reunião Nordestina de Ciência do Solo, em dezembro
de 2020, tendo como temática – “Serviços
ecossistêmicos, peculiaridades e potencialidades de solos do Nordeste do Brasil”, e a
promoção de eventos de caráter nacional da
SBCS como o Simpósio Brasileiro de Educação em Solos (X SBES), realizado em março
de 2021, com o tema – “A voz dos invisíveis
na sociedade e na academia”.
Os Núcleos Regionais e Estaduais possuem indubitável relevância para a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Através
deles, a nossa sociedade vem alcançando,
de forma abrangente no território nacional, a
sua missão de promover e divulgar o conhecimento em Ciência do Solo.

Ref. Bibliográficas
OLIVEIRA, L. B. DE; MEDEIROS, L. R. DE; FARIAS, G.S. de Sociedade Brasileira de Ciência do
Solo: um olhar sobre sua história. 3. ed. rev. e amp.
Viçosa, MG: SBCS, 2015. 177 p.
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Um olhar histórico
sobre o NRNE-SBCS:
10 anos promovendo a
ciência do solo no
Nordeste do Brasil
Maria Eugenia Ortiz Escobar¹
Júlio Cézar Azevedo Nóbrega²
Clístenes Williams Araújo do Nascimento³

_____________________________________________

¹Universidade Federal do Ceará.
E-mail: mariaeugenia@ufc.br
²Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.
E-mail: jcanobrega@ufrb.edu.br
³Universidade Federal Rural de Pernambuco.
E-mail: clistenes.nascimento@ufrpe.br

N

o XXXII Congresso Brasileiro de Ciência do
Solo (CBCS) realizado em Fortaleza, Ceará, entre 02 e 07/08 de 2009, foram
concretizadas mudanças estruturais,
administrativas e científicas na So-
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ciedade Brasileira de Ciência do Solo
– SBCS. Dentre estas mudanças, ocorreu à criação dos Núcleos Regionais/
Estaduais, os quais passariam a ser
dirigidos por um Diretor, dois Vice-diretores, um Tesoureiro e um Secretário,
todos com mandatos de dois anos.

Diretoria NRNE/SBCS

O objetivo da SBCS na criação
dos Núcleos era a descentralização
das atividades da Secretaria Executiva, de forma a aumentar a capilaridade
nacional da Ciência do Solo e o fortalecimento das peculiaridades regionais/
estaduais. Ao todo, foram criados oito
Núcleos após a divisão do país em
regiões de acordo com a análise das
instituições que atuavam na Ciência do
Solo, o número de sócios e a distância entre os Estados. Ressalta-se que
atualmente a SBCS está organizada
em nove Núcleos Regionais ou Estaduais pelo fato da posterior criação do
Núcleo Regional Noroeste composto
pelos estados do Acre e Rondônia que
antes faziam parte do Núcleo Regional
Amazônia Ocidental. Os estados de
Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte
e Sergipe, ficaram sob a jurisdição do
Núcleo Regional Nordeste (NRNE-SBCS) (Oliveira et al., 2015), enquanto
o Maranhão, apesar de fazer parte da
região geopolítica Nordeste, foi incorporado ao Núcleo Regional Amazônia
Oriental.
Os primeiros registros indicam
que o NRNE teve início em 2010, sendo
a primeira diretoria formada por cientistas do solo indicados pela Secretaria Executiva da SBCS, pois ainda não
possuía Estatuto ou Regimento Interno.
O NRNE passou a existir formalmente a
partir de 2011 com a aprovação da sua
primeira diretoria (gestão 2011-2013)
eleita pelos sócios da região Nordeste
presentes no XXXIII CBCS realizado de
31/07 a 05/08 de 2011 em Uberlândia,
MG, momento em que houve também a
aprovação do seu Regimento Interno e
registro junto à SBCS. A primeira dire-

toria do NRNE eleita foi composta pelos seguintes membros: Diretor: Clístenes Williams Araújo do Nascimento
(UFRPE), Primeiro Vice-diretor: Luciano da Silva Souza (UFRB), Segundo
Vice-diretor: Ignácio Hernán Salcedo
(UFPE), Secretário Geral: Valdomiro
Severino de Souza Júnior (UFRPE) e
Tesoureiro: Mário Andrade Lira Júnior
(UFRPE).
Em assembleia durante o XXXIV
CBCS realizado em Florianópolis, SC,
entre 28/07 e 02/08 de 2013, a mesma
diretoria foi eleita para um segundo
mandato (gestão 2013-2015). Essa diretoria foi fundamental para a formalização do Núcleo e do seu Regimento
Interno, além de iniciar a organização
e promoção das Reuniões Nordestinas de Ciência do Solo (RNCS), maior
evento científico de Ciência do Solo na
região Nordeste. Durante essa gestão
foram organizadas as duas primeiras
reuniões, sendo a primeira realizada
entre 22 e 26/09 de 2013, em Areia,
PB, pela Universidade Fedaral da Paraíba (Campus II), com o tema “Soluções e Desafios para o Uso Sustentável dos Solos da Região Nordeste” e a
segunda RNCS em Ilhéus, BA, entre
08 a 12/12 de 2014, pela Universidade
Estadual de Santa Cruz, com a temática “Agenda de Uso e Conservação do
Solo: Por que não?”.
No XXXV CBCS realizado no período de 02 a 07/08 de 2015 em Natal, RN, ocorreu a eleição da nova diretoria do NRNE (gestão 2015-2017),
a qual foi constituída pelos seguintes
membros: Diretor: Júlio César Azevedo Nóbrega (UFRB), Primeiro Vice-diretor: Walane Maria Pereira de Melo
Ivo (Embrapa Tabuleiros Costeiros)
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(até 31/12/2016) e Henrique Antunes
de Souza (Embrapa Meio-Norte) (a
partir de 01/01/2017), Segundo Vice-diretor: Valdomiro Severino de Souza Júnior (UFRPE), Secretária Geral: Adriana Maria de Aguiar Accioly
(Embrapa Mandioca e Fruticultura)
e Tesoureiro: Bruno de Oliveira Dias
(UFPB).
Durante esta gestão foi proposto o Prêmio Nordeste de Ciência do
Solo, outorgado a cientistas de destaque e com grande contribuição à Ciência do Solo na região Nordeste. O
professor Dr. Ignácio Hernán Salcedo
foi o primeiro a receber essa distinção durante a III RNCS, em Aracajú, SE, no período de 12 a 15/09 de
2016, que teve como tema “Ciência
do Solo: integração e uso do conhecimento para uma agricultura sustentável no Nordeste”, evento organizado
pela Embrapa Tabuleiros Costeiros e
Embrapa Solos. Na sequência, o professor Dr. Luiz Bezerra de Oliveira foi
o homenageado durante a IV RNCS,
em Teresina, PI de 27 a 30/11 de
2017, evento organizado pela Embrapa Meio-Norte, Universidade Federal
do Piauí, Universidade Estadual do
Piauí e Instituto Federal do Piauí, com
o tema “Uso Sustentável do Solo para
Segurança Alimentar no Nordeste
Brasileiro”. Essa diretoria também idealizou o Prêmio Destaque Acadêmico
em Ciência do Solo, distinção voltada ao reconhecimento dos melhores
trabalhos de conclusão de cursos de
pós-graduação e de graduação em
Ciência do Solo por egressos de cursos sediados no Nordeste; o fortalecimento da marca NRNE/SBCS, com
a criação de diversos souvenirs e ou-
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tros produtos a serem vendidos como
materiais de divulgação em eventos
promovidos pelo NRNE e do Boletim
Informativo do NRNE, principal veículo
informativo técnico-científico em Ciência do Solo da região Nordeste.
No XXXVI CBCS realizado entre
30/07 e 04/08 de 2017 em Belém, PA,
houve a eleição da diretoria (gestão
2017-2019), agora também contando
com o Conselho Editorial do Boletim
Informativo. Para essa gestão foram
eleitos os seguintes membros: Diretor:
Júlio César Azevedo Nóbrega (UFRB),
Primeiro Vice-diretor: Maria Eugenia
Ortiz Escobar (UFC), Segundo Vice-diretor: Valdomiro Severino de Souza Júnior (UFRPE), Secretário Geral:
Henrique Antunes de Souza (Embrapa
Meio-Norte), Tesoureiro: Bruno de Oliveira Dias (UFPB) e Conselho Editorial
(membros indicados): Henrique Antunes de Souza (Embrapa Meio-Norte);
Júlio César Azevedo Nóbrega (UFRB);
Luiz Francisco da Silva Souza Filho
(UFOB).
Na gestão 2017 – 2019 foi realizada a V RNCS, no período de 27 a 30/05
de 2019, em Fortaleza, CE, que teve
como tema “Solo como Fator de Produção Frente às Mudanças Climáticas no
Nordeste Brasileiro”, evento organizado
pelo Programa de Pós-graduação em
Ciência do Solo da Universidade Federal do Ceará. O evento homenageou o
professor Dr. Fernando Felipe Ferreyra
Hernandez, terceiro ganhador do Prêmio Nordeste em Ciência do Solo.
Considerando o êxito da V RNCS
realizada em Fortaleza, CE, membros
da então diretoria do NRNE propuseram lançar a candidatura para gestão
2019-2021, a qual foi apresentada e

Diretoria NRNE/SBCS

aprovada durante o XXXVI CBCS realizado em Cuiabá, MT, no período de 21
a 26/06 de 2019. Para essa gestão, foram aprovados os seguintes membros:
Diretora: Maria Eugenia Ortiz Escobar
(UFC), Primeiro Vice-diretor: Valdomiro Severino de Souza Júnior (UFRPE),
Segundo Vice-diretor: Henrique Antunes de Souza (Embrapa Meio-Norte),
Secretário Geral: Ygor Jacques Agra
Bezerra da Silva (UFRPE), Tesoureiro:
Francisco de Assis Bezerra Leite (FUNCEME), Conselho Editorial (membros
indicados): Henrique Antunes de Souza (Embrapa Meio-Norte); Júlio César
Azevedo Nóbrega (UFRB); Luiz Francisco da Silva Souza Filho (UFOB).
Esta gestão, visando ampliar a
participação dos sócios do NRNE, promoveu uma enquete para sugestões
à nova Diretoria. Desse modo foram
criados dois cargos: Conselheiro, a ser
ocupado pelo último Diretor do NRNE,
na ocasião o Dr. Júlio César Azevedo
Nóbrega, e Representante Discente, a
ser escolhido entre os estudantes sócios do Núcleo, tendo sido eleito o discente Luis Felipe Rodrigues de Aquino
Sousa, da UFC. Outros dos grandes
desafios da gestão foram: i) a indicação de um representante de cada Comissão Especializada para coordenar
cada área de conhecimento, com a
obrigatoriedade de, além da dedicação e experiência, ser sócio adimplente
com a SBCS e; ii) dar continuidade aos
trâmites para a obtenção do CNPJ para
o NRNE e do ISSN para o Boletim Informativo.
Em 2020, com a paralização causada pelo coronavírus – Covid-19, foi
necessária a adaptação a um “novo
normal”. Nesse cenário, a VI RNCS foi
realizada no período de 01 a 02/12 de

2020, de forma totalmente online, com
o tema “Serviços Ecossistêmicos, Peculiaridades e Potencialidades de Solos do Nordeste do Brasil”, pelo Programa de Pós-graduação em Ciência
do Solo da Universidade Federal Rural de Pernambuco e Embrapa Solos
(UEP/Recife). Dando continuidade ao
êxito e tradição do evento, a VI RNCS
apresentou uma programação de qualidade, com excelente organização
e elevado número de participantes,
abrindo caminhos para a organização
de novos eventos nesta modalidade
virtual. Durante a VI RNCS, a professora Dra. Vânia da Silva Fraga foi a
homenageada com o quarto Prêmio
Nordeste de Ciência do Solo.
Para o ano de 2021 o destaque
foi a realização do 1° Seminário Nordestino de Biologia do Solo, entre os
dias 16 e 17 de abril, evento totalmente online e gratuito organizado pela
UFC e NRNE. Dentre o público participante destacam-se mais de 1.400
inscritos de 13 países e mais de 40
instituições públicas e privadas.
Em setembro de 2021 foi eleita
em assembleia online a nova diretoria
(gestão 2021 – 2023): Diretora: Dra.
Maria Eugenia Ortiz Escobar (UFC),
Primeiro Vice-diretor: Carolina Malala
Martins Souza (UFERSA), Segundo
Vice-diretor: Henrique Antunes de
Souza (Embrapa Meio-Norte), Secretário Geral: Ygor Jacques Agra Bezerra da Silva (UFRPE), Tesoureiro:
Paula Renata Muniz Araújo (UFRPE),
Conselheiro: Clístenes Williams Araújo do Nascimento (UFRPE), Representante Discente: Pâmalla Graziely
Carvalho Morais (UFPI), Conselho
Editorial (membros indicados): Henrique Antunes de Souza (Embrapa
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Meio-Norte); Júlio César Azevedo Nóbrega (UFRB); Luiz Francisco da Silva
Souza Filho (UFOB).
Esta diretoria tem o desafio de
atender as metas e objetivos do NRNE
e dar continuidade às ações iniciadas
na gestão anterior: obtenção de CNPJ
e ISSN, aumento do número de sócios e aproximação cada vez maior
da ciência do solo à sociedade como
um todo, demonstrando a importância
dessa ciência nas tomadas de decisão que permitem melhorar a qualidade de vida da população, pelo papel
que o solo desempenha não somente
para a produção de alimentos e energia, como também para as questões
climáticas e ambientais.
Como mencionado anteriormente, o Boletim Informativo (BI) do NRNE
se consolida cada vez mais como o
principal meio de divulgação técnico-científico em Ciência do Solo no Nordeste. Possui periodicidade semestral,
com uma linguagem mais informal,
opinativa e leve, diferentemente dos
artigos científicos e acadêmicos, por
estar dirigido para diferentes públicos.
O BI completa cinco anos de existência no final de 2021, com diversos
assuntos tratados nas suas seções,
como homenagem, quem faz ciência
do solo no Nordeste, resgatando nossa história, artigos opinativos e teses
e dissertações sobre diversos temas
relacionados à ciência do solo. Devido à sua dinamicidade, o BI se destaca por tratar de temas atuais, com
opiniões claras e concisas, para agregar e manter o público atento e ávido
por informação útil e relevante. Não
há dúvida de que a publicação trouxe
ganhos para todos - leitores e autores, não somente estudantes e profis-
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sionais (sócios ou não da SBCS) que
trabalham com Ciência do Solo, mas
que têm interesse e preocupação pelas
questões relacionadas com o meio ambiente. Como membro de nossa comunidade de Ciência do Solo, faça do BI
um meio para comunicar e compartilhar
as oportunidades, principalmente para
aqueles ainda no início da carreira, e
ajude a valorizar os membros atuais e
motivar outros a se juntarem a esse seleto grupo que trabalha com e para a
Ciência do Solo no Nordeste do Brasil.
Nós, como Diretores do NRNE
da SBCS, presente e passados, gostaríamos de expressar nossa gratidão
aqueles que fazem e acreditam na ciência. Devemos promover a educação,
pois é o caminho para estarmos bem-preparados para superar os desafios
da sociedade moderna. Trabalho em
equipe, dedicação e perseverança, escutar mais e reconhecer as conquistas
prévias que nos trouxeram até aqui são
peças-chave para o nosso fortalecimento enquanto NRNE e SBCS.
Visite nosso site: https://www.sbcs-nrne.org.br/home/
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Foto: Airon José da Silva.

Opinião

ARTIGOS DE OPINIÃO

DIVISÃO 1:

Solo no
Espaço e
no Tempo
BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2021

15

Opinião

DIVISÃO 1: SOLO NO ESPAÇO E NO TEMPO
COMISSÃO 1.1. – GÊNESE E MORFOLOGIA DO SOLO

A Importância da
Gênese e Morfologia
para a Ciência do Solo
Mateus Rosas Ribeiro Filho¹
Milton César Costa Campos²
Raphael Moreira Beirigo²

_____________________________________________

¹ Universidade Federal Rural de Pernambuco.
E-mail: mateus.ribeirofo@ufrpe.br
² Universidade Federal da Paraíba.
E-mail: milton.campos@academico.ufpb.br;
raphael@cca.ufpb.br

A

Diagnóstico e estado da arte
Pedologia é o ramo da
Ciência do Solo que trata
de estudos relacionados
à identificação, formação,
classificação e mapeamento dos solos.
Estudar Pedologia significa, inicialmente,
analisar o solo em detalhes e profundidade, prática que começou com o russo Vasilii Vasilevich Dochuchaev (1846-1903) e
colaboradores, que iniciaram a descrição
16
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de perfis de solos, identificando a sucessão vertical das diferentes camadas na
forma de horizontes A-B-C, prática que
vem sendo utilizada (com modificações)
até os dias atuais.
Dokuchaev estabeleceu uma nova
concepção do solo, com uma visão muito além da camada arável, e formulou a
teoria dos fatores de formação do solo, o
que permitiria predizer quais os solos que
ocorrem em cada local.

Opinião

A visão do solo em profundidade ressalta a importância de se avaliar as características e propriedades presentes abaixo da camada arável, até então tida como
a mais importante, identificando fatores
muito além da fertilidade obtida através de
amostras compostas da superfície.
Esta abordagem indica a importância da descrição da morfologia e do entendimento de como o solo é formado
(gênese do solo) como componente da
avaliação de seu potencial, bem como, da
necessidade dessas propriedades para a
sua correta classificação, especialmente
no Sistema Brasileiro de Classificação de
Solos (SiBCS), que tem na morfologia e
genética dos solos a principal base para
identificação/enquadramento das feições
pedológicas.
A nutrição das plantas na camada
arável, apesar de importante, não é o único fator que determina a produção vegetal. Muitas vezes é um fator de resposta
rápida, mas as características e propriedades de subsuperfície acabam por prevalecer em algum momento tornando, em
alguns casos, quase que inúteis os investimentos em adubação. A adubação garante respostas de curto prazo, por outro
lado, o correto manejo do solo com base
nas suas propriedades morfológicas e
conhecimento taxonômico garante a sustentabilidade da produção e/ou aumento a
médio e longo prazo.
Assim, a abordagem pedológica evita também frustrações como a externada
certa vez por um produtor: “Eu faço amostragem do meu solo com amostras compostas, faço análise do solo, coloco tudo
que a planta precisa, mas minha produtividade não é boa! O que fazer?”
As características morfológicas
constituem a base inicial para a definição
de qualquer corpo natural. Inicialmente
utilizada na botânica, zoologia e medici-

na, a morfologia foi introduzida na Ciência do Solo a partir do momento em que
o solo passou a ser considerado como
um corpo natural dinâmico, representado pelo pedon e estudado através do
perfil de solo. Dessa forma, a morfologia
do solo é fundamental para a caracterização e inferências sobre uso e manejo,
podendo ser utilizada para a definição de
locais de coleta de amostras para fertilidade e física do solo (RIBEIRO et al.,
2012).
A Pedologia tem como uma de suas
bases para estudo a morfologia do solo.
Esta, reflete a sua gênese e compõe a
descrição do perfil de solo, parte fundamental para a classificação de solos e
sua interpretação para uso. Apesar da
relação estreita entre morfologia, gênese
e classificação, aspectos de morfologia
podem diferir dentro de solos da mesma
classe (Figura 1), o que vai indicar diferenças de potencial e, possivelmente,
produtividades agrícolas diferentes.
Os estudos de gênese dos solos na
Região Nordeste ganharam força após o
período áureo de levantamentos de solos na região, que ocorreu entre 1966 e
1986, fruto dos convênios entre o Ministério da Agricultura e a Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) para mapear todos os Estados
do Nordeste e do Norte de Minas Gerais.
Por volta de 1975 começaram também
a criação de Cursos de Pós-Graduação
em Solos (UFRPE – 1975; UFC – 1976 e
UFPB – 1977), inicialmente apenas com
nível de Mestrado, mas que impulsionaram as pesquisas na área de gênese de
solos.
Os solos como corpos naturais variam no tempo e no espaço, assim é possível que algumas características ocorram em determinados locais, em outros
não, alguns apresentem determinados
BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2021
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Figura 1. Fotografias de dois perfis de Luvissolos Crômicos Órticos, que apresentam morfologia do horizonte B diferentes. Perfis fazem parte do acervo de fotos do Levantamento de Reconhecimento de Solos, Avaliação do Potencial
Agrícola e Uso Atual das Terras do Município de Piranhas, AL, trabalho realizado pela Embrapa Solos. Fonte: Mateus
Rosas Ribeiro Filho.

atributos morfológicos, ou apresentem Ensino e Difusão do Conhecimento
A importância e o avanço de uma
distintos tipos de horizontes diagnósticos.
Essas são algumas questões que determinada área do conhecimento coimpulsionam a pesquisa, geram hipóte- meçam no despertar do interesse dos
ses, especialmente sobre os atributos e estudantes. Os cursos de graduação em
tipos de solos mais ocorrentes na região. Agronomia e Geografia são, normalmenAssim, muitas pesquisas foram realiza- te, os que mais contemplam os conteúdos
das no Nordeste envolvendo solos coe- que envolvem Gênese e Morfologia do
sos (Argissolos e Latossolos Amarelos), Solo em sua grade de disciplinas obrigaLuvissolos, Espodossolos e Planossolos, tórias, apesar de outros cursos também
bem como outras foram desenvolvidas abordarem o tópico, como Engenharia
considerando as relações solo-paisagens Florestal, Zootecnia, Engenharia Agrícola,
ou estudos em topossequências envol- Engenharia Ambiental e Ciências Biológivendo os principais solos da região, nota- cas normalmente com menos ênfase, emdamente os já citados (antigos e recentes) bora alguns estudantes e pesquisadores
conforme Tabela 1.
em gênese e morfologia também possam
Os estudos de gênese de solos da emergir desses cursos, a depender do inRegião Nordeste sempre embasaram o teresse do discente.
SiBCS, ajudando na atualização do sisPortanto, em levantamento diagnóstema. Um exemplo claro desta contribui- tico de informações sobre o ensino de
ção foi a inserção do caráter coeso como Gênese e Morfologia do Solo presente na
atributo diagnóstico no SiBCS, com a con- grade dos cursos de graduação em Agrosequente inserção do Grande Grupo Dis- nomia e Geografia das Instituições de
trocoeso nas Subordens Argissolos Ama- Ensino Superior (IES) públicas de abranrelos e Latossolos Amarelos.
gência do Núcleo Regional Nordeste, verifica-se que os conteúdos da área estão

18
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Tabela 1. Levantamento de alguns trabalhos antigos e recentes publicados em periódicos envolvendo a temática
Gênese e Morfologia do Solo na área de abrangência do Núcleo Regional Nordeste

REFERÊNCIAS (ANTIGAS)
Ribeiro, L.P. Sílica em horizontes coesos de solos da Bahia. Universitas. v.38, p.59-80,
1986.
Moreira, E.G.S.; Demattê, J.L.I.; Marconi, A. Caracterização e gênese de Solonetz Solodizado do sertão central e do médio Jaguaribe - estado do Ceará. Anais da ESALQ. v.46,
p.319-341, 1989.
Ribeiro, M.R.; Santos, M.C.D.; Ferreira, M.G.V.X. Caracterização e gênese de Podzólicos
Vermelho-Amarelos do sertão de Pernambuco. Revista Brasileira de Ciência do Solo.
v.15, 75-81, 1991.
Luz, L.R.Q.P.; Santos, M.C.D.; Mermut, A.R. Pedogênese em um topossequência do semiárido de Pernambuco. Revista Brasileira de Ciência do Solo. v.16, p.95-102, 1992.
Souza, E.A.; Ribeiro, M.R.; Ferreira, M.G.V.X. Caracterização e gênese de solos do baixio de Irecê (BA). Revista Brasileira de Ciência do Solo. v.17, p.89-97, 1993.

REFERÊNCIAS (RECENTES)
Câmara, E.R.G.; Santos, J.C.B.; Araújo Filho, J.C.; Schulze, S.M.B.B.; Correa, M.M.; Ferreira, T.O.; Sousa, J.E.S.; Souza Júnior, V.S. Parent rock pedogenesis relationship: How
the weathering of metamorphic rocks influences the genesis of Planosols and Luvisols
under a semiarid climate in NE Brazil. Geoderma, v.385, p.114878, 2021.
Sousa, J.E.S.; Santos, J.C.B.; Correa, M.M.; Nascimento, A.F.; Schulze, S.M.B.B.; Ferreira, T.O.; Araújo Filho, J.C.; Souza Júnior, V.S. Mineralogy and genesis of Planosols under
a semi-arid climate, Borborema Plateau, NE Brazil. Catena, v.184, p. 104260, 2020.
Barbosa, W.R.; Romero, R.E.; Souza Júnior, V.S.; Cooper, M.; Sartor, L.R.; Moya Partiti,
C.S.; Jorge, F.O.; Cohen, R.; Jesus, S.L.; Ferreira, T.O. Effects of slope orientation on
pedogenesis of altimontane soils from the Brazilian semi-arid region (Baturité massif, Ceará). Environmental Earth Sciences, v.73, p.3731-3743, 2015.
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presentes em diversos componentes cur- a sua importância, tanto no contexto amriculares obrigatórios e cargas horárias biental como da produção agrícola. Estes
(Tabela 2).
componentes práticos, especialmente de
Das 36 disciplinas levantadas, 30 vivência do ambiente, às vezes não são
apresentam diretamente em sua denomi- atingidos de forma adequada no ensino
nação os termos Gênese e Morfologia do do tema, o que pode gerar desinteresse
Solo ou Pedologia (não excluindo que as e falta de percepção da importância deste
outras também incluem o conteúdo), indi- ramo do conhecimento.
cando pelo próprio nome da disciplina que
Algumas vezes essas deficiências
o conteúdo do tema aqui tratado é lecio- ocorrem devido à inexperiência prática
nado, e de forma obrigatória.
no tema pelos docentes, mas muitas veNo entanto, o ensino de Gênese e zes decorrem também de falta de invesMorfologia do Solo pressupõe um com- timento das instituições em promoverem
ponente prático para se tornar atrativo, o componente prático, o que implica em
assim como noções dos ambientes e vi- viagens a campo ou promoção de eventos
sita a esses ambientes, exaltando assim em campo e abertura de perfis de solos,
Tabela 2. Levantamento de disciplinas relacionadas ao estudo de Gênese e Morfologia do Solo nos cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior (IES) públicas de abrangência do Núcleo Regional Nordeste.

ESTADO

IES

UFPI
PI
UESPI

UFCA
CE
UFC
UFERSA
RN
UFRN
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CURSO

DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA

Agronomia

Gênese e Morfologia do Solo

75 h

Agronomia

Ciência do Solo II

60 h

Geografia

Pedologia

60 h

Agronomia

Gênese, Morfologia e
Classificação do Solo

60 h

Geografia

Elementos da Pedologia

60 h

Agronomia

Gênese do Solo

64 h

Agronomia

Gênese e Morfologia do Solo

64 h

Geografia

Pedologia

64 h

Agronomia

Gênese do Solo

60 h

Agronomia

Gênese, Morfologia e
Classificação do Solo

60 h

Geografia

Pedologia

75 h

ESTADO

PB

IES

DISCIPLINA

Agronomia

Gênese e Morfologia do Solo

75 h

Ciên. Biológicas

Elementos de Geologia e Pedologia

60 h

Geografia

Pedologia

60 h

Agronomia

Gênese do Solo

60 h

Geografia

Elementos da Pedologia

60 h

Agronomia

Ciência do Solo

64 h

Agronomia

Ciência do Solo

75 h

UFAPE

Agronomia

Ciência do Solo

75 h

UFPE

Geografia

Pedologia

60 h

Geografia

Fund. de Pedologia e Edafologia

60 h

Agronomia

Pedologia

60 h

Agronomia

Gênese e Morfologia do Solo

54 h

Agronomia

Ciência do Solo

54 h

UFPB

UFCG

UFRPE
PE

CARGA
HORÁRIA

CURSO

UNIVASF
AL

UFAL

SE

UFS

Agronomia

Ciência do Solo I - Pedologia

60 h

UFBA

Geografia

Pedologia I

68 h

Agronomia

Gênese, Morfologia e Física do Solo

60 h

Geografia

Pedologia

75 h

Agronomia

Pedologia

75 h

Geografia

Pedologia

60 h

Geografia

Pedologia

60 h

Agronomia

Pedologia

60 h

UFRB

Agronomia

Gênese e Morfologia do Solo

75 h

UESB

Agronomia

Pedologia e Física do Solo

60 h

Agronomia

Gênese e Morfologia do Solo

45 h

Geografia

Pedologia

60 h

UNEB

UESC
BA

UEFS

UFOB
Fonte: Site das IES.
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para que a prática possa ser vivenciada.
Assim, a inexistência do componente prático pode levar ao desinteresse de
estudantes, especialmente quando comparadas com outras áreas, que oferecem
ou permitem uma observação de causa
e efeito de curto prazo na produtividade
agrícola, que inclusive têm mais apelo comercial, e a área de Gênese e Morfologia
do Solo então parece pouco atrativa para
quem busca o mercado de trabalho.
Outro aspecto que deve ser considerado é que a pouca realização de eventos
que discutam a importância da área e sua
divulgação para a sociedade, pode refletir
também na pouca motivação de docentes.
Bem como, realização de excursões técnicas, Reuniões de Classificação e Correlação de Solos que possam despertar
o interesse pela área, além de mostrar a
produtores e à própria sociedade a importância do conhecimento do solo em profundidade. Neste contexto, inciativas de
divulgação da Ciência do Solo na forma
de projetos de extensão, que normalmente incluem uma abordagem pedológica,
cumprem um papel importante, e na Região Nordeste existem várias iniciativas
desse tipo (Tabela 3).
Espaços de exposição de solos também são muito importantes para impulsionar o ensino, pesquisa e interesse na
área. Um bom exemplo disto é a Coleção
Mateus Rosas Ribeiro – Solos de Referência de Pernambuco (www.colecaomateusrosas.com.br), localizado na UFRPE,
um espaço onde são expostos macromonolitos, rochas e minerais, estruturas
de solos, além de manter um estoque de
amostras dos solos expostos nos monolitos para pesquisa. No entanto, este tipo
de iniciativa exige investimento das instituições e órgãos de fomento à pesquisa e
difusão de tecnologia, além do interesse
dos cursos de graduação e pós-gradua22
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ção das instituições.
Acredita-se que esse conjunto de fatores pode levar ao cenário que a área vive
atualmente, incidindo diretamente na pouca representatividade em termos numéricos na Comissão de Gênese e Morfologia
do Solo do Núcleo Regional Nordeste da
SBCS. Este cenário também pode ser fruto da grande pressão por publicações que
sofrem todos os docentes e estudantes, e
este tema apesar da sua importância, no
geral, exige mais investimentos pois necessita de incursões a campo e infraestrutura especializada para gerar pesquisas e
publicações de qualidade, além do tempo
de elaboração destas pesquisas, e de sua
aplicabilidade e importância, que às vezes
não é observada ou considerada pela sociedade e órgãos de fomento.
Os estudos sobre a gênese e morfologia do solo podem ser aplicados ao
entendimento dos serviços ecossistêmicos do solo. Considerando que esses
serviços ecossistêmicos do solo ocorrem
devido aos atributos do solo que são determinados pela evolução dos processos
pedogenéticos. Estes estudos são imprescindíveis para os estudos ambientais
como planos de manejo, análise de impactos ambientais, governança, gestão,
monitoramento e valoração dos serviços
ecossistêmicos do solo.
Por outro lado, a incorporação de
novos equipamentos analíticos que permitem avaliações diferenciadas ou mais
minuciosas, ajudando na comprovação
ou discussão dos processos específicos
de formação dos solos, contribuem bastante para a superação dessas deficiências, além da relação da gênese e morfologia com outras áreas que precisa ser
exercitada, garantindo a importância do
especialista em gênese e morfologia (pedólogo) dentro das equipes dos trabalhos
em Ciência do Solo.
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Tabela 3. Algumas inciativas de divulgação da Ciência do Solo em Instituições de Ensino Superior (IES) públicas de
abrangência do Núcleo Regional Nordeste.

PROJETO

INSTITUIÇÃO

Projeto Solo na Escola

UFPB

Projeto Solo na Escola

UFCG - Pombal

Projeto Massapê

UFRPE

Solos, Aprender e Conversar

IFPE

Educação em Solos na Escola

UESPI

Programa Solos para Todos

UFERSA

Programa Solos na Escola

UFCG

Projeto Solo Vivo

UNILAB

Programa Solos na Escola

UFRB

Projeto GEOBIO: Geodiversidade e Biodiversidade – Valores e Conexões

UFAL

Projeto João de Barros e Solos Agreste

UFAL

PET SOLOS: Agregando Saberes

UESC

Projeto Solo na Escola

UNEB

Projeto Solo na Escola

UESB

Programa de Educação em Solos: Conhecer, Instrumentar e Propagar

UECE

Projeto Solo na Escola

UFC

Fonte: https://www.canva.com/design/DAEnA3UIm10/share/preview?token=JTJZFnSIS1Q5yxlaUSFA-g&role=EDITOR&utm_content=DAEnA3UIm10&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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DIVISÃO 1: SOLO NO ESPAÇO E NO TEMPO
COMISSÃO 1.2 – LEVANTAMENTO E
CLASSIFICAÇÃO DO SOLO

Levantamento de solos
no Nordeste do Brasil:
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Breve histórico e panorama dos levantamentos de solos na região Nordeste
do Brasil
ara o pedólogo, o solo é um
corpo tridimensional formado na superfície da Terra por
meio da interação dos fatores ambientais (material de origem, clima,
relevo e organismos) agindo ao longo do
tempo. Variando espacialmente, este é
resiliente a perturbações, porém é capaz
de ser destruído. Portanto, na escala de
tempo humana, o solo é um recurso natural não renovável. O conhecimento e
uso responsável do solo são de extrema
importância considerando suas múltiplas
funções no ecossistema, desde base para
a produção agrícola (alimentos, fibras e
energia), passando pela importância ambiental na regulação de cursos d´água e
de ciclos biogeoquímicos terrestres, como
carbono, nitrogênio e fósforo, além de ser
usado na construção civil e como base
para diversas construções (casas, rodovias, aterros sanitários, etc.), entre outros
usos.
Na região nordeste (NE) do Brasil
ocorre uma grande diversidade de ambientes, os quais representam a variabilidade
e a integração de diferentes climas, fitofisionomias, relevos, litologias, sedimentos
e classes de solos. Somada a essa complexidade natural do ambiente, há o uso
intensivo das terras por agricultores, pecuaristas e seus rebanhos, os quais trazem
impactos diretos. Muitos destes impactos
são negativos, diminuindo ou limitando
as funcionalidades dos corpos edáficos,
como o esgotamento de nutrientes e a
erosão hídrica. Particularmente nas regiões semiáridas, aquelas com déficit hídrico acentuado ao longo do ano, além da
erosão por falta de uma cobertura vegetal
mais efetiva na interceptação das chuvas,
pode ocorrer o desencadeamento de processos de salinização e desertificação.
O manejo racional do solo é imprescindível para o desenvolvimento de uma

sociedade, independentemente do ambiente onde ocorra. Assim, para melhor
utilização de uma gleba por um agricultor,
extensionista ou gestor público, torna-se
imperativo conhecer, na escala adequada,
as suas potencialidades e limitações para
os diversos fins. O conhecimento mais
preciso da distribuição dos solos na paisagem é obtido a partir de trabalhos de levantamento e mapeamento de solos, que
constitui um ramo da Pedologia.
Os levantamentos pedológicos são
comumente realizados por equipes multidisciplinares, distribuídas no campo, escritório ou laboratório, e geram um grande
volume de informações, a depender do
tamanho da área de estudo, da escala de
trabalho e dos objetivos propostos. Além
dos mapas pedológicos básicos, que são
úteis para interpretações técnicas diversas (aptidão agrícola, estoque de carbono
orgânico, capacidade de armazenamento
de água, etc.), são obtidos um conjunto de
informações sobre os atributos morfológicos, físicos, químicos e, por vezes, mineralógicos dos perfis de solos e ambientes
correlatos, que subsidiam o avanço da Ciência do Solo, como o aprimoramento do
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS).
Os levantamentos pedológicos são
realizados na região NE do Brasil desde a
década de 1940, quando foi realizado em
Sousa (PB) o mapeamento de solos da
bacia de irrigação do Açude São Gonçalo
em 1947, pelo extinto Instituto Agronômico José Augusto Trindade (IAJAT), sob a
coordenação dos engenheiros agrônomos
Francisco Edmundo de Sousa Melo e Osvaldo de Sousa Dantas (Moniz, 1997). Posteriormente, foi realizado em Recife (PE) o
“Levantamento dos solos da Estação Experimental do Curado”, publicado em 1954
e reeditado em 1957, pelo também extinto
Instituto Agronômico do Nordeste (IANE),
sob a liderança do pesquisador João Wanderley da Costa Lima (LIMA, 1957; OLIVEIRA et al., 2011).
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A fase considerada áurea dos levantamentos de solos estendeu-se de 1966
a 1986 quando foram assinados os mais
importantes convênios entre o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA) e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) para
mapeamento de solos de todos os estados da região nordeste do Brasil e região
norte do estado de Minas Gerais. Estes
levantamentos foram executados em nível
“exploratório-reconhecimento de solos”
em escalas de 1:400.000 a 1:1.000.000,
de acordo com o tamanho do estado ma-

peado (Tabela 1).
De lá para cá, muitos outros levantamentos de Solos foram realizados por diferentes instituições, gerações de pedólogos e escalas. Contudo, a partir da década
de 90, por razões diversas (descontinuidade dos programas de levantamento e/ou
falta de recursos financeiros e de técnicos
treinados em comparação ao tamanho do
Brasil), houve uma diminuição drástica dos
trabalhos de mapeamento no Brasil, e na
região NE não foi diferente, de forma que
informações precisas de solos em escala
de maior detalhe ainda são muito escas-

Tabela 1. Levantamento de solos em nível exploratório-reconhecimento dos estados da região NE e do norte de
Minas Gerais realizadas nas décadas de 70 e 80.

ESCALA

ÁREA
MAPEADA (km²)

ANO DA
PUBLICAÇÃO

Rio Grande do Norte

1:500.000

53.015

1971

Paraíba

1:500.000

56.372

1972

Pernambuco

1:600.000

98.281

1972 (v.2) e 1973 (v.1)

Ceará

1:600.000

148.016

1973

Alagoas

1:400.000

27.731

1975

Sergipe

1:400.000

21.994

1975

Bahia (1)

1:1.000.000

170.772

1976

Bahia (2)

1:1.000.000

389.179

1977 (v.1) e 1979 (v.2)

1:750.000

120.701

1979

Piauí

1:1.000.000

250.934

1986

Maranhão

1:1.000.000

328.663

1986

ESTADO

Norte de Minas Gerais

1
2
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Margem esquerda do Rio São Francisco.
Margem direita do Rio São Francisco.
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sas. Hoje, o Brasil inteiro está mapeado
apenas na escala 1:250.000, o que significa dizer que 1 cm no mapa representa
2.500 m no campo (https://portaldemapas.
ibge.gov.br/portal.php#mapa220925).
Dando continuidade aos trabalhos
de mapeamento na região NE, a Embrapa Solos por intermédio da equipe sediada em Recife, PE, e em parceria com os
governos estaduais, executou e publicou
os levantamentos de reconhecimento de
média intensidade de solos (1:100.000)
dos estados de Pernambuco (ARAÚJO FILHO et al., 2000) e de Alagoas (SANTOS
et al., 2013), além da zona úmida costeira
de Sergipe (ARAÚJO FILHO et al., 1999)
e de uma parte do estado do Ceará, na
denominada mesorregião do sul cearense
(OLIVEIRA et al., 2012) (http://www.funceme.br/?page_id=2787). Mais recentemente, em 2020, esta equipe foi responsável
pelo mapeamento de solos na escala
1:50.000 da área de influência do canal
das vertentes litorâneas da Paraíba (5.144
km2), que engloba partes do litoral, zona
da mata e agreste do estado (http://geoinfo.cnps.embrapa.br/maps/2079).
Diversos estudos detalhados foram
realizados pela iniciativa privada, sobretudo na região dos Tabuleiros Costeiros
onde estão instaladas usinas de cana-de-açúcar, e na área de atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), contribuindo este último, para a
implantação de perímetros de irrigação
na região NE do Brasil (projetos Senador
Nilo Coelho, Curaçá e Apolônio Sales) e
no norte de Minas Gerais.
Diante da situação de poucos trabalhos de levantamentos de solos e pouco
conhecimento dos solos do Brasil, em 2015
foi constituído um grupo de trabalho coordenado pela Embrapa Solos e composto
por pesquisadores de várias unidades da
Embrapa, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Sociedade

Brasileira de Ciência do Solo (SBCS), do
Serviço Geológico do Brasil (CPRM), da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), da Universidade Federal
do Piauí (UFPI), da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), da Universidade Federal de Lavras (UFLA) e do
MAPA, que formularam o documento base
para a criação do Programa Nacional de
Solos do Brasil (PronaSolos), promulgado
no decreto presidencial nº 9.414 de 19 de
junho de 2018.
Segundo o referido decreto, o PronaSolos tem os seguintes objetivos: I - definir
as áreas prioritárias e a agenda de trabalho para a execução dos levantamentos
de solos em escalas iguais a 1:100.000 ou
mais detalhadas; II - executar os levantamentos de solos e as suas interpretações;
III - estruturar e operacionalizar o sistema
nacional de informação sobre solos, de
acesso público; IV - organizar os dados
obtidos nos levantamentos de solos numa
plataforma; e V - implementar as inovações em levantamento de solos e temas
correlatos.
Atualmente, o programa conta com a
cooperação de mais de 30 instituições públicas e privadas com intuito de engajar a
participação de outros setores da sociedade para cooperação neste desafio gigantesco, que é melhorar a gestão dos solos
do Brasil. A partir do conhecimento mais
aprofundado sobre a distribuição dos solos, o PronaSolos proporcionará aumento
da usabilidade dos dados e informações,
aprimorando a aplicação dos conhecimentos que estarão disponíveis em uma única
plataforma tecnológica. Pelos próximos
30 anos, a meta é mapear os solos de
1,3 milhão de km² do país nos primeiros
dez anos e mais 6,9 milhões de km² até
2048, em escalas que vão de 1:25.000 a
1:100.000.
Com a implementação do PronaSolos, existe a expectativa de uma retomada dos trabalhos de levantamento e ma-
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peamento de solos de modo contínuo e
intensivo, o que vai implicar em formação
de profissionais, despertando o interesse
no tema, assim como uma apropriação
das informações geradas pela sociedade
civil. Ao mesmo tempo, para alcançar os
objetivos do programa será preciso o aprimoramento das técnicas de levantamentos de solos, utilizando novas ferramentas
tecnológicas, como a espectroscopia de
reflectância, para que, aliada à experiência tradicional dos pedólogos brasileiros,
consiga implementar este levantamento e,
quem sabe, estabelecer um monitoramento dos solos brasileiros.

classificação. Dentre as principais possibilidades tecnológicas, destaca-se o uso da
radiometria, sobretudo a espectroscopia
de reflectância por meio de sensores ultraespectrais em laboratório. A espectroscopia de reflectância preconiza a obtenção
de informações a respeito da constituição
de um corpo, neste caso o solo, a partir da
distribuição da energia radiante refletida
deste obtida com o uso de espectrorradiômetros ou espectrômetros (Figura 1).
A utilização da radiação eletromagnética em estudos de solo não é recente,
tendo sido iniciado na década de 1960. No
entanto, a intensificação do seu uso, principalmente para pesquisas científicas, ocorEspectroscopia de reflectância em le- reu a partir dos anos 2000. Atualmente,
vantamentos, mapeamentos e classifi- esta técnica tem recebido destaque pela
cação de solos
rapidez e baixo custo, quando comparaCom a crescente expansão agrícola, da às técnicas de análises convencionais
aliada à preocupação ambiental, entende- (exclui-se aqui a aquisição do equipamen-se como essencial a utilização de tecno- to, algo inerente a realização de diversas
logias alternativas para análises quantitati- análises), além de dispensar o uso de reavas e qualitativas dos solos, principalmente gentes e preparo específico das amostras.
para fins de levantamento, mapeamento e Apesar da sua aceitação na área da Ci-

Figura 1. Interação entre radiação eletromagnética e solo e exemplos de espectros e solos.
Fonte: Os autores.
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ência do Solo, é muito importante explorar
os desafios atuais e perspectivas para que
mais pesquisadores possam fazer uso
desta técnica de forma adequada, explorando ao máximo as suas potencialidades
e respeitando suas limitações.
As faixas espectrais de radiação eletromagnética normalmente aplicadas em
análises de solos correspondem aos comprimentos de onda do visível (Vis: 350 a
700 nm), infravermelho próximo (NIR: 700
a 1100 nm), infravermelho de ondas curtas
(SWIR: 1100 a 2500 nm) e infravermelho
médio (MIR: 2500 a 25000 nm). Os comportamentos espectrais (ou curvas/assinaturas espectrais) de diferentes solos refletem as suas composições física, química,
mineralógica, orgânica e hídrica, permitindo a identificação destas variações com
base em alteração de intensidade de reflectância (albedo) e feições de absorção
específicas dos espectros, possibilitando

a extração de importantes informações do
ponto de vista pedológico. Entretanto, os
principais problemas relacionados à técnica estão na interpretação correta dos
espectros resultantes, no processamento
dos dados de reflectância e na escolha
dos modelos estatísticos para avaliações
qualitativas e, sobretudo, quantitativas no
intuito de obter o melhor desempenho dos
dados gerados.
A aplicação mais frequente de dados
espectrais em avaliações de amostras de
solos está relacionada à modelagem quantitativa de seus atributos físicos, químicos
e, inclusive, alguns biológicos. Tais modelagens são possíveis devido a relações de
primeira ou segunda ordem destes atributos com os espectros de solos. No entanto,
antes de mais nada, é extremamente importante ressaltar que nenhuma predição
terá êxito se for negligenciado um controle de qualidade rigoroso na determinação

Figura 2. Exemplos de comportamentos espectrais de perfis de solos. Fonte: Adaptado de
Terra et al. (2018).

BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2021

29

Opinião

dos atributos de interesse por meio de técnicas convencionais, haja vista que alguns
destes servirão para calibrar modelos de
quantificação (regressões multivariadas)
baseados em dados de reflectância.
Como exemplo de atributos físicos e
químicos importantes para trabalhos de levantamento, classificação e mapeamento
de solos e que têm sido quantificados de
forma eficaz (valores satisfatórios de R2 e
RMSE) com o uso de modelos espectroscópicos pode-se citar: areia, argila, óxido
de ferro, carbono orgânico, carbonatos de
cálcio, teor de sódio, CTC, pH, saturação
por bases e alumínio trocável. Ao serem
comparadas faixas espectrais para quantificação de atributos, estudos tem mostrado
que o MIR apresenta melhor desempenho
sobre o Vis-NIR-SWIR (de 350 a 2500 nm)
(TERRA et al., 2015). No entanto, quando
estas duas faixas espectrais são unidas
(de 350 a 25000 nm), as modelagens tornam-se ainda mais eficazes (KNOX et al.,
2015).
Além do uso de dados de reflectância
para quantificações, publicações recentes
têm mostrado aplicações diretas de espectros de solos para, principalmente, auxiliar
na discriminação e classificação de perfis (Figura 2) (TERRA et al., 2018). Neste
caso, faz-se necessário que as amostras
dos horizontes que compõem o perfil de
solo sejam analisadas e interpretadas, e
que os respectivos espectros sejam conjuntamente modelados com o auxílio de algoritmos de clusterização, como distâncias
taxonômicas (métricas pedológicas), e/ou
ferramentas estatísticas multivariadas, tais
como análise por componentes principais
ou canônica, por exemplo. Isto é possível,
pois a pedogênese induz alterações nos
horizontes de um perfil de solo, diferenciando-os ou não, o que reflete no comportamento espectral das amostras destes
horizontes e, por consequência, no comportamento do perfil do solo. Obviamente
aspectos morfológicos estruturais não podem ser representados através dos dados
30
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espectrais, o que limita a eficiência desta
técnica quando empregada para a distinção de classes de solo de naturezas química e mineralógica semelhantes entre si.
Mapeamentos de solo baseados única e exclusivamente em dados oriundos
de espectroscopia de reflectância, aliados
a técnicas de geoestatística e reconhecimento de padrões (máquinas de aprendizagem), têm sido também uma vertente
de pesquisa explorada ultimamente na
Pedometria. Para isso, fazem-se necessárias estratégias para combinar os espectros em profundidade de um mesmo perfil.
Ao se comparar os resultados obtidos por
este tipo de mapeamento, encontram-se
concordâncias e acurácias razoavelmente
satisfatórias com mapeamentos realizados
de forma convencional para os níveis categóricos de ordem e subordem (VASQUES
et al., 2015). Quando atributos extraídos
de modelos digitais de elevação são também empregados nesta abordagem, os resultados tornam-se ainda melhores.
Dentro do que foi apresentado, pode-se concluir que a espectroscopia de
reflectância é uma excelente ferramenta
complementar que pode ser útil às demais
convencionalmente utilizadas em avaliações pedológicas. Dados oriundos desta
técnica podem ser empregados diretamente com a aplicação do próprio espectro, ou indiretamente através de modelos
espectroscópicos para a quantificação de
atributos, em trabalhos de levantamento,
mapeamento e classificação de solos de
forma a otimizá-los com o aumento de
densidades amostrais sem necessariamente impactar o orçamento dos projetos,
sobre tudo, em regiões carentes de informações sobre os solos como é o caso
do Nordeste brasileiro. Como toda técnica, esta também tem suas limitações, as
quais devem ser entendidas e respeitadas
a fim de explorar ao máximo suas potencialidades, sem impactar os resultados
pretendidos e sem falsas promessas do
que não se pode cumprir.
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S

em dúvida, existe muita
curiosidade em torno da
Pedometria especialmente em vista de sua incrível
aplicabilidade no estudo da distribuição
e gênese do solo. No meio acadêmico,
é comum ouvirmos questionamentos
como: “O que é Pedometria?” “É uma
subárea da Física do Solo ou da Pedologia?” “É o mesmo que estatística espacial?” “Para que serve a Pedometria?”
32
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Estas são dúvidas relevantes e, neste
artigo, tentaremos responder algumas
dessas perguntas e apresentar alguns
aspectos históricos do desenvolvimento
da Pedometria, além de alguns desafios
propostos para o futuro.
O termo Pedometria é uma tradução da expressão em inglês Pedometrics, e sua origem no final dos anos
1980 é atribuída ao Professor Alexander
McBratney (Figura 1), da Universidade

Opinião

de Sydney (WEBSTER, 1994). Esse termo vem da união dos termos de origem
grega pedos e metron, que significam
solo e medição, respectivamente. Surgiu com a proposta principal de associar a Pedologia e estatística espacial,
com o objetivo de proporcionar formas
mais rápidas e baratas de coletar dados a partir da elaboração de planos de
amostragens mais eficientes (MCBRATNEY et al., 2019). É um segmento da ciência que aborda as mesmas questões
que a Pedologia, mas concentra-se em
problemas que podem ser formulados
quantitativamente e podem ser resolvidos com técnicas matemáticas e estatísticas quantitativas. Outra contribuição
importante inclui o estudo de como as
propriedades e os processos do solo variam no espaço e no tempo. Compreender a natureza dessa variação permite
prever o comportamento do solo nestas escalas. Em resumo, Pedometria é
a aplicação de métodos matemáticos e
estatísticos no estudo da distribuição e
formação dos solos.
Pode-se dizer que seu desenvolvimento ocorreu de forma intuitiva e orgâ-

nica. Ela foi impulsionada por pedólogos
em suas buscas por racionalização da
aquisição de dados de solos que pudessem ser associadas a uma estrutura básica, podendo ser utilizada para a classificação de solos (MCBRATNEY et al.,
2019). Curiosamente, os profissionais
que protagonizaram as primeiras predições foram Engenheiros Civis e Militares
(WEBSTER, 1994). Na década de 1950,
estes engenheiros entenderam que o
processo de construção de estradas em
países desconhecidos era muito oneroso. Com isso, perguntaram-se sobre a
possibilidade de predizer especialmente
as características físicas de terrenos de
outros países, estivessem eles em territórios inimigos ou aliados. As informações derivadas dessas predições precisariam ser confiáveis e de baixo custo.
Diante dessa demanda, diferentes
estudos científicos foram realizados a
partir de simulações de predições de locais já conhecidos, provando que essa
capacidade preditiva seria possível. Talvez essa seja a razão pela qual algumas
pessoas tentam enquadrar a Pedometria em uma área específica da Ciência

Figura 1. Professor Alexander McBratney. Fonte: Professor Alexander McBratney.
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do Solo, ou até mesmo da Estatística
Espacial. Porém, seria mais apropriado
dizer que a Pedometria não segue tal
enquadramento, e que seus especialistas estão em algum lugar entre a Ciência do Solo, Matemática e Estatística
Espacial (Figura 2), fazendo deste um
campo multidisciplinar que é utilizado
para mapear solos ao redor do mundo.
No Brasil, considerando os registros de artigos disponíveis na Web of
Science, pode-se afirmar que a Pedometria deu seus primeiros passos nos
anos 2000. Professores de universidades públicas tiveram papel fundamental nesse processo. Dentre os inúmeros
atores que participaram da construção
deste alicerce, podem ser citados os
professores Ricardo Simão Diniz Dalmo-

lin, José Alexandre M. Demattê e José
Marques Júnior, que lideram os grupos
de pesquisa onde se encontram grande
parte dessas contribuições. Contudo, é
preciso destacar que os estudos nesta
temática precisam ser intensificados em
algumas regiões do nosso país, inclusive no Nordeste (Figura 3). Os cientistas
que atuam no Nordeste precisam ficar
atentos para essa necessidade, a fim
de que essa região receba os benefícios
decorrentes da existência de modelos
ajustados para a realidade nordestina.
As pesquisas com Pedometria envolvem a aplicação de várias técnicas,
sensores e métodos capazes de predizer diferentes atributos do solo. A suscetibilidade magnética (χ) pode ser citada
como um exemplo de atributo pedoindi-

Ciência do Solo

Pedometria
Matemática

Estatística
Espacial

Figura 2. Esquema com anéis interconectados mostrando a relação entre diferentes áreas
da ciência com a Pedometria. Fonte: Os autores.
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Centro Oeste
Norte
Sudeste

Nordeste
Escalas Nacional ou Global
Sul

Figura 3. Distribuição percentual de artigos disponíveis na Web of Science sobre Pedometria
no Brasil, separados por região. Pesquisa realizada em 10 de janeiro de 2022. Palavra-chave:
Pedometrics. Fonte: Os autores.

cador de grande potencial preditivo. Geralmente, a χ é utilizada para predizer
alguns óxidos de ferro e alguns atributos
a eles associados, especialmente em
solos derivados de rochas máficas e ultramáficas. Pode-se destacar também a
aplicação de dados espectrais, acessíveis por sensores orbitais, laboratoriais
e de campo, e em diferentes comprimentos de onda, a fim de se estimarem um
número grande de atributos do solo. Seguramente, essa técnica terá um papel
de destaque no Programa Nacional de
Solos do Brasil (PronaSolos). A fluorescência de raios-X (FRX), também possui
papel relevante com várias aplicações. A
FRX tem avançado a capacidade de monitoramento não destrutivo para quantificar rapidamente as propriedades dos
solos, em especial as concentrações de
elementos potencialmente tóxicos e de
elementos terras raras.
O momento atual é de avanço em
trabalhos focados principalmente no ma-

peamento digital de solos (MCBRATNEY
et al., 2019). Este avanço está ocorrendo
de forma rápida e é proporcionado pela
facilidade no acesso a dados digitais sobre solos, associado as novas ferramentas e técnicas em estatística, sistemas
de informação geográficas e “machine
learning”. Porém, o futuro é igualmente
desafiador como foi durante sua origem.
Em 2021, Alexandre Wadoux e colaboradores elencaram dez desafios para o
futuro da Pedometria (WADOUX et al.,
2021). São eles:
1. Podemos produzir modelos
quantitativos para processos de formação do solo na paisagem de curto e longo prazo, que sejam capazes de predizer a variabilidade espaço-temporal das
propriedades do solo?
2. Podemos desenvolver uma classificação de solos global, quantitativa e
numérica, que unifique os sistemas já
existentes, e habilite a transferência entre eles?
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3. Em quais caminhos podemos é vasto e precisa ser olhado com o caridirecionar os dados e os modelos para nho que ele merece, especialmente por
aprender sobre processos de formação cientistas já reconhecidos no cenário
científico nacional e internacional, que
de solos?
4. Podemos medir propriedades do preferem seguir no caminho do tradiciosolo de forma mais eficiente?
nalismo da ciência.
5. Podemos desenvolver técnicas
Os pesquisadores que atuam no
viáveis para predizer características do Nordeste brasileiro, especialistas em
solo em escalas apropriadas para mo- Pedometria, devem seguir motivados e
delagem e tomadas de decisões, por sem se esquecer que existem demanobservações em escalas crescentes e das por modelos em diferentes contexdecrescentes, em 3D no espaço e no tos, fora do que é tradicionalmente feito
tempo?
(ex.: em solos arenosos, solos coesos,
6. Podemos incorporar conheci- solos alagados, etc.), mesmo sabendo
mento de Pedologia mecanicista no ma- que essa não é uma tarefa fácil. E os
peamento digital de solos?
estudantes de graduação e pós-gradua7. Como reconhecer, quantificar e ção podem olhar para o tema como uma
mapear funcionalidades do solo?
linha interessante e que está longe de
8. Podemos encontrar meios de co- ser saturada em termos da quantidade
nectar a pedodiversidade com a biologia de profissionais, sejam estes interesdo solo e traduzir essas conexões em sados em atuar no cenário acadêmico
uso e em práticas de manejo relevan- ou empresarial, público ou privado. A
tes?
Pedometria continuará seguindo como
9. Podemos encontrar meios de ex- essencial para o avanço do estudo de
pressar a incerteza de predições de pro- solos no Brasil e no Mundo.
priedades do solo ou enquadrar classes
que são importantes para a comunidade
interessada nessas predições?
10. Como quantificar a contribuição
do solo para serviços ecossistêmicos
McBRATNEY, A.; GRUIJTER, J.;
com uma estrutura que permita o maneBRYCE, A. Pedometrics timeline.
jo local e regional do solo?
Geoderma Amsterdan v. 338, p.568Como se pode observar apesar
575, 2019.
dos notórios avanços, muitos questionaWADOUX, A. M. J. -C.; HEUVELINK,
mentos ainda precisam ser respondidos.
G. B. M.; LARK, R. M.; LAGACHEAlguns deles permanecem remanescenRIE, P.; BOUMA, J.; MULDER, V. L.;
tes desde a origem da Pedometria, esLIBOHOVA, Z.; YANG, L.; McBRATpecialmente aqueles que envolvem as
NEY, A. Ten challenges for the future
incertezas dos modelos empíricos ou
of pedometrics. Geoderma. Amstermecanicistas utilizados. Se destacam
dan, v.401, 115155, 2021.
também aqueles desafios que estão direcionados ao entendimento da funcioWEBSTER, R. The development of
nalidade do solo e ao usuário dessas
pedometrics. Geoderma. Amsterdan,
informações geradas por pesquisas na
v.62, p.1-15. 1994.
área. Em outras palavras, o campo para
perguntas científicas dentro deste tema
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O

Nordeste do Brasil tem
sido caracterizado, dentre
outros aspectos, por sua
diversidade edafoclimática.
É natural se identificar ao longo de uma
paisagem a presença de solos bastante
velhos e intemperizados, como os Latossolos e Argissolos, em proximidade com
solos bastante jovens, a exemplo dos Neossolos Quatzarênicos e Flúvicos. Essa
diversidade nos solos resulta da intensida38
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de dos fatores e processos pedogenéticos
que condicionam atributos físicos, químicos e mineralógicos específicos para cada
uma das ordens e classes de solos preconizadas no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos.
Devido a condição climática de semiaridez no Nordeste brasileiro, a menor
precipitação pluvial nas áreas de Cerrado,
quando comparada às demais áreas sob
Cerrado no Brasil e, limitações hídricas às
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Figura 1. Preparo convencional do solo. Foto: João Carlos Medeiros .

culturas nas áreas de Tabuleiro Costeiro
em decorrência da menor expansão do sistema radicular das culturas, principalmente nos Latossolos e Argissolos com caráter
coeso, estudos sobre qualidade física do
solo em função das práticas de manejo e
uso do solo assumem extrema importância quando se busca a sustentabilidade
dos sistemas de produção agropecuária e
florestal. Neste artigo, serão feitas considerações sobre o estado da arte, desafios,
avanços e perspectivas sobre os estudos
de física do solo no Nordeste do Brasil.
A qualidade do solo ou “saúde do
solo” é um conceito moderno que expressa a capacidade do solo em proporcionar
condições adequadas necessárias à produtividade agrícola, e está relacionada
com os atributos físicos, químicos e biológicos do solo. A saúde do solo é altamente
dependente do uso e manejo empregado
ao mesmo, além de ser influenciada pelas
condições edafoclimáticas da região.
Pode-se destacar que os estudos
recentes desenvolvidos no Nordeste brasileiro sobre física do solo têm abordado
a influência de sistemas de manejo sobre
atributos físicos do solo: estrutura, porosidade, resistência mecânica e conteúdo

de água. Tal direcionamento visa atender
uma demanda por respostas relacionadas
ao uso do solo nas fronteiras agrícolas, especialmente na região MATOPIBA, a qual
traz consigo os problemas relacionados
à física do solo, como a degradação da
estrutura pela compactação do solo. Vale
destacar também o incentivo crescente
à agricultura conservacionista, como o
plantio direto e sistemas integrados, por
exemplo, integração lavoura-pecuária ou
integração lavoura-pecuária-floresta, que
também tem se expandido na região Nordeste. O uso crescente desses sistemas
tem sido foco de muitos pesquisadores a
fim de avaliar a qualidade física do solo,
especialmente com relação à modificação
da estrutura e armazenamento de água no
solo.
Quando se trata da estrutura do solo,
deve se destacar os agregados do solo,
que são as unidades estruturais, formadas
por aglutinação de partículas primárias
(areia, silte e argila), ligadas por agentes
cimentantes que podem ser abióticos, relacionados com os óxidos e hidróxidos,
abundante em solos intemperizados e, bióticos, provenientes da decomposição de
restos de vegetais e animais. Os procesBOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2021
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sos de formação dos agregados do solo
diminuem com as operações de preparo
(aração e/ou gradagem), e são estimulados pela atividade biológica no solo. Esta
última é a principal responsável pela formação dos agregados em solos com baixos teores de argila. A estrutura do solo,
juntamente com a granulometria, determina a distribuição e o tamanho dos poros,
isto é, a “arquitetura dos poros do solo”,
onde ocorrem os principais processos que
afetam as condições de desenvolvimento
das plantas.
A porosidade do solo tem relação
com atributos que influenciam diretamente
o desenvolvimento das plantas. Entre eles,
podem-se citar as trocas gasosas e a infiltração de água no solo, que ocorrem nos
poros de maior diâmetro (bioporos e macroporos); e a retenção e disponibilidade
de água (solução nutritiva) para as plantas, que ocorrem nos poros de diâmetro
médio (meso e microporos). Além disso, é
possível afirmar que é na porosidade que
ocorre toda a atividade biológica e os processos de trocas que ocorrem no perfil do
solo. De maneira geral, o espaço poroso é
alterado pela forma e intensidade de uso
do solo. Nos sistemas agrícolas, esta alteração é causada pelo revolvimento mecânico ocasionado durante o preparo do

solo, e, também pelo tráfego de máquinas
nas operações agrícolas e pisoteio animal
nos sistemas integrados com produção
animal em pastejo.
Desafios
Um dos grandes desafios da agricultura moderna está em minimizar os efeitos
da compactação do solo. Entre os efeitos
negativos, destacam-se: redução da infiltração de água no perfil do solo e a disponibilidade de água para as plantas; aumento
dos processos erosivos e consequentemente, perdas de solo, água, matéria orgânica e nutrientes; redução do desenvolvimento das raízes em profundidade e das
trocas gasosas (saída do CO2 e entrada
do O2), o que acarreta aparecimento de
doenças de solo com maior ocorrência em
ambientes anaeróbicos. Todas estas alterações afetam a dinâmica dos nutrientes e
a relação solo-água-planta, que acarretará
impactos negativos no desenvolvimento e
produtividade dos cultivos.
Com o avanço e a modernização da
agricultura no Nordeste, sistemas intensivos de produção, máquinas agrícolas
maiores e mais pesadas, muitas demandas têm surgido para pesquisa na área de
física do solo. Os estudos têm sido desenvolvidos com o objetivo de auxiliar na de-

Figura 2. Coleta de amostras indeformadas de solo. Foto: João Carlos Medeiros.
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Figura 3. Amostras indeformadas para determinação das propriedades físicas do solo. Foto:
João Carlos Medeiros.

finição das melhores práticas de manejo
agricultores;
do solo, visando altas produtividades, re• Desenvolver equipamentos de fácil
dução do custo de produção, preservação
utilização para as coletas de amostras
dos recursos naturais e sustentabilidade
de solo mantendo a estrutura preservados sistemas de produção.
da;
De forma sintetizada são listados os
• Estimular a indústria (inciativa privaprincipais desafios para a área de física do
da), a empreender no ramo de equisolo no Nordeste do Brasil:
pamentos que auxiliem nas coletas de
• Divulgar os laboratórios sediados no
amostras de solo;
Nordeste aptos para realização e inter• Treinamento de técnicos e estudantes
pretação de análises física do solo;
para avaliação da qualidade física do
• Desenvolver protocolos para coletas
solo;
de amostras de solo e determinações
• Divulgar os procedimentos de prátique propiciem avaliação da qualidade
cas de manejo que melhoram e mantefísica do solo com foco nos atributos
nham a qualidade física do solo;
que interferem diretamente no desen• Incentivar estudantes de graduação
volvimento das plantas;
e pós-graduação a realizarem estudos
• Estabelecer índices possíveis de seem física do solo.
rem determinados em laboratório de
rotina e que sejam de fácil interpreta- Avanços
ção e entendimento pelos técnicos e
Temos observado nos últimos anos
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um crescente interesse da sociedade
sobre as questões ambientais, principalmente, a respeito da qualidade do solo
em sistemas de produção agrícola e sua
influência na preservação ambiental e mudanças climáticas. Para pontuar sobre os
avanços relativos à física do solo no Nordeste, necessitamos situar onde nos encontramos. Ainda hoje, observa-se que
grande parte dos agricultores e técnicos
entende a física do solo como sinônimo
de análise granulométrica, informada nos
laudos das análises de rotina da fertilidade
do solo, em alguns casos somente com os

teores de argila. Além disso, para algumas
áreas da ciência do solo, a física do solo
continua sendo expressa pela densidade,
permeabilidade, resistência mecânica, porosidade e quantidade de água no solo.
Em contrapartida, observou-se nas
últimas décadas grande evolução nos
conceitos relacionados à qualidade física
do solo, por exemplo, os estudos que definiram os atributos do solo que influenciam
diretamente o desenvolvimento das plantas, visando a sustentabilidade dos sistemas de produção agrícolas. Entre os indicadores de qualidade física do solo mais

Figura 4. Operações de colheita de grãos. Foto: Janderson de Jesus Lacerda.
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Figura 5. . Estudo dos processos ligados ao conteúdo e movimento de água no solo. Foto: João Carlos Medeiros.

conhecidos estão: grau de compactação
(densidade relativa); intervalo hídrico ótimo (IHO); índice “S”, que está relacionado à inclinação da reta tangente ao ponto
de inflexão da curva de retenção da água
no solo; indicador visual de avaliação da
estrutura do solo (VES, do Inglês, “Visual evaluation structural”) entre outros. Em
nível de pesquisa, observa-se o emprego
desses indicadores em diversos estudos
relacionados à física do solo na região
Nordeste.
Perspectivas
A física do solo, por natureza, é uma
área predominantemente quantitativa,
classificando-se como uma ciência exata, que apesar de englobar características
qualitativas do solo, como descrição, coloração, consistência, organização etc., é
uma ciência intimamente ligada a outros
temas, como por exemplo, o manejo e a
conservação do solo e da água. Para tanto, faz-se necessário, responder aos avanços tecnológicos que ocorrem nos siste-

mas agrícolas; com isso, destacamos o
uso de ferramentas que auxiliam neste
processo de validação das práticas de
manejo do solo (Figuras 1 a 5).
A modelagem matemática é uma
ferramenta que possui importância destacada para a física do solo. Cada vez mais,
precisamos incluir a modelagem em análises de qualidade do solo. Os modelos
matemáticos, quando adequadamente
calibrados com auxílio da experimentação, podem nos explicar importantes
fenômenos e processos relacionados à
relação solo-planta-atmosfera. Portanto,
na física do solo, necessitamos de experimentação e da modelagem; o uso em
conjunto dessas técnicas torna a obtenção dos resultados das pesquisas em física do solo menos onerosa e rápida. Os
modelos, equações e leis que regem o
movimento da água, do calor e dos gases
no solo e sua interação com as plantas e
com a atmosfera são características do
solo que já podem ser modeladas.
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O

solo é um recurso primário
para a agricultura, pois fornece sustentação, água e
nutrientes para o bom desenvolvimento das plantas e, consequentemente, para a produtividade e rentabilidade das lavouras. Notoriamente, os solos
possuem grande variabilidade espacial
quanto aos seus atributos químicos, físicos
e biológicos, que precisam ser previamente conhecidos e avaliados para nortear as
práticas de cultivo e manejo nos diferentes
sistemas de produção.
No Nordeste do Brasil os solos apresentam uma grande heterogeneidade no
que diz respeito aos atributos indicadores
de sua qualidade química. Dentre os fatores que contribuem para essa diversidade
destacam-se processos de gênese de solos, condições de temperatura e precipitação pluviométrica, irrigação inadequada,
atividades minerárias, práticas de manejo e de uso. A atuação desses fatores, de
forma isolada ou integrada, contribui para
causar impactos que limitam o potencial
produtivos dos solos. Com isso, o monitoramento da qualidade química dos solos
constitui ferramenta de fundamental importância para tomada de decisões corretivas
e de melhoria dos solos.
Nas áreas sob exploração agropecuária e florestal, a análise de solo é a ferramenta básica para diagnosticar as limitações e potencialidades quanto a fertilidade
do solo, uma vez que avalia a disponibilidade dos nutrientes de plantas, bem como
a presença de elementos tóxicos que podem ser fatores limitantes a produção vegetal. Dessa forma, produtores e técnicos
têm na análise de solo um recurso prático,
preciso e de baixo custo para tomada de
decisões assertivas em relação ao manejo nutricional dos cultivos agrícolas, pois
a partir do seu laudo pode-se recomendar
doses corretas de corretivos e fertilizantes
que irão aumentar a produtividade das culturas e reduzir custos econômicos e riscos
de danos ambientais.
Os solos do Nordeste brasileiro, em

geral, apresentam baixa fertilidade natural,
sobretudo, em áreas do bioma Cerrado e
do ecótono Cerrado-Caatinga, em que predominam solos com acidez elevada, teores
tóxicos de alumínio e baixa disponibilidade
de nutrientes para as plantas. Estes solos estão normalmente localizados nas áreas mais
úmidas do Nordeste, sendo os Latossolos e
Argissolos, os solos de maior expressividade geográfica. Embora nas áreas de menor
precipitação pluviométrica, os solos possam
apresentar uma maior disponibilidade de nutrientes, a exemplo do cálcio e magnésio, os
mesmos possuem limitações de fertilidade,
principalmente no que diz respeito ao nitrogênio e fósforo, nutrientes essenciais ao aumento da produtividade das culturas.
Em muitos casos, a implantação de lavouras sobre os solos mais pobres em nutrientes só é possível com significativas aplicações de corretivos e adubação. De acordo
com o último censo agropecuário (IBGE,
2017), dos 2,3 milhões de estabelecimentos
rurais no Nordeste, 96,3% não realizaram a
correção da acidez do solo e 69,4% não fizeram adubação (Figura 1). Estas informações
são alarmantes e sugerem que altas produtividades podem não estar sendo alcançadas
pela falta da realização do básico na construção e manejo da fertilidade dos solos nordestinos. A alta porcentagem de estabelecimentos que não realizam a correção da acidez é
incompreensível, e constitui um contrassenso até certo ponto, dado que o Brasil possui
expressivas reservas e produção de calcário
agrícola bem distribuídas em quase todos os
seus estados.
Apesar da falta de dados oficiais sobre
o uso da análise de solo nas propriedades
rurais brasileiras, mas considerando que ela
necessariamente deve preceder as práticas
de correção e adubação, podemos deduzir
um cenário similar ou mais crítico ao das informações observadas acima. Dessa maneira, procuramos analisar no presente artigo
alguns fatores dentro e fora da porteira que
tem contribuído para a baixa adesão da análise de solo, ao tempo que refletimos sobre
ações que podem difundir a sua importância
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e benefícios para agricultores e técnicos.
Produtor rural
A agricultura brasileira é uma das maiores exportadoras de alimentos no mundo,
entretanto, importa 85% dos fertilizantes utilizados em suas lavouras. Nas últimas safras, em virtude do cenário instável do País
e do mundo, observou-se os preços dos fertilizantes dobrar, além da eminente ameaça
da escassez de algumas fontes, a exemplo
dos adubos nitrogenados. Dentro da porteira,
esse contexto de insegurança nacional quanto aos fertilizantes, requer que produtores reflitam sobre a gestão da fertilidade do solo,
buscando otimizar ao máximo a aplicação de
insumos para conter os custos de produção
e manter a rentabilidade dos seus negócios.
O planejamento para construção da
fertilidade do solo passa, necessariamente,
pela básica realização da análise de solo. No
entanto, tem-se demonstrado ser uma ferramenta bastante negligenciada ou subutilizada por grande parte dos produtores rurais,
especialmente os de menores níveis tecno-

lógicos, onde sua realização, por vezes, se
limita a cumprir pré-requisitos para obtenção de crédito rural. Além disso, há uma
cultura de recomendações generalistas e
padronizadas, baseadas em análises de
anos anteriores ou repassadas de produtor a produtor, sem levar em considerações
as atuais e reais necessidades de cada
agrossistema e, consequentemente, incorrem em aplicações de doses insuficientes
ou excessivas de corretivos e fertilizantes.
Capacitação e assessoramento técnico são pontos chaves para a transformação deste cenário. Contudo, para além de
compreender a importância e benefícios
da análise de solo como instrumento diagnóstico e orientador, os produtores precisam encarar a construção da fertilidade do
solo como um investimento na formação
de uma poupança de nutrientes. Assim,
criando um ambiente de produção favorável ao desenvolvimento das plantas, mais
resiliente as intempéries climáticas e com
margem de segurança em épocas de insumos mais caros e/ou escassos. Essa mu-

Não fez correção
Não fez adubação

Figura 1. Porcentagem de estabelecimentos agropecuários do Nordeste brasileiro que não
realizaram correção da acidez e adubação do solo, no período de outubro – dezembro de
2017. Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, adaptado pelos autores.
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Estrutura laboratorial para análise de
solo
A disponibilidade e facilidade de
acesso a laboratórios que prestam o serviço de análise de solo é um fator que pode
contribuir para sua maior adesão entre os
produtores, uma vez que a proximidade
entre o laboratório e a propriedade podem
favorecer a logística, com redução de tempo e custos para o envio das amostras. No
Boletim Informativo nº 1 de 2020 do NRNE/
SBCS – “A ciência do solo à serviço do
Nordeste” – foi levantado a infraestrutura
laboratorial disponível para realização de
análise de solo no Nordeste, onde notou-se uma grande disparidade no quantitativo por estado. Todavia, levando em conta
as demandas atuais, alguns estados consideram-se bem atendidos e com capacidade para aumento no número de análise
de solo realizadas anualmente, a exemplo
da Bahia e Sergipe, e outros com necessidade de uma expansão da sua rede de
laboratórios, como o Piauí e Ceará.
Mais da metade dos laboratórios de
solos presentes no Nordeste são de instituições públicas de ensino e pesquisa,
sendo alguns exclusivos para atender as
demandas acadêmicas, não prestando
serviço ao público em geral. Isto sugere
ser uma área em aberto para maior atuação do setor privado, tanto na implantação
de laboratórios em regiões estratégicas
de produção, como na abertura de empresas voltadas a prestação de consultoria e
assessoramento na área de fertilidade do
solo e nutrição de plantas, ofertando serviços de qualidade desde a coleta do solo
à recomendação de calagem e adubação.
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dança de paradigma, faz parte de uma visão estratégica e empresarial que deve ser
lançada sobre os estabelecimentos agropecuários, evitando que o potencial produtivo das culturas seja limitado pela falta do
manejo adequado da fertilidade do solo e
nutrição das plantas (Figura 2).

Espera-se que a maior exploração pelo setor
privado deste mercado, adicione elementos
como a publicidade e marketing na difusão
da análise de solo, que poderá estimular o
seu uso pelos agricultores.
A qualidade analítica do laboratório
deve ser um aspecto primordial na escolha
para realização da análise de solo. Nesse
sentido, faz-se necessário aumentar o número de laboratórios que participam de programas de qualidades no Nordeste, como exemplo o Programa de Análise de Qualidade dos
Laboratórios de Fertilidade (PAQLF) da Embrapa, garantindo o repasse de resultados
confiáveis ao produtor para orientar seus investimentos na construção da fertilidade do
solo.
Universidade e Instituições de Pesquisa
As Universidades e Instituições de Pesquisa desempenham papel essencial na produção de conhecimentos científicos, tecnologias e recursos humanos para a sociedade.
Porém, em algumas situações, as ferramentas e tecnologias geradas não alcançam sua
efetiva aplicabilidade a campo, pois temas
como a análise de solo, que se julga de caráter elementar, ainda é pouco empregada pelos produtores. Vale ressaltar, que muito já se
é feito por estas Instituições nos âmbitos do
ensino, pesquisa e extensão nesta área, porém, este contexto nos mostra a necessidade
de retomarmos o debate para ampliarmos a
disseminação e democratização de informações quanto a fertilidade do solo.
Ações regionais e locais podem ser fomentadas para a difusão da importância da
análise de solo, tais como: (a) campanhas
publicitárias educativas através das principais mídias sociais, como lives e podcasts;
(b) projetos de extensão e dias de campo
itinerantes que forneça in loco treinamento
sobre a temática aos produtores rurais; (c)
cursos de formação inicial e continuada para
técnicos, visando a capacitação e atualização de conhecimentos sobre química e fertilidade do solo, com ênfase na análise de solo
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Figura 2. A análise de solo é a premissa básica para o conhecimento dos nutrientes que podem limitar o alcance de
altas produtividades das lavouras, mesmo que todos os outros elementos ou fatores estejam presentes, conforme a
Lei do Mínimo (Justus von Liebig). Fonte: Adaptado pelos autores: www.fb.com/Eng.Agron.

e informações locais de recomendação de técnicos do Nordeste brasileiro atentem-se para o uso da análise de solo como
calagem e adubação.
ferramenta essencial para a construção e
Assistência Técnica e Extensão Rural manejo da fertilidade do solo. Visto que a
(ATER)
utilização de informações precisas e atuais
A agricultura familiar encontra maio- das condições químicas do solo, norteares dificuldades para acesso a tecnologias rão boas práticas de correção, adubação e
e recursos produtivos para seus empreen- nutrição das lavouras, contribuindo para o
dimentos. A organização dos agricultores alcance de maiores produtividades e otimifamiliares em cooperativas e associações zação do uso de insumos
é uma estratégia para viabilizar aquisição
de serviços de análise de solo e, em especial, corretivos e fertilizantes, uma vez que,
em geral, trata-se de pequenas propriedaBoletim Informativo do Núcleo Regional
des. Para isso é imprescindível uma efetiNordeste da Sociedade Brasileira de Civa atuação dos órgãos estaduais de ATER
ência do Solo - vol. 4 n. 1 (jan./ jun. 2020),
em parceria com as Instituições de Ensino
33p. Disponível em: <http://www.sbcs-nre Pesquisa e demais organizações governe.org.br/anexos/Boletim_Informativo_
namentais e não governamentais, para
NRNE_SBCS_v.4,_n__.1__2020_1.pdf>.
disponibilização de capacitação, serviços e
Acesso em: jan 2022.
tecnologias que respondam as demandas
da agricultura familiar quanto a fertilidade
IBGE. Censo Agropecuário 2017: Redo solo.
sultados Definitivos (2019). Disponível
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DIVISÃO 3: USO E MANEJO DO SOLO
COMISSÃO 3.2 – CORRETIVOS E FERTILIZANTES
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O

desenvolvimento da civilização é acompanhado pela
exploração agrícola, sendo
relatado em livros e artigos
que apresentam os avanços da agricultura e seu papel em manter a segurança
alimentar do mundo. O Nordeste (NE) brasileiro possui traços distintos de exploração agrícola, existem extensas áreas produtoras basicamente com monoculturas e
50
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áreas pequenas com produtores familiares,
sendo esses de grande importância para a
agricultura do Brasil e a maior parte se concentra na região. As áreas do primeiro grupo têm maior disponibilidade de insumos
como corretivos e fertilizantes já que possuem maior capacidade de investimento,
enquanto para os produtores familiares, o
uso de corretivos e fertilizantes minerais ou
sintéticos é mais restrito pelas limitações

Opinião

econômicas. Na agricultura familiar é maior evoluindo com o passar do tempo e novos
o uso dos insumos orgânicos, aproveitando compostos químicos passaram a ser deos resíduos que são produzidos no próprio senvolvidos e utilizados na agricultura, forlocal, porém, existe uma tendência de in- talecendo desta forma a indústria e o mercorporação de manejo com insumos tradi- cado de fertilizantes no Brasil e no mundo.
cionais (corretivos e fertilizantes) em seus Atualmente, o Brasil é uma das grandes
cultivos por conta da evolução que vem so- potências na produção agrícola, e um dos
frendo a agricultura (análise de solos, assis- maiores consumidores de fertilizantes e
tência técnica, etc.) pensando em maiores corretivos.
Os estudos mais recentes com improdutividades.
Os fertilizantes possuem um papel pactos positivos na agricultura têm sido refundamental para o crescimento da produ- alizados com fertilizante multinutriente com
ção agrícola e seus tipos se diversificaram baixa concentração de K (ex.: Brasília, culcom o tempo. Nos primeiros relatos sobre turas diversas), organominerais peletizados
os estudos da nutrição de plantas se des- (ex.: Minas Gerais, Cana-de-açúcar), fertilitacam o uso de cinzas, resíduos vegetais e zação N-mineral e orgânica na preservação
estercos de diversos animais usados como de M.O (ex.: Rio Grande do Sul, Aveia prefonte de nutrientes para melhorar a fertilida- ta e Milho), fosfogesso em solo ácidos (ex.:
de do solo. Com o avanço de novas técni- Paraná, Soja e Trigo), fertilizante fosfatado
cas da adubação orgânica que se espalhou em adubação corretiva (ex.: Goiás, Canapelos continentes na idade média como re- -de-açúcar), adubação N-orgânica (ex.: Milatado em diversos estudos de Justus Von nas Gerais, Crotalaria juncea), fertilização
Liebig em 1842, foi observado que a nutri- com silício (ex.: São Paulo, Sorgo), uso de
ção das plantas era realizada por meio de micronutrientes (ex.: Santa Catarina) e, ferelementos minerais, descoberta que favo- tilização com águas salinas (ex.: Paraíba,
receu a susbtituição da adubação orgânica Pinha) (BACCA et al., 2020; BESEN et al.,
por fertilizantes minerais.
2021 FACHINI et al., 2021; MOREIRA et al.
Os estudos sobre fertilizantes foram 2021; De OLIVEIRA et al., 2021; MUMBA-

Figura 1. Área de produção orgânica, Serra de Ibiapaba, CE. Fonte: Maria Eugenia Ortiz Escobar.
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CH et al., 2021; Da SILVA et al., 2022; REIN
et al., 2022; GUEDES et al., 2022).
Apesar dos benefícios proporcionados por fertilizantes e corretivos, seu uso
ainda não é generalizado. Alguns solos do
NE além de apresentar baixa fertilidade,
sofrem algum problema de degradação e
ou desequilibrio de nutrientes, além da sazonalidade e intermitência de chuvas que
aliadas a uma alta taxa de evaporação, contribuem para perda excessiva de água em
grande parte do ano, diminuindo a disponibilidade de nutrientes. Desta forma, diversas pesquisas devem ser estimuladas para
que o campo nessas áreas possa avançar
e ter novas pespectivas para o uso correto de fertilizantes e corretivos, aproveitando a expressiva modernização da nutrição
vegetal em relação ao desenvolvimento
de fertilizantes especiais com novos ingredientes promotores de bioatividade, e que
auxiliam na maior eficiência dos processos
metabólicos da planta e que permitem o
aumento da absorção dos fertilizantes foliares e proporcionam à planta expressar seu
máximo potencial genético. Além dos fertilizantes especiais, as indústrias de insumos

agrícolas avançam na comercialização no
mercado brasileiro de fertilizantes orgânicos, organominerais e os biofertilizantes.
Esse último pode ser considerado uma boa
alternativa para nutrição das plantas e para
o desenvolvimento da agricultura orgânica, pois contém agentes orgânicos que influenciam no desenvolvimento das plantas,
aumentando a produtividade das culturas
devido seu valor hormonal ou estimulante,
e não possuem compostos tóxicos na sua
composição (Figura 1).
A agricultura de precisão é outra opção que deve ser considerada junto com o
uso de fertilizantes e corretivos. Nas regiões de plantio de algodão, em Cristalinas,
GO e cultivo de uva em Petrolina, PE já
fazem uso dessa tecnologia que se baseia
na amostragem do solo em alta densidade, aliada ao uso de máquinas gerenciadas
por GPS, que permite que as adubadoras
realizem a aplicação de insumos no solo
conforme a necessidade de cada talhão, ou
seja, oferece oportunidades de minimizar o
consumo de insumos, especialmente por
não demandar aplicação onde os teores de
nutrientes já são suficientes, influenciando

Figura 2. Área preparada para cultura de algodão, Tabuleiro do Norte, CE. Fonte: Maria Eugenia
Ortiz Escobar.
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na produtividade e tendo um menor impacto ambiental (Figura 2).
Apesar dos diversos avanços e pespectivas apresentados, o Brasil é extremamente dependente da importação de
fertilizantes, o que deixa o agronegócio
brasileiro muito susceptível a crises internacionais. Assim, se espera que com a
instituição de um grupo de trabalho interministerial responsável pela elaboração do
Plano Nacional de Fertilizantes, em marcha
desde 2021, seja atendido o objetivo principal que é diminuir a dependência externa e

ampliar a competitividade do agronegócio
brasileiro no mercado internacional através
de orientações sobre otimização do uso de
fertilizantes, estimulando pesquisas sobre novas tecnologias de nutrição vegetal,
para reduzir a participação dos fertilizantes
tradicionais, realizando o mapeamento de
áreas a serem exploradas, proporcionando a desburocratização nos processos de
licenciamento para exploração de minas,
incentivos fiscais e tributários a fabricantes
de fertilizantes no país.
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Desafios, estado da arte, histórico, demanda crescente da população, levou
algumas áreas de produção agrícola a deavanços e perspectivas
gradação ambiental. Destas, merece destaque a produção de algodão na região
Histórico
roduzir alimentos fibras e do Mar de Aral, na Ásia Central, que se
bioenergia para atender às transformou em um dos maiores desasdemandas da população tres ambientais ocasionados pelo manejo
sempre foi um grande de- inadequado dos recursos naturais. Outra
safio ao longo da história humana. Algu- degradação de caráter antrópica que memas civilizações conseguiram atingir seu rece destaque, ocorreu nos Estados Uniapogeu quando conseguiram atender as dos, com a ocupação das Planícies Altas,
demandas de sua população e gerar um onde a vegetação natural era adaptada
excedente.
às longas estiagens e ao clima seco, que
A busca incansável para atender a mantinha o equilíbrio e evitava a degrada-

P
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ção do solo. A partir dos anos 1920, estas áreas foram incorporadas no sistema
produtivo americano com a liberação de
títulos das terras e as políticas de incentivos para produção de trigo, milho, cevada
e outras culturas. Este período também
marca o processo da mecanização agrícola por tratores a combustão, o que possibilitou o manejo com grades aradoras.
O manejo inadequado estes ambientes
não demorou a produzir efeitos negativos.
Com a terra descoberta e ocorrência de
estiagem na região, teve início um processo erosivo intenso que foi denominado de
“Dust Bowl”, com tempestades de areia
que duraram aproximadamente dez anos,
causando sérios danos socioeconômicos
e ambientais na região. Este acontecimento esta narrado no livro “As vinhas da Ira”,
do escritor norte-americano John Steinbeck, publicado em 1939.
Os danos causados por este fenômeno trouxeram lições importantes, como
a de que se fazia necessário desenvolver
conhecimentos relacionados ao manejo
e a conservação dos recursos naturais.
Como resultado foram criados os primeiros centros de estudos e pesquisas voltados a desenvolver práticas agrícolas que
permitissem a exploração das áreas sem
levar à sua degradação.
No Brasil, a modernização da agricultura foi mais tardia. Até a década de
1960, nossa produção agrícola estava no
sistema semelhante ao colonial, baseada
nas culturas de subsistência, e explorada
com a força de trabalho braçal e tração
animal. Eram raras as propriedades que
já utilizavam máquinas agrícolas a combustão interna, sendo restritas a determinadas áreas, devido à baixa fertilidade
natural dos solos e a acidez elevada. Este
sistema de cultivo ainda não atingia em
sua plenitude a Agricultura 2.0, que se caracterizava pela utilização de maquinas e

produtos químicos, e exploração de grandes áreas.
A partir deste período, teve inicio no
Brasil um processo de modernização das
práticas de produção agrícola. Este, era
fundamento na utilização de sementes geneticamente melhoradas, controle de pragas e doenças utilizando-se agroquímicos,
correção do solo através da utilização de
calcário, correção da fertilidade com adubos sintéticos, uso de irrigação e mecanização agrícola. Com este pacote não importava a ordem de solo, todas as Ordens
(no Brasil existem 13 Ordens de solos no
primeiro nível categórico no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos) de solos
apresentavam potenciais de exploração
agrícola. Neste modelo, não foi levado em
consideração o grau de intemperismo dos
solos brasileiros. Com a intensificação do
manejo das áreas, fundamentadas nestas cinco matrizes, começaram a surgir os
efeitos negativos sobre os atributos físicos
do solo, que passaram a contribuir com a
degradação, e se refletiu no aumento das
taxas de erosão hídrica. O aumento das
taxas de erosão nas áreas de produção
agrícola, se deu em função da desagregação mecânica ocasionada pelos implementos de preparo e pela energia cinética
da gota de chuva sobre o solo descoberto
(BERTOL et al., 2014).
Os processos erosivos representavam um sério problema para o desenvolvimento da agricultura que estava em
expansão no país, principalmente com
a politica governamental de abertura de
nova fronteiras agrícolas em especial nas
Regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil.
Era preciso combater este problema e foram introduzidas no Brasil as práticas conservacionistas de caráter mecânico, ou
seja, os terraços agrícolas. As praticas de
Manejo e Conservação do Solo e da Água
no Brasil basicamente tiveram inicio com o
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sistema de Terraceamento, associados às
curvas de nível e plantio em contorno.
Ainda dentro da Agricultura 2.0, outro fato interessante relacionado ao Manejo e Conservação do Solo e da Água foi
a introdução do sistema de manejo que
reduziu o preparo mecânico do solo, denominado de Sistema de Plantio Direto
(SPD) ou também denominado de Sistema de Semeadura Direta (SSD). Este sistema inicialmente foi introduzido nas áreas
de plantio de grãos nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.
Na década de 1990, com os avanços dos sistemas computacionais e de
automação de sistemas, estes começam
a serem inseridos na agricultura, principalmente de grãos, que introduz a coleta de
dados de produção visando melhorar os
índices de produtividade no campo, para
auxiliar na tomada de decisão dos manejos empregados. Este ciclo durou até o
ano de 2010, quando teve início a agricultura 4.0, que marca a introdução dos sistemas de otimização integrada da produção agrícola. Alguns autores definem esta
etapa como uma revolução digital dentro
do sistema agrícola produtivo, proporcionando uma integração de maquinas, equipamentos, sistemas de coleta de dados de
solo, clima e produção, possibilitando uma
visualização de todas as etapas do sistema produtivo.
Estas ferramentas digitais possibilitam que se faça o manejo conservacionista dos solos das áreas produtoras, que
apresentam predominantemente Latossolos e Argissolos, e estes se caracterizam
por elevada acidez, distróficos, baixos teores de matéria orgânica e deficiência de
nutrientes.
Desafios
A agricultura brasileira avançou
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muito nas últimas décadas, saindo de uma
agricultura nos moldes do sistema colonial,
que utilizava técnicas de manejo bastante
rudimentares fundamentados na energia
do trabalho braçal ou tração animal, baixos índices de mecanização agrícola e
reduzida utilização de insumos agrícolas.
Isto refletia em produção insuficiente para
alimentar a população interna não gerando excedente para a exportação, o país
configurava entre as nações importadoras
de alimentos. O cenário atual é de um país
exemplar na produção de alimentos-fibras-bioenergia, com um manejo agrícola
fundamentado em técnicas modernas em
algumas culturas ou regiões.
A agricultura que é espelho para o
mundo devido aos níveis de produção e
as técnicas de manejo sustentáveis dos
solos, não é a realidade da totalidade da
agricultura brasileira. Nossos sistemas de
produção agrícola vão do sistema coivara
ao sistema que utiliza as ferramentas de
agricultura de precisão, ou seja, vamos da
Agricultura 1.0 que representa a fase mais
rudimentar do manejo agrícola, à Agricultura 4.0 que representa a utilização de um
conjunto de tecnologias de ponta aplicados na otimização do sistema de produção.
O desafio é enorme pelo tamanho
do Brasil, que precisa equacionar essas
diferenças principalmente no Manejo e
Conservação do Solo e da Água, em busca de uma agricultura de base sustentável. Para equacionar este hiato entre os
extremos dos sistemas de produção, se
faz necessário um empenho de todos,
poder público, universidades, centros de
pesquisas, ONG (Organizações Não-Governamentais), agricultores, extensionistas, e instituições financeiras.
Se faz necessário que os conhecimentos cheguem aos produtores, prin-
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cipalmente aqueles que ainda utilizam
técnicas rudimentares de produção, sem
nenhuma prática de manejo e conservação
do solo e da água. Outro fato importante,
é que as práticas de manejo adotadas em
uma região devem levar em consideração
as potencialidades e as limitações dos recursos naturais.
A agricultura no país, a partir da introdução de novas matizes tecnológicos,
vem passando por profundas transformações do ponto de vista da migração espacial. Teve sua origem nos estados do Sul,
se expandido na direção Centro-Oeste e
Norte (CAMPOS, 2011), e na atualidade
se deslocando da região do MATOPIBA,
recorte territorial dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia (FERRAZ,
KUCHLER, SIMÕES, 2020). O processo
de migração da agricultura está ocupando uma região no Nordeste denominada
de SEALBA, um recorte territorial formado
por 36,1% do estado de Alagoas, 33,2%
do estado de Sergipe e 30,7% do estado
da Bahia principalmente na região nordeste deste estado (PROCÓPIO, 2019).

O estado da arte atual no Manejo e
Conservação do Solo reside na adoção
da Agricultura 4.0, que representa a introdução de um conjunto de tecnologias que
auxiliaram a melhorar os sistemas de manejo agrícola nos diferentes tipos de solos,
contribuindo para a manutenção da estrutura física, aumentando a estabilidade de
agregados do solo e da aceleração da decomposição da matéria orgânica, reduzindo a compactação, selamento superficial e
as taxas de perdas de solos. Este manejo
se faz necessário devido a variabilidade
de ocorrência de ordens de solo nos biomas brasileiros, sendo preciso respeitar a
capacidade de uso de cada uma destas
ordens. O solo é um dos principais recursos naturais usados nas práticas agrícolas
(LEPSCH et al., 2015). Ainda de acordo
com estes autores, é de grande importância determinar o processo mais adequado
para conduzir essa exploração, ou seja,
deve-se levar em consideração as potencialidades e limitações de cada ordem de
solo.

Avanços e perspectivas da Comissão
Estado da arte
Desde sua invenção a agricultura
Desde a década de 1970, os avan- vem apresentando vários estágios, a proços na agricultura continuaram acontecen- dução agrícola não é um sistema estátido, permitindo alcançar excelentes níveis co, e a agricultura brasileira alcançou um
de produtividade em solos em sua maioria patamar de eficiência produtiva. Na atualiácidos, com alta saturação por alumínio dade, estamos frente a um grande dilema
trocável, baixos teores de matéria orgâni- de produzir alimentos, fibras e bioenergia
ca, baixa capacidade de troca catiônica, e preservar os ambientes com foco nas
baixa soma de bases, e com sistema de bases sustentáveis. O manejo e conserrevolvimento anual, que tinha como con- vação do solo e da água esta frente ao
sequência alterações nas propriedades desafio de produzir e manter a qualidade
físicas. Alguns avanços no manejo de so- do solo e um armazenamento do carbono
los brasileiro criaram uma agricultura re- orgânico. Se faz necessário um resgate da
ferência no mundo, com a introdução de importância das políticas de conservação
sistema que mantém o solo coberto com do solo, que é um embate que tem várias
resíduos vegetais e a eliminação da prati- frentes, sendo uma delas o engajamento
ca de revolvimento do solo.
dos atores envolvidos (alunos, professo-
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res, pesquisadores, técnicos e produtores) promovendo um fórum permanente
de discussão. Cabe a esta comissão
desenvolver estratégias de divulgação e
promoção das políticas de conservação
do solo e da água.
A busca por uma agricultura conservacionista, reside em produzir alimentos, fibras e bioenergia, e manter a
qualidade dos solos, que atuam como
um filtro e reservatório de água, nutrientes e carbono orgânico. Seu equilíbrio é
imprescindível para a manutenção dos
sistemas produtivos.
Para contribuir com a manutenção
conservacionista dos solos dos sistemas
produtivos, foi instituído no Brasil, o dia
de 15 de abril, como o Dia da Conservação do Solo. Esta data foi uma iniciativa do Ministério da Agricultura, Pesca
e Abastecimento (MAPA), através do
decreto 7.876, em 13 de novembro de
1989 (BRASIL, 1989). O dia 15 de abril,
foi escolhido em homenagem ao nascimento de Hugh Hammond Bennett, um
norte-americano considerado o Pai da
Conservação dos Solos. Foi um grande
defensor da Conservação dos Solos e o
criador do Serviço de Conservação de
Solos Americanos, fato este que influenciou a criação e formação de serviços
em várias partes do mundo, inclusive no
Brasil.
A conservação do solo precisa de
regaste dos debates sobre a importância do solo como um dos fatores básicos
da produção agropecuária e a necessidade de seu uso e manejo sustentáveis
(BRASIL, 1989), sempre se atualizando
as novas demandas mundiais de preservação do planeta, que passa por manejo
de solo de baixa emissão de carbono.
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O

Brasil orgulha-se de ser
um país com grande potencial agrícola, destacando-se no cenário mundial.
Porém, para o sucesso da agricultura brasileira é fundamental o planejamento conservacionista do uso da terra, para que
seja possível uma adequação ambiental
e produtiva, respeitando a aptidão agrícola e climática e definindo as culturas e

práticas de manejo adequadas para cada
situação, reduzindo assim risco de degradação das terras. Em termos mundiais,
estudos recentes mostram contínuo e
crescente esgotamento dos recursos terrestres e hídricos e perda da biodiversidade, sendo cada vez mais necessárias informações precisas e mudanças na forma
de gerenciar os recursos naturais, focando
na gestão sustentável da terra para evitar
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a escassez destes recursos (FAO, 2021).
Opções de manejo sustentáveis para
aumentar a produção e a produtividade
estão disponíveis e podem ser dimensionadas conforme a necessidade de cada
sistema. Entretanto, é fundamental para
o avanço dessa transição que haja planejamento e administração dos recursos
de território, solo e água por meio do planejamento do uso da terra (FAO, 2021).
Estudos sobre aptidão agrícola das terras
no Brasil são realizados com intuito de fomentar o planejamento para um adequado
uso das terras diante de suas limitações,
sejam de relevo, clima, condições pedológicas, cobertura vegetal e outras, sendo
necessário um estudo amplo da paisagem.
Estes irão auxiliar na gestão e eficiência
da tomada de decisão quanto ao uso sustentável do solo. A principal contribuição
deste tipo de trabalho é demonstrar se os
atuais usos e coberturas mantidos nas terras estão adequados e indicar possíveis
potencialidades e desafios para o planejamento conservacionista das terras. Como
exemplo, podemos citar o trabalho de Guimarães et al. (2016), que apontam 79%
das terras da região do Sertão Central
cearense como adequadas para uso com
agricultura e pastagem, considerando-se
apenas a declividade como fator limitante, mas que, no entanto, 3,15% de toda
a área (equivalente a 4.657 ha) apresentam-se inadequadamente utilizadas, uma
vez que encontram-se com solo exposto
e/ou em classes de declividade elevadas
(maiores que 13%), potencializando os riscos de erosão e consequente degradação.
Nos estudos sobre potencial produtivo das terras, bem como para gerar informações necessárias ao planejamento
é necessário lançar mão do uso das geotecnologias, que são definidas como as
novas tecnologias ligadas às geociências
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e correlatas, as quais trazem avanços
significativos no desenvolvimento de pesquisas, em ações de planejamento, em
processos de gestão, manejo e em tantos
outros aspectos relacionados à estrutura
do espaço geográfico (FITZ, 2008). Usando Sistemas de Informações Geográficas
(SIGs) é possível definir a localização de
uma determinada característica no espaço, tornando possível o processamento
rápido e eficiente dos dados necessários
para delimitação de conflitos do uso e
ocupação da terra, essenciais para análise das intervenções antrópicas em bacias
hidrográficas (SANTOS et al., 2010).
Neste contexto, pesquisas são realizadas com o objetivo de identificar conflitos de uso da terra, a fim de gerenciar
um planejamento mais eficiente do uso e
ocupação do solo por meio de técnicas de
geoprocessamento (SOUZA et al., 2019;
VALLE et al., 2016). Nestes estudos, realizados em sua maioria em bacias hidrográficas do centro oeste brasileiro, são utilizados imagens de satélites (ALOS, Landsat,
outros) e culminam na classificação do
uso da terra, determinando percentuais
de área com uso indevido (principalmente
pela agricultura e pastagem), identificando
áreas protegidas (Áreas de Preservação
Permanente) e a fragilidade ambiental, intensificada por usos indevidos.
Vale destacar também que o planejamento das formas de uso e ocupação
da terra devem considerar a fragilidade
do ambiente à degradação, monitorando
processos que afetam diretamente o fornecimento de bens e serviços ambientais, como características relacionadas à
erosão do solo, assoreamento de cursos
d’água e perda de biodiversidade (VALLE
et al., 2016).
Outras importantes contribuições advêm do monitoramento periódico do uso
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da terra por meio de imagens de satélite e/
ou fotografias aéreas (AYER et al., 2021;
FERNANDES et al., 2015), permitindo verificar possível crescimento e expansão
das fronteiras agropecuárias, com consequente mudança da base econômica de
algumas regiões do país. Estas modificações no uso da terra promovem supressão
da vegetação nativa e aceleram processos
erosivos, que tendem a impactar de forma
deletéria os recursos hídricos superficiais.
Ressalta-se que o monitoramento periódico da evolução espaço-temporal do uso,
ocupação e manejo do solo permite contribuir para promover a mitigação dos impactos ambientais e a conservação da capacidade produtiva dos sistemas agrícolas.
Além disso, possibilita acompanhar e propor mecanismos de controle, para avaliar

as alterações, suas causas e consequências, ao longo do tempo. Auxilia ainda na
elaboração de políticas públicas eficientes
e viabiliza a adoção e avaliação de estratégias de curto, médio e longo prazo para
regulamentar a ocupação territorial (AYER
et al., 2021).
Ao analisar a literatura sobre planejamento de uso da terra percebe-se a necessidade de mais estudos sobre as alterações no uso e na cobertura da terra na
região Semiárida do Nordeste brasileiro.
Ademais, o planejamento do uso da terra
envolve também a integração de conhecimentos das áreas de solos e como uma
disciplina, pode ser um desafio nos cursos de Agronomia cujos conhecimentos
normalmente encontram-se compartimentados. Além do conhecimento e das téc-

Figura 1. Estudantes do curso de Agronomia determinando a declividade do solo no roçado de D. Mariinha na
comunidade de Piroás de Baixo, Redenção, Ceará, 2016. Foto: Francisca Josilene Barbosa, discente.
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nicas utilizadas, também é fundamental a
comunicação com os agricultores a fim de
compreender as suas necessidades e desejos e assim tornar o planejamento mais
adequado à cada realidade rural. Sabe-se
que a maioria dos agricultores familiares
do Brasil, sobretudo da região Nordeste,
não tem acesso ao uso de tecnologias e
dos conhecimentos produzidos pela ciência agrícola moderna (AZEVEDO et al.,
2016) que permitam gerar informações
para fomentar o planejamento do uso de
suas terras. Assim é necessário que se
busquem alternativas para estes setores,
a exemplo podemos citar o uso da cartografia social.
A cartografia social é definida como
um ramo da ciência cartográfica que trabalha, de forma crítica e participativa, com
a demarcação e a caracterização espacial
de territórios por meio do saber local das
comunidades aliado ao saber científico.
Esta é utilizada a fim de auxiliar no planejamento do uso da terra, de forma participativa (NOGUEIRA e ZULIANI, 2017).
O planejamento de uso da terra na
disciplina de Práticas Agrícolas
A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) (Lei nº 12.289, de 20/07/2010), em
funcionamento desde 2011, conta com atividades acadêmicas e administrativas nos
estados do Ceará e da Bahia. É uma universidade que se sustenta na interiorização e ao mesmo tempo na internacionalização, pois tem como missão institucional
específica formar recursos humanos para
contribuir com a integração entre o Brasil
e os demais países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP), especialmente os países africanos (UNILAB, 2020). Neste contexto, o
curso de Agronomia da Unilab se orienta
politicamente para a agricultura familiar
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camponesa e tem como base técnica a
Agroecologia (AZEVEDO et al., 2016).
Neste curso, o eixo central da formação
dos alunos é a experiência prática e sua
contextualização teórica, de forma que
seu propjeto pedagógico do curso contém
um conjunto de disciplinas integradoras do
conhecimento denominadas Práticas Agrícolas que existem desde a criação e início
de funcionamento do curso de Agronomia.
As disciplinas Práticas Agrícolas visam reduzir os efeitos do ensino compartimentado, característico do ensino universitário, que dificulta uma formação mais
generalista, culminando em profissionais
recém-formados com enormes dificuldades em reunir os conhecimentos adquiridos a fim de dar-lhes a complementaridade necessária ao exercício profissional
(GIASSON et al., 2005). Dentre as realidades vivenciadas pelos discentes nas
Práticas Agrícolas está o planejamento
integrado de uso da terra, realizado coletivamente por discentes, docentes e agricultores (Figura 1). Como exemplo destas
atividades podemos citar levantamentos
exploratórios para determinar capacidade
de uso realizado em áreas de agricultores
no assentamento Nova Assunção, Aracoiaba, CE; determinação de classes de
declividade em áreas de cultivos de agricultores(as), associado a perdas por erosão, na comunidade Piroás, Redenção,
CE (Figura 1) e mapeamento, com auxílio
da cartografia social realizado na comunidade de Umari, Pacajus, CE.
Em Umari, os estudantes, juntamente com os professores visitaram as propriedades rurais e produziram mapas de
uso da terra (Figura 2), sendo que cada
proprietário fez o croqui de sua propriedade manualmente, demarcando os limites
do terreno e os tipos de uso e ocupação do
solo. Em seguida, foi realizado o caminha-
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Figura 2. Mapas de uso da terra de propriedades rurais da comunidade de Umari, Pacajus, CE,
elaborado por meio da cartografia social e geoprocessamento. Fonte: Nogueira e Zuliani (2017).

mento pela propriedade para a obtenção
das coordenadas geográficas. A delimitação da área foi realizada de acordo com os
pontos limites determinados com auxílio
do GPS e das informações obtidas a partir
do croqui da propriedade elaborado pelo
proprietário. A aplicação da cartografia social com os agricultores da comunidade de
Umari resultou na elaboração de mapas
das propriedades rurais e da comunidade
(NOGUEIRA e ZULIANE, 2017). Tais resultados representam importantes fontes
de informações básicas da comunidade,
podendo ser usadas em trabalhos a serem
realizados na comunidade, bem como no
planejamento comunitário visando seu desenvolvimento.
De forma geral, este tipo de atividade

permite identificar classes atuais de uso,
limitações de cada gleba, bem como suas
potencialidades e levam os(as) agricultores(as) a refletirem sobre suas realidades individuais e comunitárias, por meio
da visualização das áreas, fomentando a
tomada de decisão, para potencializar os
usos das terras, visando o desenvolvimento sustentável local. Além de representar
um avanço para formação prática dos discentes de Agronomia, que adquirem um
maior nível de conhecimento da realidade
que irão encontrar nas suas atuações profissionais.
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1. Histórico e atuação da comissão es- à conservação e qualidade da água, ar
e solo, exposição a elementos potencialpecializada do NRNE-SBCS
mente tóxicos, qualidade de alimentos,
o ano de 2019, na Assem- saúde humana e animal, perda de solo,
bleia Geral do Núcleo Re- dentre outros.
gional Nordeste da Sociedade Brasileira de Ciência 2. Desafios e avanços dos temas nos
do Solo (NRNE-SBCS) realizada durante Estados membros
Muitos desafios surgem constanteo XXXVII Congresso Brasileiro de Ciência do Solo em Cuiabá, MT, a Professora mente nas diferentes áreas da Ciência do
Dra. Maria Eugênia Ortiz Escobar, eleita Solo no país, principalmente nas regiões
diretora do núcleo na ocasião junto com Norte, Centro-Oeste e Nordeste, que hisa nova diretoria, implementaram a estrutu- toricamente acumulam os piores índices
ração científica do núcleo segundo consta de investimentos, seja nas instituições de
no Regimento Interno - por divisões e co- ensino e/ou pesquisa, seja nos programas
missões especializadas, contando com re- de pós-graduação. Todavia, diversos pespresentantes dentre os Estados da região quisadores vêm trabalhando em sistema
Nordeste. Nestas comissões, cada coor- colaborativo de rede, onde grupos consolidenador além da dedicação e experiência, dados dão suporte técnico e financeiro aos
deve ser sócio adimplente com a SBCS, grupos emergentes, de modo a viabilizar
fortalecendo as parcerias interinstitucio- o desenvolvimento de estudos relevantes
nais e/ou interdisciplinares e promoven- para a região Nordeste nos temas da codo o progresso dos temas da comissão missão. Vários são os casos de sucesso,
dentre instituições públicas e privadas de que culminam em um processo de resilipesquisa, ensino e extensão, alcançando ência emocional à ciência e na constanmaior visibilidade entre acadêmicos, cien- te busca por respostas à sociedade, mas
por outro lado também geram insegurança
tistas e membros da sociedade.
A comissão 3.5. do NRNE-SBCS se e preocupação entre os pesquisadores,
destaca pela presença na grande área quanto às perspectivas futuras da ciência
das Ciências Agrárias I da Coordenação nordestina.
Neste cenário, muitos avanços vêm
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), subárea Ciência do sendo conquistados com o apoio de instiSolo, e constante atuação nos temas re- tuições de fomento à pesquisa estaduais
lacionados à poluição, remediação do solo (FAPs) sediadas na região (FAPEPI, FUNe recuperação de áreas degradadas. A CAP, FACEPE, FAPESB, FAPITEC, etc.),
comissão conta com um número crescen- as agências federais (CAPES e CNPq) e
te de membros e instituições envolvidas, empresas privadas como Vale, Petrobras,
angariando grande reputação dos temas etc. Um exemplo é o atendimento à Renas agendas ao redor do mundo, devido solução Nº 420 do Conselho Nacional do
à crescente preocupação da sociedade ci- Meio Ambiente (CONAMA, 2009). Esta
vil, aumento da repercussão na mídia e, menciona que todos os estados brasileiros
consequentemente, discussões acerca de devem estabelecer seus próprios Valores
dados oriundos de relatórios de agendas de Referência de Qualidade (VRQs) do
governamentais, que demonstram resulta- solo para metais pesados, considerando
dos alarmantes sobre os riscos do possí- peculiaridades dos solos e que tais iniciavel negligenciamento dos temas voltados tivas, devem partir dos órgãos ambientais
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estaduais. Entretanto, na maioria dos casos, os VRQs vem sendo levantados por
pesquisadores em Ciência do Solo das
Universidades Federais. Dentre os contaminantes estudados pelos cientistas de
solo do NE os metais pesados ocupam
posição de destaque, quer seja pelas características intrínsecas à natureza destes
elementos, como sua elevada toxicidade,
persistência no ambiente, capacidade de
acumulação e biomagnificação, ou pela
grande exposição humana a estes contaminantes.
Para a obtenção dos VRQs é necessário a determinação dos teores naturais
de metais, sendo fundamentais para o estabelecimento de limites confiáveis entre
concentrações naturais e antropogênicas.
Todavia, estas determinações demandam
tempo, recursos e mão de obra técnica,
exigindo sistematicamente coletas de
amostras de solo distribuídas à campo ao
longo do território, contemplando os diferentes materiais geológicos, classes de
solo, áreas minimamente antropizadas e
facilidade de acesso, através de estudos
prévios e cruzamento de mapas disponíveis. Além disso, os VRQs podem servir
como ferramentas para desenvolver valores de referência, úteis para os órgãos
responsáveis aplicarem medidas de prevenção, controle e remediação, quando
necessário.
Dentre os estados nordestinos, aqueles que já possuem seus VRQs determinados são PE, RN, PB, PI, AL e SE. Por
outro lado, nos demais estados os levantamentos vêm ocorrendo a nível de bacia
hidrográfica ou sub-bacias, considerando
os diferentes contextos antrópicos, climáticos, geológicos, geográficos, sociais e
econômicos de cada região.
No Estado do Ceará as classes de
solos predominantes não apresentam
registros de concentrações naturais elevadas de metais pesados que possam

comprometer a atividade agrícola ou que
afetem a sua qualidade. Assim, a presença destes elementos está associada aos
diferentes usos do solo, como exploração
de minerais e metais por parte da mineração ou pela adição de fertilizantes, pulverização de agroquímicos e uso de lodo de
esgoto, por exemplo.
Estudos realizados em diferentes solos de perímetros irrigados do Ceará mostraram baixas concentrações comparados
com os valores estipulados pelo CONAMA
ou Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo (CETESB), e foram detectados
predominantemente, em frações de maior
estabilidade (fração oxídica, orgânica e residual), apresentando condições de baixa
disponibilidade e mobilidade. Com relação
à atividade de mineração no Ceará, destacam-se a de manganês, numa área no
município de Ocara, a 100 km de Fortaleza, com valores da ordem de 425,8 mg
kg-1 de Mn disponível, e a de urânio (U) e
fosfato (PO4) na jazida de Itataia, localizada entre os municípios de Santa Quitéria e
Itatira a 176 km de Fortaleza, considerada
a maior jazida do Brasil, com teores superiores a 122.500 t de U3O8 com capacidade de produção de 1.600 toneladas por
ano de U.
No estado de Pernambuco os monitoramentos realizados por pesquisadores
possibilitaram registros de contaminações
por metais pesados em diferentes cenários: 1. Monocultivos como cana-de-açúcar
e fruticultura tecnificada, pela utilização de
insumos; 2. Áreas urbanas e periurbanas
contaminadas, por atividades antropogênicas (margens de rodovias, cultivos periurbanos, parques e praças); 3. Áreas de
manguezal/estuarinas em função de pressão de atividades urbanas e industriais.
Em várias situações estudadas, as concentrações verificadas ultrapassaram os
limites permissíveis e representaram risco
ecológico e/ou a saúde humana.
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O estado do Piauí está localizado em
uma área ecotonal entre os biomas Cerrado e Caatinga e tem aproximadamente
85% de seu território inserido no domínio
das rochas sedimentares fanerozóicas, o
resto é ocupado por rochas metamórficas
e ígneas. A área de pesquisa compreendeu uma diversidade significativa em geologia, clima e topografia, resultando em
um banco de solos com 262 amostras georreferenciadas. O estudo que definiu os
VRQs para metais pesados no Piauí foi
coordenado pelo Prof. Cácio Luiz Boechat
do Campus Prof.ª Cinobelina Elvas da
UFPI em parceria com docentes, discentes e grupos de pesquisa de várias universidades, sendo financiado pelo CNPq em
2016. Contudo, os órgãos estaduais ainda
não regulamentaram os VRQs no estado
do Piauí. Além disso, outros estudos vêm
avaliando os impactos da expansão agrícola na região do Cerrado sobre os teores
de metais pesados em solo e água.
O estado de Sergipe é o menor do Brasil em área territorial e apresenta uma formação rochosa diversificada, com rochas
sedimentares, metamórficas e ígneas bem
distribuídas por todo o estado. A riqueza
litológica e a variação climática, associado
a outros fatores, confere ao estado uma
grande variação de classes de solos. Em
abril de 2019 foi aprovada a Resolução Nº
01/2019, que regulariza os VRQs para o
estado de Sergipe. O trabalho foi realizado
por uma equipe multidisciplinar que envolveu várias instituições, sendo coordenado
pelo Prof. Alceu Pedrotti do Departamento
de Engenharia Agronômica da Universidade Federal de Sergipe. Para o estudo foram coletadas 40 amostras compostas de
solo, representativas de várias regiões do
estado, coletadas em áreas preservadas.
O projeto foi financiado pelo CENPES da
Petrobrás. Em Sergipe são tímidos os estudos com metais pesados no solo, possivelmente devido às limitações financeiras
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e a falta de política pública.
O estado da Bahia é o quinto maior
do Brasil em área territorial, inserido nos
biomas Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga e apresentando uma grande diversidade litológica. A maior parte do território pertence ao Cráton do São Francisco
constituído, em grande parte, pelos terrenos metamórficos e por vários tipos de
rochas, destacando-se os granitóides,
migmatitos, xisto verde, folhelho, ortognaisses graníticos–granodioríticos, gabros, basaltos, ortognaisses migmatíticos,
ortognaisses charnoenderbíticos e charnockíticos, contendo algumas rochas com
elevada concentração de metais pesados.
Em trabalhos restritos ao Recôncavo da
Bahia alguns metais pesados são reportados com teores naturais maiores que os
valores de referência de qualidade determinados pela CETESB.
Além disso, o estado é o quarto maior
produtor nacional de bens minerais, liderando a exploração de 11 tipos de minérios
e metais preciosos. É também abundante
em ouro, com 36% do total produzido, em
cobre (19%) e níquel (13%), sendo o único
estado a fabricar vanádio e urânio. Possui
também refinaria de petróleo, porto e complexo petroquímico, dentre outros. Desta
forma, do ponto de vista da proteção do
solo (legislação), os VRQs são essenciais
para distinguir entre contaminações litogênicas e antropogênicas. A Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia possui
projeto elaborado para o estabelecimento
dos VRQs do estado, no entanto, aguarda
algum órgão financiador.
No Rio Grande do Norte, a contaminação do solo por metais pesados tem
sido monitorada em: (1) áreas de disposição irregular de resíduos sólidos urbanos
municipais desativadas; (2) áreas de mineração, a exemplo das áreas de beneficiamento da Scheelita localizadas na região do Seridó Potiguar; (3) zonas ripárias

3. Perspectivas futuras no contexto re-
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de mananciais de abastecimento humano
(reservatórios e lagoas naturais) que apresentam ocupação antrópica como agricultura familiar, pecuária extensiva, atividades industriais e residenciais; e (4) áreas
urbanas (comerciais e residenciais). Os
cenários estudados têm evidenciado variados riscos ecológicos e a saúde humana por ultrapassarem valores orientadores
propostos pela legislação brasileira.
As pesquisas dos cientistas do solo
com foco na recuperação de áreas degradadas estão voltadas para o controle de
erosão dos solos e poluição dos recursos
hídricos tanto na faixa litorânea como no
Semiárido. O Semiárido que ocupa ampla
faixa territorial do estado do RN é caracterizado por solos arenosos e de elevada
vulnerabilidade natural à erosão agravada
pela ocupação antrópica desordenada. O
longo período de escassez hídrica e eventos chuvosos concentrados aliados ao uso
e ocupação do solo favorecem perdas
erosivas que geram impactos importantes
para as bacias hidrográficas, como o agravamento da eutrofização e o assoreamento dos corpos hídricos.
Outro problema que atinge parte da
região Nordeste é a desertificação, como
resultado da associação de condições climáticas áridas, semiáridas e subúmidas
secas e a exploração intensiva de recursos naturais. No Brasil, a interação destes
fatores culminou no surgimento de núcleos
de desertificação no semiárido nordestino,
onde o estado do Ceará é um dos mais
atingidos pelo fenômeno e que continua a
se expandir, comprometendo os serviços
ecossistêmicos e a qualidade ambiental.
Já no Piauí os estudos sobre o tema vêm
sendo desenvolvidos pelo Núcleo de Pesquisa de Recuperação de Áreas Degradadas e Combate à Desertificação no município de Gilbués.

gional
Na região Nordeste a divulgação de
pesquisas da ciência do solo e sua interação com as outras ciências (ex.: ambientais, saúde, engenharias, etc.) aumentaram nas últimas décadas e as projeções
são positivas, indicando um crescimento
exponencial para os próximos anos. Todavia, o maior desafio na atualidade é tornar
essas pesquisas mais acessíveis, abrangentes e de longo prazo.
O mapeamento de áreas contaminadas e a criação de bancos de dados,
contendo o histórico de monitoramento dos solos nordestinos, pode facilitar a
modelagem com predição de riscos e desenvolvimento de uma postura mais preventiva do que corretiva em relação aos
impactos ambientais gerados na região.
Esses dados podem ainda subsidiar a
distribuição de recursos financeiros, indicando a necessidade de fomento à pesquisa na região. Além disso, os resultados
gerados em programas a longo prazo de
monitoramento da qualidade do solo são
fundamentais, como instrumentos norteadores para que as autoridades locais estabeleçam políticas de direcionamento mais
eficazes para a gestão das áreas degradadas e sua consequência para a saúde
ecológica e humana (Figura 1).
Por exemplo, a obrigatoriedade da
eliminação e recuperação do solo de lixões desativados no Brasil trazida a partir
da publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, não ocorreu de
forma articulada com a elaboração de normas técnicas e com o fomento de pesquisas aplicadas à recuperação desses ambientes. Isso tem gerado sérios problemas
no encerramento dos lixões, que mesmo
inativos permanecem passivos ambientais
e importantes fontes difusas de contaminantes para a bacia hidrográfica.
De maneira geral, muitos são os desafios para os pesquisadores em polui-
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Figura 1. (a) Área de manguezal contaminada por mercúrio em Pernambuco (Fonte: Silvia Fernanda de Alcântara);
(b) Rocha fósforo-uranífera da jazida de Itataia, Ceará (Fonte: Cleyton Saialy Medeiros Cunha); (c) Pilha de rejeito
em mina de scheelita no Semiárido do Rio Grande do Norte (Fonte: Karina Patrícia Vieira da Cunha); (d) Área sob
mínima intervenção antrópica no Piauí (Fonte: Antonny Francisco Sampaio de Senna); (e) Fundição de Chumbo
abandonada em Santo Amaro da Purificação, Bahia (Fonte: Nielson Machado dos Santos).

ção, remediação do solo e recuperação
de áreas degradadas no Nordeste brasileiro, porém as expectativas não devem
ser desanimadoras. A tendência mundial,
quanto a conscientização da importância
dos serviços ecossistêmicos e ambientais
para o bem estar humano e a manutenção
da vida no planeta, atrelados aos avanços tecnológicos e facilidade de acesso
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à informação são um conjunto de fatores
que permitirão mudanças de paradigmas
sociais e governamentais, principalmente
no que diz respeito aos investimentos em
ciência investigativa, monitoramento do
efeito das ações antrópicas no meio e na
recuperação de áreas degradadas.
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DIVISÃO 4: SOLO, AMBIENTE E SOCIEDADE
COMISSÃO 4.1 – EDUCAÇÃO EM SOLOS E
PERCEPÇÃO PÚBLICA DO SOLO

Educação em Solos no
Nordeste, avanços e
perspectivas
Adriana de Fátima Meira Vital¹
Sebastiana Maely Saraiva²

_________________________________________

¹Universidade Federal de Campina Grande.
E-mail: vital.adriana@gmail.com
²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Sertão Pernambucano.
E-mail: sebastiana.maely@ifsertao-pe.edu.br

N

ão há vida sem o solo. E
para uma vida próspera e
sustentável solo fértil é um
requisito fundamental. Além
de seus preciosos e reconhecidos serviços ambientais, o solo resguarda a memória e os vestígios das civilizações que se
sucederam, encantando a vida de todas
as criaturas com a riqueza de suas cores,
texturas e consistências.
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Entretanto, apesar de seu incalculável
valor, o mundo vive uma gigantesca crise
pedológica, com mais de 33% dos solos em
estado de degradação de moderada a severa, a uma taxa sem precedentes: poluição,
erosão, salinização, compactação e perda
de matéria orgânica avançam por toda parte,
em função do acelerado e pouco sustentado desenvolvimento industrial, processo de
urbanização, políticas públicas adequadas,

Opinião

exploração e uso indevido do solo (FAO,
2020).
Apesar de seu importante papel na
sociedade, costumam ser um componente
esquecido da biosfera, verifica-se que popularizar o seu conhecimento é extremamente importante para que eles sejam gerenciados adequadamente, resguardando
e otimizando suas funções para aumentar
sua produtividade para as gerações presentes e futuras.
É preciso falar do solo e promover
a alfabetização pedológica, que começa
com a Educação em Solos, processo pedagógico cujas ações devem ser ampliadas com urgência em todos os espaços de
formação, uma vez que é preciso despertar nas pessoas o entendimento do valor
do solo, um dos principais recursos naturais do planeta Terra, cujas funções ecossistêmicas sustentam e mantem a vida no
planeta.
Embora a Ciência do Solo venha insistentemente evienciando a importância
e aumentando ações para despertar interesse por se estudar os solos, especialmente como consequência do avanço da
degradação ambiental, mudanças climáticas e segurança alimentar, as crianças e
adolescentes, principalmente as urbanas,
ainda estão distantes do contato com o assunto em seu dia a dia.
Esse fato aponta para a necessidade
de desenvolver atividades ligadas a aprendizagem em solos, alinhando possibilidades de os estudantes o enxergarem como
um grande organismo vivo, o que remete
ao entendimento deste recurso como parte de nós mesmos. Para além do conteúdo curricular, importa reconhecer o solo
e suas funções básicas para promover a
vida e, assim, incentivar crianças, adolescentes e jovens a desenvolver posturas
que despertem o sentimento de pertenci-

mento, incentivando-os a fazer perguntas
como: “o solo realmente importa?” ou “se
o solo nos sustenta a vida, como podemos
ajudar a mantê-lo com saúde e qualidade?”.
A necessidade de um processo educativo centrado no solo tem sido destacada por várias organizações internacionais,
incluindo as Nações Unidas (UN DEVELOPMENT PROGRAM, 2007), o Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (HARTEMINK, 2008) e a Aliança Global do Solo (OMUTO et al., 2013).
Nesse sentido, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO/ONU) em parceria com a União
Internacional da Ciência do Solo (IUSS) e
a Aliança Global do Solo (GSP) têm incentivado profissionais da Ciência do Solo a
elaborar e registrar ações comemorativas
ao Dia Mundial do Solo no mapa de eventos mundiais.
A Educação em Solos direcionada
para a divulgação de conhecimentos para
além dos muros das Universidades e Instituições de Ensino Superior tem despertado cada vez mais o interesse de pesquisadores e docentes na região Nordeste,
visto que, a maior parte das iniciativas que
se dedicam a essa temática surgiram nos
últimos 5 anos, com ações que promovem
a valorização das funções, conservação e
a biodiversidade do solo.
No Brasil e na região Nordeste, em
particular, inúmeras experiências exitosas
de Educação em Solos têm sido conduzidas nas instituições de ensino superior e
de pesquisa, evidenciando a preocupação
dos profissionais da Ciência do Solo com
a necessidade de aproximar este conhecimento do público em geral, para sensibilizar quanto ao avanço dos processos
de degradação e despertar a consciência
pedológica, seja nas atividades científicas,
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seja artísticas com o solo (MUGGLER et
al., 2006; LIMA et al., 2020). Em diversos estados do Nordeste do Brasil essas
atividades vêm ganhando abrangência,
compondo, na maioria das vezes, ações
extensionistas (Tabela 1).
Para serem exitosas as iniciativas de
Educação em Solos devem começar cedo,
na infância e prosseguir para muito além.
E muitas são as estratégias e metodologias que os projetos existentes têm usado
para promover o interesse pelo solo, como
museus, exposições temáticas, palestras,
minicursos, jogos, trilhas pedológicas,
apresentações artísticas e culturais, oficinas de pintura com tinta de solo tão apreciadas pelo público em geral, além da ocupação nas redes sociais, muitíssimo bem
exploradas nesses tempos de pandemia.
Importa mencionar ainda os programas de
rádio, excelentes plataformas de comunicação do conhecimento, como o Programa Matutando Solos e Agroecologia, idealizado pelo Projeto Solo na Escola/UFCG
e transmitido aos domingos pela Rádio
Cidade de Sumé (95 FM), numa ação vanguardeira e cidadã.
Os cursos de formação continuada
em Educação em Solos são outras oportunidades que merecem destaque, sempre muito apreciados pelos professores
da Educação Básica. Recentemente dois
deles foram realizados pelo projeto “Solos,
aprender e conservar” do IFPE e projeto “Solo na Escola” da UFCG, atendendo
uma grande demanda dos professores e
estimulando outras iniciativas.
A atuação de profissionais na organização de atividades alusivas ao Dia Mundial do Solo tem igualmente crescido, com
diversos eventos realizados pelas instituições de ensino superior dos estados do
Nordeste, incluindo a participação no desafio para produção de livros infantis da
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FAO com êxito nas duas primeiras edições
(2020 e 2021).
Apesar desse indicativo importante,
ainda há muito a ser trabalhado para ampliar horizontes da Educação em Solos na
região Nordeste, potencializando ações
para valorização dos solos da região Semiárida, abordando suas particularidades,
práticas conservacionistas e a sustentabilidade do uso dos solos do bioma Caatinga.
Isso porque ainda há muitas instituições
de ensino superior onde não existem projetos ou ações específicas de Educação
em Solos. Instituições inclusive que têm
vocação e corpo técnico capacitado para a
prática de ações educativas sobre o solo,
a exemplo dos Institutos Federais, Universidades Estaduais e Escolas Técnicas.
O envolvimento de estudantes e professores do Ensino Médio Técnico no processo de Educação em Solos contribuirá
de forma significativa com a popularização
desse conhecimento, uma vez que, há
nesses ambientes potenciais multiplicadores de saberes sobre solos, com muito conhecimento sendo produzido, mas ainda
carentes de incentivos.
Nas instituições de ensino superior
a curricularização da extensão, adequando os projetos pedagógicos dos cursos de
graduação é outra excelente oportunidade
para ampliar os entre laços da Educação
em Solos em outras áreas de conhecimento. A aproximação dos cientistas do solo
com profissionais da Pedagogia e ciências
afins é fundamental para avançar nesse
processo.
Outra perspectiva expressiva é a
necessidade de os educadores em solos
da região Nordeste se conhecerem, trocarem ideias, compartilhar ações, como
forma de estender possibilidades de atuação. É igualmente preciso sensibilizar um
maior número de pesquisadores e exten-
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Tabela 1. Iniciativas de Educação em Solos em instituições de ensino superior no Nordeste

INICIATIVA

INSTITUIÇÃO

Projeto Geobio: Geodiversidade e Biodiversidade –
valores e conexões

UFAL, Rio Largo (AL)

Projeto João de Barro e Solos Agreste/UFAL

UFAL, Arapiraca (AL)

PET Solos – Agregando Saberes

UESC, Ilhéus (BA)

Programa Solo na Escola

UFRB, Cruz das Almas (BA)

Projeto Solo na Escola

UNEB, Barreiras (BA)

Projeto Solo na Escola

UESB, Vitória da Conquista (BA)

Projeto Solo na Escola

UFC, Fortaleza (CE)

Programa de Educação em Solos: Conhecer, instrumentar e propagar

UECE, Fortaleza (CE)

Projeto Solo Vivo

UNILAB, Redenção (CE)

Projeto Solos na Escola

IFMA, Caxias (MA)

Solos, aprender e conservar

IFPE, Recife (PE)

Projeto Solo na Escola – Itapetinga

IFBaiano, Itapetinga (BA) e
IFSertãoPE, Salgueiro (PE)

Projeto Massapê

UFRPE, Recife (PE)

Projeto Solo na Escola

UFCG, Sumé (PB)

Projeto Solo na Escola

UFPB, Areia (PB)

Programa Solo na Escola

UFCG, Pombal (PB)

Projeto Solo na Escola

UEPB, Catolé do Rocha (PB)

Educação em Solos na Escola

UESPI, Teresina (PI)

Projeto Solo na Escola

UFPI, Bom Jesus do Piauí (PI)

Programa Solo para Todos

UFERSA, Mossoró (RN)

Popularização da ciência do solo na Educação Básica

UFS, São Cristóvão (SE)

Fonte: Adaptado de Lima et al. (2020).
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sionistas para atuar como multiplicadores
da Educação em Solos e de trabalhar de
forma mais específica a valorização dos
saberes sobre solos na perspectiva das
comunidades rurais.
Ressalta-se que todas essas ações
poderão ser potencializadas com o indispensável apoio da Sociedade Brasileira
da Ciência do Solo e do Núcleo Regional
Nordeste.
Para além disso, é preciso estimular
a abertura para publicação das atividades
desenvolvidas em periódicos da área de
solos, a elaboração de editais de projetos
voltados à área em pauta e a produção de
kits pedológicos, cartilhas, cordéis, estórias em quadrinhos, vídeos e livros didáticos sobre o tema.
E como o solo é uma fonte de vida
finita, não renovável e multi-sistêmica, facilmente esquecido nas agendas das políticas públicas e nas tomadas de decisão,
é importante a aproximação com os gestores públicos e legisladores, para viabilizar
a inserção das datas alusivas ao solo (15
de abril e 05 de dezembro) no calendário
escolar. Essas propostas devem incluir a
data de referência aos agricultores (28 de
julho), para a valorização dos saberes dos
povos do campo, nas relações etnopedológicas das comunidades rurais.
A Educação em Solos, que tem avançado no Nordeste com ações exitosas e
inovadoras, precisa ir além para garantir
que o solo seja reconhecido como o grande provedor de serviços que conectam
nossas vidas e sensibilizar as pessoas de
que cuidar dos solos é fundamental para
reduzir os impactos no bioma Caatinga,
promover a segurança alimentar e a sustentabilidade ambiental. Lembrando que
essa é uma excelente oportunidade para
aproximar os jovens da Ciência do Solo,
nas suas diversas aplicações, como meio
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ambiente, agricultura, recursos naturais
e demais ciências relacionadas, oportunizando um treinamento mais avançado
neste campo, ampliando o interesse pelos
cursos da área e a formação cidadã, fundamentada no amor e respeito à Mãe Terra, que trarão como consequência o bem
viver e bem estar das coletividades.

Ref. Bibliográficas
FAO. State of knowledge of soil
biodiversity - Status, challenges
and potentialities, Report 2020.
Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/
cb1928en
HARTEMINK, A.E. Soils are back
on the global agenda. Soil Use Manage, v. 24, p.327–330. 2008.
LIMA, M. R.; VEZZANI, F. M.; SILVA, VALENTIM DA; MUGGLER, C.
C. Iniciativas de educação em solos
no Brasil [recurso eletrônico]. Viçosa, MG: SBCS, 2020.
MUGGLER, C. C.; SOBRINHO, F.
A. P.; MACHADO, V. A. Educação
em solos: princípios, teoria e métodos. Revista Brasileira de Ciência
do Solo. v. 30, n.4, p. 733-740, 2006.
OMUTO, C.; NACHTERGAELE, F.;
ROJAS, R. V. State of the Art Report on Global and Regional Soil Information: Where are we? Where to
go? GLOBAL SOIL PARTNERSHIP
Technical Repor. Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, 2013.
UN Development Programme. Human development report 2007/2008.
United Nations Development Programme, New York. 2007.

Opinião
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P

ara fins de definição formal,
a segurança alimentar existe quando todas as pessoas,
a qualquer momento, possuem acesso físico, social e econômico à
alimentação suficiente, segura e nutritiva
para atender suas necessidades dietéticas
e preferenciais, garantindo uma vida ativa
e saudável (FAO, 2009a). Os quatro pilares que regem o conceito de segurança
alimentar são a disponibilidade, o acesso,
a utilização e a estabilidade, sendo que a
dimensão nutricional permeia de forma integral este conceito (FAO 2009b).
O solo possui estreita relação com a
segurança alimentar e a nutrição, uma vez
que dá suporte para a produção da maio-

ria dos alimentos (FAO, 2017). No entanto,
a qualidade do solo, o controle da erosão,
a sua biodiversidade, assim como diversos
outros aspectos associados à sua qualidade
são regidos por leis ambientais, enquanto a
segurança alimentar e a nutrição estão associadas aos direitos humanos, particularmente, o direito à alimentação adequada e
ao estado de saúde mais elevado possível
(VIDAR, 2022). Apesar da dicotomia formal
entre as vertentes ambiental e dos direitos
humanos, estes temas devem ser abordados
de forma complementar, sobretudo considerando os solos agrícolas como garantidores
da segurança alimentar e como provedores
de serviços ecossistêmicos numa escala
global.
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Desde os primórdios da agricultura
há cerca de 12 mil anos, o uso do solo
tem sido fator preponderante para garantir
o surgimento das civilizações e o crescimento populacional. Embora fatores sociais e culturais condicionem as taxas de
natalidade e mortalidade da população,
o volume da produção agrícola propiciada pela exploração dos solos limita a expansão populacional (MAZOYER e ROUDART, 2010). A população mundial atingiu
seu primeiro bilhão no início do século
XIX, em 1804 DC (BOARETTO e NATALE, 2016). A partir desse século, foram
feitas importantes descobertas relacionadas à capacidade produtiva dos solos, que
revolucionaram o conhecimento sobretudo acerca da sua fertilidade, com impacto na produtividade das culturas (LOPES
e GUILHERME, 2007), proporcionando
condições para que a população mundial
dobrasse para 2 bilhões apenas 127 anos
depois. Com a descoberta da importância
do nitrogênio (N) para a produção vegetal,
seguida pelo isolamento de bactérias fixadoras de N no final do século XIX por Martinus Beijerinck, e pelo domínio da produção industrial de N por Fritz Haber e Carl
Bosh em 1908, houve uma transformação
da sociedade humana, possibilitando que
a atividade agrícola suprisse a demanda
alimentar de uma população atual superior a 7 bilhões de pessoas. Nos últimos
50 anos, a despeito do crescimento da população, reduziu-se, em escala mundial, a
proporção de pessoas famintas em virtude
do acentuado aumento da produção de
alimentos (BIRD, 2008).
Embora a evolução do conhecimento
científico acerca da capacidade dos solos
para garantir a segurança alimentar tenha avançado de forma marcante, a sua
exploração para produção de alimentos
tem gerado impactos negativos sobre a
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conservação e a manutenção da capacidade produtiva em longo prazo. Este fator
é agravado pelas expectativas de necessidade de aumento de 70% na produção
de alimentos, como forma de atender às
demandas de uma população estimada
em 9 bilhões até 2050 (FAO, 2009c). Diante disso, atualmente considera-se que os
principais fatores de ameaça à segurança alimentar são as mudanças climáticas
decorrentes, entre outros fatores, de mudanças no uso da terra, erosão do solo e
perda da biodiversidade.
Estimativas têm demonstrado que
no período de 1961 a 2000, o processo de
degradação do solo contribuiu para reduzir a quantidade per capita de terras aráveis de 0,45 para 0,25 ha (FAO, 2015). As
projeções apontam ainda, que os trópicos
terão redução das chuvas e elevação de 1
a 2 °C na temperatura, limitando as terras
agricultáveis e reduzindo a produtividade
de várias culturas, comprometendo a segurança alimentar (AGRITEMPO, 2020).
Por sua vez, a perda da biodiversidade em
paisagens agrícolas tem se agravado pela
intensificação e simplificação dos agroecossistemas, influenciando os componentes da diversidade biológica responsáveis
por serviços ecossistêmicos importantes
do ponto de vista alimentar (FRISON et
al., 2011).
Embora tal cenário prevaleça em nível global, o mesmo possui algumas particularidades nas condições brasileiras e,
em especial, na região Nordeste do país,
onde as condições climáticas impõem limites para a expansão sustentável da atividade agrícola, uma vez que a instabilidade
climática é frequentemente associada às
incertezas para o suprimento de alimentos. A população atual do Nordeste brasileiro é de aproximadamente 53 milhões de
habitantes (IBGE, 2010), da qual aproxi-
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madamente 27% reside no meio rural. A
região é composta por um mosaico de tipos de solo, climas e diferentes cadeias
produtivas agropecuárias que vão desde
a produção de grãos em larga escala na
região dos Cerrados (Bahia, Piauí e Maranhão) e parte da Amazônia Legal, à produção de cana-de-açúcar na Zona da Mata
(sobretudo em Alagoas e Pernambuco) e
arranjos produtivos diversos na região Semiárida e nas áreas de intersecção destes
ambientes (Figura 1). Neste último ambiente, a atividade agrícola é caracterizada, principalmente, pelo cultivo comercial
de frutas e pela produção de culturas alimentares, com predomínio da mandioca,
feijão, milho e arroz. A atividade pecuária

inclui a criação de bovinos, aves, caprinos
e ovinos.
O desenvolvimento de práticas agrícolas ambientalmente sustentáveis, que
aumentem resiliência diante das condições de instabilidade climática, é preponderante para garantir a segurança alimentar (WHEELER e VON BRAUN, 2013),
sobretudo no contexto climático predominante em boa parte da região Nordeste.
Algumas das mais importantes cadeias ou
atividades produtivas da região têm sido
contempladas com experiências exitosas
que possibilitam a obtenção de elevadas
produtividades de alimentos, sem perder o foco na conservação do solo como
elemento primordial, que não apenas dá

Figura 1. Diferentes biomas da região Nordeste do Brasil. Fonte: https://brainly.com.br/tarefa/12869548
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suporte à atividade produtiva, mas que
também proporciona inúmeros serviços
ambientais, como a conservação da água;
da biodiversidade e da biota edáfica; a polinização; e a estabilidade produtiva dos
ambientes (BOMMARCO et al., 2018).
A preocupação com o manejo sustentável do solo faz-se necessária não
apenas nos sistemas responsáveis pela
produção de itens básicos da segurança
alimentar, mas num contexto mais amplo
de garantia de outros serviços ecossistêmicos. Por exemplo, do ponto de vista da
produção extensiva de grãos, sobretudo
nos Cerrados e Pré-Amazônia nordestinos, a adoção de sistemas de produção
integrados, envolvendo a rotação da soja,
com milho consorciado com gramíneas
forrageiras e árvores tem possibilitado
incrementar a produtividade de grãos e
de carne e melhorar qualidade dos solos (SANTOS et al., 2021). Além disso, a
adoção de práticas conservacionistas na
produção de soja possibilita a produção de
grãos com maiores teores de proteínas e
flavonoides, além de maior lucro ao produtor (ANGHINONI et al., 2021).
Embora não diretamente relacionada à segurança alimentar e nutrição de
modo geral, a cana-de-açúcar constitui
outra cadeia produtiva relevante da região
Nordeste, capaz de gerar emprego e renda para a população, sobretudo na área
de influência da Mata Atlântica, na Zona
da Mata. Entretanto, o emprego massivo
de fertilizantes e defensivos, bem como a
queima da lavoura para permitir a colheita manual são fatores que historicamente
impactam negativamente na sustentabilidade produtiva dos solos da região e na
saúde das populações (CANÇADO et al.,
2006). Em contraponto à queima da lavoura, tem crescido a adoção por produtores,
da colheita mecanizada da cana crua, a
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qual possibilita a devolução da palhada ao
solo, com consequente melhoria da sua
sustentabilidade produtiva, sobretudo pelo
aumento dos teores de C e de suas frações (LEITE et al., 2018).
Com relação à região Semiárida do
Nordeste, salvo exceções como a produção tecnificada de frutas, sobretudo em
polos de irrigação, há o predomínio da
atividade agrícola de base familiar, amparada no cultivo de espécies alimentares
como a mandioca, o feijão, o milho e o
arroz. Todavia, em grande parte dos estabelecimentos produtivos, essa atividade é
desenvolvida com pouco amparo tecnológico, onde ainda se pratica a agricultura
itinerante de corte e queima, com posterior
pousio da área para regeneração da vegetação. Diversos trabalhos têm sido desenvolvidos com o intuito de disponibilizar
alternativas tecnológicas capazes de aprimorar os sistemas de produção, tornando-os mais produtivos, resilientes e sustentáveis. De modo geral, as experiências mais
promissoras são aquelas que colocam a
qualidade do solo no centro das atenções,
integrando as atividades produtivas animais e vegetais, devendo estas últimas
contemplarem a diversidade de cultivos,
os consórcios entre espécies de plantas e
a rotação com culturas produtoras de alimentos e para adubação verde (SAGRILO
et al., 2002).
Do ponto de vista da produção animal, a sua integração com a produção
agrícola e o manejo da vegetação nativa
tem se mostrado preponderante para possibilitar a sustentabilidade da atividade na
região Semiárida, garantindo a segurança
alimentar e geração de renda no meio rural. A atividade agropecuária indiscriminada na região Semiárida tem sido responsável pela destruição da biodiversidade
da Caatinga, pela degradação dos solos
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e redução da disponibilidade de água na
região (ARAÚJO FILHO et al., 2010). Todavia, a adoção de sistemas integrando a
produção animal com a produção de grãos
e o manejo da vegetação arbórea (nativa
e implantada) demonstra que mesmo neste frágil ecossistema é possível melhorar
os estoques de C do solo e consequentemente sua fertilidade, além de dar viabilidade à exploração de ovinos e caprinos
na região (FREITAS et al., 2021). Os trabalhos de Araújo Filho et al. (2010) com o
manejo de sistemas agrossilvipastoris na
região Semiárida demonstram o potencial
da tecnologia para sustar a degradação do
solo, aumentar a produção de alimentos
em pequenas propriedades e aumentar a
renda dos produtores.
Pelo exposto, fica claro que garantir a segurança alimentar em longo prazo,
só será possível por meio da adoção de
um conjunto de práticas que possibilitem
o manejo adequado e a conservação dos
solos agrícolas. Tais práticas trazem consigo não apenas a possibilidade de aumento
da capacidade dos solos em produzir alimentos, mas também de promover outros
serviços ambientais como a conservação
da água; da biodiversidade animal, vegetal e microbiana; o sequestro de carbono;
e a consequente mitigação das emissões
de gases de efeito estufa e do aquecimento global, além de promover uma maior resiliência dos sistemas.
Por fim, importante ressaltar que
práticas agrícolas que conservam o solo
e, portanto, que trazem consigo todo um
conjunto de serviços ecossistêmicos, estão alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) (EMBRAPA,
2020). Este alinhamento se dá, especialmente, em sua vertente relacionada
à Fome Zero e Agricultura Sustentável
(ODS 2), mas também de forma marcan-

te, à saúde e Bem-Estar (ODS 3), Água
Potável e Saneamento (ODS 6), Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS
11), Consumo e Produção Responsáveis
(ODS 12), Ação Contra a Mudança Global
do Clima (ODS 13), Vida na Água (ODS
14) e Vida Terrestre (ODS 15). O amplo
alinhamento da ideia de solos saudáveis
como garantidores da segurança alimentar, no contexto dos ODS, demonstra a
importância de se empreender esforços
como base para subsidiar a elaboração
de políticas públicas que visem garantir a
produção sustentável e o atendimento às
demandas alimentares e nutricionais da
população.
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E

ntender a formação das diferentes classes de solos do
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) é
mais do que reunir características morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas
dos solos. Compreender os fatores e processos de formação dos solos é antes de
tudo imaginar historicamente a formação
do solo ao longo do tempo.
Segundo o Núcleo Estadual Paraná, da Sociedade Brasileira de Ciência
do Solo (SBCS), a comissão de História,

Epistemologia e Sociologia da Ciência do
Solo abrange estudos, pesquisas e ações
nos seguintes temas: relações entre a Ciência do Solo e a Geologia; evolução da vida e
do ambiente; relações entre solos, ambientes e civilizações; etnopedologia; paleopedologia; relação homem–solo e distribuição de
terras no Brasil.
Resgatar o conhecimento histórico sobre o solo pelas diversas comunidades é papel do cientista de solo, e deve ser incentivado pela SBCS. A divisão quatro tem como
tema: Solos, Ambiente e Sociedade, onde
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faz parte a linha de pesquisa da comissão sobre História, Epistemologia e Sociologia da Ciência do Solo. Esta comissão
foi recentemente criada no processo de
reformulação e atualização do estatuto e
regimento da SBCS, existindo a partir de
2007, o que justifica o pequeno número de
trabalhos desta linha de pesquisa.
Desde o surgimento da agricultura
o processo de renovação da fertilidade
do solo foi um dos fatores limitantes da
expansão da produção agrícola e consequentemente do desenvolvimento da civilização humana. O aumento populacional
levou a exploração agrícola além da capacidade do solo de manutenção solo, levando a falta de alimento, guerras e fome
(MAZOYER e ROUDART, 2009).
Diferentes civilizações de diferentes
épocas criaram diferentes técnicas para
manutenção da fertilidade do solo. Nos
primeiros modelos de produção agrícola
chamado derrubada-queimada, a fertilidade do solo era mantida por meio do uso do
fogo que além de limpar o terreno, também
disponibilizava os minerais da biomassa
para as plantas por meio das cinzas. Outro modelo de produção muito antigo é o
sistema hidro agrícolas do Egito e Mesopotâmia. Neste sistema a manutenção da
fertilidade era feita por meio da inundação
dos rios que transportavam lodo fértil e
o uso do esterco do gado (MAZOYER e
ROUDART, 2009).
O conhecimento sobre o solo surge
muito antes da formação da ciência do
solo, com o surgimento da agricultura, provavelmente 10.000 a 11.000 anos atrás.
Para produzir, o homem tinha que conhecer as propriedades do solo (BREVIK e
HARTEMINK, 2010). Este conhecimento
era produzido por meio de observações
diretas e tentativa e erro, e não por meio
de experimentos para testar teorias como
fazemos hoje. Um dos primeiros registros
de conhecimento do solo pode ser encon-
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trado na Grécia Antiga, onde os filósofos
reconheciam a existência de diferentes tipos de solo e sua importância para a nutrição das plantas (BREVIK e HARTEMINK,
2010). No mundo ocidental moderno, a
ciência do solo como conhecemos hoje
surgiu apenas no século XIX, com o desenvolvimento de estudos da gênese do
solo por Vasilii V. Docuchaev.
No Brasil, os primeiros passos em direção a formação de uma Ciência do Solo
ocorreu ainda durante a monarquia, em
1859, com a fundação dos Institutos Imperiais de Agricultura da Bahia, seguido por
Institutos Imperiais no Rio de Janeiro, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Sul. O
contexto da criação destes institutos era a
crise agrícola causada pelo fim do tráfico
de escravos, degradação do solo e a falta
de fertilidade. O declínio do comércio internacional obrigou a oligarquia a exigir uma
ação da corte. Já a Pedologia, consolidou-se no Brasil como conhecimento científico apenas no século XX, com a criação da
Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, e
a criação dos programas de pós-graduação em ciência do solo, contribuindo para
criação e disseminação de conhecimento
sobre solo no país, e permitindo o aumento da produtividade agrícola (CAMARGO
et al., 2010).
Na atualidade, talvez um dos grandes
desafios à comunidade científica de Ciência do Solo é aproximar o conhecimento
de solos entre os cientistas de solos e as
diversas comunidades e a população em
geral. Compreender qual a relação dos
agricultores, artesões, ceramistas e outras
profissionais têm com o solo, seus conhecimentos e sua utilização na sustentação
de atividades socioeconômicas.
Em estudo desenvolvido por Toma
(2019), foram observados 107 trabalhos
sobre Educação em Solos e a Percepção
Pública do Solo, sendo considerado um
número bastante incipiente. Os trabalhos

Opinião

tiveram sua concentração nas regiões Sul
e Sudeste do Brasil. Hoje sabemos que
existem diversos grupos de educação em
solos na Região Nordeste, porém, ainda
precisamos de mais esforços nesta área,
em especial na linha de pesquisa da comissão de História, Epistemologia e Sociologia da Ciência do Solo.
Precisamos entender como os diversos segmentos da sociedade veem o solo,
quais suas percepções, e sua relação com
o solo. Como os artesões em argila veem
e classificam o solo usado na produção de
artesanato em barro, e quais as relações
de seus conhecimentos de solos com os
conhecimentos da Pedologia e outras áreas da Ciência do Solo (Figura 1).
A produção agropecuária tem como
base de sustentação o solo. Neste quesito, podemos estudar fatos históricos de

uso do solo pelos agricultores, as diferenças de uso e manejo do solo entre regiões, como por exemplo, solos do litoral e
da zona da mata e solos do semiárido da
região Nordeste. Outra possibilidade interessante seria investigar a definição de
características e sistemas de classificação
adotados pelos agricultores. A agricultura
é necessária para alimentar a população
mundial, porém os efeitos do uso do solo
podem ser danosos por diversas práticas
de manejo, o que pode modificar a paisagem em que vivemos e em especial o solo
(Figura 2 e 3).
Na região Nordeste são poucos os
cientistas do solo que realizam trabalhos
voltados para o estudo histórico, epistemológico e sociológico da Ciência do Solo,
portanto, poucos trabalhos são observados na literatura. Um exemplo disto são os

Figura 1. Artesanato em barro comercializado no Centro de Aracaju. Foto: Itamara Bomfim Gois.
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Figura 2. Detalhe de área experimental na Fazenda experimental (Campus Rural) da Universidade
Federal de Sergipe com cultivo intensivo do meloeiro. Foto: Airon José da Silva.

Figura 3. Contraste de área de pastagem e mata nativa, no município de Pirambu, SE. Foto: Airon
José da Silva.
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poucos artigos sobre o tema publicados
na Revista Brasileira de Ciência do Solo.
Este fato pode ter levado a perda de informações valiosas a respeito da história,
da epistemologia e da sociologia da ciência do solo nesta região, uma vez que o
conhecimento de muitas comunidades indígenas, quilombolas e povos tradicionais
podem ter se perdido ao longo do tempo.
O professor Ângelo Giuseppe Chaves Alves, da Universidade Federal Rural
de Pernambuco, e seus colaboradores,
realizaram trabalho de campo neste tema.
Em um de seus estudos, sua orientada
Raiana Lira Cabral investigou o conhecimento de camponeses sobre solos usados na fabricação de artesanato cerâmico
(CABRAL et al., 2015), e observaram que
há relação do conhecimento popular com

o conhecimento cientifico de solo.
É preciso maior atenção e apoio dos
Núcleos Regionais e da SBCS para a comissão de História, Epistemologia e Sociologia da Ciência do Solo, com o objetivo
de estimular e incentivar novos trabalhos
e novos pesquisadores. É importante entender os fatos históricos e sociológicos
de uso e manejo do solo pelas diversas
populações locais, regionais, mundiais,
pois isto pode explicar mudanças socioeconômicas ocorridas ao longo de nossa
história.
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ADILSON ALVES COSTA
ADRIANA DE FÁTIMA MEIRA VITAL
ALCEU PEDROTTI
ALCIGERIO PEREIRA DE QUEIROZ
ANA LUCIA BORGES
ANA MARIA SOUZA DOS SANTOS MOREAU
ANDRE MACIEL NETTO
ARTHUR PRUDÊNCIO DE ARAUJO PEREIRA
BRUNO VINÍCIUS CASTRO GUIMARÃE
CACIO LUIZ BOECHAT
CARMEM SUEZE SILVA MIRANDA
CAROLINA MALALA MARTINS SOUZA
CAROLINE MIRANDA BIONDI
CAROLINE VALVERDE DOS SANTOS
CÍCERO GOMES DOS SANTOS
CLAUDIVAN FEITOSA DE LACERDA
CLÍSTENES WILLIAMS ARAUJO DO NASCIMENTO
DAVI JOSÉ SILVA
DAVID CORREIA DOS ANJOS
DIANA FERREIRA DE FREITAS
DIANA SIGNOR DEON
DIVINO LEVI MIGUEL
DJAIL SANTOS
EDIVAN RODRIGUES DE SOUZA
EDUARDO RIBEIRO SANTOS FILHO
EDVALDO SAGRILO
FLÁVIO ADRIANO MARQUES
FLÁVIO PEREIRA DE OLIVEIRA
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA LEITE
GISELLE GOMES MONTEIRO FRACETTO
GISLANE MENDES DE MORAIS
GLAILSON BARRETO SILVA
GRACE BUNGENSTAB ALVES
GUSTAVO SOUZA VALLADARES
HENRIQUE ANTUNES DE SOUZA
HENRIQUE JOSÉ GUIMARÃES MOREIRA MALUF
IVANDRO DE FRANCA DA SILVA
JEAN CHEYSON BARROS DOS SANTOS
JEANE CRUZ PORTELA
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JEFFERSON LUAN DE ARAÚJO REGIS
JOÃO SANTIAGO REIS
JOSE COELHO DE ARAUJO FILHO
JOSÉ FERREIRA LUSTOSA FILHO
JULIAN JUNIO DE JESUS LACERDA
JULIO CESAR AZEVEDO NOBREGA
JUSSARA SILVA DANTAS
KAMYLLA GONÇALVES OLIVEIRA ASSIS
LAERCIO DUARTE SOUZA
LAERTE BEZERRA DE AMORIM
LEONARDO TEIXEIRA SOUSA
LINDOMARIO BARROS DE OLIVEIRA
LUIS FELIPE RODRIGUES DE AQUINO SOUSA
LUIZ FRANCISCO DA SILVA SOUZA FILHO
LUIZ FERNANDO CARVALHO LEITE
MANUELLA VIEIRA BARBOSA NETO
MARCIA DO VALE BARRETO FIGUEIREDO
MARCOS MARTINS MASUTTI
MARIA EUGENIA ORTIZ ESCOBAR
MARIA IVANILDA DE AGUIAR
MARIA BETANIA GALVAO DOS SANTOS FREIRE
MARIO DE ANDRADE LIRA JUNIOR
MATEUS ROSAS RIBEIRO FILHO
MILTON CESAR COSTA CAMPOS
OLDAIR DEL'ARCO VINHAS COSTA
PÂMALLA GRAZIELY CARVALHO MORAIS
PATRICIA ANJOS BITTENCOURT BARRETO-GARCIA
PAULA RENATA MUNIZ ARAUJO
PEDRO VINÍCIUS BERTULINO DE MENEZES
QUINTINO REIS ARAUJO
RAFAELA BATISTA MAGALHAES
RAPHAEL MOREIRA BEIRIGO
RAPHAEL ROSA RIBEIRO
RICARDO ESPINDOLA ROMERO
RICHARD JOHN HECK
ROMULO VINICIUS CORDEIRO CONCEICAO DE SOUZA
RONNY SOBREIRA BARBOSA
SAMMY SIDNEY ROCHA MATIAS
SAULO JONAS BORGES COSTA
SEBASTIANA  MAELY SARAIVA
SHEILA MARIA BRETAS BITTAR
SILVIO ROMERO DE MELO FERREIRA
VAGNER ALVES RODRIGUES FILHO
VALDEVAN ROSENDO DOS SANTOS
VALDOMIRO SEVERINO DE SOUZA JUNIOR
WALANE MARIA PEREIRA DE MELLO IVO
WANDERSON DE SOUSA MENDES
YGOR JACQUES
YURI JACQUES AGRA BEZERRA DA SILVA
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