
DEGRADAÇÃO  DOS 
SOLOS DO NORDESTE 

BRASILEIRO

BOLETIM INFORMATIVO
ISSN: ------------
Volume 3
Número 2
Julho/Dezembro de 2019

Sociedade Brasileira de 
Ciência do Solo 
Núcleo Regional Nordeste



___________________________________________

BOLETIM INFORMATIVO - NRNE/SBCS
Editor-chefe: Dr. Henrique Antunes de Souza – Embrapa 
Meio-Norte (henrique.souza@embrapa.br)
Editores Adjuntos: 
Dr. Luiz Francisco da Silva Souza Filho – UFOB 
(lfsouzafilho@gmail.com) 
Dr. Júlio César Azevedo Nóbrega - UFRB 
(jcanobrega@gmail.com) 
Editor temático: Dr. Alceu Pedrotti - UFS (alceupedrotti@
gmail.com) e Dr. Francisco Sandro Rodrigues Holanda - 
UFS (fholanda@infonet.com.br) 
Projeto gráfico, diagramação e capa: Uanderson Lima 
(ufnlima@gmail.com)
Foto da capa: Dr. Alceu Pedrotti (UFS)
Contato: boletimnrne@gmail.com
_________________________________________

PARTICIPE DO BOLETIM INFORMATIVO
Os artigos para o Boletim Informativo podem ser envia-
dos para o NRNE/SBCS através do contato:
boletimnrne@gmail.com
________________________________________

FICHA CATALOGRÁFICA
Boletim informativo do Núcleo Regional Nordeste da So-
ciedade Brasileira de Ciência do Solo  - vol. 3 n. 2 (jul./dez. 
2019). – Cruz das Almas, BA: NRNE/SBCS. 2019. v.: il. (al-
gumas col.); 26 cm. Semestral. ISSN (Em solicitação). 1. 
Solos - Periódicos. I. Núcleo Regional Nordeste/Ciência do 
Solo. 
________________________________________

Gestão 2019-2021: Núcleo Regional Nordeste da 
Sociedade Brasileira de Ciência do Solo 
Diretora: Maria Eugênia Ortiz Escobar (UFC); Primeiro 
Vice-Diretor: Valdomiro Severino de Souza Júnior (UFR-
PE); Segundo Vice-Diretor: Henrique Antunes de Souza 
(Embrapa Meio-Norte); Secretário Geral: Ygor Jacques 
Agra Bezerra da Silva (UFRPE) e Tesoureiro: Francisco 
de Assis Bezerra Leite (FUNCEME)
____________________________________________

AS INFORMAÇÕES E OPINIÕES EMITIDAS PE-
LOS AUTORES NÃO REFLETEM, NECESSARIA-
MENTE, A OPINIÃO DOS EDITORES DO BI, DO 
NÚCLEO REGIONAL NORDESTE E DA SOCIE-
DADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO.



Convidamos a todo(a)s para a leitura do volume 3, número 2 do ano de 2019 do Boletim 
Informativo do Núcleo Regional Nordeste da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (NRNE/
SBCS). Nesta edição serão apresentadas as atividades desenvolvidas por diversas instituições 
em comemoração ao Dia Mundial do Solo, além da expressiva participação dos Cientistas de 
Solo do Nordeste em dois eventos de primeira grandeza, o Congresso Latinoamericano de Ci-
ência do Solo, realizado em Montevidéu, Uruguai, e o Congresso Brasileiro de Ciência do Solo 
ocorrido em Cuiabá, MT. Neste último evento houve a sucessão de Diretoria do Núcleo Regio-
nal Nordeste, assim, aproveitamos o ensejo para desejar uma boa gestão a nova Diretoria do 
NRNE, em especial a Diretora Dr.ª Maria Eugênia Ortiz Escobar, da Universidade Federal do 
Ceará, que nos envia uma mensagem que pode ser conferida na seção notícias. Para informar-
-se um pouco mais sobre as instituições e pessoas que trabalham com Ciência do Solo, o leitor 
terá oportunidade de conhecer o Programa de Pós-Graduação em Solos e Qualidade de Ecos-
sistemas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; o histórico de trabalho com solos 
do IPA (Instituto Agronômico de Pernambuco); a trajetória acadêmica do Dr. Lindbergue Araújo 
Crisóstomo, profissional com vida dedicada à ciência do solo e; um panorama do estado atual 
das pesquisas em áreas degradadas por estado da região Nordeste. O NRNE/SBCS agradece 
o trabalho e contribuições do Dr. Alceu Pedrotti e do Dr. Francisco Sandro Rodrigues Holanda, 
ambos da Universidade Federal do Sergipe, como Editores Temáticos desta edição. Antes de 
desejar uma boa leitura a todos, gostaríamos como Equipe do Boletim Informativo do NRNE 
agradecer o trabalho da Diretoria do NRNE – Gestão 2017-2019, em especial congratulamos 
o incansável e entusiasta da ciência do solo e do Nordeste, Dr. Júlio César Azevedo Nóbrega. 
Durante o período em que esteve à frente do NRNE como Diretor, o Dr. Júlio dedicou-se inten-
samente à sua missão, contribuindo de maneira significativa com nosso Núcleo, além de ser o 
idealizador do Boletim Informativo no NRNE; contudo não perderemos as contribuições dele, 
pois continuará fazendo parte da Equipe Editorial do BI-NRNE. Parabéns Dr. Júlio e demais 
membros da Diretoria/NRNE, Gestão 2017-2019 pelos trabalhos realizados e sucesso à nova 
Diretoria/NRNE, Gestão 2019-2021.

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)

Júlio César Azevedo Nóbrega
(Editor Adjunto do Boletim Informativo do NRNE/SBCS)

Caros  Sócios,
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Não tem como iniciar sem 
agradecer a todos pela con-
fiança e oportunidade de ser 
a Diretora do Núcleo Regio-

nal Nordeste da Sociedade Brasileira de 
Ciência do Solo (NRNE/SBCS). Para mim 
é uma honra, a qual aceitei sem hesitação 
e com a total convicção de poder contribuir, 
especialmente depois de tudo o que apren-
di quando estive à frente da 5ª Reunião 
Nordestina de Ciência do Solo (RNCS). 

Aceitei porque sabia que não estaria 
sozinha. A Diretoria é composta por mais 
quatro membros.

Membros da Diretoria NRNE/SBCS 
(2019-2021):

• Professora, Dra. Maria Eugênia Ortiz Es-
cobar – UFC, Fortaleza, CE - Diretora;

• Professor, Dr. Valdomiro Severino de 
Souza Júnior - UFRPE, Recife, PE- 1° 
Vice-Diretor;

• Dr. Henrique Antunes de Souza – Em-
brapa Meio-Norte, Teresina, PI – 2° Vi-

ce-Diretor;
• Professor, Dr. Ygor Jacques Agra Be-

zerra da Silva - UFRPE, Recife, PE – 
Secretário Geral;

• Dr. Francisco de Assis Bezerra Leite – 
FUNCEME, Fortaleza, CE – Tesoureiro. 

São todos, pessoas competentes, 
dedicadas, colaborativas e alegres com 
as quais certamente irei partilhar bons mo-
mentos e aprenderei muito. Agradecemos 
a colaboração das Diretorias anteriores, 
representadas pelos Professores Dr. Clis-
tenes Williams Araújo do Nascimento da 
UFRPE, Recife, PE e Dr. Júlio César Aze-
vedo Nóbrega da UFRB, Cruz das Almas, 
BA e seus membros que estiveram desde 
a criação do NRNE em 2011.

Devemos sentir orgulho de ter o 
NRNE/SBCS ao nosso serviço, não só os 
atuais membros, mas todos aqueles que 
fazem ciência do solo na região Nordeste 
temos esse privilégio!

Temos grandes desafios pela fren-

Mensagem da Diretoria 
do Núcleo Regional 
Nordeste – Gestão 

2019-2021

NOTÍCIAS



7  BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2019

N
otícias

te. Aumentar o número de sócios, dar maior 
visibilidade ao NRNE e certamente chegar 
às pessoas, não só aos que fazem ciência 
(sejam estudantes, professores ou pesqui-
sadores), mas aqueles que trabalham dire-
tamente com o solo. Temos que promover 
a integração entre a ciência e o campo, os 
agricultores precisam ter acesso às desco-
bertas que a ciência encontra e lhes dar a 
oportunidade de colocar na prática, é só uma 
das formas de garantir um manejo sustentá-
vel dos recursos naturais. Para isso é funda-
mental colaborar com a realização de even-
tos científicos e que divulgam o melhor da 
ciência realizada na região, sendo os próxi-
mos a VI Reunião Nordestina de Ciência do 
Solo (6ª. RNCS) programada para os dias 1 
e 2 de dezembro/2020 e o X Simpósio Brasi-
leiro de Educação em Solos (X SBES), com 
provável data de março de 2021. Igualmente 
importante é fortalecer e garantir a continui-
dade do Boletim Informativo. Para isso, é ne-
cessário contar com a participação de todos. 
Devemos projetar nosso futuro como Núcleo 
para garantir o máximo impacto na socieda-
de, permitindo o crescimento e diversidade 
de nossos membros. 

É fato que estamos passando por mo-
mentos muito difíceis, e que tem gerado um 
tremendo decréscimo no número dos nossos 
associados. Gostaríamos de saber a opi-
nião de todos sobre o que esperam de nós 
à frente do Núcleo, e para isso estamos de 
“portas abertas”, podendo nos contactar via 
e-mail ou por meio das redes sociais (ver as 
informações no final deste texto). Também 
estamos trabalhando em algumas ações 
como realização de seminários via online, 
workshops, publicações no BI com assuntos 
de interesse, mas com a ampla participação 
de “caras” novas. É importante garantir um 
maior fluxo dos autores que contribuem com 
as publicações, isso permite maior diversi-
dade de assuntos ou exposição de novas 
ideias. Precisamos elevar a conscientização 
pública sobre a importância do solo, de ga-
rantir a sua qualidade agora e principalmen-
te para as futuras gerações. 

Outra proposta é dar a oportunidade 
de participação dos nossos estudantes dos 
cursos de Pós-Graduação nas diferentes 
comissões que compõem o NRNE. Igual-
mente importante é promover um fluxo de 
comunicação entre o Núcleo (representa-
dos por todos, incluindo os membros de 
início de carreira e estudantes) com pos-
síveis patrocinadores e governos estadu-
ais, nas diversas ações como na formação 
de comitês, palestras honorárias e, apoiar 
a celebração do Dia Mundial do Solo nas 
entidades de ensino e pesquisa.

Essas são apenas algumas das 
ideias do nosso “Plano estratégico” de tra-
zer nossa ciência para aplicações práticas. 
Outras ações importantes são a obtenção 
do ISSN para nossas publicações, sendo 
elas o Boletim Informativo e os Anais das 
RNCS, brindando assim mais reconheci-
mento.

Assim, encorajo todos os membros 
para contribuir com o crescimento e forta-
lecimento do NRNE/SBCS, almejando po-
sições gratificantes de liderança dentro da 
Sociedade, não somente para enriquecer 
suas carreiras, mas pelas suas contribui-
ções de valor inestimáveis. 

Para mim é um privilégio servir como 
Diretora do NRNE, espero fazer o meu 
melhor e para isso conto com a colabora-
ção de todos!

Atenciosamente,
Maria Eugênia Ortiz Escobar
Diretora NRNE/SBCS

Informações para contato:

E-mail: diretoria.nrne@gmail.com
Link da página do NRNE: 
https://sbcs-nrne.org.br/
Também podem nos encontrar em 
Facebook
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Durante o período 
de 21 a 27 de julho 
de 2019 ocorreu na 
cidade de Cuiabá, 

Mato Grosso (MT) a 37ª edição do 
Congresso Brasileiro de Ciência 
do Solo (CBCS), evento organiza-
do pelo Núcleo Regional Centro-
-Oeste (NRCO/SBCS) da SBCS, 
em conjunto com instituições par-
ceiras (UFMG, UFG, EMBRAPA, 
IFMT, UNEMAT e outras institui-
ções regionais de pesquisa, ensi-
no e extensão do estado do Mato 

Grosso). Com o tema centrado na “Inten-
sificação Sustentável em Sistemas de 
Produção”, o 37º CBCS, a exemplo das 
outras edições do CBCS, foi um suces-
so, ao reunir pesquisadores, professo-
res, estudantes de graduação e de pós-
-graduação, profissionais autônomos e 
empresas voltadas para o setor, com a 
finalidade de discutir os principais proble-
mas relativos a ciência do solo dentro da 
temática proposta, bem como apresentar 
os novos resultados de pesquisas e ten-
dências, oriundos das diferentes institui-
ções de ensino e pesquisa do Brasil.

XXXVII Congresso 
Brasileiro de Ciência do 
Solo e a eleição da nova 

Diretoria do NRNE
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grade ampla e diversificada, a 37ª edição 
CBCS contou com ampla programação, 
envolvendo conferências, simpósios, me-
sas redondas, seções de apresentações 
orais e de pôster, mini cursos e RCC, 
além das atividades paralelas culturais e 
de confraternização. Destaca se também 
na grade do evento os momentos dedi-
cados as reuniões do Conselho Diretor 
da SBCS e dos Núcleos Regionais que 
compõem a SBCS.

O Núcleo Regional Nordeste (NRNE/
SBCS), como parte do Conselho Diretor 
da SBCS, na condição de representan-
te da SBCS na região Nordeste também 
se fez presente no 37º CBCS em dois 
grandes momentos. Primeiro nas reuni-
ões do Conselho Diretor da SBCS, con-
tribuindo nas discussões pautadas, bem 
como no relato das atividades realizadas 
pelo NRNE aos longo dos anos de 2017 
a 2019, em prol da Ciência do Solo na re-
gião Nordeste e; segundo na realização 
da Assembleia Ordinária do NRNE, rea-
lizada em momento paralelo as demais 
assembleias realizadas pelos demais nú-
cleos que compõem a SBCS.

A assembleia do NRNE/SBCS foi 
realizada no dia 22 de julho de 2019, 
com início às 18h00, com participação 
de membros dos estados do Piauí, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Ceará e Bahia. Dentre os pontos pauta-
dos na reunião destacou-se diversos in-
formes, a prestação parcial de contas e 
das diversas atividades do NRNE/SBCS 
(Gestão 2017 – 2019) e eleição para es-
colha da nova diretoria (Gestão 2019 – 
2021). O professor Dr. Júlio César Aze-
vedo Nóbrega, Diretor do NRNE/SBCS, 
após destacar vários pontos de atuação 
realizadas na gestão 2017 – 2019, bem 

como da prestação de contas, deu 
início a escolha da nova diretoria 
(Gestão 2019 – 2021). Destacou 
que convocação para escolha da 
nova diretoria ocorreu através de 
email e outras mídias, de forma a 
proporem nomes para composição 
da nova diretoria, em substituição 
a gestão atual, a ser encerrada no 
dia 04 de setembro de 2019. Apre-
sentou a documentação de uma 
única proposta composta pelos se-
guintes membros: Dra. Maria Eu-
gênia Ortiz Escobar – UFC, Forta-
leza, CE (Diretoria), Dr. Valdomiro 
Severino de Souza Júnior – UFR-
PE, Recife, PE (1º Vice-Diretor), 
Dr. Henrique Antunes de Souza 
– Embrapa Meio-Norte, Teresina, 
PI (2º Vice-Diretor), Dr. Ygor Jac-
ques Agra Bezerra da Silva - UFR-
PE, Recife, PE (Secretário Geral) 
e Francisco de Assis Bezerra Leite 
– FUNCEME, Fortaleza, CE (Te-
soureiro), a qual foi aprovada por 
unanimidade entre os membros 
presentes a assembleia.

O NRNE/SBCS parabeniza 
o NRCO/SBCS e instituições par-
ceiras pela organização e sucesso 
da 37ª edição do CBCS na pes-
soa do Dr. Milton Ferreira de Mo-
raes, Presidente do XXXVII CBCS 
– 2019, bem como a nova direto-
ria do NRNE/SBCS (Gestão 2019 
– 2021) e se coloca à disposição 
para transição da gestão a nova 
diretoria de forma a continuar no 
fortalecimento e divulgação da Ci-
ência do Solo na região Nordeste.
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A  XXII edição do Congresso 
Latinoamericano de Ciên-
cia do Solo (CLACS) ocor-
reu no período de 7 à 11 

de outubro de 2019 no Radisson Montevi-
deo Victoria Plaza Hotel em Montevidéu, 
Uruguai. O evento foi organizado por pro-
fessores e pesquisadores da Sociedade 
Uruguaia de Ciência do Solo (SUCS), 
em conjunto com a Sociedade Latino-a-
mericana de Ciência do Solo (SLCS), a 
Faculdade de Agronomia da Universida-
de da República do Uruguai (FAGRO-U-
delar) e Instituto Nacional de Pesquisa 
Agropecuária (INIA). O evento organiza-
do em torno do tema central “Diversida-
de Produtiva: Pilar do Manejo Sustentá-
vel do Solo” teve início com a palestra do 
Prof. Dr. Takashi Kosaki, Presidente da 
União Internacional de Ciência do Solo 
(IUSS), seguido posteriormente, por aco-
lhida cultural no Cabildo de Montevideo, 
com diversas apresentações artísticas, 
comidas típicas e bebidas locais. Para 
os demais dias do evento houve vasta 
programação, envolvendo apresentação 

de palestras, com destaque para as do 
Dr. Fernando Garcia-Préchac, Diretor da 
Direção Geral de Recursos Naturais-M-
GAP e Dr. Ronald Vargas, representante 
de Terras e Solos na FAO e coordenador, 
desde 2011, da implementação da Alian-
ça Mundial pelo Solo. 

Além das palestras, simpósios, me-
sas redondas e visitas técnicas, contou 
também a grade do evento com espaços 
voltados para apresentação de trabalhos 
científicos e técnicos, na forma oral ou 
de pôsteres, bem como de conferências 
ministradas por parte de especialistas de 
reconhecida trajetória em nível nacional 
e internacional.

O Brasil teve grande destaque no 
XXII CLACS, através do número de parti-
cipantes e trabalhos apresentados, quan-
do comparado aos demais países Lati-
no-Americanos participantes do evento, 
fato que demostra a robustez de nossa 
infraestrutura de pesquisa e de compro-
metimento com a Ciência do Solo. Des-
taque importante para o Brasil durante 
o evento foi a apresentação da candida-

XXII Congresso 
Latinoamericano de 

Ciência do Solo
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tura do país para sediar o XXIII CLACS 
em 2021 na cidade de Florianópolis, SC, 
em conjunto com o XXXVIII Congresso 
Brasileiro de Ciência do Solo (XXXVIII 
CBCS). A candidatura teve grande aco-
lhida por parte de todos os participantes, 
com isso, o CLACS será realizado pela 
terceira vez no Brasil, sendo o evento a 
ser realizado em Florianópolis, SC, em 
2021, o primeiro fora do estado de São 
Paulo.

Dentre os pesquisadores, profes-
sores, estudantes e profissionais autô-
nomos do Brasil participantes do evento, 
não se pode negar a efetiva participação 
de membros da região Nordeste, inclu-
sive da Diretoria do NRNE (Figura 1), a 
maioria com apresentação de trabalhos 
desenvolvidos na região, de forma a co-
laborar com a internacionalização das 
nossas instituições no exterior. Importan-
te lembrar que o solo é um recurso natu-
ral não renovável, de grande importância 

para a sustentação da vida, prestando 
vários serviços ecossistêmicos e de va-
lor incalculável. Constitui a base para a 
produção de alimentos, fibras e bioener-
gia, reservatório de água e meio onde 
acontecem os processos e reações que 
tornam disponíveis os nutrientes, além 
de ser o meio responsável pela susten-
tação das edificações em áreas urbanas 
e rurais.

O NRNE, na condição de represen-
tante da Sociedade Brasileira de Ciência 
do Solo na região Nordeste, parabeniza 
a todos (as) que participaram da organi-
zação do XXIII CLACS, bem como mani-
festa total apoio à realização e sucesso 
do XXIII CLACS em Florianópolis, SC, 
em 2021, ao incentivar a participação 
dos que fazem ciência do solo nos oito 
estados sob a jurisdição do núcleo e das 
outras regiões do Brasil a participarem 
do evento.

Figura 1. Membros do Diretoria do NRNE no Congresso Latinoamericano de 
Ciência do Solo, Montevidéu, Uruguai. Fonte: Maria Eugênia Ortiz Escobar.
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Durante o XXXVII Con-
gresso Brasileiro de Ci-
ência do Solo que acon-
teceu em Cuiabá (MT), 

foi realizada uma grande exposição 
do Espaço de Educação em Solos, 
com a divulgação das ações desen-
volvidas por algumas instituições de 
ensino superior do Brasil para popu-
larização do solo. Dentre as ações 
estiveram presentes o Projeto Solo 
na Escola/UFCG, Projeto Educação 
em Solos para Todos/UEG, Projeto 
Saberes sobre Solos/UFG e Museu 
de Solos/UFV coordenados pelas 
professoras Adriana Meira, Adriana 
Ribon, Andrelisa de Jesus e Cristi-
ne Muggler. A exposição contou com 
apresentação de ‘pedons didáticos’, 

jogos de solos, amostras de diferen-
tes cores de solos (colorteca), telas 
pintadas com tinta de solo (geotinta), 
poesias sobre solos, amostras de 
adubos, adesivos e materiais didáti-
cos para o ensino de solos e masco-
tes dos projetos (Ana Terra, Ribonita 
e Tatá). Além do Espaço de Educação 
em Solos, que foi muito bem visitado 
pelos presentes, o CBCS destacou 
a importância e o avanço do ensino 
do solo no Brasil com o Simpósio de 
Educação em Solos tendo como te-
mática central: Ideias e Ações, pre-
sidido pelas Palestrantes Adriana 
Ribon (GO), Adriana Meira (PB) e 
Carmem Sueze (PE). É a Educação 
em Solos conquistando seu mereci-
do lugar!

Educação em Solos no 
XXXVII Congresso 

Brasileiro de Ciência 
do Solo
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região Nordeste do 
Dia Mundial do Solo

Neste espaço são apresen-
tados algumas iniciativas 
em nossa região relativas 
a comemoração do Dia 

Mundial do Solo: 

Projeto de Extensão: Geodiversidade 
& Biodiversidade: valores e conexões
Regla Toujaguez La Rosa Massahud 
(UFAL)

Em comemoração ao Dia Mundial 
do Solo os integrantes dos espaços di-
dáticos GeoBio da Universidade Federal 
de Alagoas receberam crianças do en-
sino fundamental I, acompanhadas de 
professores para apresentação de vídeo 
sobre a importância da água para a vida 
e seu papel na erosão acelerada do solo 
e realizaram a exposição do Sistema 

Terra, com explanação desde a Forma-
ção do Sistema Solar, até a solidificação 
da terra e a crosta terrestre. Os partici-
pantes experimentaram o processo de 
erosão do solo no estande do II CONEA-
GRI, verificando a importância da cober-
tura do solo no controle de perdas por 
erosão acelerada. Por fim foi realizada 
atividade de Geotintas (tintas com solo) 
respondendo à pergunta: O que significa 
o solo pra você? Com respostas expos-
tas no mural do LABGREN (Figura 1).

1ª Competição de Solos da Bahia
Ana Maria Moreau (UESC)

O Programa de Educação Tutorial, 
PET SOLOS: agregando saberes da 
Universidade Estadual de Santa Cruz re-
alizou durante o 6º Seminário Baiano de 
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Solos (SBS) a 1ª Competição de Solos 
da Bahia. O evento ocorreu em comemo-
ração ao Dia Mundial do Solo, 05 de de-
zembro e iniciou com um café da manhã 
nordestino e exposição dos materiais 
didáticos e experimentos utilizados pelo 
PET Solos no projeto de ensino/exten-
são da UESC: Caminhão com Ciência. 
Na oportunidade, Profa Dra. Lúcia Hele-
na dos Anjos (Presidente da Sociedade 
Brasileira de Ciência do Solo), enfatizou 
a importância das comemorações que 
estavam ocorrendo em todo o mundo 
como forma de sensibilização da popula-
ção a cerca da importância do solo para 
a vida na Terra. 

A 1ª Competição de Solos da Bahia 
foi coordenada pelos professores Dr. Ri-
cardo Dalmolin (UFSM), Dr. Fabrício Pe-
dron (UFSM) e, Dra Ana Maria Moreau 
(Tutora do PET Solos da UESC e coor-
denadora do SBS) e teve a participação 
de 10 equipes, totalizando 48 participan-

tes. A equipe ganhadora foi aquela que 
mais se aproximou do gabarito oficial da 
prova, obtendo 93 pontos. O evento foi 
muito elogiado por seus participantes e 
despertou tanto o interesse dos alunos 
pela Pedologia que os mesmos já es-
tão motivados a organizarem suas equi-
pes para a 2ª Competição em Solos da 
Bahia, em 2020.

Projeto Solos na Escola
Caroline Valverde dos Santos (UESB)

No dia 16 de dezembro, o Projeto 
Solos na Escola da Universidade Esta-
dual do Sudoeste da Bahia, realizou ati-
vidades no campus de Vitória da Con-
quista, em comemoração do dia mundial 
de solos, com filhos de servidores da 
instituição. Foram realizadas oficinas de 
geotinta e textura do solo. Na ocasião foi 
realizada uma matéria para a TV UESB 
visando divulgar a popularização de so-

Figura 1. Fotos do evento. Fonte: Regla Toujaguez La Rosa Massahud (UFAL).
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los desenvolvido pelo projeto (Figura 2).

Programa Solo na Escola/UFRB
Euzelina dos Santos Borges Inácio 
(UFRB)

O Programa Solo na Escola da 
Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia, celebrou o Dia Mundial do Solo 
2019, realizando o evento III Mãos ao 
Solo: cinema, exposição fotográfica e 
oficinas comemorativas ao dia mundial 
do solo. O objetivo foi utilizar a expres-
são artística, nas suas mais variadas for-
mas, como ferramenta de sensibilização 
e consequente transformação de atitu-
des. O evento iniciou com a exibição do 
documentário Sob a Pata do Boi - pro-
duzido pela ONG IMAZON - que discute 
a relação entre a produção pecuária e 

o desmatamento da Amazônia. Segui-
do da exibição, foi realizado um debate 
com a platéia, composta por estudantes 
de graduação dos cursos de Tecnologia 
em Agroecologia, Engenharia Florestal, 
Zootecnia e Agronomia. Duas estudan-
tes, recitaram um poema autoral em co-
memoração ao dia mundial do solo, com 
o título: O mundo aos pés. A exposição 
fotográfica ‘Um olhar sobre o solo’, foi 
montada nos corredores do prédio de Ci-
ência do Solo. Através da palestra: Pare 
a erosão do solo, salve o nosso futuro, 
o Prof. Luciano Souza, discutiu o pano-
rama da erosão do solo no Brasil e no 
estado da Bahia, bem como possíveis 
soluções. A oficina de pintura com tinta 
de solo com alunos de graduação dos di-
versos cursos presentes, encerrou o pri-

Figura 2. Fotos do evento. Fonte: Caroline Valverde dos Santos (UESB).
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meiro dia de evento. No segundo dia de 
celebração, recebemos estudantes do 
ensino fundamental de uma escola local 
e fizemos juntos o plantio de Ipês rosa, 
roxo e amarelo na Estação Agroecológi-
ca da UFRB. Ainda foi realizado um pi-
quenique de solos, com oficinas de mo-
delagem com argila e pintura com tintas 
de solo, finalizando o dia de aprendizado 
e sensibilização, no tripé ‘solo, alma e 
sociedade’.

Caravana itinerante de materiais didá-
ticos de solos: levando conhecimento
Maria Cristina Martins Ribeiro de Souza 
(IFCE)

O Dia Mundial do Solo foi comemo-
rado no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus 
de Sobral, com a realização de ativida-
des na Escola Indígena Tremembé Maria 
Venância localizada no distrito de Almo-
fala - Itarema - Ceará. Na ocasião foram 
desenvolvidas as seguintes ações: 1. 
Palestra para alunos e professores sobre 
o tema solos e apresentação do projeto 
de extensão que vem sendo desenvolvi-
do por alunos do IFCE- Sobral intitulado 
"Caravana Itinerante de materiais didáti-
cos de solos: levando conhecimento". 2. 
Após a palestra os alunos e professores 
foram divididos em equipes e passaram 

Figura 3. Fotos do evento. Fonte: Maria Cristina Martins Ribeiro de Souza (IFCE).
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a estudar o solo de uma maneira dinâmi-
ca e divertida através de jogos didáticos 
de solo sendo acompanhados pelos alu-
nos do IFCE- Sobral (Figura 3).

Projeto Solos para Todos
Carolina Malala Martins Souza (UFER-
SA)

O Dia Mundial do Solo da Univer-
sidade Federal Rural do Semi-Árido 
(UFERSA) aconteceu no Prédio LASAP 
(Laboratórios de Análises de Solo, Água 
e Planta), na cidade Mossoró, RN. As 
ações ficaram disponíveis para visitação 
do público ao longo do dia 5 de dezem-
bro e constaram de: 

- Apresentação de um simulador de 
erosão, com enfoque no tema do WSD: 
"Pare a erosão do solo"; 

- Exposição de pôsteres de traba-
lhos científicos apresentados por discen-
tes/docentes da UFERSA em eventos 
sobre "Ciência do Solo"; 

- Visita ao Museu de Solos "Maurí-
cio de Oliveira" com as atividades: Apre-
sentação das classes de solo represen-
tativas do Oeste Potiguar, Avaliação da 
morfologia do solo (textura, estrutura e 
consistência), Fabricação de tinta de 
solo e uso em desenhos artísticos; 

- Roda de conversa sobre os "17 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentá-
vel" com agricultores da região; 

- Apresentações de vídeos curtos 
sobre "Conservação do Solo"; 

- Visita ao perfil de solo com discen-
tes do Programa de Pós-Graduação em 
Manejo de Solo e Água).

Projeto Solo na Escola/UFCG
Adriana de Fátima Meira Vital (UFCG)

A VII Feira do Solo, atividade que 
comemora o Dia Mundial do Solo, foi re-
alizada no Núcleo de Extensão Cultural 
da UFCG, no município de Sumé, PB. 

Trata-se de um espaço de visitação e vi-
vências objetivando despertar o interes-
se dos visitantes (escolares, professores, 
usuários do Centro de Atenção Psicos-
social (CAPS), comunidade de surdos e 
público em geral) para o conhecimento 
e valorização do recurso natural solo. 
Além das maquetes apresentadas pelos 
monitores do Projeto e pelos estudantes 
da disciplina de Gênese do Solo (Enge-
nharia de Biossistemas), os visitantes 
puderam conhecer um pouco sobre os 
organismos do solo, no espaço Labora-
tório Vivo do Solo, assistir vídeos sobre 
o solo na sala temática Geocine, intera-
gir com os personagens do Teatrinho do 
Solo, jogar o Gira Solo e aprender solos 
brincando e pintar com tinta de solo, no 
Ateliê da Geotinta. A sétima edição da 
Feira do Solo premiou os ganhadores 
dos concursos em homenagem ao solo: 
IV Concurso de Fotografia ‘Meu Jeito de 
ver o solo’ e I Concurso cultural ‘Solo di-
Verso & Prosa’. Para finalizar a ativida-
de foi realizada uma oficina de geotinta 
na Comunidade Cantinho, município de 
Serra Branca, no Encontro de Quilombo-
las do Cariri Paraibano.

Projeto Solos na Escola
Bruno Dias (UFPB)
Roseilton Fernandes (UFPB)

Em 05 de dezembro de 2019 o De-
partamento de Solos e Engenharia Ru-
ral do Centro de Ciências Agrárias da 
Universidade Federal da Paraíba reali-
zou exposição sobre Educação em So-
los e produção de alimentos saudáveis 
em solos. O evento aconteceu durante 
a programação do Encontro Unificado 
da UFPB (Ensino, Pesquisa e Extensão) 
envolvendo os campi II (Areia) e III (Ba-
naneiras) da UFPB. O público alvo foi 
composto por estudantes de graduação 
e professores dos 02 campi menciona-
dos. Foram utilizados na exposição ban-
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ners contendo dados dos projetos de ex-
tensão universitária, recursos didáticos 
como livros, artefatos cerâmicos, expe-
rimentos com solos e macromonolitos. 
A organização da ação ficou por conta 
professores Roseilton Fernandes dos 
Santos (Pedologia), Bruno de Oliveira 
Dias (Matéria Orgânica do Solo) e Vânia 
da Silva Fraga (Química e Fertilidade do 
Solo).

Comemoração ao Dia Mundial do Solo 
no INSA
Erica Lambais (INSA)
Vanessa Gomes (INSA)

O Instituto Nacional do Semiárido 
recepcionou alunos da Escola Municipal 
Adalgisa Amorim (Campina Grande) e da 
Escola Municipal Antonio Vital do Rego 
(Queimadas). Os alunos receberam uma 
pasta do INSA contendo um folder expli-
cativo sobre gênese, química, física, ma-
téria orgânica e microbiologia do solo; 
cartilha traduzida e editada da FAO, com 
várias informações sobre a erosão. Pela 
manhã ocorreu um teatro intitulado “O 
show do Solo” onde foi contado o proces-
so de formação do solo. Em seguida os 
alunos foram divididos em equipe para 
acompanhar as atividades de Gênese do 
Solo (com Rodrigo Santana Macedo). 2º 
Química e Física do Solo (com Cristiano 
dos Santos Sousa). 3º Matéria Orgânica 
(com Vanessa dos Santos Gomes) e 4º 
Microbiologia do solo (com Érica Olandi-
ni Lambais). A metodologia utilizada para 
apresentação do tema para as crianças 
foi um livro sensorial (feltro), utilizando 
a técnica de contação de histórias apre-
sentando os organismos e microrganis-
mos responsáveis pela decomposição 
da matéria orgânica vegetal e animal, 
a função das minhocas e dos microrga-
nismos do solo. Na ocasião, os alunos 
puderam visualizar as placas com meio 

de cultura contendo colônias de micror-
ganismos presentes no solo como tam-
bém os visualizá-los no microscópio. 
Para finalizar, os alunos aprenderam 
como produzir geotinta, com Júlia Tava-
res de Souza, receberam uma folha com 
os personagens do teatro para pintar, e 
puderam levar para casa um kit para a 
produção da geotinta, juntamente com a 
cartilha de cactos do INSA.

Comemoração ao Dia Mundial do Solo 
do Programa de Pós-Graduação em 
Ciência do Solo/UFRPE
Ygor Jacques A. B. da Silva (UFRPE)

Em comemoração ao Dia Mundial 
do Solo o Programa de Pós-Graduação 
em Ciência do Solo da Universidade Fe-
deral Rural de Pernambuco realizou a 
1ª Exposição de Solos, Minerais e Ro-
chas de Pernambuco para a Sociedade 
(1ª EXPOGEO). O evento teve enfoque 
multidisciplinar, sendo organizado por 
professores e alunos da UFRPE, da 
UFPE e do CPRM. Houve visitação ao 
Museu de Solos de Referência de Per-
nambuco da UFRPE (Coleção Mateus 
Rosas Ribeiro), o primeiro do Nordeste. 
Os estudantes das escolas visitantes 
puderam participar de atividades lúdi-
cas, educativas e de sensibilização do 
Projeto Massapê, coordenado pela pro-
fessora Caroline Biondi com o "espaço 
mão na massa", onde as crianças me-
nores puderam pintar utilizando tinta de 
solo. Também participaram da exposição 
o Grupo de Práticas Florestais (GPFlor) 
do Departamento de Engenharia Flores-
tal, coordenado pelo professor Rodrigo 
Hakamada, que apresentou as ativida-
des de produção de mudas e de uso 
sustentável dos produtos e subprodutos 
da floresta e o Grupo de Paleontologia 
do Departamento de Biologia, coorde-
nado pelo professor Gustavo Ribeiro de 
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Oliveira, que expôs acervos da biota do 
Período Cretáceo até a época recente 
do Holoceno (Figura 4).

Projeto Soils & Art
Carmem Sueze Miranda (Univasf)

Com o objetivo de despertar a 
curiosidade e o interesse voluntário da 
sociedade civil pela conservação do 
solo, através do apelo afetivo de uma ex-
posição artística (telas de trabalhos com 
solo), numa área impregnada pelo viés 
cultural, dada à alocação de escultura 
em bronze do cantor João Gilberto (natu-
ral de Juazeiro, BA) o Projeto Soils & Art 

da Universidade Federal do Vale do São 
Francisco realizou na via urbana pública 
atividade de lazer no calçadão da Orla do 
Rio São Francisco intitulada “Todo artista 
tem de ir aonde o povo está” com expo-
sição de quadros de fotos de atividades 
com solos em campo, amostras de mão 
de rochas e “mini-perfil” montado em 
proveta, apresentando para a sociedade 
em geral a vastidão, a complexidade e a 
importância do solo para a vida. Nas in-
terações dos alunos da equipe com o pú-
blico alvo transeunte, estes focaram com 
maior ênfase sobre a essencialidade do 
solo ser valorizado pela humanidade 
como responsável pela vida no Planeta 

Figura 4. Fotos do evento. Fonte: Ygor Jacques A. B. da Silva (UFRPE)
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Terra. Cabe destacar a importância da 
intervenção para a formação profissional 
da equipe, tanto na área de Solos (alu-
nos estão cursando a disciplina Geologia 
Aplicada a Solos no momento), quanto 
na construção do perfil profissional pau-
tado na responsabilidade social do co-
nhecimento e na autonomia acadêmica 
(autogestão).

Sustentabilidade Ambiental: conexão 
entre o ser humano e a natureza
Cleire Lima da Costa Falcão (UECE)

O Dia Mundial do Solo foi come-
morado dentro da programação da XXIV 
Semana Universitária da Universidade 
Estadual do Ceará - UECE, no Campus 
do Itaperi, em Fortaleza-Ceará, com o 
tema Sustentabilidade Ambiental: co-
nexão entre o ser humano e a nature-
za.

Realizamos a III Exposição do 
Projeto de Extensão de Iniciação Ar-
tística – A Arte de Pintar com Terra, 
da Pró-Reitoria de Extensão-PROEX. 
O projeto tem como objetivo ensinar e 
propagar a técnica de confecção de tinta 
artesanal usando o Solo como pigmento 
natural, para uso em pinturas artísticas e 
como recurso didático (Figura 5). O refe-
rido projeto se insere no ensino, pesqui-
sa e extensão, ao promover discussões 
trabalhando conteúdos utilizando abor-
dagem integrada natureza e sociedade. 
Buscamos reforçar a importância das 
questões ambientais para o trabalho de 
uso e conservação do solo de forma sus-
tentável.  Atende a comunidade acadê-
mica (discentes, docente, servidor e téc-
nico administrativo) oferecendo cursos 
e oficinas para a inserção da formação 
ambiental na universidade. 

A inserção do Dia Mundial do Solo 
na Semana Universitária da UECE opor-
tunizou um diálogo com diversos seg-
mentos da sociedade, como professores 

e estudantes de 59 escolas públicas e 
privadas da grande Fortaleza, ao receber 
alunos para a VII Feira das Profissões. 
Essa interação com os diversos cursos 
da instituição e a visita das escolas em 
quatro dias de evento gerou um público 
de diversas faixas etárias estimado em 
3.500 pessoas gerando uma experiência 
muito proveitosa. 

As diversas atividades realizadas 
oportunizaram aos visitantes uma vi-
vência prática do contato com o solo por 
meio de exposição de materiais de apoio 
didático, experimentos e brincadeiras 
com jogos lúdicos. Os visitantes pude-
ram manusear e investigar um pouco do 
elemento solo como também desenvol-
ver a criatividade com realização de pin-
turas artísticas.

A organização das atividades ficou 
a cargo dos monitores, alunos da disci-
plina, bolsistas e voluntários. Eles expla-
naram a respeito da importância do solo 
e da necessidade de sua conservação e 
de seu estudo fundamental para a sobre-
vivência humana. 

É notório o interesse dos mais va-
riados públicos pelo projeto, desde alu-
nos e professores das mais variadas 
áreas, momento esse onde recebemos 
diversos convites por parte dos profes-
sores para aplicarmos o projeto em suas 
escolas. Outro aspecto muito interessan-
te a ser considerado é o interesse dos 
alunos não somente para a metodologia 
do projeto, mas também para um des-
pertar para o conhecimento da proposta 
do Curso de Geografia.  

Programa de extensão solo na escola/
UFCG-Pombal
Jussara Silva Dantas (UFCG)

No Dia Mundial do Solo, dia 05 de 
dezembro de 2019,o Programa de Ex-
tensão Universitária "Solo na Escola/
UFCG Pombal" elaborou uma programa-
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ção no Alto Sertão Paraibano e levou a 
Praça Pública de Pombal, PB a III Ex-
poSolos, evento que ocorre anualmen-
te desde 2017, destinado ao público de 
toda a cidade de Pombal e cidades cir-
cunvizinhas. Desta vez buscamos por 
um diferencial na extensão, firmamos 
uma parceria com a Escola Cidadã In-
tegral "Monsenhor Vicente Freitas" no 
município de Pombal-PB. Os alunos da 
escola que passaram por uma prepa-
ração durante todo o ano de 2019 em 

duas eletivas acompanhadas por exten-
sionistas vinculados ao programa onde 
desenvolveram experimentos ligados a 
Erosão do Solo tema proposto pela Or-
ganização das Nações Unidas para Ali-
mentação e Agricultura - FAO. Os alu-
nos e extensionistas reuniram-se para 
apresentação dos experimentos e gran-
de exposição didática na III ExpoSolos 
na Praça Centenário no município de 
Pombal, PB. Um espaço da exposição 
foi dedicado ao Centro de Convivência 

Figura 5. Fotos do evento. Fonte: Cleire Lima da Costa Falcão (UECE).
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da Terceira Idade – CECOL com exposi-
ção do trabalho desenvolvido por idosos 
e extensionistas durante todo o período 
de vigência do nosso projeto em parceria 
com o CECOL. Na sexta-feira (06/12), 
dando continuidade as atividades finais 
do Dia Mundial do Solo, o CECOL não 
podia ficar de fora, que é assistido pelas 
atividades do Programa Solo na Escola, 
onde são desenvolvidas Atividades com 
Tinta de Terra e com Argila. Segue o link 
de nossas publicações:

 https://www.instagram.com/p/B6a-
l0HcplT2/?igshid=17ghseyyu22t9

Comemoração ao Dia Mundial do Solo 
na UFPI-CPCE
Ariane da Silva Lopes Rocha Ascenso 
(UFPI)

O evento em comemoração ao dia 
mundial do solo realizado pelo projeto 
Solos na Escola da UFPI-CPCE acon-
teceu no dia 07 de dezembro de 2019 
na praça Marcos Aurélio, no centro da 
cidade de Bom Jesus - Piauí. O evento 
teve como objetivo falar sobre a impor-
tância do solo para a vida, com ênfase 
nas consequências do mau uso da terra 
que acarreta na erosão e degradação. A 
erosão é o processo de desagregação e 
remoção de partículas do solo ou frag-
mentos de rocha, pela ação combinada 
da gravidade com a água, vento, gelo ou 
organismos (IPT, 1986). Para conscienti-
zar e demonstrar na prática as consequ-
ências da erosão do solo, utilizamos ma-
quetes representando, didaticamente, 
as formas sustentáveis de produção na 
agropecuária. Tivemos como público alvo 
feirantes, empresários que estavam rea-
lizando outllet no mesmo local e crianças 
integrantes do pelotão Mirim da cidade. 
Durante o evento cantamos músicas em 
defesa do meio ambiente; fizemos grito 
de guerra referente a proteção da caatin-
ga, após várias brincadeiras educativas, 

conversas conscientes e esclarecimento 
de dúvidas, as crianças pintaram figuras 
demonstrando seu entendimento sobre 
os processos de erosão e os meios de 
preservação do solo, para isso utiliza-
ram “tinta de solo” e receberam bonecos 
feitos de terra (Sammy Soil). Durante o 
evento foi possível observar a curiosida-
de das pessoas ao se aproximarem e a 
satisfação quando eles iam se afastan-
do. É gratificante ver o quanto uma ação 
como essa pode mudar o entendimento 
de alguém acerca de algo e nos mostrar 
quão importante somos, Universidade e 
alunos, para o desenvolvimento e cons-
cientização da sociedade.

Comemoração do Dia Mundial do Solo 
na Unilab
Susana Churka (Unilab)

A Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação (FAO) co-
memora no dia 05 de dezembro como 
sendo o Dia Mundial do Solo. Neste dia 
são realizadas palestras, oficinas e ex-
posições abordando temas atuais sobre 
o solo. São demonstradas todas as preo-
cupações com o solo, destacando-se os 
efeitos do impacto da falta de conserva-
ção do solo na sociedade, no caso desse 
ano de 2019 que o tema trabalhado foi a 
erosão do solo.

O Grupo de Pesquisa e Extensão 
em Solos (GEPESOLO) e Projeto Solo 
Vivo realizaram atividades comemorati-
vas com palestras e exposições acerca 
de problemáticas da erosão solo.

O evento aconteceu no dia 05/12/19, 
das 13 às 17 horas, com palestras e ex-
posições arquitetadas pelos coordena-
dores de outros projetos que tem relação 
direta com solo:

• ConSAF - Coordenado pela Prof. 
Maria Ivanilda Aguiar;

• BIOSAL - Grupo de Pesquisa 
em Biofertlizantes e Salinidade - Coor-
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denado pelo Prof. Geocleber Sousa;
• TOPOGEO - Núcleo de Estudos 

em Topografia e Geoprocessamento - 
coordenado pela Profa. Rafaella Nogueira;

• SEMEAR - Coordenado pela Pro-
fa. Daniela Queiroz Zuliano;

• Projeto Solo Vivo - Coordenado 
pela Profa. Susana Churka Blum.

Os grupos de pesquisa levaram 
trabalhos acerca de erosão do solo, arte 
com solo, tintas de solo, além da exposi-
ção de macrofauna do solo, e outras ar-
ticulações para sensibilizar sobre como 
seriam esses ciclos de ecossistema den-
tro do solo.

A comemoração do Dia Mundial do 
Solo, em 05 de dezembro, é justificável 
em vista da importância do solo. Assim 
seria importante que o conjunto da socie-
dade composto por governos, gestores 
ambientais, professores especialmente 
de escolas básicas, e principalmente os 
cidadãos em geral, adotassem gestos de 
conservação do solo em suas ações di-
árias.

Comemoração do Dia Mundial de 
Solos na Universidade do Estado da 
Bahia, campus IX, Barreiras
Adilson Alves Costa (UNEB)

No dia 05 de dezembro os grupos 
de pesquisa Solos e Meio Ambiente 
(SOMA) e grupo de estudo e pesquisas 
agronômicas em fitotecnia do curso de 
Engenharia Agronômica da Universidade 
do Estado da Bahia – UNEB, campus IX, 
cidade de Barreiras, realizaram o I En-
contro de Ciência do Solo da UNEB em 
comemoração do dia mundial do solo. 
O evento foi realizado com o objetivo de 
socializar e popularizar o conhecimento 
relacionado ao uso de práticas conser-
vacionistas no Cerrado afim de reduzir a 
erosão do solo. O evento contou com a 
seguinte programação: apresentação de 
ações e linhas de pesquisas desenvol-

vidas pelos professores, pesquisadores 
e discentes no que diz respeito à con-
servação da matéria orgânica do solo; 
exposição de trabalhos acadêmicos rea-
lizados pelos discentes ao longo do ano 
de 2019; palestre sobre Erosão do Solo 
e Plantas de Cobertura Vegetal como 
Prática Sustentável no Cerrado realizada 
pelos professores Adilson Alves (Doutor 
em Ciência do Solo) e Professor Alberto 
Nascimento (Doutorando em Agronomia 
pela UnB). 

O I Encontro de Ciência do Solo da 
UNEB em comemoração ao dia mundial 
do solo contou com a participação dos 
acadêmicos de engenharia agronômi-
ca, pesquisadores de diversas áreas da 
agronomia, pesquisadores da AIBA (As-
sociação de Agricultores e Irrigantes da 
Bahia) e faculdade particular.

Na oportunidade do evento foi des-
tacado também o projeto Solos na Es-
cola/UNEB desenvolvido em uma esco-
la na comunidade rural do Riachinho. 
O projeto hoje conta com a parceria da 
secretaria da educação e envolve direta-
mente 15 alunos do ensino fundamental 
II. O projeto será ampliado nas comuni-
dades rurais no ano de 2020.

Contudo, o evento trouxe uma 
maior interação entre acadêmicos, pes-
quisadores e comunidade em geral, se 
tornando um momento oportuno para 
discussão sobre a importância da con-
servação do solo no oeste da Bahia no 
dia mundial do solo.
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Lindbergue Araújo 
Crisostomo

Marlos Alves Bezerra
_________________________________________

Embrapa Agroindústria Tropical. 
E-mail: marlos.bezerra@embrapa.br

Lindbergue Araújo Crisostomo, 
filho de Paulo Ferreira Crisos-
tomo e Elza Araújo Crisosto-
mo, nasceu em 01/04/1937, 

no Sítio Maracujá, São Gonçalo do Ama-
rante, Ceará. Casado com Gislane Ma-
ria Ferreira Gomes Crisostomo tem três 
filhos: Lindberg (Químico), Elano (Arqui-
teto) e Lidiane (Médica) e quatro netos: 
Carolina (12 anos), Rebeca (10 anos), 
Gabriel (05 anos) e Vitor (01 ano).

Alfabetizado por sua mãe, fez o cur-
so primário (do primeiro ao quarto ano) 
em uma escola pública distante 4 km. 
Para isso passou a morar com os avós 
paternos até 1946 e posteriormente fazia 
o deslocamento a cavalo (1948).

O quinto ano primário foi realizado 
no Ginásio 7 de setembro em Fortaleza 
(1949). Em janeiro de 1950 prestou o 
“exame de admissão” no Ginásio Farias 
Brito e, em 1951 transferiu-se para o Co-
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légio Estadual do Ceará (Liceu do Cea-
rá), onde concluiu o Ginasial (ensino fun-
damental) e o científico (ensino médio) 
em 1957.

Em 1958 concluiu o curso de oficial 
R2 no CPOR de Fortaleza. Passou a tra-
balhar no comércio e preparar-se para 
o vestibular. Em 1959 prestou vestibular 
para o curso de Agronomia, ingressando 
na Escola de Agronomia da Universidade 
Federal do Ceará em 1959. Em 1960 tran-
cou matrícula para servir como oficial R2 
junto ao 23º Batalhão em Fortaleza. Em 
1961 retornou a UFC concluindo o cur-
so de Agronomia em dezembro de 1963. 
Obteve o título de “Mestre em Química 
Agrícola e Solos” em 1970, pela Univer-
sidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 
É “Doutor em Química Agrícola e Solos” 
pela Universidade do Arizona, grau obtido 
em 1975. 

De julho de 1961 a outubro de 1963 
foi bolsista de iniciação científica junto ao 
Instituto de Química. De outubro de 1963 
a abril de 1964, passou a atuar como 
bolsista junto ao Projeto Morris Azimow/
UFC. Em maio de 1964, foi admitido como 
Instrutor de Ensino Superior junto ao De-
partamento de Química Agrícola até de-
zembro de 1965. De 1966 a 1972 foi Pro-
fessor Assistente junto ao Departamento 
de Tecnologia Agrícola. De 1972 a 1977 
foi Professor Assistente junto ao Departa-
mento de Engenharia Agrícola e Edafolo-
gia. De 1977 a 1982 foi Professor Adjun-
to junto ao Departamento de Engenharia 
Agrícola e Edafologia. De 1982 a 1991 foi 
Professor Adjunto junto ao Departamento 
de Ciências do Solo. De 1991 a 1993 foi 
Professor Titular junto ao Departamento 
de Ciências do Solo. Em agosto de 1993 
solicitou aposentadoria. Como professor, 
ministrou as seguintes disciplinas: Solos 
II, na Graduação e, na Pós-Graduação: 
Química do Solo, Fertilidade do Solo, Mi-
crobiologia do solo, Métodos de Análise de 
Solos e Plantas. No desempenho da ati-
vidade do magistério, exerceu as seguin-

tes funções: Subchefe do Departamento de 
Tecnologia Agrícola de 1971/1972. Subchefe 
do Departamento de Engenharia Agrícola e 
Edafologia de 1975/1977, Chefe do Departa-
mento de Engenharia  Agrícola e Edafologia 
de 1977/1979, Diretor “Pro-Tempore” do Cen-
tro de Ciências Agrárias de abril a dezembro 
de 1979. Participou, como examinador, de 
quatorze bancas examinadoras de disserta-
ções de mestrado e de três bancas examina-
doras de tese de doutorado, orientou dezoi-
to dissertações de mestrado em Agronomia, 
nas seguintes áreas de concentrações: Solos 
e Nutrição de Plantas, Fitotecnia e Irrigação 
e Drenagem. Em janeiro de 1994 ingressou 
no quadro de pesquisadores da Embrapa 
Agroindústria Tropical,  onde permaneceu até 
2019. Foi Chefe Adjunto de Administração de 
junho de 1997 a dezembro de 1999, Chefe do 
Centro Nacional de Pesquisa do Caju (Em-
brapa) de agosto de 1987 a abril de 1991 e 
Secretário Executivo da FCPC de 1982/1983. 
Como pesquisador da Embrapa Agroindústria 
Tropical exerceu os seus trabalhos nas linhas 
de Pesquisa de Fertilidade do Solo e Nutrição 
Mineral de Plantas.

É autor e co-autor de inúmeros traba-
lhos de pesquisa publicados em periódicos 
de circulação local, nacional e internacional 
totalizando quarenta títulos. É co-autor de 
dois livros, "Caju. O produtor pergunta e a 
EMBRAPA responde", editado pela EMBRA-
PA - Serviço de Produção de Informação e 
"Recomendação de Adubação e Calagem 
para o Estado do Ceará", editado pelo Depar-
tamento de Ciências do Solo da UFC. Autor 
de um capítulo do livro "Potássio na Agricultu-
ra Brasileira", publicado pela POTAFOS.

É um profissional competente e respon-
sável, dedicado à família e aos amigos, esti-
mado pelos funcionários que lhe assessoram 
por tratá-los com muito respeito, atenção e 
cordialidade; é admirado pela sua compe-
tência e querido pelos alunos e colegas de 
trabalho. Exerce dignamente a liderança ca-
rismática no desempenho profissional, quer 
como professor, quer como pesquisador e 
quer como administrador.
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O Instituto Agronômico 
de Pernambuco – IPA 

e a Pesquisa em 
Ciência do Solo

Histórico

O IPA foi criado em 07 de se-
tembro de 1935 com a de-
nominação de Instituto de 
Pesquisas Agronômicas – 

IPA. Com o passar dos anos a instituição 
foi incorporando outros serviços e foi mu-
dando de nome, porém, sempre conservou 

a mesma sigla (IPA) que já era reconhe-
cida e consolidada pela sociedade. 

Na criação do Instituto, entre as 
atribuições de Pesquisa tinha a Seção 
de Solos que era responsável por estu-
dar as características físicas, químicas 
e biológicas dos solos de Pernambuco, 
sua distribuição, vocação e aptidão para 
as diversas culturas. Além disso, tinha 

Antônio Raimundo de Souza
Josimar Gurgel Fernandes

_______________________________________________
Instituto Agronômico de Pernambuco. 

E-mail: antonio.raimundo@ipa.br; 
josimar.gurgel@ipa.br
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de manejo e conservação, a avaliação 
de sua fertilidade para recomendações 
de adubação e calagem, bem como, o 
uso de diferentes práticas culturais de 
manejo do ambiente.

Pode se destacar que, entre o perí-
odo de 1935 e 1954, a Ciência do Solo 
foi tendo prioridade em Pernambuco. 
Estudos foram realizados para identifi-
cação e caracterização dos solos mais 
indicados para as diferentes culturas 
no Estado, determinação de práticas de 
controle da erosão do solo, pesquisas 
sobre a microbiologia dos solos, estu-
dos sobre níveis críticos para indicação 
de adubação das culturas e pesquisa da 
fertilidade natural dos solos e sua dispo-
nibilidade de água, bem como pesquisas 
sobre a importância da matéria orgânica 
na textura dos solos.

Durante esse tempo, foram desen-
volvidos e publicados vários trabalhos 
que contribuíram para significativas me-
lhorias no setor agropecuário. Entre-
tanto, a preocupação com os recursos 
naturais sempre foi bastante forte entre 
os profissionais e pesquisadores do IPA 
como bem documentado na publicação 
do Manual de Conservação dos Solos 
em 1950.

O governo do Estado de Pernam-
buco, apesar dos limitados recursos dis-
poníveis, intensificou a partir de 1954, 
pesquisas sobre o assunto. A princípio, 
por intermédio do extinto Departamento 
de Defesa do Solo (DDS) e, posterior-
mente, através do IPA, com atuação no 
programa de manejo e conservação de 
solos de 1963 a 1983, foi intensificado 
o desenvolvimento de estudos, técnicas 
e tecnologias, para controle das perdas 
por erosão e de práticas de controle de 
salinidade nos solos de Pernambuco.

A partir de 1984 até 2015, as ações 

de pesquisa em Ciência do Solo no IPA 
foram transformadas em um programa 
institucional de pesquisa em recursos 
naturais. Durante esse período teve o 
fortalecimento e ampliação de parcerias 
nacionais e internacionais, possibilitando 
modernizar e ampliar os serviços ofer-
tados pelo IPA a sociedade, como a pu-
blicação do livro de Recomendações de 
Adubação para o Estado de Pernambuco. 
Destaca se também no período, a viabi-
lização de novas linhas de pesquisa, a 
exemplo do Zoneamento Agroecológico 
do Estado de Pernambuco – ZAPE na es-
cala 1:100.000.

 A importância dos cuidados com os 
recursos naturais é fundamental, princi-
palmente, para manter a sustentabilidade 
e aumentar a produtividade dos principais 
sistemas agrícolas locais, isso porque o 
uso inadequado dos recursos naturais e a 
consequente queda de produtividade dos 
solos vêm sendo objeto de estudos, há 
muito tempo, pelos profissionais que tra-
balham na área de ciência do solo no IPA. 
Em síntese, ocorre um novo paradigma 
na produção agrícola que leva em conta 
o meio ambiente. Proteger o solo significa 
manter a sua capacidade de reproduzir a 
vida de forma sustentável e planejada ao 
longo dos anos, com aplicação de tecno-
logia e um planejamento adequado de 
acordo com o seu potencial produtivo.  

Principais resultados de pesquisas 
realizadas

• Práticas de manejo e conservação 
do solo, que consiste em adotar práticas 
simples de convivência com os proble-
mas locais, de baixo custo e fácil execu-
ção, entre as quais: rotação de culturas, 
preparo do solo, manejo de restos de cul-
tura, adubação verde e uso de composto 
orgânico disponível na propriedade; 
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são e produção de culturas em áreas es-
tratégicas do Estado de Pernambuco;

• Sistemas de aproveitamento de 
água de escoamento superficial em bar-
reiros para uso em irrigação de salvação;

• Recuperação de áreas degrada-
das;

• Zoneamento agroecológico para 
fins de planejamento estratégico de apti-
dão agrícola das terras do Estado de Per-
nambuco;

• Apoio à implantação do programa 
de desenvolvimento florestal sustentável 
da região do Araripe; 

• Avaliação e monitoramento da sali-
nidade do solo em áreas irrigadas;

• Avaliações de técnicas de recupe-
ração de áreas ciliares degradadas, no 
Núcleo de Desertificação de Cabrobó, na 
região de Itaparica, Semiárido pernambu-
cano; 

• Efeito das perdas de solo, água e 
nutrientes em áreas de produção de ca-
na-de-açúcar, com diferentes níveis de 
cobertura de solo, na região Nordeste do 
Brasil;

• Reuso de sedimentos de reserva-
tórios, resíduos de tanques de piscicul-
tura e biocarvão como fertilizantes em 
sistemas agroflorestais na região de Ita-
parica, semiárido pernambucano.

A partir de 2016 até 2019 o IPA tem 
otimizado recursos financeiros e de suas 
ações de integração entre as diretorias 
de Pesquisa & Desenvolvimento, Exten-
são Rural e Infraestrutura Hídrica. Com 
isso, criou no período o macroprograma 
de apoio a conservação e manejo dos 
recursos naturais e desenvolveu um pla-
nejamento plurianual onde pode se apre-
sentar alguns importantes resultados do 
seu conjunto de ações.

Elaboração e implantação de proje-
tos qualificadores e estruturadores 
em manejo e conservação do meio 
ambiente

Foram investidos R$ 7.045.930,16 
em projetos PRONAF (Programa Nacio-
nal de Fortalecimento da Agricultura Fa-
miliar), além do desenvolvimento de 116 
projetos de pesquisa científica (como pro-
ponente ou parceiro), formalização de 21 
convênios de cooperação técnica nacio-
nal ou internacional e contribuição com 
orientação/co-orientação de 70 alunos de 
graduação e pós-graduação. Esses pro-
jetos visam contribuir para o desenvol-
vimento agrícola sustentável do Estado 
de Pernambuco. Os principais resultados 
obtidos nesse período foram:

• Lançamento do modelo SUPER 
– Unidade de Resposta Hidrológica de 
Pernambuco em parceria com outras 
instituições, para modelagem de bacias 
hidrográficas no Estado (estudos de ero-
são, produção de sedimento);

• Desenvolvimento e registro de 
duas patentes na área de biotecnologia;

• Desenvolvimento e lançamento de 
website do modelo PecuariAdapta para 
suporte a decisão do setor pecuário fren-
te as mudanças climáticas;

• Identificações genômicas e proteô-
micas para o programa de melhoramento 
da palma forrageira; 

• Identificação e isolamento de bac-
térias fixadoras de nitrogênio em gramí-
neas;

• Identificação de Plantas Alimentí-
cias Não Convencionais - PANC para re-
cuperação de solos salinos;

• Projetos de extensão rural; 
• Capacitação para 18.395 agricul-

tores e 302 extensionistas;
• Conservação de água e solo em 

condições de sequeiro com o uso de co-
bertura do solo.
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biológica de nitrogênio (FBN) represen-
ta a diminuição de custos da produção e 
depende do profundo conhecimento das 
bactérias diazotróficas, sua relação com 
as plantas superiores e com os demais 
membros da microflora do solo e da rizos-
fera, visto que a simbiose rizóbio/legumi-
nosa representa o sistema fixador de N2 
de maior importância para agricultura.

Questões de caráter socioambiental 
como: erosão dos solos, desmatamento, 
poluição, uso inadequado dos recursos 
hídricos, utilização indiscriminada de in-
sumos e extinção de espécies da fauna e 
flora, resultam num forte impacto ambien-
tal. Nesse sentido, as diferentes tecnolo-
gias desenvolvidas pelo IPA e o compar-
tilhamento de experiências relacionadas 
ao uso dos recursos naturais de forma 
mais sustentável poderão contribuir para 
incrementar os ganhos socioambientais 
e econômicos, resultando na melhoria da 
qualidade de vida das populações rurais 
que habitam as diferentes regiões de de-
senvolvimento de Pernambuco. 

O crescimento econômico de Per-
nambuco vem gerando uma demanda 
crescente pelo uso de recursos naturais, 
em especial o uso do solo. Para evitar 
uma exploração desordenada destes re-
cursos, faz-se necessária a elaboração 
de projetos qualificadores e estrutura-
dores, direcionados às ações de preser-
vação do meio ambiente e, também, de 
apoio à recuperação e conservação dos 
recursos produtivos de Pernambuco que 
devem ser organizados para atuar de 
forma integrada aos projetos finalísticos 
e em situações específicas de interesse 
da sociedade e do Estado. Diante disso, 
é prudente estabelecer com a sociedade 
estratégias de uso adequado de tecno-
logias para desenvolvimento sustentável 
das diferentes regiões de Pernambuco, 
atendendo as potencialidades de cada 

uma delas e de acordo com o mapa de 
uso e aptidão agrícola com sustentabili-
dade.

O desenvolvimento de Pernambu-
co tem sido comprometido por desequi-
líbrios sociais, econômicos e ambientais 
causados ao longo dos anos por diferen-
tes modelos superados de produção. Isso 
vem provocando a degradação dos solos, 
das águas e da própria biodiversidade. 
Sendo assim, para atender esta nova de-
manda da sociedade pernambucana por 
inovações e conhecimentos adequados a 
produção mais eficaz e eficiente, fez com 
que o IPA desenvolvesse uma linha es-
tratégica de ações para apoiar o manejo 
e a conservação dos recursos naturais e 
do meio ambiente através de atividades 
de assistência técnica e extensão rural; 
pesquisa e desenvolvimento; com foco na 
conservação do solo.

Em 2020, ano em que o IPA com-
pletará 85 anos de serviços prestados a 
pesquisa e desenvolvimento nas diversas 
áreas do conhecimento, incluindo a ciên-
cia do solo, está previsto o lançamento de 
um conjunto de publicações, entre elas, 
pode se destacar o novo Manual de Re-
comendações de Adubação e Calagem 
para o Estado de Pernambuco (revisto 
e ampliado), considerando que muitos 
avanços ocorreram nesses mais de 10 
anos, desde a última edição do livro. 

Além disso, é importante registrar o 
compromisso e o trabalho dos profissio-
nais que ao longo de décadas prestaram e 
continuam prestando relevantes serviços 
e contribuições para a Ciência do Solo no 
IPA, viabilizando projetos, orientando alu-
nos, com assistência técnica aos agricul-
tores, contribuindo para o fortalecimento 
institucional e, consequentemente, viabi-
lizando ações em prol do desenvolvimen-
to sustentável do povo pernambucano e 
de diferentes setores produtivos da agro-
pecuária no Estado de Pernambuco.
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QUEM FAZ CIÊNCIA DO SOLO NO NORDESTE?

Programa de Pós-Graduação 
em Solos e Qualidade 
de Ecossistemas da 

Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia

O  programa de Pós-Gradu-
ação em Solos e Qualida-
de de Ecossistemas (PP-
GSQE) da Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), 
sediado no Prédio de Solos (Figura 1) do 
Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e 
Biológicas (CCAAB) teve início em março 

de 2010, a partir do desmembramento 
da área de concentração em Ciência do 
Solo do Programa de Pós-graduação em 
Ciências Agrárias (PPGCAGR), ambos 
sediados no CCAAB, na cidade de Cruz 
das Almas, BA. O PPGCAGR teve iní-
cio em agosto de 1979, com o curso de 
mestrado e área de concentração em Fi-

Júlio César Azevedo Nóbrega
Anacleto Ranulfo dos Santos

_______________________________________________
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 

E-mail: jcanobega@gmail.com; 
anacleto@ufrb.edu.br
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da UFBA, da qual a UFRB foi desmem-
brada em 2005 (Projeto de Lei 11.151 de 
29 de julho de 2005). Em 2006, o nível 
de doutorado no PPGCAGR foi aprova-
do na CAPES, passando o curso a con-
tar até o final de 2009, com conceito 4 e 
três áreas de concentração: Fitotecnia, 
Ciência do Solo e Agricultura Irrigada e 
Sustentabilidade de Sistemas Hidroa-
grícolas, tendo a segunda área de con-
centração dado origem ao PPGSQE e a 
terceira ao Programa de Pós-graduação 
em Engenharia Agrícola (PPGEA) (mes-
trado e doutorado), também sediado no 
CCAAB. 

O PPGSQE ofertou desde o seu iní-
cio em março de 2010 até o final do ano 
de 2014 duas áreas de concentração: 
1) Ciência do Solo com duas linhas de 
pesquisa (Solos e Nutrição de Plantas; 
Planejamento e Uso Racional da Terra 
e, 2) Manejo e Qualidade de Ecossiste-

mas, também com duas linhas de pesqui-
sa (Manejo e Qualidade de Agroecossiste-
mas; Manejo de Resíduos e Remediação 
de Áreas Impactadas). Ao final do ano 
de 2014 o curso teve profunda reestrutu-
ração em sua proposta, passando a par-
tir de janeiro de 2015 a ofertar somente a 
área de concentração em Ciência do Solo 
com duas linhas de pesquisa (Solos e Nu-
trição de Plantas; Manejo e Qualidade de 
Ecossistemas). Além da reestruturação na 
proposta do curso, houve também descre-
denciamento e entrada de novos docentes 
visando o fortalecimento das linhas de pes-
quisa e a melhoria dos indicadores junto a 
Capes. 

Desde sua criação em 2010 até o fi-
nal de 2019 o PPGSQE teve 94 disserta-
ções concluídas por discentes oriundos de 
diversas instituições de ensino superior do 
Brasil (UFRB, UNEB, UEFS, UFC, UFRPE, 
IFPB, IFSPE, UESB, UESC, UFAL, UFBA, 
UFRRJ, UFMA, UFPI, UPE e UEPB, den-

Figura 1. Prédio de Solos do CCAAB/UFRB, onde está situado parte da infraestrutura do PPGSQE, 
em Cruz das Almas, BA. Fonte: Júlio César Azevedo Nóbrega.
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tre outras) e do Exterior (Moçambique, 
Universidade Zambeze; Pedagógica e 
Universidade Eduardo Mondlane e da 
Colômbia, Universidad del Tolima). Teve 
participação também seu corpo docente 
e discente na autoria e co-autoria de 249 
trabalhos científicos, 517 resumos apre-
sentados em congressos nacionais e in-
ternacionais e 82 capítulos e, ou livros 
de caráter técnico científico (Tabela 1), 
sendo os trabalhos estritamente desen-
volvidos por docentes e discentes do PP-
GSQE e, ou em parceria com docentes 
e pesquisadores de outras instituições.

A maioria dos trabalhos desenvol-
vidos pelos discentes e docentes do PP-
GSQE tem como foco a resolução de 
problemas relacionados à Ciência do 
Solo e sua interação com demais com-
ponentes dos ecossistemas em várias 

regiões do estado da Bahia e do Nordes-
te, normalmente com os menores índi-
ces de desenvolvimento humano (IDH). 
Neste sentido, as pesquisas realizadas 
no PPGSQE se destacam em termos de 
contribuições, não somente nos setores 
produtivos e ambientais, mas também no 
impacto social que causam. Com isso, 
alguns projetos têm sido desenvolvidos 
na área sisaleira da região Semiárida da 
Bahia, com foco no manejo e recupera-
ção da cultura do sisal, com estudos en-
volvendo práticas de manejo do solo e 
da fertilidade e  avaliação de indicadores 
de qualidade dos solos. Na região do en-
torno de Santo Amaro (maior área com 
contaminação de chumbo no mundo, in-
cluindo as áreas urbanas) e da Bahia de 
Todos os Santos, projetos sobre a conta-
minação de chumbo e outros elementos 

Tabela 1.  Totais de dissertações, artigos científicos, trabalhos apresentados em 
congressos, livros e, ou capítulos de livros produzidos por docentes e discentes do 
PPGSQE no período de 2012 à 2019. 

PUBLICAÇÃO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Dissertação

Artigo

Resumos

Livro e/ou 
Capitulo de 

Livro

8

20

58

1

7

21

90

4

14

43

55

3

16

20

36

7

12

24

32

5

9

55

78

23

13

35

149

12

15

31

19*

27

94

249

517

82

* Valores parciais em função dos livros de resumos (anuais) de alguns eventos científicos 
realizados em 2019 ainda não estarem publicados. 
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metálicos tem sido realizados em solo, 
água, manguezais, plantas e animais. 
Demais regiões do Recôncavo da Bahia, 
que congrega parte do litoral brasileiro 
com maior remanescente quilombolas 
do Brasil, destacam-se projetos envol-
vendo as culturas do feijão, amendoim, 
mandioca e plantas frutíferas, culturas al-
tamente cultivadas na região por produ-
tores rurais com menor poder aquisitivo, 
muitos inclusive em áreas quilombolas, 
fato que demonstra a importância social 
e econômica de projetos dessa nature-
za nas áreas de fertilidade do solo, nu-
trição de plantas e fixação biológica de 
nitrogênio, dentre outros. Há também 
forte impacto das pesquisas nos cultivos 
de plantas olerícolas, ornamentais, me-
dicinais, forrageiras e florestais devido 
ao uso racional de insumos orgânicos, 
agroindustriais regionais.

 O desenvolvimento das atividades 
acadêmicas e de pesquisa no PPGSQE 
tem sido possível, desde sua criação, a 
destacada qualidade da infraestrutura 
física e laboratorial, no qual ocupa uma 
área superior a 2.742 m², em torno do 
Prédio de Solos, onde está situado a 
secretaria da pós-graduação, auditório, 
salas de aula, gabinetes de professores, 
sala de estudos para discentes, labora-
tórios (Nutrição de Plantas, Biologia do 
Solo, Agroecologia, Bioquímica, Me-
tais Traço, Geoprocessamento, Física 
do Solo, Química e Fertilidade do Solo, 
Manejo e Qualidade do Solo, Gênese 
e Mineralogia do Solo, Geoquímica e 
Instrumentação I, II e III). Existem tam-
bém as áreas com estufas e casas de 
vegetação (com área superior a 600 m2) 
e área experimental de 10 ha, onde são 
realizados parte dos experimentos rela-
cionados aos trabalhos de dissertações. 
Destaca-se que, além da infraestrutura 
laboratorial do PPGSQE dentro do Cam-
pus Universitário da UFRB em Cruz das 

Almas, BA, há o acesso dos discentes do 
Programa, a unidades da Embrapa Man-
dioca e Fruticultura, também situada na 
cidade de Cruz das Almas, BA, com seus 
campos experimentais, casas de vegeta-
ção e laboratórios para desenvolvimento 
de atividades de pesquisas adjacentes ao 
Campus da UFRB, devido a participação 
de pesquisadores da Embrapa como do-
cente permanente do PPGSQE. 

Apesar de sua capacidade de forma-
ção em recursos humanos, o PPGSQE 
manteve o conceito 3 na avaliação qua-
drienal da Capes (2013 – 2016), recebido à 
época de sua criação em 2010. No entan-
to, embora a reestruturação do programa 
ao final de 2014, com medidas de supres-
são de área de conhecimento, linhas de 
pesquisa, descredenciamento e credencia-
mento de novos docentes focados na área 
de Ciência do Solo tenha gerado resulta-
dos significativos em termos de produção 
científica e de inovação, as medidas eco-
nômicas implementadas no início de 2019 
na pós-graduação brasileira, principalmen-
te as de contingenciamento de bolsas de 
pós-graduação para cursos com conceito 
3, vem comprometendo seriamente  a li-
nha evolutiva do PPGSQE em construção 
nos últimos anos (Tabela 1), fato que pode 
impactar na avaliação quadrienal do pro-
grama pela Capes ao final de 2020 (2017 – 
2020). Neste sentido, a Portaria Nº 256, de 
23/11/2018 da CAPES, que dispõe sobre 
fusões, desmembramentos e migrações 
dos programas de pós-graduação Stricto 
Sensu parece constituir um caminho na-
tural no que diz respeito a continuidade 
do PPGSQE junto a outros programas da 
UFRB, a exemplo de casos de sucessos 
de fusão ocorridos ao longo do ano de 
2019 em várias instituições do Brasil, caso 
a conjuntura atual seja mantida.
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Solos no Nordeste 
do Brasil

A degradação do solo é en-
tendida não somente como 
a perda de sua capacidade 
produtiva de alimentos, fi-

bras e vegetais, mas de forma bem mais 
ampla, a perda da sua função vital perante 
os ciclos biológicos tão importantes na ma-
nutenção das funções da natureza. Isto se 
torna mais relevante quando diz respeito 
não somente ao atendimento das necessi-
dades humanas, mas também por ter papel 
determinante nas condições que garantem 
a sobrevivência do ser humano no planeta.

O solo torna-se importante pelo seu 
papel vital, tanto de forma restrita, desde o 
desenvolvimento das plantas, até de forma 

ampla, no sentido de sua função primor-
dial nos serviços ecossistêmicos, exata-
mente o que propicia as condições indis-
pensáveis a manutenção da vida na terra.

Para se entender a importância do 
mesmo, basta se perguntar, o que seria 
o homem, a vida na terra, sem o solo? 
Certamente teríamos o mesmo, porém de 
forma inerte, sem atendimento as condi-
ções predisponentes a vida, nas suas di-
versas formas, aspecto tão fundamental 
para o equilíbrio ecológico.

No entanto, de forma mais incisiva, 
nas últimas décadas, devido à crescente 
pressão antrópica, este corpo natural de 
suma importância as atividades agríco-

Alceu Pedrotti
Francisco Sandro Rodrigues Holanda

_________________________________________
Universidade Federal de Sergipe. 

E-mail: alceupedrotti@gmail.com; 
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las, tem sofrido maiores agressões, de 
diferentes formas, pelas diversas explo-
rações antrópicas, agravando-se mais 
ainda, por termos condições tropicais 
na nossa região Nordeste. 

Na região Nordeste isto se agra-
va devido, por ter temperaturas médias 
elevadas e em locais com precipitação 
razoável e com certa regularidade de 
distribuição anual, os solos se apre-
sentam, na maioria das vezes, com 
características químicas mais pobres, 
implicando que esta baixa fertilidade 
natural, leva a condições mais críticas 
para a manutenção e, principalmente, 
recomposição vegetal nestas áreas. 
Isto é um dos fatores importantes para 
que se produza água, ou seja, se faça 
com que a mesma se recicle voltando 
da atmosfera e beneficiando plantas e 
animais. Nestas situações dispares, do 
litoral ter chuvas em melhor regime hí-
drico, porém solos mais pobres quimi-
camente em contraposição aos solos 
do semiárido, que tem, em condições 
médias, solos mais férteis, porém com 
chuvas em quantidades totais menores, 
concentradas e com maiores perdas 
por evapotranspiração, resultando em 
regime hídrico mais deficiente. Estes 
dois cenários torna naturalmente o solo 
propenso a degradação em condições 
de uso agrícola, principalmente na au-
sência de irrigação e uso convencional 
das áreas.

Um solo se degrada quando são 
modificadas as suas características físi-
cas, químicas e biológicas. O desgaste 
pode ser provocado por esgotamento, 
erosão, salinização, compactação e de-
sertificação. A utilização dos solos para 
o fornecimento de produtos agrícolas, 
por exemplo, não pode ser do mesmo 

tipo para todas as regiões brasileiras. 
Para cada uma, há um conjunto de fato-
res que devem ser devidamente analisa-
dos, para que os terrenos proporcionem 
uma maior produtividade. 

A expansão das culturas, tanto em 
grandes áreas com intensa mecanização, 
como em áreas de subsistência e a cria-
ção de animais para utilização pelos ho-
mens, os cultivos da cana-de-açúcar e do 
café e, mais recentemente, a da soja, têm 
sido realizados com rotinas inadequadas 
(isso desde a descoberta do Brasil pelos 
europeus), resultando em agressões aos 
elementos naturais, especialmente, ao 
solo e à água. Sempre tivemos uma rotina 
de "rotação de terras", sem a preocupa-
ção de qualquer programação para res-
taurar os solos e as florestas que foram 
esgotados e acelerados neste processo 
pelas predominantes condições tropicais.

Por falta de conhecimento, não só 
muitos agricultores e pecuaristas estão 
degradando intensamente os nossos 
recursos naturais, mas também madei-
reiros, garimpeiros e carvoeiros. Quem 
mais utiliza tem ainda pouca consciên-
cia de que o solo, a água e as florestas 
são recursos naturais finitos que, após a 
sua degradação, a recuperação pode ser 
irreversível. É fundamental a dissemina-
ção da idéia de que "é mais econômico 
manter do que recuperar recursos natu-
rais". Desta forma, torna-se necessário 
um processo urgente de conscientização 
e apresentação de alternativas eficientes 
e aplicáveis as diversidades regionais.

O solo é parte vital do meio ambien-
te sendo um elemento fundamental para 
o desenvolvimento das plantas. A manu-
tenção e/ou recuperação do solo torna-se 
essencial na medida em que se preconi-
za sua sustentabilidade, de forma a não 
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Buscando alcançar condições adequa-
das para o desenvolvimento da planta, 
ou seja, diminuir os efeitos danosos da 
erosão, o aumento da disponibilidade de 
água e nutrientes e da atividade biológica 
do solo, deve-se traçar um plano de uso, 
manejo e conservação do solo, envolven-
do o produtor, o técnico, os dirigentes e a 
comunidade.

O método a ser utilizado na pre-
venção à erosão se da em função, não 
somente de cada região e/ou bacia hi-
drográfica, mas de cada propriedade, le-
vando-se em conta os aspectos ambien-
tais, mais especificamente, as condições 
edafoclimáticas e sócios-econômicas. 
Para a prevenção eficaz da erosão, deve-
-se fazer a adoção integrada de práticas, 
pois a aplicação de uma prática isolada-
mente previne parcialmente e de forma 
pouco significatia o problema.

Mas, como manter o potencial pro-
dutivo do solo, explorá-lo e não degra-
dá-lo em condições críticas de alteração 
pela agricultura que o modifica muito, de 
forma que atenda às necessidades ple-
nas e se consiga perpetuar por longos pe-
ríodos, safra agrícola após safra agríco-
la? A melhor forma para isto é usando de 
acordo com sua capacidade natural, não 
subexplorando e nem superexplorando, 
não podemos deixar de ter retornos dos 
investimentos feitos, porém, muito menos 
conduzi-lo a degradação. Para isto é im-
portante a tecnologia – tecnologias sim-
ples, mas necessariamente eficientes e 
obrigatoriamente equilibradas – adequa-
das as condições edafoclimáticas, econô-
micas, sociais e culturais locais. 

Aliás, tecnologia temos bastante, 
porém o desafio é selecionar  as cha-
madas tecnologias sustentáveis – aque-

las que proporcionem, além de ganhos 
econômicos, os ambientais, sendo cul-
turalmente aceitas e que atendam aos 
anseios sociais. Mas como o agricultor 
pode iniciar este processo de inserção 
de tecnologias? De forma crescente, 
com ações simples e experimentando. 
Inicia com pequenas áreas e ações 
desde as mais simples, com plantio em 
nível, não realizar queimadas, fazer 
adubação e calagem em quantidades e 
épocas racionais, tentar privilegiar por 
adubos orgânicos, quando possível e 
disponível na própria propriedade, ou 
seja, primeiramente aplicar o que há 
na propriedade, depois buscar fora da 
mesma, até porque neste último caso 
há custos adicionais e maiores envol-
vidos. Recomenda-se aproveitar as 
tecnologias locais e já muito bem devi-
damente comprovadas, por serem mais 
adaptáveis e de melhores resultados.

Nas reportagens seguintes, com a 
contribuição nobre de nossos colegas 
da região Nordeste, observa-se que, ao 
mesmo tempo que os problemas são 
complexos, desencadeados de forma 
ampla, os mesmos requerem soluções 
e ações pontuais e  eficientes e que de-
vem serem expandidas, mostrando a 
viabilidade ao agricultor, por buscar me-
lhores condições ao mesmo e ao meio 
ambiente. Reside aí um aspecto deter-
minante neste processo, que é a ação 
da extensão rural, para difundir, cons-
cientizar, ensinar, aplicar e comprovar 
que não somente vale à pena cuidar do 
solo, como é um aspecto determinante 
a sobrevivência humana, tanto das ge-
rações atuais como as futuras.
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Estado da Bahia

O Estado da Bahia possui 
14,9 milhões de habitan-
tes e extensão territorial 
de 564,7 mil km², sendo 

considerado o estado mais populoso e 
de maior extensão territorial do Nordes-
te brasileiro. Os principais biomas do 
estado são Caatinga, Cerrado e Mata 
Atlântica (Figura 1). A estimativa para o 
Brasil é de que restam 32% da cobertu-
ra original da Caatinga, 50% do Cerrado 
e 21% da Mata Atlântica. A Bahia apre-
senta excedente hídrico nos extremos 

Leste (região da Mata Atlântica) e Oeste 
(região do Cerrado) e déficit hídrico na 
região Central (Caatinga).

Dados da Superintendência de Es-
tudos Econômicos e Sociais da Bahia 
apontam que o estado representa 4,1% 
do PIB do Brasil e 28,2% do PIB do Nor-
deste. A agropecuária baiana tem redu-
zido sua participação no PIB estadual 
ao longo dos anos. Atualmente, é res-
ponsável por 6,7%, ficando atrás do se-
tor de comércio e serviços (70,9%), que 
está cada vez mais crescente, e indús-

Arlicélio de Queiroz Paiva1

Luciano da Silva Souza2
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tria (22,4%). Apesar disso, o setor agrí-
cola é responsável por 45,3% das ex-
portações baianas, com destaque para 
a soja e derivados (US$ 1,980 bilhão / 
22,5%), papel e celulose (US$ 1,490 bi-
lhão / 16,9%), algodão e seus derivados 
(US$ 314,7 milhões / 3,6%) e cacau e 
derivados (US$ 199,8 milhões / 2,3%).

A região semiárida da Bahia ocu-
pa 78,6% do território do estado e re-
presenta 51,4% do PIB da agropecuá-
ria. Ademais, 50% da população baiana 
vivem nessa região. A intensa atividade 
agrícola, aliada à elevada densidade de-
mográfica, considerada para uma região 
semiárida, configuram como uma forte 
pressão sobre esse ecossistema natu-
ralmente frágil.

Essa região abriga o Bioma Caatin-
ga, que é o mais sensível do estado do 
ponto de vista ecológico. Não há estima-

tiva de áreas remanescentes de Caatin-
ga para a Bahia, mas, certamente, o per-
centual de áreas preservadas no Estado 
está muito abaixo da estimativa brasilei-
ra (32%). Além do baixo percentual, as 
áreas de Caatinga preservadas na Bahia 
encontram-se bastante fragmentadas, 
apresentando elevado grau de vulnera-
bilidade.

As terras semiáridas estão entre 
os ecossistemas mais frágeis do mun-
do, agravados por secas periódicas e 
pelo aumento da superexploração dos 
poucos recursos naturais existentes. A 
sobreutilização dessas regiões tem pro-
vocado degradação das terras. A Con-
venção das Nações Unidas de Combate 
à Desertificação considera como “degra-
dação” a redução ou perda da produtivi-
dade biológica ou econômica das terras 
agrícolas em função da sua má utiliza-

Figura 1. Principais biomas do Estado da Bahia. Fonte: IBGE (2020) - https://www.ibge.gov.br/geociencias/
informacoes-ambientais/15842-biomas.html?=&t=o-que-e
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ção, que causa erosão eólica e hídrica, 
com perda da qualidade dos atributos 
físicos, químicos e biológicos ou econô-
micos do solo e a destruição da vegeta-
ção por períodos prolongados.

Dada a fragilidade natural do se-
miárido, é mais apropriado que, nessa 
região, a degradação seja considerada 
como “desertificação”, o que não signifi-
ca avanço de desertos, mas, sim, o efei-
to da degradação das terras em função 
das variações climáticas e das ativida-
des antrópicas nessa região.

No Estado da Bahia, a atenção com 
a desertificação deve ser especialmente 
importante. Em torno de 78,6% do terri-
tório do estado, que compreende a re-
gião semiárida, apresenta algum grau de 

susceptibilidade à desertificação, abran-
gendo 278 dos 417 municípios, que cor-
responde a uma área de 446,0 mil km² 
e população de 7,4 milhões de pessoas.

Em 1902, o jornalista e escritor Eu-
clides da Cunha registrou em seu céle-
bre livro “Os Sertões” que, no polígono 
(e no seu entorno) compreendido hoje 
pelos municípios de Glória (Norte), Eu-
clides da Cunha (Sul), Jeremoabo (Les-
te) e Monte Santo (Oeste), “se opera 
lentamente a formação de um deserto”. 
Estudos apontam a ocorrência de deser-
tificação nas regiões do Sertão do São 
Francisco, Paulo Afonso, Rodelas e nos 
tabuleiros de Euclides da Cunha e Jere-
moabo desde a década de 1970, onde 
predominam os solos Neossolo Litólico, 

Figura 2. Deserto de Surubabel no Estado da Bahia. Fonte: Arlicélio de Queiroz Paiva e Luciano da Silva Souza.
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co (pouco profundos e mal drenados) e 
Neossolo Quartzarênico (profundo e ex-
cessivamente drenados). 

Vários registros da ocorrência de 
desertificação têm sido feitos no Esta-
do da Bahia; porém, o mais grave deles 
é o Deserto de Surubabel, no Norte da 
Bahia, Município de Rodelas, que ocupa 
uma área de 400 hectares com dunas 
de mais de 5 m de altura, existindo no 
seu entorno áreas em avançado proces-
so de desertificação (Figura 2).

Toda a região semiárida da Bahia 
apresenta disponibilidade de água cada 
vez menor, seja ela superficial ou sub-
superficial. A irregularidade das chuvas, 

juntamente com a utilização excessi-
va da água, tem provocado, cada vez 
mais, baixa capacidade de recarga dos 
mananciais. Por outro lado, a retirada 
desenfreada da Caatinga e a utilização 
inadequada dos solos, deixando-os ex-
postos à erosão hídrica e eólica, têm 
provocado sérios problemas de compac-
tação, culminando na irregularidade das 
colheitas. O exemplo mais importante 
desse tipo de uso predatório foi o ocor-
rido no Território de Identidade de Irecê, 
cujo solo predominante é o Cambissolo 
Háplico eutrófico de textura argilosa (Fi-
gura 3). Esse território é composto por 
20 municípios, com área de mais de 26 
mil km² e população de 400 mil habitan-

Figura 3. Ocorrência de erosão laminar na Região de Irecê no Estado da Bahia. Fonte: Arlicélio de Queiroz Paiva 
e Luciano da Silva Souza.



42  BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2019

O
p
inião tes. Na década de 1990, essa região foi 

reconhecida como a maior produtora de 
grãos do Nordeste. Depois de um con-
junto de inadequações na utilização dos 
recursos ambientais (devastação da Ca-
atinga, uso excessivo de máquinas agrí-
colas, compactação dos solos e retirada 
abusiva da água do aquífero), atualmen-
te esse Território produz apenas 10% 
dos grãos produzidos na época.

A Região Oeste é responsável pela 
maioria das exportações agrícolas da 
Bahia, com destaque para a soja, algo-
dão e milho. Essa região abriga o Bioma 
Cerrado. O Cerrado brasileiro apresen-
ta uma das maiores biodiversidades do 
Brasil e é onde se encontram diversas 
nascentes de rios importantes, desta-
cando-se o Rio São Francisco. No en-
tanto, o Cerrado é considerado como um 
dos biomas mais devastados do Brasil. 
Embora não haja estimativa de área pre-
servada no Estado da Bahia, acredita-
-se que o percentual de Cerrado nativo 
remanescente esteja abaixo do previsto 
para o Brasil (50%).

 O solo predominante no Cerrado 
baiano é o Latossolo Vermelho-Amare-

lo Distrófico típico, que apresenta textu-
ra média e que, por essa razão, pode 
sofrer degradação quando cultivado de 
forma intensiva. Estudo de aptidão agrí-
cola das terras na região, realizado pela 
Embrapa Solos, mostrou a grande vul-
nerabilidade à degradação do solo, com 
apenas 36% das áreas apresentando 
aptidão boa ou regular para o desen-
volvimento de agricultura intensiva. É 
muito pouco provável que esse limite 
venha sendo respeitado, ocorrendo a 
utilização intensiva de áreas com apti-
dão restrita ou mesmo inapta. Estudos 
desenvolvidos nessa região apontam a 
ocorrência de compactação dos solos, 
com diminuição da capacidade de ab-
sorção da água e da sua armazenagem 
e restrição ao crescimento e aprofunda-
mento das raízes, resultando em dimi-
nuição das colheitas com o passar do 
tempo. Com a retirada da vegetação do 
Cerrado, associada à ausência de prá-
ticas de conservação do solo, além da 
erosão hídrica, a região Oeste tem sido 
afetada também pela erosão eólica, que 
provoca desprendimento e transporte de 
partículas mais finas na forma de nuvens 

Fonte: Arlicélio de Queiroz Paiva e Luciano da Silva Souza.
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região; o impacto desse grave sinal de 
degradação naquela região vem sendo 
totalmente menosprezado.

 No Oeste da Bahia, há registros 
de uso doloso dos recursos ambien-
tais nos últimos tempos, assim como 
de ações que acabam resultando em 
graves problemas sociais. Algumas em-
presas têm se apropriado de extensas 
áreas de terras de forma irregular (gri-
lagem) e utilizado a água de maneira 
predatória, causando prejuízos a comu-
nidades tradicionais que necessitam das 
terras e dos recursos naturais para sua 
sobrevivência.

 Embora existam tecnologias ade-
quadas para o bom uso e manejo dos 
solos na região do Cerrado, que são 
adotadas por boa parte dos agricultores, 
ainda restam muitas propriedades que 
utilizam tecnologias defasadas, intensi-
ficando a degradação dos solos no Cer-
rado baiano.

 Em toda faixa litorânea da Bahia 
(Leste) cultiva-se, principalmente, eu-
calipto, mamão, café, pastagem, cacau 
e laranja. Essa região abriga o Bioma 
Mata Atlântica, que é o mais devasta-
do do Brasil. A estimativa é de que, na 
Bahia, restam em torno de 8% da Mata 
Atlântica primária, bem inferior à estima-
tiva brasileira (21%).

 Na Região Cacaueira da Bahia 
que engloba as regiões do Litoral Sul, 
Extremo Sul e Sudoeste, boa parte dos 
solos é cultivado com cacau consorcia-
do com outros cultivos. Esse tipo de uso 
tem demonstrado ser eficiente para evi-
tar a degradação do solo em função do 
manejo adequado, com boa cobertura 
vegetal e mínimo revolvimento do solo. 
Por outro lado, nos solos cultivados com 
café e pastagem ocorre a compactação 

e a erosão hídrica, com sinais de eviden-
te degradação.

 Também na região da Mata Atlân-
tica da Bahia encontra-se o ecossistema 
dos Tabuleiros Costeiros, com predomi-
nância de Latossolo Amarelo e Argissolo 
Amarelo, ambos com presença de aden-
samento que provoca problemas de in-
filtração e armazenagem da água, como 
também restrições na aeração desses 
solos. Como consequência, as raízes 
das plantas cultivadas nesses solos têm 
dificuldade em se aprofundar em busca 
de água e nutrientes. No Extremo Sul da 
Bahia os solos adensados são cultivados, 
principalmente, com eucalipto e mamão. 
O manejo adotado nesse último cultivo 
se baseia no intenso revolvimento dos 
solos e mínima cobertura vegetal. Como 
resultado, ocorre intensa degradação 
dos solos nessa região. No Litoral Norte 
do Estado os solos adensados também 
apresentam sinais de intensa degrada-
ção quando cultivados com pastagem 
mal manejada. Por outro lado, a citricul-
tura que adota manejo conservacionista 
tem sido considerada como uma forma 
eficiente de manejo desses solos.

Por fim, nunca é demais lembrar 
que o verdadeiro desenvolvimento de 
uma região, estado ou país depende do 
crescimento econômico ocorrendo em 
harmonia com o ambiental e o social. A 
evolução da degradação do solo na Bahia 
e no Brasil é um sinal de que o agrone-
gócio está muito mais preocupado com o 
econômico do que com o ambiental e o 
social, e isso precisa ser revisto ou rever-
tido, o quanto antes. Quanto mais demo-
rar mais difícil e mais dispendioso será o 
processo de resiliência.
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Histórico e Conjuntura Atual

A Degradação do solo no 
Estado de Ceará é as-
sunto preocupante, em 
função de seus níveis 

elevados e crescentes, e sobretudo, 
pela existência e ampliação dos núcle-
os de desertificação, identificados em 
diferentes municípios no Estado, situa-
dos nos Sertões de Inhamuns, Sertões 
de Irauçuba, Centro Norte e os Sertões 
do Médio Jaguaribe.

Conceitualmente a degradação do 
solo ocorre quando a vegetação nativa 
e a fauna são destruídas, removidas 
ou expulsas; a camada fértil do solo 
é perdida, removida ou enterrada; e a 
qualidade e o regime de vazão do sis-
tema hídrico são alterados ao ponto de 
ocorrer perda de adaptação às caracte-
rísticas físicas, químicas e biológicas, 
inviabilizando o desenvolvimento socio-
econômico. 

Apesar de alguns agentes natu-
rais, que são intensificados nas condi-

ções edafoclimáticas cearenses, tais 
como: a elevada erosividade de alguns 
solos, as precipitações intensas, a má 
distribuição de chuvas, a presença de 
solos salinos e o déficit hídrico serem 
importantes fatores para que ocorra a 
degradação dos solos, tais fatores são 
pontuais, de modo que o uso e manejo 
inadequado dos solos, são preponde-
rantes para o aumento dessa degrada-
ção no território cearense. 

A nível de Estado, podemos citar 
a pecuária, a agricultura e a carcinicul-
tura, como alguns dos principais veto-
res de contaminação e degradação dos 
solos. O que resulta em grande parte, 
da realização dessas atividades sem 
o devido acompanhamento técnico es-
pecializado, da inobservância das leis 
ambientais e da exploração dos solos 
acima de sua capacidade de uso.

Na agricultura, o manejo inade-
quado da irrigação é um dos principais 
agravantes. Tal fato, é observado em 
alguns Perímetros Irrigados do Estado. 
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Figura 1. Desertificação verificada no município de Irauçuba, CE. Fonte: Raul Shiso Toma. 

É o caso do Perímetro Irrigado de Mo-
rada Nova localizado nos municípios de 
Morada Nova e Limoeiro do Norte que 
apresenta atualmente extensas áreas 
salinizadas e, portanto, impróprias para 
a produção agrícola. O uso do fogo, ain-
da bastante presente na agricultura de 
subsistência desenvolvida normalmente 
no interior do Estado, intensifica os pro-
cessos erosivos, que são as principais 
causas de degradação dos solos cea-
renses.

A carcinicultura, que tem se ex-
pandido rapidamente, sobretudo, mi-
grando do litoral para áreas interiores, 
pode contribuir para a degradação dos 
solos, uma vez que é necessária a su-
pressão vegetal de extensas áreas para 
a construção dos tanques (criadouros 
de camarões), e por utilizar durante o 

manejo produtivo quantidades substan-
ciais de insumos químicos, como ferti-
lizantes que elevam a alcalinidade do 
solo, e os níveis de metais pesados. O 
excesso desses elementos químicos no 
solo, impossibilita o desenvolvimento 
vegetal por causar toxidade nas plantas 
dificultando assim a restauração natural 
dessas áreas, após cessar a atividade.

A pecuária por sua vez contribui 
para a degradação dos solos de duas 
formas principais. O pisoteio dos ani-
mais pode causar a compactação do 
solo, reduzir a infiltração da água e au-
mentar o escoamento superficial, que 
potencializa os processos erosivos. 
Além disso, para alimentação dos reba-
nhos é necessário o plantio de extensas 
áreas de pastagens, que quando mal 
manejadas, ocasionam a degradação 
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Perspectivas
Preocupados com o avanço da de-

gradação dos solos, cientistas, profes-
sores, estudantes e grupos de produto-
res, tem voltado seus esforços para o 
recurso solo.  Na perspectiva de reduzir 
os impactos que a degradação acarre-
ta, sobretudo para a agricultura e pecu-
ária camponesa que é a predominante 
no Estado e que necessita do solo para 
desenvolver suas atividades. 

A partir desses esforços tem sido 
possível ver alguns sinais positivos, 
mesmo que ainda tímidos, como ações 
de educação em solos no Estado, por 

exemplo o Projeto Solo Vivo da Univer-
sidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)coor-
denado pela Professora Susana Churka 
Blum. Ações de extensão também estão 
sendo realizadas com objetivo de redu-
zir a degradação e ensinar aos produ-
tores sobre o manejo sustentável dos 
solos. Um exemplo dessas ações pode 
ser encontrado na comunidade Sítio 
São Domingos, situada em Sobra, CE, 
que se constitui de uma das áreas pi-
lotos no que diz respeito a agricultura 
sustentável no semiárido. 

Mesmo com as inúmeras limita-
ções existentes, tais como: solos mui-
to rasos e pedregosos, áreas com de-

Figura 2. Cultivo da graviola em 
nível associado a cordões de pe-
dra na comunidade São Domin-
gos: manejo de poda das plantas. 
Fonte: Adriel Bispo.
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clividade, clima semiárido e baixo nível 
tecnológico, o Sr. João Bispo, produtor 
e presidente da associação comunitária 
da comunidade, tem mostrado ser pos-
sível desenvolver uma agricultura diver-
sificada, orgânica e preocupada com a 
manutenção e aumento da qualidade 
dos solos, quando se está receptivo ao 
conhecimento científico e a adoção de 
práticas conservacionistas dos solos.

O experimento de Pós-Doutora-
do, desenvolvido pela Dra. Francisca 
Edineide Lima Barbosa, associada ao 
Mestrado Acadêmico em Geografia da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú-
-UVA, implantado na citada comunida-

de, visa comparar a produtividade da 
graviola (Annona muricata) sob os ma-
nejos de plantio morro abaixo, comu-
mente utilizado na região, e os plantios 
em curva de nível associados ou não a 
cordões de pedra. O experimento ain-
da em andamento, tem inspirado outros 
produtores e possibilitou o pontapé ini-
cial para que instituições como a Em-
presa de Assistência Técnica Extensão 
Rural do Ceará (Ematerce) investisse 
na construção de cordões de pedras e 
outras técnicas para redução dos pro-
cessos erosivos na comunidade, crian-
do assim um campo amplo para pesqui-
sas e fomentando o desenvolvimento 

Figura 3. Cordões de pedra na 
área para redução do processo 
erosivo e combate a degrada-
ção do solo no município de 
Sobral. Fonte: Erika Roanna.
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local.
O Programa Residência Agrária e 

o Programa de Educação Tutorial – PET 
Agrárias Conexões de Saberes com co-
ordenação da professora Maria Lúcia 
de Sousa Moreira, utiliza a pedagogia 
da alternância, com o tempo na univer-
sidade e o tempo comunidade, onde 
são desenvolvidas atividades dentro da 
academia e durante as férias em assen-
tamentos rurais do Estado do Ceará. O 
assentamento Vida Nova – Aragão em 
Miraíma, atendido por esse programa, 
foi contemplado com a construção de 
oficinas participativas com os agricul-
tores sobre questões agronômicas, es-
pécie com importante valor econômico 
na comunidade, e manejo dos quintais 
produtivos com o ensino sobre compos-
tagem, podas e defensivos naturais.

Os agricultores do assentamento 
Vida Nova – Aragão utilizam práticas 

agroecológicas nas atividades agrícolas, 
dentre os agroecossistemas presentes, 
o quintal produtivo destaca-se devido 
a diversidade de atividades agropecu-
árias desenvolvidas no espaço, com a 
criação de suínos, ovinos, caprinos e 
aves e o cultivo de espécies frutíferas, 
hortícolas e medicinais, no manejo po-
demos citar a utilização de cobertura 
morta para a proteção do solo, aduba-
ção com esterco proveniente do próprio 
local e pousio para recuperação do solo 
e minimização da degradação do solo 
em outras áreas.

Outro projeto de destaque no Es-
tado do Ceará, é o de Recuperação de 
Áreas Degradadas em Processo de De-
sertificação, na localidade do Brum, no 
município de Jaguaribe. Realizado pela 
Fundação Cearense de Meteorologia 
e Recursos Hídricos que visa realizar 
o acompanhamento contínuo da de-

Figura 4. Instalação de bacias de sedimentação na comunidade São Domingos no município de Sobral, CE, para 
o combate a degradação do solo. Fonte: Isabel Araújo.
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alertam e minimizam os impactos da de-
gradação no Ceará, mais detalhe sobre 
essa ação pode ser verificado no link:  
http://www.funceme.br/?p=5113.

Vale destacar que, ações do Poder 
Público, como a recentemente homo-
logação do  concurso da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural 
do Ceará (Ematerce, podem contribuir 
grandemente para a eficácia e abran-
gência das atividades de assistência 
técnica, que são de grande relevância 
para a transferência do conhecimento 
sobre manejo conservacionista dos so-
los e demais tecnologias desenvolvidas 
na Academia, para o campo. Tais ações 

compõe o primeiro passo em direção ao 
manejo sustentável dos solos e a miti-
gação da degradação.

Apesar desses esforços, ainda são 
necessários grandes avanços, princi-
palmente em relação a transferência 
dos conhecimentos produzidos nas Uni-
versidades e demais Instituições de en-
sino e pesquisa, para o campo. Logo, 
é pertinente que o engajamento e efi-
ciência das Instituições Públicas e pri-
vadas de ensino, pesquisa e extensão 
se ampliem, visando frear a degrada-
ção dos solos, ampliar sua conservação 
e conscientizar da população cearense 
em relação a preservação da natureza 
(Figuras 1 a 9).

Figura 5. Aula em trincheira abor-
dando processos físicos, quími-
cos e biológicos de degradação 
do solo. Fonte: Bruna Aires da 
Silva.
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Figura 7. Produção orgânica 
em solos pedregosos e rasos 
na comunidade São Domin-
gos-Sobral, CE. Fonte: Isabel 
Araújo.

Figura 6. Tanque de carcinicultura no momento de despesca com resíduo de fundo exposto, no município de Jagua-
ruana, CE. Fonte: Bruna Aires da Silva. 
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Figura 8. Prática de compostagem na oficina sobre quintais produtivos no Assentamento Vida Nova - Aragão no 
município de Miraíma, CE. Fonte: Melina Silva.

Figura 9. Plantio morro abaixo situado no município de Tamboril, CE. Fonte: Mirian Cristina Gomes Costa. 
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Desafios para Alcançar 
o Manejo Sustentável dos 

Solos em Pernambuco

Introdução

Atualmente a humanidade 
está passando por uma era 
com enormes desafios em 
busca da sustentabilidade, 

demandando ações em escalas locais, 
regionais e globais. Diversas pressões 
antrópicas atuam sobre os recursos natu-
rais, com destaque para o solo, principal 
substrato para produção de alimentos, 
fibras e energia. Assim, considerando 
um cenário de mudanças climáticas, de 

crescimento da população, expansão de 
áreas urbanas e do aumento da deman-
da de mercado por produtos sustentáveis 
e com alto valor nutricional, a manuten-
ção da capacidade produtiva dos solos e 
de seus serviços ecossistêmicos torna-
-se um desafio. Constata-se atualmente 
que cerca de 33% dos solos destinados 
a produção agropecuária em nosso Pla-
neta apresenta algum estágio de degra-
dação, seja de ordem física, química ou 
biológica, em função de práticas inade-
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do a estes aspectos, a escassez hídrica, 
o clima Semiárido, o que corresponde a 
70% do território pernambucano (SILVA 
et al., 2001), e a grande diversidade de 
ambientes e variabilidade espacial dos ti-
pos de solos torna ainda mais complexo 
o estabelecimento de estratégias de ma-
nejo que garantam a segurança alimen-
tar, nutricional e hídrica, bem como para 
geração de emprego e renda a partir de 
atividades agropecuárias. 

 Portanto, o estabelecimento de prá-
ticas que permitam a sustentabilidade 
dos sistemas de produção agropecuários 
deve levar em consideração as poten-
cialidades e as limitações dos solos nos 
quais se desenvolvem as cadeias pro-
dutivas mais relevantes no território per-
nambucano.

Constata-se de forma geral, nas áre-
as agrícolas em Pernambuco um padrão 
de manejo do solo com uso intensivo de 
insumos, preparo mecânico contínuo 
(com alto revolvimento do solo e baixa co-
bertura do solo por resíduos culturais) e 
com baixa diversidade nos sistemas pro-
dutivos (FRANÇA e WANDERLEY, 2018). 

Além disso, nas áreas de pastagem nor-
malmente ocorre um pastejo excessivo, 
superando a capacidade de suporte das 
pastagens nativas ou plantadas, favore-
cendo o aumento de áreas degradadas 
por salinização, compactação, acelera-
ção dos processos erosivos e, conse-
quentemente, desencadeando o proces-
so de desertificação – refletindo em uma 
baixa sustentabilidade dos sistemas de 
produção. Neste contexto, o entendimen-
to e os esforços para alcançar o manejo 
sustentável dos solos em Pernambuco se 
reveste de extrema importância, tornando 
este tema cada vez mais presente, devi-
do a conscientização e a sensibilização 
da sociedade frente à necessidade de 
uma produção agropecuária associada à 
preservação ambiental.

Caracterização climática e dos prin-
cipais solos em Pernambuco

O gradiente pluviométrico reflete 
três sub-regiões características na região 
Nordeste: Zona da Mata, Agreste e Ser-
tão. No caso do Estado de Pernambuco, 
70% do seu território encontra-se sob cli-

Figura 1. Aspectos morfológicos de perfis de solo das classes Planossolo Háplico (A); Neossolo Litólico (B); Neossolo 
Regolítico (C); Luvissolo Crômico (D). Fonte: Embrapa Solos UEP Recife-PE.

A B C
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ma semiárido (Agreste e Sertão), sendo o 
Agreste formado por uma faixa territorial 
com totais pluviométricos anuais entre 
800 mm a 1.100 mm, e o Sertão (a região 
mais seca) situado na sua porção mais a 
oeste, com precipitações médias anuais, 
em geral, de 400 mm a 600 mm. Com re-
lação às temperaturas médias anuais do 
ar, essas são relativamente altas, em tor-
no de 26ºC na Zona da Mata e 28ºC no 
Sertão. Nas áreas de altitudes mais ele-
vadas do Planalto da Borborema, as tem-
peraturas médias do ar são mais amenas, 
em torno de 21ºC a 23ºC. Temperaturas 
do ar mais amenas também são obser-
vadas no Sertão, em algumas áreas de 
exceção denominadas de “brejos de alti-
tudes”, com altitudes superiores a 800 m 
(SILVA et al., 2001).

Em geral, o solo reflete as condições 
climáticas e geológicas da região, apre-
sentando assim alta variabilidade espa-
cial. Em alguns casos, é comum encontrar 
mais de uma classe de solo, com carac-
terísticas e potencialidades distintas, em 
distâncias muito menores do que 1 km. É 

importante ressaltar que o território per-
nambucano foi o pioneiro na obtenção de 
informações de solos no nível de baixa 
a média intensidade, o que corresponde 
a escala 1:100.000 (ARAÚJO FILHO et 
al., 2000), demonstrando a influência de 
atributos pedológicos na distinção de am-
bientes e de suas potencialidades (SILVA 
et al., 2001). Com base nessas informa-
ções é possível fazer algumas generali-
zações para o território pernambucano, 
descritas a seguir: há ocorrência de solos 
mais rasos, pedregosos e ricos em nu-
trientes, caso dos Neossolos Litólicos e 
de Luvissolos Crômicos (Figura 1B, 1D); 
alguns solos apresentam naturalmente 
problemas de drenagem interna, em fun-
ção da presença de horizontes B textural, 
com caráter plânico, podendo ser sódicos 
ou solódicos (Figura 1A) os que ocorrem 
em áreas de cobertura sedimentar são 
profundos, mas de textura arenosa, com 
baixa fertilidade natural, caso dos Neos-
solos Regolíticos e Neossolos Quartza-
rênicos (Figura 1C); na Zona da Mata e 
no litoral, em função do clima quente e 

Figura 2. Paisagem com relevo movimentado cultivada com cana-de-açúcar (A); aspectos morfológicos 
de perfis de solo das classes Argissolo Vermelho-Amarelo (A), Latossolo Amarelo (B) e Gleissolo Háplico 
(C), característicos da Zona da Mata pernambucana. Fonte: Flavio Adriano Marques.

A B C D
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fundos, com melhores condições físicas, 
porém de fertilidade natural mais baixa, 
e, no caso da Zona da Mata Sul pernam-
bucana, têm-se a ocorrência de solos em 
relevo bastante movimentado (Figura 2). 

 
Desafios para alcançar o manejo sus-
tentável de solos em Pernambuco

De acordo, com o relatório sobre o 
status do Recurso Solo no Mundo foram 
identificadas 10 ameaças ou processos 
que dificultam o Manejo Sustentável dos 
Solos em áreas agrícolas. Essas amea-
ças são: erosão hídrica e eólica; perda 
de carbono orgânico; desequilíbrio de 
nutrientes; salinização; contaminação; 
acidificação; perda da biodiversidade; se-
lamento superficial; compactação e inun-
dação. Essas ameaças variam em termos 
de intensidade e tendência dependendo 
do contexto geográfico local. Embora to-

dos estes processos precisem ser consi-
derados para alcançar o Manejo Susten-
tável dos Solos (FAO, 2017).

Considerando essas ameaças e as 
cadeias produtivas relevantes em Per-
nambuco é importante estabelecer e im-
plementar estratégias de Manejo Susten-
tável do Solo, nas três mesorregiões do 
seu território: Zona da Mata, Agreste e 
Sertão. Na Zona da Mata, caracterizada 
por condições climáticas com altas tem-
peraturas e elevados índices de precipi-
tação pluviométrica, destaca-se a cultura 
de cana-de-açúcar nos Tabuleiros Cos-
teiros e baixada litorânea. Aspectos de 
manejo da fertilidade do solo, eficiência 
no uso da água e técnicas de colheita 
mecanizada e manejo dos resíduos cul-
turais são primordiais para o manejo sus-
tentável dos solos nestas áreas. Estudos 
apontam que o modo de colheita com 
cana-crua, sem queima nos Tabuleiros 
Costeiros é favorável a um melhor condi-

Figura 3. Solo característico dos tabuleiros costeiros cultivado com cana-de-açúcar, em Pernambuco (A), parcelas 
experimentais e tanques coletores de enxurrada (B), tratamentos com diferentes quantidades de palhada na superfície, 
cana planta (C). Fonte: André Julio do Amaral; Alessandra Monteiro Salviano e Vanderlise Giongo.

ARGISSOLO AMARELO Dis-
trocoesoabrúpticofragipânico, 
Goiana-PE

A

B C
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nutrição das plantas com redução dos te-
ores de Al3+, elevação da capacidade de 
troca de cátions e da saturação por ba-
ses, nas posições de topo e encosta, não 
apresentando, contudo, diferenças signi-
ficativas em área de várzea (AMARAL et 
al., 2017). Além disso, a manutenção da 
palhada na superfície do solo, promove, 
em geral, melhores condições para arma-
zenamento e disponibilidade de água, em 
áreas de Tabuleiros Costeiros. No entan-
to, na área de várzea, a manutenção da 
palhada na superfície não foi favorável à 
estruturação do solo e ao armazenamen-
to e disponibilidade de água (AMARAL et 
al., 2018). Ações de pesquisa realizada 
pela Embrapa e o Instituto Agronômico de 
Pernambuco, durante o período de 2015 
a 2017, demonstraram o efeito positivo 
no controle das perdas de solo e água por 
erosão hídrica nos Tabuleiros Costeiros, 
em função da quantidade de palhada dei-
xada na superfície (Figura 3).

Na mesorregião do Agreste pernam-
bucano destaca-se as áreas de pastagem 
para alimentar os rebanhos bovinos, prin-
cipalmente a bacia hidrográfica do Rio 
Moxotó (afluente do Rio São Francisco) 
onde está localizado uma das principais 
bacias leiteiras do Estado, com criações 
de bovinos e caprinos. Nestas áreas a 
principal preocupação é com as áreas 
de pastagens degradadas, em função do 
pastejo excessivo, aumentando assim, os 
riscos de degradação do solo e dos recur-
sos hídricos. Nesta mesorregião também 
encontram-se agricultores familiares pro-
dutores de grãos, com destaque para as 
culturas do feijão-caupi, milho e sorgo.

Alternativas para essa mesorre-
gião é aumentar a adoção de técnicas 
de agricultura de baixa emissão de car-
bono, visando ao manejo conservacionis-
ta do solo, uso de plantas de cobertura, 
preparo reduzido e, também, estabele-

cer estratégias para aumentar a adoção 
de plantio direto, nas áreas destinadas a 
produção de grãos. Nas áreas destinadas 
a pecuária, destaca-se a oportunidade 
para aumentar a adoção dos sistemas de 
produção integrados, principalmente os 
sistemas silvipastoris (IPF), integrando 
atividades pecuárias e florestais. Ações 
neste sentido são conduzidas na Estação 
Experimental do IPA-PE, em Caruaru, PE 
e no Agreste paraibano, nas dependên-
cias da Empresa Paraibana de Pesquisa, 
Extensão Rural e Regularização Fundiá-
ria – EMPAER, município de Alagoinha, 
PB. São utilizados o consórcio de pal-
ma-forrageira e/ou pastagens plantadas 
adaptadas ao clima semiárido com legu-
minosas arbóreas, normalmente gliricídia 
(Gliricidia sepium spp) ou sabiá (Mimosa 
caesalpiniifolia), associado a boas prá-
ticas de manejo e conservação do solo 
(Figura 4). Entre estas podemos citar o 
cultivo em contorno, terraceamento, plan-
tio direto, manejo integrado da fertilidade 
do solo, controle da carga animal e, prin-
cipalmente manutenção do solo coberto, 
durante todo o período do ano, com es-
pécies vegetais variadas e de diferentes 
sistemas radiculares, com espaçamentos 
regulares pré-definidos de acordo com os 
objetivos de cada propriedade rural. Es-
sas técnicas de manejo devem estar as-
sociadas às tecnologias sociais hídricas 
de captação de água da chuva, com des-
taque para as barragens subterrâneas, 
barreiros trincheiras, cisternas calçadão, 
entre outras, de acordo com as caracte-
rísticas e potencialidades ambientais.
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O Piauí é uma das 27 uni-
dades federativas do 
Brasil, ocupando área de 
251.529,19 km², cerca de 

16,20% da região Nordeste e 2,95% do 
território nacional. Encontra-se adminis-
trativamente dividida em quatro mesor-
regiões: Norte, Centro-Norte, Sudeste 
e Sudoeste, com quatro tipos principais 
de formações vegetais: Litorânea, Ca-
atinga, Cerrado e Mata dos Cocais. O 
Piauí possui riquezas minerais, hídricas, 
vegetais, animais e pré-históricas. A 
economia do Estado é baseada no setor 
de serviços (comércio), na indústria (quí-

mica, têxtil e bebidas), agricultura (soja, 
algodão, arroz, milho, feijão-caupi, ca-
na-de-açúcar e mandioca) e pecuária 
extensiva. Ainda merecem destaque a 
produção de mel, caju, o setor terciário 
e a produção de biodiesel de mamona.

Nas últimas décadas, houve ocu-
pação acelerada do Cerrado na me-
sorregião Sudoeste do Piauí, resultante 
do incentivo governamental e da libera-
ção de recursos por linhas de créditos 
para implementação de grandes proje-
tos agropecuários na região (Figura 1). 
Nos últimos anos, a região do Cerrado 
piauiense foi considerada uma das últi-
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Figura 1. Área de produção de grãos no Cerrado piauiense (a) e experimentos de campo com plantas de cobertura 
para avaliar aspectos físicos, químicos e biológicos dos solos do Cerrado (b). Fonte: João Carlos Medeiros.

andamento, incluindo o monitoramen-
to dos impactos do uso e manejo dos 
solos nos atributos químicos, físicos e 
biológicos de qualidade do solo. Esses 
estudos buscam trazer respostas aos 
impactos do uso da terra nos aspectos 
sociais, econômicos e ambientais, e, 
por isso, torna-se importante o aporte 
de investimentos nestas linhas de pes-
quisa para implementação ou manu-
tenção de projetos na região.

Resultados promissores têm sido 
alcançados com estudos sobre o uso 
de plantas de cobertura, sistema de 
plantio direto, cultivo mínimo, rotação 
de culturas, dentre outros, desenvolvi-
dos por instituições públicas ou priva-
das. Esses trabalhos têm mostrado a 
importância de se estabelecer “palha-
da” ou cobertura morta em superfície e 
como a ausência desta se correlaciona 
positiva e diretamente a degradação 
física, química e biológica dos solos, 
ligadas aos efeitos deletérios de pro-
cessos erosivos causados, por exem-
plo, pelo impacto da gota da chuva e 
o escoamento superficial. Do ponto de 

mas fronteiras agrícola do país, ganhan-
do projeção nacional e internacional de-
vido à aptidão agrícola da região para 
a produção de grãos, principalmente a 
soja, que hoje é exportada quase na sua 
totalidade.

Diante dos desafios enfrentados 
na região, antes considerada imprópria 
ou com pouco potencial para o desen-
volvimento agrícola (i.e. solos ácidos e 
pobres em nutrientes), as pesquisas em 
solos do Cerrado tiveram papel impor-
tante para exploração e expansão agrí-
cola. Outro aspecto relevante foi a mi-
gração de agricultores das regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, devi-
do, inicialmente, ao esgotamento de par-
te das terras com aptidão agrícola nas 
suas regiões e a atratividade de terras 
com preços menores e ainda pouco ex-
ploradas. 

Atualmente, diversos estudos vol-
tados para avaliação da degradação do 
solo - diminuição da qualidade do solo e/
ou da sua capacidade de ser um recurso 
de múltiplos fins devido a causas natu-
rais ou induzidas pelo homem - estão em 
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geralmente são feitas considerando as-
pectos físicos (água disponível, aeração, 
temperatura, resistência à penetração 
do solo, etc.), químicos (acidez, elemen-
tos potencialmente tóxicos, capacidade 
de troca catiônica, teores de macronu-
trientes, etc.) e biológicos (atividade en-
zimática, biomassa microbiana, respira-
ção basal, diversidade microbiana, etc.) 
mas ainda existem diversas  lacunas a 
serem respondidas quanto aos estudos 
sobre degradação dos solos na região.

Dentre as principais formas de de-
gradação do solo no Piauí (i.e. saliniza-
ção, compactação, acidificação, entre 
outros), a erosão hídrica destaca-se 
como a principal. Os processos erosivos 
são intensificados pela elevada erodi-

bilidade dos solos da região, associa-
da a chuvas concentradas. Dentre as 
principais áreas degradadas no esta-
do do Piauí, destaca-se o município de 
Gilbués, que se encontra em processo 
avançado de degradação do solo (Figu-
ra 2).

Acredita-se que a redução da co-
bertura vegetal em Gilbués tem acele-
rado os processos erosivos na região, 
sendo essa área responsável pela maior 
parte dos sedimentos que chegam ao 
curso d’água do Rio Gurguéia – princi-
pal afluente do Rio Parnaíba. Em 1984, 
existia 0,645 km² de solo sem cobertura 
vegetal; já em 2015 essa área aumentou 
para 889,45 km² (Figura 3).

Historicamente, os impactos am-
bientais resultantes da modificação da 

Figura 2. Múltiplos processos erosivos evidentes em Gilbués, Piauí (a) e utilização de veículo aéreo não-tripulado 
(VANT) para mapeamento da degradação do solo (b). Fonte: Hidrosed (http://www.hidrosed.ufc.br/).
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pecuária extensiva, associada à mine-
ração artesanal de diamante, ambas 
desenvolvidas de forma predatória, 
além das condições climáticas des-
favoráveis da região, sinalizam que 
no município de Gilbués devem ser 
adotadas estratégias de conservação 
do solo para atenuar o avanço da de-
gradação dos solos. A quantidade e 
intensidade de processos erosivos 
evidentes impressionam não apenas 
a população local, mas diversos pes-
quisadores e organizações nacionais e 
internacionais, em função, tanto da ex-
tensão, quanto pelo nível acelerado de 
degradação. Embora a área esteja sob 
processo de desertificação, os traba-
lhos realizados na mesma objetivando 
o entendimento, sobretudo, acerca dos 
mecanismos de estabilização ou evo-
lução do processo de voçorocamento, 
são insuficientes para formulação de 
respostas conclusivas.

Vale ressaltar que o termo de-
sertificação deve ser empregado com 
cautela para a região de Gilbués, uma 
vez que o índice de aridez desta re-
gião compreende o intervalo entre 0,71 
e 0,96, fator que não corresponde aos 
índices propostos pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) e pela Uni-
ted Nations Environment Programme 
(UNEP) às áreas desertificadas, que 
variam entre 0,05 e 0,065. Apesar 
deste fato e de outras peculiaridades e 
divergências associadas ao termo “de-
sertificação”, - importante para o enten-
dimento dos leitores -, boa parte dos 
estudos na região utilizam esse termo. 
No Piauí, os estudos sobre os proces-
sos de desertificação foram iniciados 
em 1977 por meio do registro fotográfi-
co de grandes voçorocas; em 1994 foi 
criado o instituto DESERT (organiza-

ção não governamental) visando recu-
perar a capacidade produtiva de áreas 
degradadas. Esse instituto realizou em 
1998 o Zoneamento Agroecológico do 
Município de Gilbués e o Estudo das 
Potencialidades Econômicas do Vale 
do Gurguéia e dos Cerrados do Sul do 
Piauí (Piauí, 2005). Sete anos depois 
foi implantado o Núcleo de Pesquisa 
de Recuperação de Áreas Degradadas 
(NUPERADE), onde algumas técnicas 
de manejo do solo foram adotadas com 
êxito, porém sem continuidade, devido 
à escassez de recursos financeiros. 

Apesar dos esforços recentes da 
comunidade acadêmica, sociedade e 
diversos outros agentes na esfera es-
tadual e federal, estudos que abordam 
a causa e mecanismos associados 
com os processos erosivos no estado 
do Piauí são escassos. A maior parte 
dos estudos destina-se ao mapeamen-
to da cobertura vegetal por meio de 
imagens de satélites, variabilidade es-
pacial e/ou determinação de atributos 
físicos, químicos, microbiológicos do 
solo descritos anteriormente, capaci-
dade de uso das terras e mapeamento 
da erodibilidade (forma indireta) e ero-
sividade. Esses estudos representam 
um relevante avanço para a região, 
mas tratam quase que exclusivamente 
das consequências da degradação dos 
solos em detrimento das suas causas 
e relações com diversos mecanismos 
de retroalimentação que demandam 
estudos mais amplos e de médio a lon-
go prazo. Fica evidente que é urgente 
a união de esforços para a realização 
de estudos sobre erosão hídrica, uma 
vez que o problema avança, de forma 
geral, com rapidez, afetando tanto a 
população rural quanto urbana, inclusi-
ve a região litorânea, onde a remoção 
da cobertura vegetal, dentre outras in-
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o processo de erosão costeira que já 
afetou diversos outros estados da re-
gião Nordeste, a exemplo de boa parte 
do litoral pernambucano. A falta de es-
tudos em escala da bacia hidrográfica, 
sobretudo nas bacias que abrigam rios 
litorâneos, dificulta o entendimento 

das repostas hidrológicas do solo com 
a mudança do seu uso. A pergunta que 
salta aos olhos é a seguinte: como apro-
veitar a experiência do passado e avan-
çar para o entendimento de mecanismos 
e processos relacionados com a erosão 
hídrica no estado do Piauí? Qualquer 
tentativa de trazer uma resposta pronta 

Figura 3. Mapas de cobertura vegetal do solo no município de Gilbués nos anos de 1984 (a), 1994 (b), 2004 (c) e 
2015 (d). Fonte: dados não publicados dos autores.

1984 1994

2004 2015
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utopia e muito audacioso da nossa par-
te.

Dessa forma, estudos sobre o uso 
de plantas de cobertura, monitoramen-
to dos atributos de qualidade do solo, 
aporte de matéria orgânica (palhada), 
manejos conservacionistas, erosão, pro-
dução de sedimentos, taxa de entrega 
e identificação da fonte de sedimentos, 
praticamente escassos de Norte ao Sul 
do Piauí, permitem um melhor entendi-
mento sobre a degradação dos solos e 
manejo dos recursos hídricos da região. 
Estes estudos são fundamentais para a 
conservação dos solos do Cerrado, pois 
forneceriam informações sobre o balan-
ço de sedimentos e uma melhor com-
preensão dos impactos decorrentes da 
transferência de sedimentos e contami-
nantes, assoreamento de reservatórios. 
Diante do exposto, os principais desa-
fios para a região são: 

• Criar protocolos de geração e ma-
nutenção de matéria orgânica do solo 
via palhada, considerando as particu-
laridades edafoclimáticas do Cerrado 
piauiense;

• Incentivar o uso de práticas e 
sistemas de manejo conservacionistas 
considerando a aptidão agrícola dos so-
los da região;

• Aumentar a compreensão dos 
efeitos dos usos do solo nos processos 
erosivos e transferência de sedimentos, 
auxiliando os comitês de bacias hidro-
gráficas do Piauí; 

• Identificar as áreas prioritárias 
para a instalação de estações hidrosse-
dimentométricas a fim de desenvolver 
ferramentas capazes de prever os fenô-
menos de transporte de sedimentos nas 
bacias hidrográficas, uma vez que a ca-
rência destas estações é um dos maio-
res problemas existentes, não apenas 

no Piauí, mas em todo território nacio-
nal;

• Elaborar estudos que visem o 
entendimento dos mecanismos envolvi-
dos no processo de voçorocamento em 
Gilbués, considerado uma das maiores 
fontes de sedimentos para o assorea-
mento de baixões, riachos, rios, lagoas 
e barragens que ficam a jusante do pro-
cesso de degradação;

• Melhorar a frequência do monito-
ramento dos processos erosivos e trans-
porte de sedimento, pois o sedimento é 
considerado um elo, em parte, das al-
terações que ocorrem no ecossistema 
aquático, decorrentes dos impactos so-
fridos pelo ecossistema terrestre, refle-
tindo tanto o momento amostral, quanto 
a memória do ambiente aquático;

• Auxiliar no estabelecimento das 
diretrizes iniciais para a elaboração de 
um plano de monitoramento e pagamen-
to por serviço ambiental baseado no 
controle dos processos erosivos em es-
cala de bacia hidrográfica;

• Conscientizar agricultores e ór-
gãos públicos acerca dos impactos das 
atividades agrícolas sobre a qualidade 
dos solos e recursos hídricos da região.

PIAUÍ. Panorama da Desertificação no Es-
tado do Piauí (Relatório de Consultoria). Es-
tado do Piauí. Teresina: Secretaria de Esta-
do do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 
2005. 21p.
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no Estado do Rio 
Grande de Norte

De acordo com a Política Na-
cional do Meio Ambiente, 
nº 6.938/81, a degradação 
ambiental é definida como 

“alteração adversa das características do 
meio ambiente” (Brasil, 1981). Recente-
mente, a Lei nº 10.154, de 21 de feverei-
ro de 2017, que institui a Política Estadual 
de Combate e Prevenção à Desertificação 
no Estado do Rio Grande do Norte e fixa 
outras providências, define degradação 
do solo como “redução ou perda da pro-
dutividade biológica ou econômica do solo 
devido aos sistemas de utilização da terra, 
pastagens naturais e semeadas, florestas, 
matas nativas, terras agrícolas irrigadas 
ou a uma combinação de processos, tais 
como erosão, deterioração das proprieda-
des físicas, químicas e biológicas do solo e 
destruição da vegetação, inclusive, nas re-
giões de zonas áridas, semiáridas e subú-
midas secas” (Rio Grande do Norte, 2017).

Os fatores de degradação dos so-

los podem ser de origem antrópica ou de 
condições naturais. Como exemplo de fa-
tores de origem antrópica tem-se o desma-
tamento e superpastoreio como exemplo 
de fatores facilitadores e uso de máquina, 
excesso no uso de fertilizantes e disposi-
ção de resíduos domésticos/agrícola/in-
dustriais, como fatores diretos. Os fatores 
devido a condições naturais têm-se a to-
pografia, textura do solo e composição ve-
getal como fatores facilitadores e chuvas 
fortes, alagamento e ventos fortes como 
fatores diretos. Os principais problemas 
de degradação do solo no Rio Grande do 
Norte estão relacionados à desertificação, 
agricultura, principalmente a irrigada, e as 
áreas de exploração de petróleo.

No Nordeste existem quatro núcleos 
de desertificação: Gilbués no Piauí, Irau-
çuba no Ceará, Cabrobó em Pernambuco 
e Seridó no Rio Grande do Norte, sendo 
este último o menor com 2.341 km², mas 
com maior população. Segundo Szilagyi 

Celsemy Eleutério Maia 
Ana Quézia Carvalho Braga

_________________________________________
Universidade Federal Rural do Semi-Árido. 

E-mail: celsemy@ufersa.edu.br; 
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(2004), os principais fatores que contri-
buem para a desertificação da região são a 
redução da cobertura vegetal, extinção de 
espécies de planta, afloramento de rocha, 
compactação e salinização do solo. 

Apesar do Seridó ser uma região 
seca, esta está relacionada com o proces-
so de desertificação, devido ao desequilí-
brio causado pela ação antrópica, que faz 
uso inadequado do solo, vegetação e da 
água que, com a variação climática, cria 
ambiente para a desertificação (Araújo et 
al., 2002). Costa et al. (2009) avaliando a 
degradação da Caatinga no núcleo de de-
sertificação do Seridó, verificaram que a 
pressão antrópica passada é a causa do 
processo de degradação do bioma caatin-
ga e que em áreas, mesmo abandonadas 
após cultivo agrícola, verificou-se o pro-
cesso de desertificação, com difícil rege-
neração vegetal.

Com relação à tomada de medidas 
governamentais, o Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte instituiu, em 2017, a 
Politica Estadual de Combate e Preven-
ção à Desertificação, criando o Programa 
de Ação Estadual de Combate à Deserti-
ficação e Mitigação dos Efeitos da Seca 
(PAE-RN), bem como o Fundo Estadual 
de Combate à Desertificação (FECD), cujo 
programa inclui 29 itens, como diagnóstico 
do avanço e definição do plano de contin-
gência e mitigação das áreas degradadas; 
o estímulo a capacitação de técnicos, re-
cuperação e monitoramento das áreas de-
gradadas e; o reflorestamento, dentre ou-
tras medidas. 

Outras áreas com problemas de de-
gradação do Rio Grande do Norte são 
aquelas que praticam a agricultura irrigada, 
não apenas pela aplicação da água apre-
sentando certa quantidades de sais dissol-

Figura 1. Incorporação de galharia na recuperação de jazida de cascalho. Fonte: Celsemy Eleutério Maia e 
Ana Quézia Carvalho Braga.



66  BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2019

O
p
inião

vidos, podendo degradar o solo pela sali-
nização/sodificação, mas também por ser 
uma agricultura de uso de altos insumos, 
principalmente, fertilizantes, máquinas  e 
agroquímicos. Em alguns perímetros irriga-
dos do Rio Grande do Norte já se verifica 
alguns lotes com problema de salinização/
sodicidade, porém para a recuperação dos 
mesmos tem que ter uma eficiente rede de 
drenagem para que os sais possam ser li-
xiviados do sistema. Entretanto, segundo 
Qadir (2016), deve-se mudar o paradigma 
entre os irrigantes, deixando de pensar "ir-
rigar agora e cuidar da salinidade mais tar-
de" para "irrigar e, simultaneamente, mane-
jar a salinidade". Com relação à agricultura 
irrigada, o Programa de Ação Estadual de 
Combate à Desertificação e Mitigação dos 
Efeitos da Seca de 2017 prevê diagnosticar 
áreas susceptíveis a salinização e sodifica-
ção, como também estimular e promover a 
recuperação das áreas com problemas de 
salinidade/sodicidade e promover o uso de 
sistemas de drenagens nessas áreas.

A região oeste do Rio Grande do 

Figura 2. Jazida de cascalho em recuperação. Fonte: Celsemy Eleutério Maia e Ana Quézia Carvalho Braga.

Norte é a maior produtora onshore de 
petróleo do Brasil, consequentemente, é 
susceptível aos impactos ambientais de-
corrente das atividades do setor, que vai, 
desde a exploração, até a distribuição do 
petróleo, envolvendo recuperação de áre-
as que ocorreram derrame de petróleo e 
seus derivados no solo, como também, na 
recuperação de jazidas de cascalhos, cujo 
material é utilizado nas bases dos poços 
de petróleo e nas estradas de acesso (Fi-
gura 1, 2 e 3).

No caso de derrame de petróleo e 
seus derivados, as ações são basicamen-
te a que se faz em todo o mundo: parar o 
derrame, barrar o escoamento superficial, 
sucção, raspagem e aplicação de técnicas 
de limpeza para o óleo que permanece 
no solo, usando principalmente a biorre-
mediação, levando em consideração que 
existem microrganismos que degradam hi-
drocarbonetos, o que já foi comprovado na 
região por alguns estudos. Para uma boa 
descontaminação, tem-se cinco fatores 
que podem ser otimizados para aumentar 
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solo, disponibilidade de nutrientes, oxigê-
nio e água. Temperatura não é problema 
na região, já que apresenta média anual de 
27,5°C, quanto ao pH, a maioria dos solos 
são de origem calcária, com faixa de pH 
dentro do ideal para biorremediação. Para 
oxigênio, também não se observa proble-
ma, com a maioria dos solos apresentando 
cor de amarelo para vermelho, indicando 
Fe oxidado. Já com relação à água, ape-
sar da região apresentar uma precipitação 
média anual de aproximadamente 700 
mm, devido as áreas de derrame serem 
relativamente pequenas (menor que 3 ha), 
usa-se carros pipas nas épocas secas. 
Entretanto, se faz uso da bioestimulação 
microbiana por meio da aplicação de fertili-
zantes, principalmente, de uma formulação 
N-P2O5-K2O. Inicialmente a dose utilizada 
na região foi baseada na recomendada 

no trabalho de Quideau et al. (2012), com 
aplicação de 250 kg ha-1 de 10:30:20, po-
rém essa dose foi boa para solos com uma 
textura média e com uma certa concentra-
ção de hidrocarbonetos, por isso, teve se 
que calibrar doses em função da textura do 
solo e concentração de óleo para as con-
dições locais. 

As áreas das jazidas de cascalho, 
são as de maior dificuldade para a recu-
peração, pois é retirada a camada super-
ficial do solo para extração do cascalho, 
ficando o substrato para a recuperação. 
Nesse caso, após o diagnóstico geoquí-
mico visando a revegetação das áreas, se 
necessário, é feita a descontaminação da 
área, para em seguida, retirar os fatores 
físicos que possam interferir negativamen-
te no crescimento e desenvolvimento das 
mudas. Na seqüência é feita a correção 
dos fatores químicos para só depois levar 

Figura 3. Jazida de cascalho no início da recuperação no Rio Grande do Norte. Fonte: Celsemy 
Eleutério Maia e Ana Quézia Carvalho Braga.
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as mudas para as áreas. Devido à retira-
da do horizonte superficial do solo, o reco-
mendado é que esse seja preservado para 
voltar à área em recuperação, pois o mes-
mo representa a memória do solo, princi-
palmente, no que diz respeito à matéria 
orgânica, banco de sementes e microbio-
ta do solo. Na sua falta, tem que fornecer 
carbono para o sistema, geralmente sendo 
feito com uso de galharia de áreas que ti-
veram a supressão vegetal, e incorporada 
ao substrato das jazidas. Também se faz 
necessário fazer a drenagem da área, para 
evitar alagamento que aumenta a mortali-
dade das mudas. Em algumas jazidas é 
necessário fazer a calagem para aumen-

tar o pH, neutralizar Al3+ e fornecer Ca2+ e 
Mg2+, bem como a correção de alguns nu-
trientes, principalmente fósforo.

A expectativa agora é que o Estado 
do Rio Grande do Norte faça parte da Po-
lítica Nacional de Recuperação da Vegeta-
ção Nativa (Proveg), lançada pelo decreto 
federal no 8.972/2017 (Brasil, 2017), com 
os principais objetivos de articular, integrar 
e promover políticas, programas e ações 
indutoras da recuperação de florestas e 
demais formas de vegetação nativa em 
cooperação com os estados e municípios, 
para a recuperação de no mínimo, doze mi-
lhões de hectares até dezembro de 2030.
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Solos no Estado 
de Sergipe

Entre todos os componentes 
do agroecossistema, des-
taca-se o elemento que é 
a base de sustentação das 

plantas – o solo. Há muitas razões para 
que o mesmo seja considerado algo mui-
to importante por diferentes segmentos da 
sociedade. Dele se ocupam os produtores, 
o governo, os militantes ambientais, pes-
quisadores, legisladores, extensionistas, e 
outros mais. O solo é também amplamen-
te considerado um dos mais complexos 
sistemas do Universo. Essa complexidade 
deriva do fato de que o solo é um meio 
natural poroso formado pela ação do cli-
ma e de microrganismos sobre rochas, em 
diferentes condições de tempo e repouso. 
Daí derivam uma natureza heterogênea e 
não-linear e processos físicos, químicos 
e biológicos, que se interagem e se asso-
ciam, em escalas espaciais e temporais 
diferentes, que respondem pelo grau de 

complexidade alcançado por este meio.
De qualquer maneira, apesar do mui-

to que se tem que fazer para melhor en-
tender e manejar de maneira sustentável 
os solos, outras áreas de conhecimento 
como a ciência espacial, a medicina, en-
genharia e ciências básicas estão ofere-
cendo novas maneiras, essencialmente 
interdisciplinares, de se caracterizar os 
componentes dos solos. Os atuais desa-
fios e potencialidades desses novos mé-
todos, conceitos e modelos já disponíveis 
em diferentes escalas de observação e 
suas implicações metodológicas precisam 
ser compreendidas para que se possa pro-
mover melhor avaliação e manejo de so-
los. Um dos grandes desafios da pesquisa 
é como correlacionar informações obtidas 
em escalas de diferentes medidas, aliadas 
as condições locais específicas, dentro da 
diversidade de solos, ecossistemas, tec-
nologias e aspectos sociais.

Alceu Pedrotti
Francisco Sandro Rodrigues Holanda
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trazido uma série de consequências que 
pode variar  desde a diminuição dos teo-
res de matéria orgânica e capacidade de 
armazenamento de água; até as formas 
resultantes do intenso uso ou maneira ina-
dequada de sua exploração, como a com-
pactação, salinização e desertificação; as 
quais contribuem para a  redução da pro-
dutividade ou até mesmo da inviabilização 
de qualquer exploração agrosilvopastoril.

Segundo a UNESCO, os principais 
efeitos da degradação, especificamente 
do solo por sobrepastoreio, salinização 
por irrigação e processos de uso intensivo 
do solo e sem manejo sustentado, atingem 

de 60 a 100 mil km² ano-1 resultando numa 
perda de 24 bilhões de toneladas ano-1 de 
solo, acarretando uma perda econômica 
anual aproximada de US$ 26 bilhões ano-1 
e custos de combate e recuperação que 
somariam US$ 90 bilhões num período de 
20 anos. Em escala mundial, atualmente 
a área afetada corresponde a 36 milhões 
de km², distribuídos em 110 países, onde 
300 milhões de pessoas tentam sobrevi-
ver. Quanto à área mundial em processo 
de degradação, ela está representada em 
45 milhões de km2, distribuídas em 150 
países, onde vivem 1 bilhão de pessoas.

O uso indiscriminado de técnicas 
modernas, em associação com o pasto-

Figura 1. Aspecto das culturas antecedentes e do desenvolvimento das plantas de milho verde sob estas cul-
turas e sistemas de cultivo, em São Cristovão, SE. Fonte: Alceu Pedrotti (2019).
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to, geram profundas alterações na estrutu-
ra dos solos e nos ciclos hidrológicos, que 
favorecem a erosão e as perdas de água 
por escoamento superficial e evaporação. 
A salinização dos solos vem encorpar a 
lista dos problemas mais sérios, quando a 
irrigação surge como necessidade para a 
produção agrícola, em regiões ou países 
carentes de política de monitoramento e 
controle efetivo quanto ao uso da água em 
diferentes agroecossistemas.

No parágrafo 3o do ítem VII do Artigo 
225 da Constituição Federal consta que: 
“as condutas e atividades consideradas 
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
sansões penais ou administrativas, inde-
pendentemente da obrigação de reparar 
os danos causados”. Ou seja, como qual-
quer País consciente de seus recursos, 
considera-os como um bem patrimonial, 
pertencente não somente a população 
atual, mas de grande utilidade as futuras 
gerações. O solo brasileiro se inclui neste 
aspecto, pois a manutenção de sua fertili-
dade e, num conjunto amplo, as condições 
propícias da manutenção da mesma, não 
só é de aspecto fundamental, mas indis-
pensável à sobrevivência humana. A de-
gradação de suas características físicas, 
químicas e biológicas, constituem, por-
tanto, uma ação degenerativa deste patri-
mônio por torná-lo inaproveitável. Apesar 
de constar a proteção legal não só aos 
elementos componentes do agroecossis-
tema, mas também medidas de correção 
em caso de se provocar desequilíbrio ou 
danos aos mesmos, o que se vê na prática 
está muito longe do que seria o ideal. 

As consequências mais graves da 
degradação dos solos devem ser conside-
radas com especial atenção. Assim, pode-
-se citar algumas regiões com ocorrência 
mais significativa dos processos de degra-
dação, caracterizando-as como núcleos 
de desertificação, ou seja, em condições 
de irreversibilidade praticamente definida, 
como em Gilbués e Monte Alegre do Piauí 
(PI), Irauçuba, Forquilha e Sobral (CE), re-
gião do Seridó – Currais Novos, Cruzeta, 

Equador, Carnauba dos Dantas, Acaraí e 
Parelhas (RN) e, Cabrobó, Belém do São 
Francisco e Floresta (PE); sendo que os 
dois últimos estão com susceptibilidade 
muito grave à desertificação, enquanto as 
outras áreas, classificadas como de mo-
derada susceptibilidade, porém se direcio-
nam à mesma condição. Isto é oriundo da 
associação das condições perecíveis de 
solo com clima, aliado as práticas antró-
picas inadequadas, que provocam altera-
ções irreversíveis pela própria natureza, 
situação comprometedora do equilíbrio 
ecológico natural.

De forma mais específica, o proble-
ma da degradação irreversível dos solos 
deve ser enfocado sobre vários pontos 
de vista: diferenciação dos processos de 
degradação de terras, precisão dos cus-
tos desta degradação e instrumentos de 
ação, entre outros. A diferenciação dos 
processos de degradação dos solos pas-
sa pela diferenciação das terras realmente 
ameaçadas por processos de degradação 
ambiental que apontam para a desertifica-
ção à médio e longo prazo, daquelas em 
que se está se iniciando uma substituição 
de sistema morfogenético devido ao ina-
dequado uso do solo. No primeiro caso, 
encontram-se evidentemente a área do 
semiárido, distribuída em oito estados da 
região Nordeste (exceto Maranhão), além 
de vários municípios do norte de MG, es-
pecialmente no Vale do Jequitinhonha. 
Nestas áreas vivem mais de 40% da po-
pulação do Nordeste ou mais de 11% da 
população brasileira, representando um 
contingente expressivo do País.

A população brasileira continua au-
mentando e as áreas de exploração ren-
táveis e/ou de exploração agropecuária 
estão diminuindo, por efeito da contínua 
degradação dos solos, da água e das 
coberturas florestais, sem uso racional. 
Neste cenário, há limitações para a so-
brevivência da atual população e das fu-
turas gerações, além de comprometer em 
qualquer nível a qualidade de vida dos 
agricultores, com reflexos na área urbana, 
principalmente nas pequenas cidades das 
microrregiões afetadas, processo estes 
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climáticas globais, proporcionando maior 
instabilidade aos sistemas de produção 
dependentes do solo.

Os solos, quando submetidos a sis-
temas de cultivo, tendem a um novo es-
tado de equilíbrio, refletido em diferentes 
manifestações de seus atributos, os quais 
podem ser desfavoráveis à conservação 
da sua capacidade produtiva. Os efeitos 
diferenciados sobre os atributos do solo, 
decorrente do tipo de manejo adotado, é 
característico de cada sistema de cultivo 
e são dependentes do tipo de preparo do 
solo, intensidade de revolvimento, trânsito 
de máquinas, tipo de equipamento utiliza-
do, manejo dos resíduos vegetais e con-
dições de umidade do solo no momento 
do preparo. A relação entre o manejo e a 
qualidade do solo pode ser avaliada pelo 
comportamento das propriedades (indica-
dores) físicas, químicas e biológicas, pos-
suindo reflexos diretos na produtividade 
agrícola e na longevidade da viabilidade 
da atividade de exploração agrícola.

Constata-se, deste modo, que os 
atuais sistemas de exploração dos recur-
sos naturais nos diferentes agroecossiste-
mas estão se esgotando, pelas evidências 
claras que as suas consequências apre-
sentam, ainda mais quando se refere ao 
nível das mesmas. Assim, verifica-se que 
é preciso buscar outros caminhos, pois 
os atuais não promovem a produção sem 
haver degradação, comprometendo a in-
sustentabilidade de tais sistemas. Como o 
solo é a base de sustentação das plantas 
e delas se obtêm alimento para o homem 
e os animais de suas explorações, além 
de outros elementos do ambiente – água 
e ar; todo o conjunto é alterado de manei-
ra indesejável, afetando deste modo todos 
que dependem de cada um dos elemen-
tos do agroecossistema. Um aspecto que 
comprova de forma significativa esse pro-
cesso é  o nível de potabilidade das águas 
naturais, aspecto que, por ter diminuído 
muito, fez surgir no Brasil, com expressivo 
aumento por conta da demanda em áreas 
urbanas, o setor das águas minerais en-
vasadas. Água esta que passa pelo solo, 

onde o mesmo libera lentamente as fontes 
e serve de filtro biológico, retendo poluen-
tes e diminuindo a sua toxidade.

Assim, constata-se de modo eviden-
te e fácil, que o “antropismo” quando si-
nônimo de mau uso, desencadeia novos 
mecanismos de degradação do solo para 
a região e seu contexto ambiental original, 
pelo fato de expor, a intensos níveis de plu-
viosidade e ventos, este substrato incoeso 
antes protegido pela vegetação rasteira 
(proteção mais eficiente). A ação do ven-
to é facilitada pela topografia que opõem 
fraca rugosidade próxima a superfície do 
solo. Desta forma é muito fácil transfor-
mar áreas de campo em extensões de 
terras estéreis. Inversamente também é 
fácil, evitar o acontecimento deste desas-
tre, precisando o denominador comum e 
adaptando o uso do solo a sua capacida-
de de exploração; pois o resultado final da 
degradação do solo é conhecido não so-
mente nas cidades, mas também na quali-
dade de vida, especialmente nos aspectos 
social e econômico, das regiões afetadas.

O manejo adequado do solo promo-
ve a melhoria na qualidade da água e do ar 
via redução da erosão, lixiviação de conta-
minantes e da emissão de gases de efeito 
estufa. Todavia, diferentemente do ar e da 
água, para os quais existem padrões de 
qualidade, a definição e quantificação da 
qualidade do solo não é simples em de-
corrência da complexidade dos fatores en-
volvidos, e de não ser o solo consumido 
diretamente pelo homem e animais. Todos 
estes processos, independente do grau de 
comprometimento da capacidade produti-
va ou sustentabilidade do agroecossiste-
ma, torna o componente solo susceptível 
não somente a erosão hídrica, mas tam-
bém a erosão eólica; principalmente devi-
do a retirada e/ou existência de condições 
necessárias para a sua autoregeneração, 
fato que inviabiliza qualquer tipo de explo-
ração agrícola.

A qualidade do solo é aceita, fre-
quentemente, como uma característica 
abstrata que depende de seus atributos 
intrínsecos e de fatores externos, a exem-
plo das práticas de uso e manejo do solo; 
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das interações do solo com outros com-
ponentes do ecossistema e das priorida-
des socioeconômicas e políticas locais. 
Manejos do solo, onde o revolvimento não 
é intenso, associado ao uso racional da 
água, fertilizantes e plantas antecedentes 
(gramíneas como o milheto e leguminosas 
como a crotalária, caupi e guandu), tem 
mostrado efeitos benéficos sobre a quali-
dade do solo, principalmente quando sob 
Plantio Direto e o Cultivo Mínimo, os quais 
mantêm ou melhoram as propriedades 
químicas, físicas e biológicas dos solos.

A tecnologia do uso de plantas de co-
bertura de solo é uma forma econômica de 
que o agricultor dispõe para realizar adu-
bação orgânica, podendo produzir no pró-
prio local a ser adubado as plantas ade-
quadas para este fim. As mais indicadas 
são as leguminosas, por apresentarem 

nódulos de bactérias em suas raízes, que 
fixam nitrogênio do ar atmosférico. As le-
guminosas apresentam ainda outras van-
tagens: produzem bastante massa verde e 
são de fácil decomposição até chegarem 
ao estado de húmus. 

No solo, as plantas de cobertura pro-
porcionam vários benefícios, destacan-
do-se: a formação de cobertura vegetal, 
impedindo o impacto direto das gotas de 
chuva no solo e redução da  energia ciné-
tica da chuva; manutenção da umidade 
do solo, diminuindo as perdas por eva-
poração; aumento da infiltração de água 
no solo, diminuindo o escorrimento super-
ficial;  melhora na estruturação do solo 
(melhor agregação, maior aeração), favo-
recendo os cultivos posteriores; aumen-
to na  reciclagem de nutrientes no solo; 
maior  controle de plantas invasoras, culti-

Figura 2. Aspecto de práticas agrícolas inadequadas, desencadeando erosão e assoreamento, região Sul de Sergi-
pe. Fonte: Alceu Pedrotti (2019).
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de competitividade e; aumento no teor de 
matéria orgânica do solo, melhorando ca-
racterísticas físicas, químicas e biológicas 
do solo.

Para uma análise sistêmica e mais 
ampla da sustentabilidade agrícola, a qua-
lidade do solo deve ser analisada de ma-
neira conjunta com sua participação ou 
contribuição nas eficiências técnica e eco-
nômica em explorações agrícolas.

Para se integrar todos estas informa-
ções, pertencentes a diferentes dimensões 
estudadas (solo, clima, produtividade, cus-
tos de produção, etc), há necessidade de 
se desenvolver índices, que servem para 
estabelecer limites entre condições sus-
tentáveis das não sustentáveis, sendo que 
esta última interfere de maneira não ade-
quada na eficiência da exploração agríco-
la, devendo, portanto ser trocadas ou não 
mais terem o seu uso contínuo, por invia-
bilizarem até as condições econômicas.

Essa integração pode resultar na ge-
ração de um índice de sustentabilidade, 
conforme gerado pela doutoranda Sara 
Julliane Ribeiro Assunção no seu estu-
do, o qual possibilitou separar sistemas 
sustentáveis dos insustentáveis, além de 
ranqueá-los em ordem crescente. Assim 
utilizando-se de metodologia aditiva, que 
permite a construção e condução de tes-
tes em modelos para cálculos do índice de 
qualidade do solo (IQS) de forma rápida, 
e que podem ser aplicados a diferentes 
regiões e culturas, a Doutoranda Sara As-
sunção, defendeu em 2019, no Programa 
de Pós-graduação em Desenvolvimento e 
Meio Ambiente – PRODEMA, em rede em 
diversas instituições de ensino superior 
pelo Nordeste brasileiro, a Tese de Dou-
torado, intitulada: “SUSTENTABILIDADE 
DO USO DE TECNOLOGIAS PARA O 
CULTIVO DE MILHO VERDE NOS TABU-
LEIROS COSTEIROS EM SERGIPE”. No 
estudo foram avaliadas as condições de 
qualidade do Argissolo Vermelho Amarelo, 
classe de solo de maior ocorrência e uso 
agrícola intenso na região dos Tabuleiros 
Costeiros, em experimento conduzido por 
duas décadas, na Fazenda Experimental 
dos Cursos de Ciências Agrárias da Uni-

versidade Federal de Sergipe (UFS), além 
da determinação da eficiência técnica e 
econômica de diferentes sistema de plan-
tio de milho verde (plantio direto, cultivo 
mínimo e cultivo convencional) posterior 
ao cultivo de culturas antecedentes (caupi, 
guandu, crotalária, milheto), como informa 
o Orientador e Coordenador do Projeto de 
Pesquisa, Prof. Alceu Pedrotti do Departa-
mento de Engenharia Agronômica – DEA/
UFS. O enfoque sobre qualidade do solo 
vem despertando um crescente interesse, 
principalmente quando da análise de sus-
tentabilidade de explorações agrícola – 
principal temática do Grupo de Pesquisa: 
Manejo de Solos e Sustentabilidade, re-
gistrado nos âmbitos do CNPq e da UFS.

No presente estudo, identificou-se 
que, após 20 anos de condução, o siste-
ma e cultivo do plantio direto associado a 
cultura antecedente do milheto, conferiu 
maior IQD, ao passo que os piores níveis 
foram encontrados no cultivo convencional 
associado ao emprego da crotalária como 
cultura antecedente. Embora o plantio di-
reto associado a planta antecedente guan-
du tenha conferido maior produtividade 
(35.900 espigas hectare-1) foi no plantio di-
reto associado com a crotalária como cul-
tura antecedente que se observou maior 
lucro operacional, índice de rentabilidade e 
ponto de nivelamento de comercialização 
para a cultura do milho verde, enquanto 
que milheto no cultivo mínimo apresentou 
resultados mais baixos, incluindo menor 
produtividade (19.390 espigas hectare-1).

Na avaliação conjunta destes indica-
dores de sustentabilidade (IQD como indi-
cador de mudanças ambientais, índice de 
rentabilidade como avaliador econômico e 
a produtividade como avaliador técnico) o 
sistema de plantio direto associado com 
as culturas antecedentes guandu e crota-
lária apresentaram melhor desempenho, 
sendo indicados como os sistemas mais 
sustentáveis. Porém, o sistema de culti-
vo convencional, independente da planta 
antecedente utilizada (caupi, crotalária, 
guandu, milheto) e o milheto sob cultivo 
mínimo mostraram-se insustentáveis por 
conferirem um índice de rentabilidade ne-
gativo a exploração agrícola. Logicamen-
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seguidos já no primeiro ano de adoção 
desta tecnologia, pois há necessidade da 
construção local das condições físicas, 
químicas e biológicas em níveis melho-
res e que proporcionem ao solo a capa-
cidade produtiva. Assim, identifica-se que 
para as condições do edafoclimáticas do 
Argissolo Vermelho Amarelo do Tabuleiro 
Costeiro de Sergipe, em que os manejos 
conservacionistas como o plantio direto e 
cultivo mínimo, além de conferirem melhor 
qualidade do solo, conferem maior produ-
tividade agrícola, rentabilidade e lucrativi-
dade ao produtor rural. Em contrapartida, 
o manejo convencional, além de degradar 
as propriedades do solo, provocando uma 
perda de qualidade, apresenta-se como 
um sistema de elevado custo e baixa pro-
dutividade, que sob certas condições tor-
na-se não rentável e insustentável (Figura 
1).

Apesar da ampla divulgação de te-
mas ambientais, como degradação e im-
pactos ambientais, nos ambientes esco-
lares, acadêmico e meios de divulgação 
(rádio, televisão e internet) ainda é co-
mum verificar a utilização de técnicas ru-
dimentares para práticas agrícolas, como 
o desmatamento e queimadas. Técnicas 
estas, usadas principalmente no sertão 
nordestino e que ocasionam uma série de 
impactos socioambientais à médio e lon-
go prazo. Apesar das políticas ambientais 
para minimizar e preservar os ecossiste-
mas existentes, as queimadas e o desma-
tamento se ampliaram nas últimas déca-
das, principalmente nesta região devido 
à agricultura e pecuária que se utiliza de 
processos que degradam os recursos na-
turais. É notável verificar que grande parte 
da degradação ambiental na região Nor-
deste foi e continua sendo resultado do 
processo de produção, no geral, causa-
do predominantemente pelas queimadas, 
onde são utilizadas técnicas de cultivo ru-
dimentares. 

O que infelizmente ainda ocorre e 
não se pode continuar vendo são cenas 
como as da Figura 2, imediatamente antes 
do início do período de chuvas, o agricul-
tor prepara o solo no sentido morro abaixo 

para facilitar o desenvolvimento da pasta-
gem, porém, com a ocorrência de chuvas, 
compromete não somente o solo, mas to-
dos os demais recursos naturais, que in-
teragem e causam dependências com o 
mesmo, pela ocorrência da erosão hídrica. 
Para isto, há necessidade de se mostrar 
ao agricultor, as vantagens da preserva-
ção e prevenção do solo a sua degrada-
ção, inclusive de forma econômica.

Acreditamos que este seja um pro-
cesso que deve ocorrer evolução – de 
forma contínua e não revolução – por não 
se conseguir em pouco tempo, porém tem 
que ocorrer dia a dia, evoluindo-se para 
uma condição melhor a todos, não somen-
te ao agricultor. Os sedimentos da erosão, 
um dos principais agentes da degradação 
dos solos, que poluem cursos de água, 
irão custar mais caro aos consumidores 
das companhias de abastecimento, pelos 
custos mais elevados na potabilidade da 
mesma. Estes recursos serão, no mínimo, 
retirados de montantes que eram, a princí-
pio, para serem utilizados ao poder públi-
co, em criar, manter ou aumentar as ques-
tões de qualidade de vida das populações. 
Desta forma, todos pagam, em algum mo-
mento, por estas inobservâncias por conta 
da ação em problemas de causas e con-
sequências complexas. A resposta mais 
cruel é dada pela própria natureza em 
termos de irregularidades de chuvas, tem-
peraturas elevadas, chuvas excessivas e 
enchentes, além da perda da capacidade 
produtiva do solo no uso agrícola e outros 
comprometimentos diretos e indiretos ao 
homem.

“Dentro de uma visão sistêmica, 
como requerem problemas comple-
xos, tanto de causa como de efeitos, 
não se justificam mais pacotes tecno-
lógicos previamente elaborados, nem a 
importação de tecnologia proveniente 
de regiões com características climá-
ticas, edáficas e socioeconômicas tão 
diferentes; pois esta é apenas uma face 
responsável pelo insucesso da maioria 
dos agroecossistemas.”
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CIÊNCIAS DO SOLO

Defesas ocorridas entre 
julho e dezembro de 2019

PEDOGÊNESE E SEQUESTRO DE CARBONO EM PLANOSSOLOS AO LONGO DE 
UM GRADIENTE PLUVIOMÉTRICO NA PROVÍNCIA BORBOREMA, BRASIL. 
Autora: Juliet Emilia Santos de Souza. Orientador: Valdomiro Severino de Souza Júnior. 
Co-orientador: Marcelo Metri Corrêa. Data: 08/2019

COMUNIDADES MICROBIANAS E ESTOQUES DE CARBONO E NITROGÊNIO EM 
LUVISSOLOS CRÔMICOS SOB DIFERENTES NÍVEIS DE DEGRADAÇÃO NO SEMI-
ÁRIDO DO BRASIL. Autor: Tiago de Oliveira Santos. Orientadora: Giselle Gomes Mon-
teiro Fracetto. Co-orientador: Felipe José Cury Fracetto e Valdomiro Severino de Souza 
Júnior. Data: 08/2019

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DO SOLO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

FERTILIZANTE MICROBIANO EM SOLO SALINO-SÓDICO CONDICIONADO POR EN-
XOFRE COM ACIDITHIOBACILLUS EM INTERAÇÃO COM RESÍDUO ORGÂNICO.
Autora: Maria Iderlane de Freitas. Orientador:Newton Pereira Stamford. Co-orientadora: 
Emmanuella Vila Nova da Silva. Data: 09/2019

RELAÇÃO FE/MN NA CANA-DE-AÇÚCAR CULTIVADA EM SOLOS ARENOSOS DOS 
TABULEIROS COSTEIROS DO NORDESTE, BRASIL. Autor: Wildson de Morais Silva. 
Orientadora: Emídio Cantídio Almeida de Oliveira. Co-orientador: Fernando José Freire. 
Data: 08/2019
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOLOS E QUALIDADE DE 
ECOSSISTEMAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

INOCULAÇÃO COM BACTÉRIAS DIAZOTRÓFICAS NAS CULTURAS DO FEIJÃO-
-CAUPI E DO ALMEIRÃO. Autora: Caliane da Silva Braulio. Orientadora: Rafaela Simão 
Abrahão Nóbrega. Data: 07/2019

ATRIBUTOS FÍSICOS DO SOLO E EXTRAÇÃO SEQUENCIAL DE METAIS EM SOLO 
DE ATERRO CONTROLADO. Autor: Lucas Silva Falqueto. Orientador: Fábio de Souza 
Dias. Co-orientador: Júlio César Azevedo Nóbrega. Data: 07/2019

ADUBAÇÃO ORGÂNICA NO DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO DO ABACAXIZEIRO 
cv. PÉROLA.  Autor: Fabiano Oliveira de Paula Oliveira. Orientador: Luciano da Silva 
Souza. Co-orientador: Tullio Raphael Pereira de Pádua. Data: 07/2019

CRESCIMENTO E TEOR DE ÓLEO ESSENCIAL DE MANJERICÃO (Ocimum basilicum 
L.) SOB DIFERENTES SUBSTRATOS COM E SEM INOCULAÇÃO DE Trichoderma spp.
Autora: Maria Santos Conceição. Orientadora: Franceli da Silva. Co-orientadora: Ana 
Cristina Fermino Soares. Data: 07/2019.

GRAMÍNEAS E POVOAMENTOS FLORESTAIS REDUZEM O RISCO DE COMPACTA-
ÇÃO DE LATOSSOLOS NA REGIÃO DOS TABULEIROS COSTEIROS.
Autora: Maria Iza de Arruda Sarmento. Orientador: Júlio César Azevedo Nóbrega. 
Co-orientador: Elton da Silva Leite e José Maria de Lima. Data: 07/2019

SUBSTÂNCIAS HÚMICAS E CONCENTRAÇÕES DE ALUMÍNIO NO CRESCIMENTO 
E MORFOLOGIA ANATÔMICA DE CULTIVARES DE COENTRO (Coriandrum sativum 
L.).  Autor: Uasley Caldas de Oliveira. Orientador: Anacleto Ranulfo dos Santos. 
Co-orientadora: Girlene Santos de Souza. Data: 07/2019

IMAGENS MULTIESPECTRAIS EM VANT NA AVALIAÇÃO DO MAPEAMENTO E 
MENSURAÇÃO DE POVOAMENTOS DE EUCALIPTO. Autor: Roneíse de Jesus Lima. 
Orientador: Elton da Silva Leite. Co-orientador: José Ricardo Magalhães. Data: 07/2019
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BALANÇO HÍDRICO DO SOLO SOB PASTAGEM E ESPÉCIES ARBÓREAS, COM 
USO DA TÉCNICA DE FDR. Autora: Ludmila Gomes Ferreira. Orientador: Luciano da 
Silva Souza. Co-orientador: Alexsandro dos Santos Brito. Data: 07/2019

ESTIRPES DE BACTÉRIAS PARA PROMOÇÃO DA FIXAÇÃO BIOLÓGICA DE N2 
EM MILHO E FEIJÃO-CAUPI. Autora: Andreza de Jesus Correia. Orientadora: Rafaela 
Simão Abrahão Nóbrega. Co-orientador: Paulo Ivan Fernandes Júnior. Data: 08/2019

CONDICIONADOR DE SOLO À BASE DE SUBSTÂNCIAS HÚMICAS E TEORES DE 
CARBONO ORGÂNICO EM LATOSSOLO CULTIVADO COM BANANEIRA. 
Autora: Ana Carolina Rabelo Nonato. Orientador: Francisco Alisson da Silva Xavier.
Data: 12/2019

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DO SOLO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ

SONDA DE CAPACITÂNCIA E HYDRUS-1D COMO FACILITADORES NA ESTIMATIVA 
DOS PARÂMETROS DA EQUACÃO DE VAN GENUCHTEN. Autor: Ícaro Vasconcelos 
do Nascimento. Orientador: Jaedson Cláudio Anunciato Mota. Data: 07/2019

CADEIA DE MARKOV NO ESTUDO DAS MUDANÇAS DO USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CANINDÉ. Autor: Moisés de Oliveira.
Orientador: Raul Shiso Toma. Data: 07/2019

SOLOS COM CARÁTER COESO: LIMITAÇÕES DO ESPAÇO POROSO LIVRE DE 
ÁGUA NO DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO DO MILHO (Zea mays). Autora: Edilaine 
da Silva Marques. Orientador: Ricardo Espíndola Romero. Data: 07/2019.

POTENCIAL DE LEGUMINOSAS COLONIZADAS POR MICORRIZAS ARBUSCULA-
RES PARA REVEGETAÇÃO DE ÁREAS DE MINERAÇÃO DE MANGANÊS. Autor: Kaio 
Gráculo Vieira Garcia. Orientador: Paulo Furtado Mendes Filho. Data: 07/2019
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS 
NUCLEARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

DINÂMICA DO CARBONO NO SISTEMA SOLO-PLANTA APÓS CONVERSÃO DE 
MATA ATLÂNTICA PARA CANA-DE-AÇÚCAR. Autor: Eduardo Henrique Lima de Lucena. 
Orientador: Rômulo Simões Cezar Menezes. Data: 08/2019

ALTERAÇÕES EM UM HORIZONTE COM CARÁTER COESO OCASIONADAS POR 
HIDROGEL E CICLOS DE UMEDECIMENTO E SECAMENTO. Autora: Ana Carla 
Rodrigues da Silva. Orientador: Ricardo Espíndola Romero. Data: 10/2019

LODO DE TRATAMENTO DE ÁGUA EUTROFIZADA COMO FONTE DE FÓSFORO PARA 
A AGRICULTURA. Autor: André Luis da Silva Parente Nogueira. Orientadora: Mirian Cristi-
na Gomes Costa. Co-orientador: Alcione Guimarães Freire. Data: 09/2019

RESPOSTAS MORFOFISIOLÓGICAS DE SABIÁ (Mimosa caesalpiniaefolia Benth.) AS-
SOCIADO A MICORRIZAS ARBUSCULARES E RIZÓBIOS EM SOLO DE MINERAÇÃO 
DE MANGANÊS. Autora: Ericka Paloma Viana Maia. Orientador: Paulo Furtado Mendes 
Filho.Data: 10/2019

DESENVOLVIMENTO DO GIRASSOL ORNAMENTAL (Helianthus annuus CULTIVAR 
ANÃO DE JARDIM) EM SUBSTRATO COM HIDROGEL IRRIGADO COM ÁGUA SALI-
NA. Autor: Fernanda Jéssica Bezerra de Sousa. Orientador: Fernando Felipe Ferreyra 
Hernandez. Data: 10/2019

SUBSTRATOS E RECIPIENTES NA PRODUÇÃO DE PORTA-ENXERTOS DE CAJUEI-
RO. Autor: Nailton Rodrigues de Castro. Orientador: Márcio Cleber de Medeiros Corrêa.
Co-orientadora: Marilena de Melo Braga. Data: 07/2019.

IMPACTO DA VARIAÇÃO DO ESPAÇO POROSO DO SOLO COM AR NO DESENVOL-
VIMENTO DE PLANTAS DE MILHO. Autora: Francisca Gleiciane da Silva. Orientador: 
Raimundo Nonato de Assis Júnior. Co-orientador: Brivaldo Gomes de Almeida. Data: 
08/2019.

HIDROGEL DE ACRILAMIDA E ACRILATO PARA ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO 
DE UM ARGISSOLO EM PROCESSO DE DEGRADAÇÃO. Autor: Gustavo Henrique da 
Silva Albuquerque. Orientadora: Mirian Cristina Gomes Costa. Data: 10/2019
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COMPOSTO ORGÂNICO INOCULADO COM Beijerinckia indica E Cunninghamella ele-
gans NA BIOFERTILIZAÇÃO E MANEJO DE ANTRACNOSE EM PIMENTEIRA. Autora: 
Ana Yeli Morales Hernandez. Orientador: Francisco de Alcântara Neto. Data: 10/2019

MARCHA DE ABSORÇÃO DE NUTRIENTES E CRESCIMENTO DO FEIJÃO-CAUPI EM 
SISTEMAS CONVENCIONAL E MÍNIMO. Autora: Geania de Sousa Vera. Orientador: 
Antônio Aécio de Carvalho Bezerra. Data: 12/2019

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA – AGRICULTURA 
TROPICAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

VARIABILIDADE ESPACIAL DE ATRIBUTOS FISICO-QUÍMICOS DO SOLO EM ÁREA 
DE PLANTIO DIRETO NO CERRADO PIAUIENSE. Autor: Laércio Moura dos Santos 
Soares. Orientador: Francisco Edinaldo Pinto Mousinho. Data: 08/2019

VARIABILIDADE ESPACIAL DOS ATRIBUTOS FÍSICO-QUÍMICOS DO SOLO SOB 
CULTIVO DE PINHÃO MANSO CONSORCIADO COM DIFERENTES GRAMÍNEAS, EM 
ÁREA DEGRADADA NO MUNICÍPIO DE GILBUÉS-PI. Autor: Agenor Francisco Rocha 
Júnior. Orientador: Gustavo Souza Valladares. Co-orientador: Marcos Emanuel da Costa 
Veloso. Data: 12/2019
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Abaixo do nome inserir instituição vincu-
lada e e-mail. Texto: descrever a história 
acadêmica de determinado pesquisador 
contendo, formação, instituição que atuou, 
linhas de pesquisa, orientações, publica-
ções etc. Deve ser enviada uma foto do 
homenageado com alta resolução e quali-
dade para impressão.

Normas para os artigos QUEM FAZ 
CIÊNCIA DO SOLO NO NORDESTE e 
RESGATANDO NOSSA HISTÓRIA: Mar-
gens: 2,5 cm; letra Times 12, texto justifica-
do; no máximo 03 laudas, espaço simples. 
Título: Times 12 (centralizado). Autores: 
04 no máximo, abaixo dos nomes inserir 
instituição vinculada e e-mail. Texto: des-
crever a história de determinado projeto 
ou instituição apresentando as atividades 
iniciais, o contexto e desdobramentos. Se 

possível finalizar com uma consideração 
sobre o relato. Tabelas e gráficos devem 
ser consideradas dentro das 03 laudas.

Normas para os artigos da área temá-
tica do boletim (ARTIGOS OPNATIVOS): 
Margens: 2,5 cm; letra Times 12, texto 
justificado, no máximo 03 laudas, espaço 
simples. Título: Times 12 (centralizado). 
Autores: 02 no máximo, abaixo dos nomes 
inserir instituição vinculada e e-mail. Tex-
to: opinar sobre determinado tema, infor-
mando o estado da arte atual e se possível 
finalizar o texto com uma consideração. 
Lembrando que a opinião emitida neste 
trabalho é exclusiva do autor(es). Tabelas 
e gráficos devem ser consideradas den-
tro das 03 laudas e os artigos não devem 
apresentar resumo ou abstract uma vez 
que são informativos ou opinativos.

Cada artigo deve vir acompanhado 
por, no mínimo, DUAS fotos ilustrativas 
do tema, as quais não são consideradas 
no limite das 03 laudas. As fotos são ilus-
trativas e não precisam necessariamen-
te ser citadas no texto, mas devem vir 
acompanhadas de legenda explicativa. As 
fotos têm que ter alta resolução e quali-
dade para impressão. As fotos chamam a 
atenção para o artigo e convidam para a 
leitura, por isso merecem um bom inves-
timento para que a diagramação fique in-
teressante e convidativa. Fotos citadas, 
quadros e tabelas devem ser enviadas, de 
preferência, em separado e com alta reso-
lução para impressão.

Normas para publicação de 
artigos no Boletim Informativo 
do NRNE/SBCS
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(PERÍODO 01/07/2019 – 
31/12/2019)

1. ADILSON ALVES COSTA
2. ADRIANA DE FÁTIMA MEIRA VITAL
3. ADRIANA FERREIRA MARTINS
4. ALCEU PEDROTTI
5. ALEXANDRE PAIVA DA SILVA
6. ALEXSANDRO DOS SANTOS BRITO
7. ANA LÚCIA BORGES
8. ANDRE RODRIGUES NETTO
9. ANTONIO CARLOS BARRETO
10. ARLICELIO DE QUEIROZ PAIVA
11. BRUNO BORGES DEMINICIS
12. BRUNO GOMES CUNHA
13. CÁCIO LUIZ BOECHAT
14. CARMEM SUEZE SILVA MIRANDA
15. CAROLINA MALALA MARTINS SOUZA
16. CLAUDIVAN FEITOSA DE LACERDA
17. CLISTENES WILLIAMS ARAUJO DO NASCIMENTO
18. DAVI JOSÉ SILVA
19. DIANA FERREIRA DE FREITAS
20. DIANA SIGNOR DEON
21. DIVINO LEVI MIGUEL
22. DJAIL SANTOS
23. ELIANE CRISTINA SAMPAIO DE FREITAS
24. FÁBIO RICARDO COUTINHO FONTES CÉSAR
25. FERNANDO CARTAXO ROLIM NETO
26. FLÁVIO ADRIANO MARQUES
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27. FLÁVIO PEREIRA DE OLIVEIRA
28. FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA LEITE
29. GISELLE GOMES MONTEIRO FRACETTO
30. GLAILSON BARRETO SILVA
31. GRACE BUNGENSTAB ALVES
32. GUSTAVO SOUZA VALLADARES
33. HEMMANNUELLA COSTA SANTOS
34. HENRIQUE ANTUNES DE SOUZA
35. IVANDRO DE FRANÇA DA SILVA
36. JEANE CRUZ PORTELA
37. JEFFERSON LUAN DE ARAÚJO REGIS
38. JOAQUIM PEDRO SOARES NETO
39. JOSÉ COELHO DE ARAUJO FILHO
40. JOSÉ JOÃO LELIS LEAL DE SOUZA
41. JOSÉ ROBERTO DE SÁ
42. JOSÉ WILSON COSTA DE CARVALHO
43. JOSINALDO LOPES ARAUJO
44. JÚLIO CÉSAR AZEVEDO NÓBREGA
45. JULIUS BLUM
46. JUSSARA SILVA DANTAS
47. KAMYLLA GONÇALVES OLIVEIRA ASSIS
48. LAÉRCIO DUARTE SOUZA
49. LAERTE BEZERRA DE AMORIM
50. LEONARDO TEIXEIRA SOUSA
51. LISANDRO DE QUADROS
52. LÚCIA RAQUEL QUEIROZ PEREIRA DA LUZ
53. LUCIANO DA SILVA SOUZA
54. LUÍS ROMERO BARBOSA
55. LUIZ FRANCISCO DA SILVA SOUZA FILHO
56. MÁRCIA DO VALE BARRETO FIGUEIREDO
57. MARCOS ANTONIO VIEIRA BATISTA
58. MARCOS MARTINS MASUTTI
59. MARIA CRISTINA MARTINS RIBEIRO DE SOUZA
60. MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA
61. MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DE FREITAS
62. MARIA ELOISA CARDOSO DA ROSA
63. MARIA EUGENIA ORTIZ ESCOBAR
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64. MARIA BETÂNIA GALVAO DOS SANTOS FREIRE
65. MÁRIO DE ANDRADE LIRA JUNIOR
66. MATEUS ROSAS RIBEIRO FILHO
67. OLDAIR DEL'ARCO VINHAS COSTA
68. QUINTINO REIS ARAUJO
69. RENATO LEMOS DOS SANTOS
70. RICHARD JOHN HECK
71. RITA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA
72. RONNY SOBREIRA BARBOSA
73. ROSECLÊNIA ALVES SANTOS
74. ROSY CARINA DE ARAUJO VENTURA
75. SÂMIA PAIVA DE OLIVEIRA MORAES
76. SAMMY SIDNEY ROCHA MATIAS
77. SEBASTIANA  MAELY SARAIVA
78. SÍLVIO ROMERO DE MELO FERREIRA
79. TAMARA CLAUDIA DE ARAUJO GOMES
80. TIAGO DA SILVA SANTOS
81. VALDEVAN ROSENDO DOS SANTOS
82. VALDOMIRO SEVERINO DE SOUZA JUNIOR
83. VANESSA DINA CAVALCANTE BARROS
84. VÂNIA DA SILVA FRAGA
85. WANDERSON BENERVAL DE LUCENA
86. YONÁ SERPA MASCARENHAS
87. YGOR JACQUES AGRA BEZERRA DA SILVA
88. YURI JACQUES AGRA BEZERRA DA SILVA

Associe-se e fortaleça a Ciência do Solo no 
Nordeste!





NRNE


