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Gostaríamos de convidar os colegas para 
folhearem nosso segundo número do Bole-
tim Informativo do Núcleo Regional Nordes-
te da Sociedade Brasileira de Ciência do 
Solo (NRNE/SBCS). Entre as notícias pre-
sentes destacam-se a realização da IV Reu-
nião Nordestina de Ciência do Solo (RNCS), 
em Teresina-PI, os números do evento, a 
premiação dos trabalhos de estudantes de 
graduação, os livros lançados e a entrega 
do Prêmio Nordeste de Ciência do Solo para 
o Dr. Luis Bezerra de Oliveira. 

Na seção quem faz ciência do solo temos 
a satisfação e oportunidade de conhecer um 
pouco mais do Programa de Pós-Graduação 
em Ciência do Solo da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (Mestrado e Doutora-
do); bem como o histórico da Unidade de 
Execução de Pesquisa e Desenvolvimento 
da Embrapa Solos, localizada em Recife-
-PE (UEP Recife),  na seção resgatando a 
nossa história. Já a seção homenagem traz 
um breve relato da trajetória acadêmica e 
profissional do Dr. Ivandro França, profissio-
nal com vida dedicada à ciência do solo no 
Nordeste do Brasil. 

No presente boletim, a seção temática 
traz diversos artigos com pontos de vista de 
profissionais da região sobre o estado da 
arte, histórico e perspectivas sobre as con-
dições de fertilidade dos solos em diversos 
estados do Nordeste brasileiro. A temática 
foi coordenada pela Dra. Vânia Fraga da 
UFPB (Areia-PB) e é bastante oportuna, por 
não haver dúvida quanto a sua importância 

não somente para os profissionais que tra-
balham com a ciência do solo, mas também 
para os demais setores da sociedade de for-
ma a construir informações técnicas e polí-
ticas públicas voltadas para a melhoria das 
condições de fertilidade dos solos da região.

Na seção dissertações e teses são apre-
sentados os trabalhos elaborados no perío-
do de julho a dezembro de 2017 pelos PPGs 
em ciência do solo e outros que apresentam 
linhas de pesquisa com trabalhos defendi-
dos nas diversas subáreas da ciência do 
solo e; por fim, na última seção são listados 
os sócios do NRNE/SBCS. Aproveitamos o 
momento também para parabenizar os orga-
nizadores da IV RNCS, evento de sucesso e 
que contribuiu sobremaneira para consolidar 
a RNCS, ao mesmo tempo, agradecemos e 
desejamos êxito aos colegas do estado do 
Ceará que organizarão a V RNCS em 2019. 

A todos (as) uma boa leitura!

Júlio Cesar Azevedo Nóbrega 
(Diretor do NRNE/SBCS)

Henrique Antunes de Souza 
(Editor-Chefe do Boletim Informativo do 

NRNE/SBCS)

Caros  Sócios,
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Entre os dias 27 e 30 de no-
vembro de 2017 ocorreu 
em Teresina-PI, a IV Reu-

nião Nordestina de Ciência do Solo (IV 
RNCS), evento itinerante promovido 
pelo Núcleo Regional Nordeste (NRNE) 
da Sociedade Brasileira de Ciência do 
Solo (SBCS). Durante o evento novas 
tecnologias, práticas e processos liga-
dos ao manejo e conservação do solo 
foram discutidos, além de assuntos 
atuais como solos inteligentes e inte-

gração lavoura-pecuária-floresta, te-
mas clássicos e oportunos de serem 
debatidos como políticas públicas para 
conservação do solo e da água. Além 
disso, adubação verde e plantas de co-
bertura, impactos da mudança de uso 
da terra, salinidade em solos e o histó-
rico de ocupação dos solos da região 
também foram discutidos. 

A apresentação do PronaSolos e a 
perspectiva deste projeto para a região 
Nordeste, bem como a situação dos 

IV RNCS: TERESINA 
CAPITAL DA CIÊNCIA 

DO SOLO DO NORDESTE 
BRASILEIRO

laboratórios do Nordeste no Programa 
de Análise de Qualidade de Laborató-
rios de Fertilidade (PAQLF – Embrapa) 
e de novas tecnologias sobre análise 
de solos, geraram discussões bastante 
oportunas. Já as mesas redondas pro-
porcionaram discussões importantes, 
cujos temas tratados enfatizavam os 
principais desafios e perspectivas em 
manejo de solo nos grandes biomas da 
região Nordeste, como Cerrado, Caatin-
ga e Mata Atlântica, além de uma mesa 
redonda específica sobre educação em 
solos. Para o último dia do evento foi 
ofertado diversos minicursos, os quais 
tinham por objetivo capacitar aos ade-
rentes em diversas temáticas direta-
mente ou indiretamente ligadas a ciên-
cia do solo. 

Ressalta-se que concomitante-
mente a IV RNCS foi realizado o I Sim-
pósio Piauiense de Ciência do Solo, o 
qual oportunizou a reunião dos cientis-
tas do solo do Piauí para a organização 

Figura 2. Categoria 
dos participantes da 
IV Reunião Nordes-
tina de Ciência do 
Solo.

do evento, além de promover o estreita-
mento das relações entre os profissio-
nais e das instituições. Nas palavras do 
presidente da IV RNCS, o Dr. Henrique 
Antunes, “Não há dúvida de que o even-
to realizado em Teresina contribuiu so-
bremaneira para a criação de redes de 
pesquisa, troca e compartilhamento de 
informações em um ambiente profícuo 
para discussão da ciência do solo na re-
gião Nordeste e do país”. Nas Figuras 
2 a 4 são apresentados números da IV 
RNCS. 

Segundo a Comissão Organizado-
ra, o número total de participantes foi de 
480 e de trabalhos técnico-científicos re-
cebidos (574). Já o de resumos por área 
foi de 548 com a seguinte distribuição: 
Processos e propriedades (217); Solo 
no espaço e no tempo (30); Nutrientes 
no sistema solo-planta (205); Conserva-
ção e recuperação do solo (52) e; So-
los, ambiente e sociedade (44).

Figura 1. Pessoal de apoio e Comissão Organizadora da IV RNCS. Fotos: Embrapa Meio-Norte 
e NRNE/SBCS
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Figura 3 (cima). Instituições parti-
cipantes da IV Reunião Nordesti-
na de Ciência do Solo.
Figura 4 (baixo). Estado de origem 
dos participantes da IV Reunião 
Nordestina de Ciência do Solo.

CONHEÇA OS TRABALHOS 
APRESENTADOS POR 
ESTUDANTES DE 
GRADUAÇÃO QUE FORAM 
PREMIADOS NA III E IV 
REUNIÃO NORDESTINA DE 
CIÊNCIA DO SOLO

A IV RNCS contou com par-
ticipação maciça de es-
tudantes, neste sentido 
um dos pontos fortes do 

evento foi à apresentação de trabalhos 
técnico-científicos no formato pôster 
e oral. Os trabalhos submetidos a IV 
RNCS foram divididos em cinco gran-
des áreas da ciência do solo: (1) Pro-
cessos e propriedades (biologia; físi-
ca; química e mineralogia do solo); (2) 
Solo no espaço e no tempo (gênese 
e morfologia; levantamento e classifi-
cação; pedometria); (3) Nutrientes no 
sistema solo-planta; (4) Conservação 
e recuperação do solo e (5) Solos, am-
biente e sociedade. A comissão cien-
tífica do evento, juntamente com as 
comissões especializadas do NRNE, 
selecionaram os cinco melhores traba-
lhos em cada seção para apresenta-
ção oral de um total de 548 trabalhos, 
cuja condição era ser apresentado por 
estudante de graduação. As apresen-
tações orais foram acompanhadas por 
uma banca constituída por pesquisa-

dores e docentes, nos quais ao final 
da IV RNCS selecionaram um traba-
lho de cada seção temática para ser 
premiado pela apresentação oral. 
Cada um dos premiados recebeu um 
troféu e certificado. 

Destaca-se também que duran-
te a cerimônia de entrega dos agra-
ciados da IV RNCS foi feita também 
a entrega dos troféus e cerificados 
aos trabalhos premiados durante 
a III RNCS que ocorreu no ano de 
2016 na cidade de Aracaju, SE. 

a) Trabalhos premiados du-
rante a IV RNCS, Teresina-PI:

1) Processos e propriedades:
Título: Teores de matéria orgâ-

nica do solo (MOS), em áreas de 
caatinga no sul do Piauí. Autores: 
Veronica de Oliveira Costa, Manoel 
Ribeiro Holanda Neto, Mauricio de 
Souza Júnior, Mireia Ferreira Alves, 
Dáfane Kauani da Silva Moreira e 
Leidiane Louzeiro da Cunha.

2) Solo no espaço e no tempo:
Título: Confecção de perfil do 
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solo como prática pedagógica para es-
tudantes do ensino médio do municí-
pio de Pombal – PB. Autores: Leônidas 
Canuto dos Santos, Valéria Ribeiro 
Gomes, Pablo Henrique Gomes dos 
Santos, Tanmires Emanuelly Wolmer 
Soares, Bárbara Dagmar Tavares Dan-
tas e Jussara Silva Dantas.

3) Nutrientes no sistema solo-
-planta:

Título: Geoquímica de solos de-
senvolvidos de diferentes materiais de 
origem e sua influência sobre a ferti-
lidade do solo: abordagem multivaria-
da. Autores: Rayanna Jacques Agra 
Bezerra da Silva; Clístenes Williams 
Araújo do Nascimento; Ygor Jacques 
Agra Bezerra da Silva; Caroline Miran-
da Biondi e Franklone Lima da Silva.

4) Conservação e recuperação 
do solo: 

Título: Projeto solo na escola 
(USP): histórico e multiplicação da 
educação em solos. Autores: Natália 
Nunes Patucci, Jamille Santos Con-
ceição e Deborah de Oliveira. 

5)  Solos, ambiente e socieda-
de:

Título: Potencial de contamina-
ção do solo e da água pelo proces-
so de aeropulverização no cerrado 
baiano. Autores: Júlia Lacerda Nas-
cimento; Stéfany Thainy Rocha por-
to; Amanda Kelly Oliveira de Jesus; 
Bruna de Freitas Iwata; Yara Natielly 
Soares nascimento e Israel Lobato 
Rocha.

b) Trabalhos premiados durante 
III RNCS, Aracaju - SE:

1) Primeiro dia de apresentação 
oral: 12/09/2019.

Título: Avaliação de manejo alterna-
tivo para o controle da erosão no semiá-
rido cearense. Autores: Jacques Carva-
lho Ribeiro Filho, Júlio Cesar Neves dos 
Santos, Helba Araujo de Queiroz Palá-
cio, José Ribeiro de Araújo Neto e Ma-
theus Magalhães Silva Moura.

2) Segundo dia de apresentação 
oral: 13/09/2016.

Título: Substâncias húmicas em 
pastagem consorciada com leguminosas 
arbóreas na Zona da Mata de Pernam-
buco. Autores:  Juscélia da Silva Ferrei-
ra; Mario de Andrade Lira Junior; José 
Carlos Batista, Dubeux Junior, Aleksan-
dro Ferreira da Silva, Vinicius Santos 
Gomes da Silva e Ana Dolores Santiago 
de Freitas.

3) Terceiro dia de apresentação 
oral: 14/09/2016 

Título: Metais tóxicos em rochas 
fosfatadas e fertilizantes organo-mine-
rais contendo fósforo comercializados 
no Nordeste. Autores: Fernando Bruno 
Vieira da Silva, Clístenes Williams Araú-
jo do Nascimento, Paula Renata Muniz 
Araújo, Luiz Henrique Vieira Lima e Si-
mone Aparecida da Silva Lins.

Figuras 1 (página ao 
lado), 2 (em cima), 3 (ao 
meio) e 4 (embaixo): Mo-
mento de apresentação  
de trabalhos nas sessões 
orais. Fotos: Embrapa 
Meio-Norte e NRNE/
SBCS.
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DE OLIVEIRA É 
AGRACIADO COM A 
MEDALHA “PRÊMIO 

NORDESTE DE 
CIÊNCIA DO SOLO”

Figura 1. Solenidade de entrega da Medalha Prêmio Nordeste de Ciência do Solo ao Dr. Luiz Bezerra de 
Oliveira, no momento representado pelo Dr. Clisteres Nascimento. Fotos: Embrapa Meio-Norte e NRNE/
SBCS.

O Núcleo Regional 
Nordeste da So-
ciedade Brasi-
leira de Ciência 
do Solo (NRNE/

SBCS) conferiu em solenidade re-
alizada durante a IV RNCS, a Me-
dalha “Prêmio Nordeste de Ciên-
cia do Solo” ao Dr. Luiz Bezerra 
de Oliveira pela vida acadêmica, 
profissional e de dedicação à ci-
ência do solo da região Nordes-
te. Na impossibilidade de se fazer 
presente a premiação, o Dr. Luiz 
Bezerra se fez representar pelo 
Prof. Clistenes Nascimento da 
UFRPE. O Dr. Luiz Bezerra é na-
tural de Pernambuco e considera-
do a memória viva da SBCS, pois 
desde 1965 participou das ativida-
des relacionadas a entidade. For-
mado em Química Industrial em 
1946 e especialista em solos em 
1955, ao longo de sua carreira, 

atuou no DNOCS - Departamento 
Nacional de Obras contra as Se-
cas, na Seção de Solos do Institu-
to Augusto Trindade de Souza no 
IPEANE – Instituto de Pesquisas 
e Experimentação Agropecuárias 
do Nordeste e na Embrapa, onde 
permaneceu até se aposentar em 
1994. Atuou também como profes-
sor convidado na UFRPE e UFSM. 
Destacou-se por suas pesquisas 
em solos do Nordeste brasileiro 
com ênfase em Física do Solo. 
Entre os trabalhos desenvolvidos, 
destacam-se a publicação de mais 
de 60 trabalhos científicos; a coor-
denação da equipe que publicou o 
Manual de Métodos de Análise de 
Solo e o livro Sociedade Brasileira 
de Ciência do Solo, um olhar so-
bre sua história. 

 Dutante a entrega da Me-
dalha o professor Clístenes Nas-
cimento leu uma mensagem de 

agradecimento enviada pelo Dr. 
Luiz Bezerra: “Nesta oportunida-
de é com muita satisfação e muito 
sensibilizado, que venho reiterar 
os meus agradecimentos, exten-
sivos aos demais membros desse 
Núcleo e a Presidente da SBCS, 
Dra. Fatima Maria Moreira que 
prestigiou com a sua presença e 
também ao Prof. Clistenes Nas-
cimento que me representou na 
entrega da Medalha do Mérito em 
Ciência do Solo que recebi e que 
muito me honra. Diferentemente 
de outros tempos, tive acesso às 
solenidades, em tempo real, en-

viadas via internet por amigos o 
que fez que sentisse as mesmas 
emoções, como se estivesse pre-
sente. À exemplo de outras opor-
tunidades que tive participando 
de Reuniões similares da SBCS, 
sempre procurei incentivar, princi-
palmente os mais jovens, à con-
tinuidade de suas atividades nas 
pesquisas e ensino da ciência do 
solo, o que faço neste momen-
to. Termino com essa mensagem 
para as centenas de jovens que 
compareceram a esta Reunião. 
Atenciosas saudações, Luiz Be-
zerra de Oliveira”.
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Na IV Reunião Nor-
destina de Ciência 
do Solo foram co-
mercializados di-
versos produtos 

ligados a ciência do solo, como 
blocos de anotações, camisetas, 
chaveiros e canecas, dentre ou-
tros produtos, cujo objetivo, além 
de traduzir o pertencimento ao Nú-
cleo Regional Nordeste da Socie-
dade Brasileira de Ciência do Solo 
(NRNE/SBCS) era minimizar a la-
cuna relativa às solicitações e de-
mandas de produtos ou souvenirs 
ligados à ciência do solo de nossa 
região. Os recursos obtidos com a 
venda dos produtos serão empre-
gados para funcionamento das ati-
vidades do NRNE/SBCS. 

MIMOS DO NÚCLEO 
REGIONAL NORDESTE

Três livros foram lan-
çados durante a IV 
Reunião Nordestina 
de Ciência do Solo: i) 
“Conhecendo a vida 

do solo” com seis fascículos: solos, 
macrofauna, mesofauna, microfau-
na, micro-organismos e ecologia, 
da autoria de Maíra Akemi Toma, 
Rogério Custódio Vilas Boas e Fá-
tima Maria de Souza Moreira, pela 
editora UFLA; ii) “Biodiversidade de 
Solo e Plantas - Parque Nacional de 
Sete Cidades” com nove capítulos 
da autoria de Ademir Sérgio Ferreira 
de Araújo, pela editora Edufpi e; iii) 
“Manejo de Sistemas Agrícolas no 
Cerrado” com vinte e dois capítulos, 
da autoria de João Carlos Medeiros, 
Julian Junio de Jesus Lacerda, Glei-
dyane Novais Lopes e Jaqueline 
Dalla Rosa, pela editora CRV.

Ao final das apresentações, os 
autores dos livros sortearam exem-
plares que foram distribuídos aos 
participantes da IV RNCS. 

LANÇAMENTO DE 
LIVROS NA IV RNCS

Figuras 1 (cima), 2 (meio) e 3 
(embaixo). Lançamento de livros 
e sorteio entre o público presen-
te de exemplares na IV RNCS. 
Fotos: Embrapa Meio-Norte e 
NRNE/SBCS.

Figuras 1, 2, 3 e 4. Loja do NRNE e venda de pro-
dutos durante a  IV RNCS. Fotos: Embrapa Meio-
-Norte e NRNE/SBCS.
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O Professor Ivandro 
de França da Silva

Ângelo Giuseppe Chaves Alves¹
Antonio Clementino dos Santos²
_________________________________________
¹ Universidade Federal Rural de Pernambuco. E-mail: agcalves.ufrpe@gmail.com; 
² Universidade Federal do Tocantins. E-mail: clementino@uft.edu.br

Ivandro de França da Silva é um 
profissional destacado na Ciên-
cia do Solo brasileira. Nasceu e 
cresceu numa região canavieira. 
Graduou-se em Agronomia no 

Centro de Ciências Agrárias da Univer-
sidade Federal da Paraíba (CCA/UFPB), 
campus de Areia, em 1976. Já no ano se-
guinte iniciou a carreira docente naquele 
mesmo Centro, vinculado ao Departamen-
to de Solos e Engenharia Rural. Poste-
riormente, continuou sua formação pro-
fissional na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, onde concluiu mestrado 
(1980) e doutorado (1993) ambos no atual 
Programa de Pós-Graduação em Ciência 
do Solo. Aposentou-se em2013, aos 62 
anos de idade, após dedicar cerca de 40 
anos à Agronomia e à Ciência do Solo. 

Em sua carreira acadêmica, o Prof. 
Ivandro atuou em docência, pesquisa e 
extensão em diversos campos, com des-
taque para as áreas de manejo e conser-
vação do solo e aspectos ambientais do 
uso de fertilizantes e corretivos. Seus tra-
balhos estão relacionados principalmente 
aos seguintes temas: agregação do solo; 
ação de gramíneas na melhoria das ca-
racterísticas físicas e químicas do solo; 
erosão do solo; rotação e consorciação 
de culturas; agricultura de sequeiro; plan-
tio direto e manejo e conservação do solo. 

Ainda no CCA/UFPB, foi Chefe do 
Departamento de Solos e Engenharia 
Rural e coordenou o Programa de Pós-
-Graduação (mestrado) em Manejo e Con-
servação do Solo e Água, atual Programa 
de Pós-Graduação em Ciência do Solo. 
Foi credenciado também no Programa de 
Pós-Graduação em Agronomia, também 
na UFPB. Publicou 95 artigos em periódi-
cos científicos, cinco capítulos de livros e 
258 trabalhos em anais de eventos. Atuou 
como orientador ou co-orientador de 51 
mestres, 15 doutores e outras 86 pessoas 
em nível de graduação. Também supervi-

sionou os trabalhos de cinco pós-dou-
torandos

Prof. Ivandro foi amplamente reco-
nhecido por seu talento e habilidade in-
telectuais, associados a um caráter de 
retidão, transparência e generosidade. 
Um ser cuja história na Ciência do Solo 
tem sido uma referência para nós e tan-
tos outros profissionais. Ele recebeu di-
versos prêmios e homenagens em sua 
vida profissional, entre elas a Homena-
gem Especial por ocasião do Jubileu 
de Carvalho do CCA/UFPB (2016), em 
reconhecimento por sua relevante con-
tribuição para o engrandecimento da 
Instituição.

Essas homenagens nascem do 
profundo reconhecimento daqueles que 
têm tido a satisfação de conviver com 
o nosso homenageado. Inúmeras vezes 
o vimos prestar assistência a colegas, 
alunos e professores, não se restrin-
gindo, necessariamente, aos aspectos 
intelectuais e muitas vezes oferecendo 
apoio emocional aos mais próximos. 

Como encarregados de expressar 
os sentimentos e pensamentos da co-
munidade de profissionais e estudantes 
que atuam nas Ciências Agrárias, re-
conhecemos aqui, de forma explícita e 
direta, a relevância profissional e edu-
cacional do Prof. Ivandro na história da 
Ciência do Solo brasileira. 

Com sua competência técnica e 
caráter, Prof. Ivandro permanece um 
exemplo para todos, tanto pelo exem-
plo de vida, quanto pela paixão de-
monstrada pela pesquisa e  magistério 
em Ciência do Solo. Este exemplo não 
pode deixar de nos incentivar a lutar 
com persistência e humildade em nos-
sas trajetórias profissionais, e mesmo 
em aspectos mais gerais da vida. Nós, 
seus discípulos e colegas, ficamos feli-
zes com essa missão de levar adiante 
a sua história. Obrigado, Prof. Ivandro! 

Foto: Ângelo Giuseppe 
Chaves Alves e Antônio Cle-
mentino dos Santos.
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O Programa de
Pós-Graduação em
Ciência do Solo da

Universidade Federal 
Rural do Pernambuco

Neste ano de 2017, o Programa 
de Pós-Graduação em Ciência 
do Solo (PPGCS) da Univer-
sidade Federal Rural de Per-
nambuco (UFRPE) completou 

40 anos de atividades. O embrião do atual 
PPGCS inicia-se em 1975, com a criação na 
UFRPE de um Programa de Pós-Graduação 
em Solo e Água, o qual, dois anos depois, 
foi desmembrado em dois programas. Neste 
contexto, o Programa, na sua acepção exclu-
siva de Ciência do Solo foi iniciado em 1977. 
O nível de Doutorado foi criado pela Reso-
lução 189/2002 do Conselho Universitário 
da UFRPE e recomendado pela CAPES em 
2003. Neste percurso, mais de 300 disserta-
ções de mestrado e 70 teses de doutorado 
foram defendidas, o que demonstra o grande 
impacto na formação de cientistas do solo que 
o PPGCS tem na região Nordeste. O Progra-
ma possui atualmente o único Conceito 5 em 
ciência do solo das regiões Nordeste, Norte e 
Centro-Oeste do país, recebendo bolsas de 

estudos da CAPES, CNPq e FACEPE (Fun-
dação de Amparo à Ciência e Tecnologia do 
Estado de Pernambuco), além de contar com 
estudantes estrangeiros que recebem bolsas 
de seus países de origem ou de organismos 
internacionais.

 O Programa está alojado em edifício 
próprio (Prédio Prof. Mateus Rosas Ribeiro, 
em homenagem a um dos nossos mais im-
portantes e destacados docentes), no De-
partamento de Agronomia da UFRPE, onde 
conta com Secretaria, Auditório, Biblioteca 
Setorial Prof. Paulo Klinger Tito Jacomine 
(uma homenagem a esse outro grande mes-
tre da Pedologia), Salas de aula, Salas para 
docentes e discentes, Sala de reuniões, Co-
leção de Monolitos dos Solos de Referência 
de Pernambuco e Museu de Rochas e Mine-
rais. Sete laboratórios dão suporte às ativi-
dades de pesquisa do Programa, são eles: 
Química do Solo, Fertilidade do Solo, Quími-
ca Ambiental de Solos, Física do Solo, Ma-
nejo e Conservação do Solo, Microbiologia 

Clístenes Williams Araújo do Nascimento
_________________________________________
Universidade Federal Rural de Pernambuco. Coordenador do PPGCS/UFRPE. 
E-mail: clistenes.nascimento@ufrpe.br

do Solo, Mineralogia e Micromorfologia do 
Solo.

 O Programa tem como objetivos a 
formação e qualificação de pessoal para o 
exercício de atividades de ensino e pesqui-
sa no âmbito da Ciência do Solo, função 
ocupada pela maioria de nossos egressos, 
bem como a preparação de pessoal técnico 
para atuação em empresas públicas e pri-
vadas, visando atender a demanda regio-
nal e nacional de profissionais qualificados. 
As atividades desenvolvidas nos cursos de 
mestrado e doutorado visam o exercício do 
raciocínio científico e a familiarização com 
técnicas, equipamentos e metodologia do 
trabalho científico. As diretrizes e as linhas 
de pesquisa do Programa estão integradas 
com as políticas de desenvolvimento esta-

dual, regional e nacional, e são voltadas para 
o aumento da produtividade agrícola a partir 
do uso e manejo sustentáveis do solo, com 
destaque para a compreensão do papel do 
solo na resolução ou mitigação de proble-
mas ambientais. 

O PPGCS configura-se em uma gran-
de Área de Concentração (Solos e Meio Am-
biente), com as seguintes linhas de pesquisa: 
1. Fertilidade do solo e nutrição de plantas; 
2. Metais pesados e poluentes orgânicos 
no sistema solo-planta; 3. Microbiologia do 
solo: processos biotecnológicos e interações 
plantas-micro-organismos; 4. Pedogênese e 
mineralogia do solo; 5. Manejo de solos afe-
tados por sais; 6. Física do solo em sistemas 
agrícolas e naturais; 7. Conservação do solo 
e da água. Para atender essas linhas, são 

Figura1. Prédio sede do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo da UFRPE. Foto: Clístenes Williams Araújo do 
Nascimento.
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Figura 2. Coleção de monólitos de solos de referência de Pernambuco. Foto: Clístenes Williams Araújo do Nascimento

oferecidas 23 disciplinas. O PPGCS tem dois 
processos seletivos por ano para os quais 
podem concorrer candidatos com formações 
em Agronomia, Engenharia Agrícola, Enge-
nharia Ambiental, Engenharia Florestal, Zoo-
tecnia, Bacharelado e Licenciatura de Ciên-
cias Biológicas; Licenciatura em Ciências 
Agrícolas, Bacharelado e Licenciatura em 
Geografia; Geologia; Bacharelado e Licen-
ciatura em Química.

O nosso Programa, por intermédio de 
sua Coordenação atual e passadas e nossos 
docentes, é muito ativo na busca de recursos 
externos junto aos órgãos de financiamento, 
o que propiciou um conjunto de laboratórios 
com equipamentos modernos que possibi-
litam a qualificação de nossas publicações. 
Entre os principais equipamentos disponíveis 
no PPGCS, podemos destacar ICP-OES; es-

pectrômetro de absorção atômica com téc-
nicas de chama, forno de grafite e geração 
de hidretos; espectrômetro de ultravioleta-vi-
sível-infravermelho próximo com câmara de 
reflectância difusa; espectrômetro de infra-
vermelho por transformada de fourier (FTIR); 
infra-red gas analyser (IRGA); câmara para 
efluxo de CO2 do solo; analisador elementar 
(CHNS); analisador térmico (ATD/TG/DSC); 
espectrômetro de fluorescência de raios X e 
cromatógrafo gasoso. Além da estrutura la-
boratorial própria, os docentes e discentes 
do Programa têm acesso ao Centro de Apoio 
a Pesquisa (CENAPESQ) da UFRPE, onde 
estão disponíveis equipamentos como cro-
matógrafo líquido, espectrômetro de massa, 
liofilizadores e microscópio eletrônico de var-
redura com microanálise acoplada.

O Programa, para o Quadriênio 2017-

2020, conta com 18 docentes, sendo 13 de-
les professores permanentes. Além do cui-
dado com a formação técnica, científica e 
ética de nossos discentes, buscamos primar 
pela qualidade de nossas dissertações e te-
ses, bem como pela publicação de artigos 
científicos em importantes periódicos na-
cionais e internacionais das áreas de ciên-
cia do solo e ambiental. Há uma constante 
busca por parcerias internacionais, as quais 
têm sido estabelecidas com diversas insti-
tuições de países da América do Norte (EUA 
e Canadá), Europa (França, Alemanha, Itá-
lia, Portugal e Espanha) e Caribe (Cuba). 

Ao chegar a maturidade de seus 40 
anos de atividades, o PPGCS da UFRPE 

Figura 3. Docentes, discentes e funcionários do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo da UFRPE. Foto: Clístenes Williams Araújo do 
Nascimento

tem os olhos voltados para a manutenção 
da qualidade na produção de ciência, e na 
formação de pessoal especializado, na re-
gião Nordeste. Como objetivos imediatos, 
temos mantido os nossos esforços para a 
manutenção do conceito 5 da CAPES e o 
constante e crescente trabalho e aprimora-
mento para atingirmos o desejado conceito 
6, tão importante para o nosso Programa 
como para a região em que está inserido. 
Deste modo, esperamos continuar forman-
do cientistas do solo e difundindo a ciência 
do solo, com qualidade e com os olhos aten-
tos para o presente, voltados para as lições 
do passado e, principalmente, para o futuro 
de nossa história.
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OS 60 ANOS DA UNIDADE DE 
EXECUÇÃO DE PESQUISA DA 

EMBRAPA SOLOS NO 
NORDESTE DO BRASIL

A história da Unidade de Execu-
ção de Pesquisa e Desenvol-
vimento da Embrapa Solos, 

localizada na cidade do Recife, PE (UEP 
Recife), criada em 1957, está estreitamen-
te relacionada e até mesmo se confunde 
com a história da pedologia no Nordeste 
do Brasil, uma vez que a sua atuação pro-
porcionou a base do conhecimento sobre 
os solos de toda essa região.

Todo o cabedal de informações hoje 
disponível a respeito dos solos do Nor-
deste não existiria, se não fossem os tra-
balhos pioneiros iniciados, a partir da se-
gunda metade da década de 1950, pela 
então Frente Regional Nordeste, uma das 
mais atuantes divisões da antiga Comis-
são de Solos do Ministério da Agricultura, 
grupo que deu origem à atual UEP Recife. 
A quantidade de informações acumuladas 
ao longo de mais de meio século formou 
um repositório que é referência mundial 

nos estudos dos solos tropicais.
A UEP Recife passou por diversas 

mudanças, seja de denominação, de vín-
culos ou de sedes, no entanto a sua atua-
ção histórica sempre foi focada nos levan-
tamentos de solos e suas interpretações 
para fins de uso da terra, a exemplo das 
avaliações de aptidão agrícola para cultu-
ras, potencial de terras para irrigação e zo-
neamentos agroecológicos para a Região 
Nordeste e seus estados.

Formada desde os primórdios por 
equipes técnicas de extrema dedicação e 
reconhecidas internacionalmente, a UEP 
Recife disponibilizou os Levantamentos 
Exploratórios - Reconhecimento de Solos 
de todos os estados da Região Nordeste 
e do Norte de Minas Gerais, realizados 
entre as décadas de 1960 e 1980, sendo 
o mais completo trabalho do gênero feito 
para uma região no país. Produziu o Zo-
neamento Agroecológico do Nordeste, na 

Paulo Klinger Tito Jacomine¹, 
Luiz Bezerra de Oliveira¹, 
Josué Francisco da Silva Júnior², 
Maria Sonia Lopes da Silva¹ e 
Selma Cavalcanti Cruza de Holanda Tavares¹
_________________________________________
¹ Embrapa Solos – UEP Recife. E-mail: luizbonovo@gmail.com; sonia.lopes@
embrapa.br; selma.taveres@embrapa.br 
² Embrapa Tabuleiros Costeiros. E-mail: josue.francisco@embrapa.br

escala 1:2.000.000, uma referência no estudo 
dos geoambientes da região; e os Zoneamen-
tos Agroecológicos de Pernambuco e de Alago-
as, em escala 1:100.000, os primeiros zonea-
mentos estaduais do Brasil nessa escala, entre 
muitas outras pesquisas e tecnologias.

Para a realização de todos esses traba-
lhos, a UEP Recife contou com a colaboração 
de inúmeros parceiros institucionais, como a 
Superintendência de Desenvolvimento do Nor-
deste (Sudene), Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE), Secretaria de Agricul-
tura do Estado de Pernambuco, Instituto Agro-
nômico de Pernambuco (IPA), United States 
Agency for International Development (USAID), 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), al-
guns já extintos, como o Instituto de Pesquisas 
Agropecuárias do Nordeste (IPEANE), e tam-
bém das unidades descentralizadas da Embra-
pa na região.

A conscientização da sociedade sobre a 
importância do uso sustentável dos recursos 
naturais, e a percepção de diferentes segmen-
tos da população sobre a relevância dos traba-

lhos produzidos na UEP Recife, especialmente 
para fins de planejamento e políticas públicas, 
têm aumentado a demanda por pesquisas, espe-
cialmente aquelas relacionadas aos levantamen-
tos de solos e zoneamentos agroecológicos, bem 
como no que concerne à degradação e recupera-
ção ambiental, às mudanças climáticas e à convi-
vência com o Semiárido. Nos últimos anos, a Uni-
dade teve ampliadas as suas áreas de Pesquisa, 
Desenvolvimento & Inovação, com a inclusão de 
temas como agrometeorologia, sensoriamento 
remoto e estudos dos sistemas produtivos de cul-
turas importantes para a região.

Esse aumento nas demandas também fez 
com que houvesse a necessidade de ampliação 
do seu quadro de pessoal, sobretudo de pesqui-
sadores da área de pedologia, gênese e classifi-
cação de solos. Além disso, os trabalhos da UEP 
Recife têm se utilizado de novas ferramentas de 
mapeamento digital visando  aperfeiçoar o uso 
desses recursos nos estudos ambientais, o que 
reflete em maior agilidade e melhoria da qualida-
de dos trabalhos realizados.

Atualmente, a UEP Recife é uma represen-
tação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-

Figura 1. Grupo de tra-
balho da Frente Regional 
Nordeste da Comissão 
de Solos, primeira deno-
minação da Unidade de 
Execução de Pesquisa 
e Desenvolvimento da 
Embrapa Solos no Reci-
fe. Foto: Roberto da Boa 
Viagem Parahyba.
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pecuária (Embrapa) vinculada à Embrapa 
Solos, com localização estratégica, tendo 
em vista o fato de estar situada na cidade 
do Recife, historicamente um dos princi-
pais polos de cultura, ciência, tecnologia 
e ensino superior do Norte e Nordeste do 
país. Esse posicionamento geográfico pri-
vilegiado tem consolidado a presença da 
Embrapa na região e fortalecido a intera-
ção com outras unidades descentralizadas 
da empresa, governos estaduais e munici-
pais, parceiros institucionais e sociedade 
civil.

Por toda essa trajetória, a UEP Reci-
fe é detentora de um reconhecido patrimô-
nio científico sobre os solos tropicais do 
Nordeste do Brasil, do qual é referência 
mundial, fruto do conhecimento acumula-
do ao longo dos seus 60 anos. Não obs-
tante a importância inquestionável desses 
trabalhos, a UEP Recife não se acomodou 
com as suas conquistas, uma vez que, 
como unidade da Embrapa, tem acompa-
nhado as mudanças e adequações que a 
Empresa promove, sempre procurando se 
antecipar aos desafios e cenários que se 
apresentam.

Para comemorar os 60 anos dessa 
instituição sui generis, foi lançado o livro 
eletrônico A História da Unidade de Pes-
quisa da Embrapa Solos no Nordeste do 
Brasil, cujos autores assinam esta rese-
nha, com a finalidade de resgatar a me-
mória da UEP Recife, como instituição 
remanescente de uma época, registrando 
desde os primeiros passos da pedologia 
no Nordeste do Brasil até a sua atuação 
nos dias de hoje, bem como documentar 
a sua contribuição, ao longo desses anos 
de existência, para a ciência do solo na re-
gião.

Para elaboração da obra, os auto-
res realizaram um exaustivo trabalho de 
garimpo em documentos antigos, acervos 
pessoais e institucionais, fotografias e en-
trevistas, produzindo um livro ricamente 
ilustrado com mais de 140 fotos distribuí-
das em 19 partes, entre capítulos e anexos. 
Está disponível gratuitamente no sítio vir-
tual da Embrapa e pode ser baixado atra-
vés do link: https://www.embrapa.br/bus-
ca-de-publicacoes/-/publicacao/1065851/
historia-da-unidade-de-pesquisa-da-em-
brapa-solos-no-nordeste-do-brasil

Figuras 2. Atual sede da Unidade de Execução de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Solos no Re-
cife, no bairro de Boa Viagem. Foto: João Cordeiro da Fonseca.

Os artigos devem ser informativos, ou 
seja, mostrar o estado da arte do 
tema proposto, ou opinativos, quan-

do o autor discute o tema e apresenta sua 
opinião a respeito, optando por enfocar um 
ou outro aspecto. Portanto, os artigos de-
vem ter linguagem mais informal, opinativa 
e leve, diferente dos artigos científicos e 
acadêmicos, pois é um veículo de divulga-
ção científica voltado para diferentes pú-
blicos.
Normas para o artigo HOMENAGEM: Mar-
gens: 2,5 cm; letra Times 12, texto justifica-
do; no máximo 02 lauda, espaço simples. 
Título: Nome do homenageado em Times 
12 (centralizado), espaço simples. Autor: 
02 no máximo, no final do artigo. Abaixo 
do nome inserir instituição vinculada e e-
-mail. Texto: descrever a história acadêmi-
ca de determinado pesquisador contendo, 
formação, instituição que atuou, linhas de 
pesquisa, orientações, publicações etc. 
Deve ser enviada uma foto do homenage-
ado com alta resolução e qualidade para 
impressão.
Normas para os artigos QUEM FAZ CIÊN-
CIA DO SOLO NO NORDESTE e RESGA-
TANDO NOSSA HISTÓRIA: Margens: 2,5 
cm; letra Times 12, texto justificado; no 
máximo 03 laudas, espaço simples. Títu-
lo: Times 12 (centralizado). Autores: 04 no 
máximo, abaixo dos nomes inserir institui-
ção vinculada e e-mail. Texto: descrever a 
história de determinado projeto ou institui-
ção apresentando as atividades iniciais, o 
contexto e desdobramentos. Se possível 

finalizar com uma consideração sobre o re-
lato. Tabelas e gráficos devem ser conside-
radas dentro das 03 laudas.
Normas para os artigos da área temática do 
boletim (ARTIGOS OPNATIVOS): Margens: 
2,5 cm; letra Times 12, texto justificado, no 
máximo 03 laudas, espaço simples. Títu-
lo: Times 12 (centralizado). Autores: 02 no 
máximo, abaixo dos nomes inserir institui-
ção vinculada e e-mail. Texto: opinar sobre 
determinado tema, informando 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 dentro 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 ilustrativas e 
não precisam necessariamente ser citadas 
no texto, mas devem vir acompanhadas de 
legenda explicativa. As fotos têm que ter 
alta resolução e qualidade para impressão. 
As fotos chamam a atenção para o artigo e 
convidam para a leitura, por isso merecem 
um bom investimento para que a diagrama-
ção fique interessante e convidativa. Fotos 
citadas, quadros e tabelas devem ser en-
viadas, de preferência, em separado e com 
alta resolução para impressão.

Normas para publicação de 
artigos no Boletim Informativo 
do NRNE/SBCS

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1065851/historia-da-unidade-de-pesquisa-da-embrapa-solos-no-nordeste-do-brasil
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Solo no Nordeste 
do Brasil

Este Segundo Boletim Informativo do Nú-
cleo Regional Nordeste da Sociedade 
Brasileira de Ciência do Solo (NRNE/
SBCS) traz estudos acerca da Fertilida-

de dos Solos de sete Unidades Federativas que com-
põem a região Nordeste: BA; CE; PB; PE; PI; RN e SE. 

A fertilidade dos diversos solos será apresentada 
por especialistas da área, que trazem os detalhes e as 
peculiaridades dos solos de seus Estados. Nos relatos 
que seguem, estão descritos o material de origem, o 
grau de intemperização, as classes de solos predomi-
nantes e com os respectivos manejos e usos, que em 
sua maioria são feitos de forma inadequada trazendo 
sérias consequências à sustentabilidade dos solos da 
região. 

Diante do uso inadequado, podemos destacar 
como um enorme desafio, a necessidade da elabora-
ção e/ou atualização dos manuais de recomendação 
de adubação, para que essas sejam realizadas ade-
quadamente, tomando por base a fertilidade natural do 
solo e considerando as culturas que serão implanta-
das. 

Nessa perspectiva dos muitos desafios, apon-
tamos a necessidade e importância dos projetos de 
extensões, com o intuito de orientar os produtores agrí-
colas sobre importância das análises de solo, desde a 
sua coleta até a interpretação dos resultados. 

 Entendemos que para que os desafios sejam 
transpostos é imperativo a união das universidades, 
institutos e empresas de pesquisa, e, ou, extensão e 
organizações não governamentais, que possuam um 
viés agrícola, para que se possa, em curto e médio pra-
zo, promover um avanço na produtividade das culturas 
mercantis de cada Estado, bem como um aumento da 
produtividade da agricultura de baixos insumos, desen-
volvida em propriedades familiares, onde muitas vezes 
as sementes viram grãos, pois são usadas como ali-

mento em anos de baixa precipitação pluvial.
 O nivelamento quanto ao entendimento acerca 

da fertilizadade do solo por todos que trabalham, estu-
dam e pesquisam é necessária tendo em vista a gran-
de variedade de classes de solo (Latossolo; Neosso-
los; Argissolos; Luvissolos; Planossolos; Plintossolos; 
Cambissolos e Dunas) na Região Nordeste.

A diversidade observada nos solos da região são 
produtos das interações entre climas, material de ori-
gem, conformação do relevo e formações vegetais, ori-
ginando uma diversidade de ambientes e consequen-
temente distintos graus de fertilidade, impedindo que a 
recomendação de adubação seja generalizada.

 A falta de comunicação e de um trabalho co-
letivo que  envolva  esses grupos traz como consequ-
ência a perda da capacidade produtiva dos solos da 
região, ora pelo uso excessivo de fertilizantes, que leva 
a salinização dos mesmos, principalmente em áreas 
irrigadas onde o fertilizante representa menos de 10% 
do custo de produção, ora pela falta dos mesmos. 

Outro ponto que pode ser apontado como uma 
prática danosa de preparo do solo, é o corte e a quei-
ma da vegetação, no preparo da área para o cultivo, 
desconsiderando a importante função da matéria orgâ-
nica nas propriedades do solo. Nas áreas onde há dis-
ponibilidade de alguma fonte de esterco, geralmente o 
bovino, e os solos são arenosos, ocorre o uso contínuo 
com doses muito além do necessário, provocando a 
lixiviação dos nutrientes contidos nesse esterco, prin-
cipalmente o fósforo, elemento limitante nos solos da 
região Nordeste.

 Ainda com base nos relatos que se seguem, 
podemos afirmar que a Região Nordeste do Brasil tem 
potencial produtivo para uma grande diversidade de 
culturas, mas a falta de conhecimento da fertilidade 
dos seus solos é preocupante, por se tratar de um bem 
finito para as futuras gerações.  

Vânia da Silva Fraga
_________________________________________

Universidade Federal da Paraíba. 
E-mail: vfraga@cca.ufpb.br
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no Estado da Bahia

1. Considerações iniciais

O Estado da Bahia abrange 
48% do território do Nordeste 
(564.733.080 km2), sendo dentre 
os estados da região o de maior 

extensão territorial, população e produto inter-
no bruto (PIB). Apesar de possuir uma econo-
mia bastante diversificada, quando comparada 
a outros estados do Nordeste, o setor primário 
tem papel destacado no PIB estadual, sendo a 
agricultura caracterizada pela grande e pequena 

lavoura comercial e pela agricultura de sub-
sistência. Entre as grandes lavouras com-
erciais destacam-se as culturas de citros, 
mamão, eucalipto e café, localizadas princi-
palmente na região dos Tabuleiros Costeiros, 
sendo a última também encontrada na Cha-
pada Diamantina; nas Regiões do Baixo Sul 
e Sul, cacau, banana, seringueira, guaraná, 
cupuaçu e dendê; e algodão, milho e soja na 
região do Cerrado no Oeste da Bahia. Entre 
as pequenas lavouras comerciais assumem 

Júlio César Azevedo Nóbrega¹,
 Luciano da Silva Souza¹,

 Luiz Francisco da Silva Souza Filho²
_________________________________________

¹ Professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; 
² Professor da Universidade Federal do Oeste da Bahia

Figura 1. Cutivo de sisal na região de Valente, BA. Foto: André S. Oliveira

maior importância as culturas de mandioca, 
coco-da-baía, fumo, café, sisal (Figura 1) e 
dendê, e na agricultura de subsistência, dis-
tribuída ao longo de todo o seu território, as 
culturas de mandioca, feijão, inhame, amendo-
im, milho e banana. 

Dentre os produtos listados anterior-
mente, a Bahia se destaca entre os primei-
ros produtores em nível nacional de algodão, 
cacau, café, citros (Figura 2), coco-da-baía, 
dendê, mamão, mamona (Figura 3), mandioca 
e sisal; o feijão e a mandioca são mais volta-
dos para a subsistência do que para a com-
ercialização. Merece destaque também a pro-
dução irrigada com fruticultura no Vale do São 
Francisco, maior produtor de frutas tropicais 
do país, com exportações para os mercados 
europeu, asiático e América do Norte, e, mais 
recentemente, o cultivo da soja, milho, arroz, 
café e algodão na região do Oeste da Bahia, 
com elevado nível tecnológico. Registra-se 
também que, em paralelo ao setor agrícola, 
a pecuária constitui importante elemento do 
setor agropecuário baiano, por ser a Bahia de-
tentora de um dos maiores rebanhos nacion-
ais, com destaque para a criação de caprinos, 
maior rebanho do Brasil. 

Apesar da importância do setor agro-
pecuário para a economia da Bahia, os níveis 
de produtividade, principalmente no setor 
agrícola, têm-se mostrado bastante variáveis 
nas diversas microrregiões do Estado. Vários 
fatores têm sido responsáveis por essa var-
iação na produtividade das culturas, desta-
cando-se o nível econômico e tecnológico dos 
produtores; a inexistência de assistência téc-
nica por parte de órgãos governamentais e de 
pesquisas voltadas para a resolução de prob-
lemas técnicos das culturas, com destaque 
para a área de fertilidade do solo, fato que 
vem contribuindo para que o Estado seja de-
tentor de uma das maiores áreas em processo 
de desertificação no Brasil (NÓBREGA et al., 
2003). Sabe-se que, entre as causas da de-
sertificação no Nordeste do Brasil, destaca-se 
a perda da fertilidade dos solos por cultivos su-
cessivos, muitas vezes, de uma mesma cultu-
ra e sem a necessária reposição de nutrientes 
removidos pelas mesmas, por meio da apli-
cação de corretivos e fertilizantes minerais e 

orgânicos; também contribuem para a deserti-
ficação a retirada da vegetação natural e o uso 
excessivo de mecanização.

2. Fertilidade dos solos no Estado da 
Bahia

A extensão territorial e localização ge-
ográfica do Estado da Bahia contribuiu para 
uma diversidade de climas (Predominante-
mente tropical com temperaturas médias anu-
ais em torno de 30oC, apesar das temperaturas 
mais amenas nas regiões de maiores altitudes), 
paisagens (Caracterizada pela presença de 
planícies, planaltos e depressões) e tipos veg-
etacionais (Caatinga, predominante na região 
do Polígono das Secas; floresta tropical úmi-
da ao longo da faixa litorânea e; o cerrado na 
região do Oeste da Bahia) (JACOMINE et al., 
1976; 1977). Tais características foram funda-
mentais para ocorrência de uma diversidade 
de solos ao longo de seu território, envolvendo 
desde os mais jovens, a exemplo dos Neos-
solos, Vertissolos e Cambissolos, até os mais 
velhos e intemperizados, a exemplo dos Argis-
solos e Latossolos. Neste sentido, a fertilidade 
dos solos tem variado desde baixa fertilidade 
(Latossolos, Argissolos e Neossolos Quartz-
arênicos), a solos de média a alta fertilidade 
(Cambissolos, Vertissolos, Luvissolos etc.), no 
geral, caracterizados pelo pH elevado e alta 
saturação por bases. Uma breve descrição so-
bre as condições de fertilidade dos solos nos 
três ambientes dominantes na Bahia será feita 
a seguir.

i) Solos do bioma Semiárido
O semiárido baiano tem sido caracter-

izado por uma diversidade de solos, com pre-
domínio daqueles mais jovens. No geral, os 
solos possuem argila de atividade alta, alta 
CTC, alta saturação por bases e baixos teor-
es de alumínio, o que, no primeiro momento, 
poderiam ser identificados como sendo de boa 
fertilidade. No entanto, ao contrário das regiões 
com maior nível de precipitação, há em muitos 
solos da região a presença do sódio em níveis 
médio a elevado, o que dificulta o manejo da 
fertilidade, além dos baixos teores de fósforo 
(P) e matéria orgânica, fato que compromete a 
disponibilidade de nitrogênio (N), enxofre (S), 



31  BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 201730  BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2017

O
p
inião

O
p
inião

boro (B) e P, os quais têm na matéria orgânica 
uma das principais fontes no solo.

Uma das poucas revisões encontradas na 
literatura sobre as condições de fertilidade dos 
solos na região semiárida do Nordeste foi feita 
por Sampaio et al. (1994). Entre os trabalhos 
citados na revisão, destaca-se o estudo de Ol-
iveira et al. (1988), em que os autores, a partir 
da interpretação das análises químicas dos hori-
zontes superficiais de perfis descritos em estu-
dos de Levantamentos Exploratórios – Recon-
hecimentos de Solos de vários estados da 
região faz inferências a respeito das condições 
de fertilidade e da aplicação de corretivos e fer-
tilizantes. Para a Bahia demostrou que, do to-
tal da área sob semiárido no Estado, cerca de 
46% não apresentam necessidade de aplicação 
de calcário, 22% com necessidade baixa, 30% 
média e 2% alta. Isto mostra que, ao contrário 
de outras regiões mais úmidas do Estado, a ex-
emplo das regiões dos Tabuleiros Costeiros e 
Cerrado, a inexistência de problemas de acidez 
em cerca de 50% dos solos elimina a neces-
sidade de aplicação de calcário, limitando-se 
somente o manejo da fertilidade a aplicação de 
um ou mais nutrientes.

Para os macronutrientes, segundo os 
mesmos autores, o potássio (K) apresenta ne-

cessidade nula de aplicação em 20% da área, 
23% baixa e 57% alta nos solos da região. 
Já para o P, as necessidades de adubação 
são bem maiores, tendo 4% dos solos apre-
sentado necessidade média de aplicação e 
96% alta. Neste sentido, embora o manejo da 
fertilidade tenha se mostrado mais simples e 
de custo mais reduzido quando comparado 
as regiões mais úmidas do estado, já que de-
mandaria, na maioria das vezes, aplicações 
de N, P, K e alguns micronutrientes, o uso 
de adubações pelos agricultores no semiári-
do tem sido praticamente inexistente, devido 
às incertezas climáticas, as quais impedem a 
possiblidade de colheitas. 

ii) Solos do bioma Mata Atlântica na 
região dos Tabuleiros Costeiros

A região de Mata Atlântica na Bahia, 
historicamente constitui as mais antigas ter-
ras do Brasil sob exploração agrícola, inician-
do-se com o cultivo de cana-de-açúcar na 
região do Recôncavo da Bahia e, posterior-
mente, expandindo-se para as demais áreas 
da região dos Tabuleiros Costeiros com cul-
tivos de fruticultura, fumo, cacau, pastagens 
e eucalipto mais recentemente. Em paralelo 
ao cultivo dessas culturas, principalmente 
em Latossolos e Argissolos Amarelos, a ag-

Figura 2. Cultivo de Citrus em Rio Real, BA. Foto: Luciano S. Souza

ricultura de subsistência (principalmente com 
feijão, mandioca e milho em pequenas áreas) 
também teve papel de destaque nos solos do 
bioma Mata Atlântica, já que constitui uma das 
regiões do Estado com maiores níveis popula-
cionais, principalmente no meio rural.

Apesar de os solos estarem sendo culti-
vados há mais de quatro séculos, o manejo da 
fertilidade, com aplicações de corretivos e ferti-
lizantes, mesmo nas áreas sob cultivos de cul-
turas de maior interesse comercial (Algumas 
frutíferas, cacau e eucalipto, dentre outras), 
não tem ocorrido nas quantidades necessári-
as para repor os nutrientes removidos pelas 
culturas. Essa afirmação é perfeitamente con-
firmada pela queda de produtividade nas cul-
turas, redução e, ou abandono de áreas plan-
tadas, com posterior substituição por áreas de 
pastagens; e pela pouca quantidade de estabe-
lecimentos comerciais em cidades importantes 
da região voltados para venda de corretivos e 
fertilizantes que, quando existentes, se limitam 
à venda de poucas fontes de fertilizantes, basi-
camente de N, P, K.

Além do manejo inadequado da fertili-
dade do solo, outras práticas necessárias a 
melhoria e, ou manutenção da fertilidade são 
praticamente inexistentes na região, mesmo 
após quatro séculos de cultivos sucessivos dos 
solos da região. Para quem passa pela BR 101 
que corta toda a região de Mata Atlântica da 
Bahia no sentido Norte – Sul é fácil perceber a 
ausência de práticas de caráter conservacion-
ista como plantio em nível, uso de faixas de 
vegetação permanente, cordões em contorno, 
terraços, plantio direto e uso de plantas de cob-
ertura nos períodos de estiagem. O dominante 
na paisagem tem sido o preparo do solo e cul-
tivo morro abaixo, solos sem cobertura vegetal 
nas entrelinhas de plantio e o uso indiscrimina-
do da queima para remoção de fitomassa cul-
tural residual, práticas que contribuem para a 
perda da fertilidade dos solos. É preocupante 
a significativa área de pastagens degradadas 
em tal situação.

Destaca-se também que a substituição 
de áreas tradicionais de cultivo com frutíferas 
e de outras culturas por áreas de pastagem, a 
exemplo de antigas áreas de cacau (normal-

mente cultivadas sob sistemas agroflorestais, 
sistemas esses conhecidos pela contribuição 
no controle da erosão e aumento da fertili-
dade do solo) na região extremo sul da Bahia 
terá, como consequência, o agravamento das 
condições de fertilidade dos solos devido ao 
pastoreio excessivo, queima do pasto para a 
renovação da passagem e ausência ou pouco 
uso de corretivos e fertilizantes para repor os 
nutrientes removidos pela exploração.

iii) Solos sob bioma Cerrado na região 
Oeste da Bahia

A região do Cerrado na Bahia vem apre-
sentando um histórico de uso e manejo dif-
erenciado de seus solos quando comparado 
as regiões sob biomas Caatinga e de Mata 
Atlântica na Bahia. Embora seus solos sejam 
possuidores de bons atributos físicos, as lim-
itações de natureza química (Baixa capaci-
dade de retenção de nutrientes, baixa dis-
ponibilidade de P, K, Ca, Mg e micronutrientes 
e alta toxidez por alumínio em subsuperfície) 
fazem com que o manejo da fertilidade seja 
uma condição indispensável para o cultivo 
desses solos. 

O cultivo de culturas de grande interesse 
econômico e voltadas, principalmente, para o 
mercado internacional (soja, milho e algodão) 
tem sido feito com elevado nível tecnológico. 
Com isso, o aporte de corretivos e fertilizantes 
a partir de diversas fontes minerais e orgâni-
cas tem não somente compensado a remoção 
dos nutrientes removidos pelas culturas, mas 
também elevado os níveis de fertilidade dos 
solos, principalmente em subsuperfície.

Destaca-se que, além do uso de cor-
retivos e fertilizantes, a utilização de práti-
cas conservacionistas como plantio em nív-
el, semeadura direta, plantas de cobertura, 
adubação verde, terraceamento e ausência 
de queimada para limpeza do terreno, con-
stituem práticas que melhoram não somente 
a qualidade química, mas também a física 
e biológica dos solos. Acrescenta-se ainda 
que, para o fornecimento de todo esse pacote 
tecnológico, a região dispõe de uma rede de 
indústrias de fertilizantes e outros insumos, 
comércio diversificado em produtos agro-
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por empresas ligadas à produção e com-
ercialização desses produtos, contribuindo 
assim para melhor utilização de corretivos 
e fertilizantes e aumento da produtividade 
das culturas.

3. Recomendações para a melho-
ria das condições de fertilidade dos so-
los na Bahia

Na Ciência do Solo, o manejo da 
fertilidade preconiza um conjunto de me-
didas objetivando a manutenção ou recu-
peração das condições químicas do solo, 
pelo estabelecimento de critérios para o 
uso adequado de corretivos e fertilizantes 
para diferentes culturas, de forma a não 
comprometer a capacidade produtiva das 
mesmas e a qualidade dos solos. 

Na Bahia, a falta de um sistema de 
recomendação atualizado com base em 
resultados de pesquisas obtidos em dif-
erentes regiões do Estado torna difícil o 
avanço da produtividade das culturas, bem 
como o estabelecimento de um diagnósti-
co real sobre o atual estado das condições 

de fertilidade dos solos, devido à diversidade 
territorial espelhada em diferentes tipos de 
solos, ampla variação de produtividade e 
nível tecnológico do produtor rural. 

Destaca-se que o primeiro e único 
“Manual de Adubação e Calagem para o Es-
tado da Bahia” editado pela Comissão Es-
tadual de Fertilidade do Solo ocorreu no ano 
de 1989. Desde então, nunca passou por 
uma atualização, apesar da enorme transfor-
mação ocorrida no setor agropecuário da Ba-
hia, com a introdução de novos cultivos com 
elevado nível tecnológico, principalmente na 
região do Oeste da Bahia, o avanço da agri-
cultura irrigada na região do Vale do Rio São 
Francisco e do plantio florestal na região dos 
Tabuleiros Costeiros, entre vários outros ex-
emplos que poderiam ser aqui citados.

Em 2009, numa tentativa para preench-
er um pouco essa falta de informações at-
ualizadas sobre o manejo de corretivos 
e fertilizantes no Estado da Bahia, a Dra. 
Ana Lúcia Borges, da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura, juntamente como o Dr. Luciano 
da Silva Souza, da Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia, lançaram o livro 

Figura 3. Cultivo de mamona em Irecê, BA. Foto: Luciano S. Souza
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“Recomendações de calagem e adubação 
para abacaxi, acerola, banana, laranja, 
tangerina, lima ácida, mamão, mandioca, 
manga e maracujá. Apesar da enorme 
contribuição da publicação para as cul-
turas listadas, é urgente e necessário um 
sistema de recomendação atualizado que 
contemple a maioria das culturas de in-
teresse econômico do Estado da Bahia. 
Neste sentido, é preciso que os órgãos de 
pesquisa, ensino e extensão, juntamente 
com outros setores do Estado, a exemplo 
das Secretaria de Agricultura e de Desen-
volvimento Rural, somem esforços para 
atualização do “Manual de Adubação e 
Calagem para o Estado da Bahia”, de for-
ma a reunir informações mais atualizadas 
para as culturas já existentes, bem como 
acrescentar aquelas que se tornaram eco-
nomicamente importantes no Estado nas 
duas últimas décadas, principalmente as 
produtoras de grãos na região do Cerrado 
Baiano e as florestais na região dos Tab-
uleiros Costeiros; isso promoveria a maior 
eficiência produtiva das culturas, a quali-
dade dos produtos colhidos, o aumento 
da renda do produtor e, não menos impor-
tante, os menores riscos de degradação 
do solo e de outros impactos ambientais.

Destaca-se que o Estado da Bahia 
dispõe de rede de laboratórios de anális-
es de solo voltados para avaliações das 
condições de fertilidade do solo e estado 
nutricional das plantas e um parque indus-
trial voltado para produção de corretivos e 
fertilizantes capaz de suprir boa parte da 
demanda estadual. Em consulta feita a 
internet constata-se a ocorrência de lab-
oratórios nas cidades de Cruz das Almas 
(2), Governador Mangabeira (1), Catu (1), 
Presidente Tancredo Neves (1), Vitória 
da Conquista (1), Ilhéus (1), Itabuna (1) e 
Luiz Eduardo Magalhães (1). No entanto, 
quando se consulta o sistema PAQLF da 
Embrapa, o PROFERT (MG) e o sistema 
IAC (SP) sobre os laboratórios no estado 
da Bahia que possuem certificação, con-
stata-se que pelo sistema PAQLF há so-
mente quatro laboratórios aprovados no 
exercício interlaboratorial 2017/2018; nen-

hum no PROFERT (MG) e um no sistema 
IAC (SP). Isso mostra que, embora exista 
oferta de serviços laboratoriais em diferentes 
partes do Estado, há um desconhecimento 
quanto a qualidade dos serviços prestados, 
já que somente quatro deles apresentam 
certificação. 

Neste sentido, para o avanço do mane-
jo da fertilidade dos solos no estado da Ba-
hia, faz-se necessário reduzir a demanda 
reprimida dos últimos 20 anos no que diz 
respeito a resultados de pesquisas que re-
flitam as melhores produtividades e estado 
nutricional das culturas em resposta a dos-
es de corretivos e fertilizantes; a assistên-
cia técnica, principalmente nas regiões com 
menor difusão sobre o uso de corretivos, fer-
tilizantes e outras práticas que contribuem 
para a melhoria da fertilidade dos solos e; 
que os laboratórios voltados para avaliações 
das condições de fertilidade do solo e estado 
nutricional das plantas participem dos pro-
gramas de controle de desempenho e confi-
abilidade em seus resultados, objetivando a 
certificação dos mesmos.
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O estado do Ceará está localizado na 
região Nordeste do Brasil, sendo 
que aproximadamente 90% do seu 
território encontram-se na região 

semiárida, caracterizada pela sazonalidade 
e intermitência de chuvas, aliadas a uma 
alta taxa de evaporação, que contribui para 
perda excessiva de água em quantidade em 
boa parte do ano e, também, reduzindo sua 
qualidade. Essas condições climáticas favo-
receram os processos erosivos responsá-
veis da “modelagem” do terreno, conferindo 
compartimentos bastante diferenciados, mas 
com certo predomínio de superfícies rebai-
xadas recobertas por plantas de tipo xerófi-
las, conhecida pelo nome de Caatinga, ve-
getação tipicamente do Nordeste brasileiro, 
além de bacias sedimentares nos vales ou 
relevos com declives suavemente inclinados 
no litoral. Assim, foi formada uma paisagem 
altamente diversificada (unidades de solos) 
e vulnerável a modificações dando origem 
a uma grande variedade de solos (classes 
de solos). A distribuição espacial dos solos é 
bastante complexa, expressa principalmente 
por associações, e diferentes de outras regi-
ões do país, que podem ser mais uniformes.
 Segundo estudo publicado pelo Ins-
tituto de Pesquisa e Informação do Ceará 
(IPLANCE, 1995) - hoje o Instituto de Pes-
quisa e Estratégia Econômica do Ceará 

(IPCE), aproximadamente 85% da área do 
Ceará está conformado por rochas cristali-
nas inseridas em quatorze (14) Unidades 
Geoambientais, sendo: Planície litorânea, 
Planície ribeirinha, Planície flúvio-marinha, 
Tabuleiros interiores, Sertão ocidental Ibia-
paba, Sertão centro ocidental, Sertão pré-li-
torâneo, Sertão sul ocidental, Serras secas, 
Serras úmidas, Planalto da Ibiapaba, Chapa-
da do Apodi, Chapada do Araripe e Glacis de 
acumulação. Vale destacar que nem todas 
as Unidades possuem condições de boa fer-
tilidade (química ou física) que favoreçam a 
atividade agrícola em grande escala, mesmo 
assim, sempre há algum tipo de cultivo sen-
do explorado, seja para subsistência ou com 
fins comerciais. 
 Dentro das culturas mais exploradas, 
citam-se as frutíferas como cajueiro e co-
queiro, cultivadas em grande parte do Esta-
do.  Nas Chapadas do Apodi com altimetria 
que não supera 250 m e, do Araripe com co-
tas altimétricas que alcançam em média 900 
m, regiões consideradas de boa fertilidade, 
antigamente o foco era a produção de grãos 
(milho), mas na atualidade em conjunto com 
a prática de irrigação, permitiram a inclusão 
da fruticultura, como melão, melancia e ba-
nana e produção de semente de soja, para 
os mercados interno e externo. No Planal-
to de Ibiapaba, área com condições ecoló-

gicas diferentes às do restante do Estado, 
com clima mais ameno e altitude em torno 
de 150 m, permite uma grande diversidade 
de opções de cultivos, como cafeeiro, frutas, 
legumes e flores, e principalmente produção 
de olerícolas, grande atividade econômica 
da região, por grandes, médios e pequenos 
produtores.
Com relação às classes de solos, no Ceará 
são encontrados 12 das 13 classes, segundo 
o Sistema Brasileiro de Classificação de So-
los para o 1° nível categórico (IPECE, 2007), 
sendo três os de maior ocorrência: Neosso-
los litólicos, aproximadamente 26% da área 
do Estado; são solos originados de depó-
sitos arenosos e com pouco teor de argila 
(o máximo chega a 15%), afetando assim a 
fertilidade natural. Os Argissolos, também, 
com aproximadamente 26% do total da área 
do Estado, são solos minerais e que podem 
ser eutróficos (férteis), distróficos (pouco fér-
teis) ou álicos (muito pobres), dependendo 
do tipo de argila. Em terceiro e quarto lugar 
os Planossolos com aproximadamente 17% 
e Luvissolos, com 11%, respectivamente, da 
área total do Estado.
 A fertilidade do solo, de forma geral, 
é dependente de vários fatores, dentre eles 
o material de origem, condições climáticas - 
principalmente disponibilidade de água e o 
manejo. Uma das características que mais 
afeta a agricultura no Ceará é a falta de água 
ou distribuição regular das chuvas, tanto no 
tempo como no espaço. O Estado é compos-
to por 12 bacias hidrográficas, 14 perímetros 
irrigados federais e 16 estaduais (dados do 
Departamento Nacional de Obras Contra 
as Secas – DNOCS e da Secretaria de De-
senvolvimento Agrário do Estado do Ceará) 
(PONTES; ARAGÃO, 2013), disponibilizan-
do água para quase 75 mil hectares, isso em 
condições ideais. A situação atual é outra, 
o nível das bacias está em média 10% da 
capacidade total (COGERH, 2017), situação 
que se agrava pelo mau uso desse recurso.
Grande parte do Estado se apresenta fragili-
zado, sobretudo pelas ações antrópicas. De 

Figura 1 (cima). Manejo do solo e uso de cobertura – 
palha, na região do Sertão dos Inhamuns, CE. Figura 2 
(meio).  Paisagem após queimada, prática utilizada para 
limpeza e preparo do solo, no Sertão dos Inhamuns, CE. 
Figura 3 (embaixo). Vegetação típica de caatinga na épo-
ca seca, região do Baixo Jaguaribe, CE. Fotos: Maria Eu-
gênia Ortiz Escobar.
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tas e uso adequado dos recursos naturais, 
havendo ocupação desordenada dos ecos-
sistemas. A agricultura irrigada é de baixa 
eficiência (caracterizada pelo desperdício de 
água), o desmatamento e principalmente as 
queimadas, são práticas comuns que, além 
de destruir a cobertura vegetal, deixam o solo 
vulnerável física, química e biologicamente, 
reduzindo a sua qualidade e fertilidade, po-
tencializando o processo de desertificação. 
 Os solos do Ceará apresentam fer-
tilidade variada, encontrando em algumas 
áreas deficiências de nitrogênio (N) e fósforo 
(P), algo “normal” nos solos tropicais. Mu-
danças no uso do solo (áreas naturais para 
cultivadas) e baixa produção de biomassa 
são condições que favorecem a redução dos 
estoques de carbono (C) e N. Essas perdas 
são devido à falta de fertilização, erosão, li-
xiviação e queimada de resíduos para o pre-
paro do solo. As queimadas não necessa-
riamente levam a perdas imediatas desses 
nutrientes, mas prejudicam a estabilidade da 

matéria orgânica do solo. Estudo realizado 
por Sacramento et al. (2007), apontam que 
a adoção de práticas agroflorestais se apre-
senta como alternativa sustentável para o 
sequestro de C e N, sendo o sistema agros-
silvipastoril, a prática que promoveu as me-
nores perdas comparado com sistemas tra-
dicional (derrubada da vegetação, queima e 
cultivo por dois-três anos) e sistema silvipas-
toril, em condições semiáridas.
 A produção de carvão para consumo 
como fonte de energia é intensa no interior 
do Estado. Para alguns (ou muitos) pode 
não parecer significativo, mas consideran-
do que a vegetação pode levar entre 10-15 
anos para recuperar mais de 90% da bio-
massa original, o efeito é considerado ainda 
maior. Assim, as queimadas junto com uso 
do solo sem práticas conservacionistas leva-
ram o Estado do Ceará a ser considerado 
um dos mais degradados da região Nordes-
te, com aproximadamente 30% da sua área 
fortemente afetada (SÁ et al., 1994).
 A reposição dos nutrientes via fertili-

Figura 4. Área irrigada 
cultivada com milho, 
Chapada do Apodi, 
CE. Foto: Maria Eugê-
nia Ortiz Escobar

zação é dificilmente praticada e nem sempre 
ocorre de maneira correta, a maioria das ve-
zes fica a critério do agricultor. É necessário 
realizar as análises em laboratório que indi-
quem o estado da fertilidade, e assim, saber 
o que deve ser corrigido, a quantidade e de-
terminar as fontes que podem suprir esses 
problemas. Há certa resistência por parte 
dos agricultores para avaliar a fertilidade de 
seus solos. Alguns acreditam ser um traba-
lho dispendioso, caro, demorado ou então 
não sabem onde ou quando realizar.
 Dentre os parâmetros avaliados na 
fertilidade, encontra-se o pH, possivelmente 
o  mais fácil de ser determinado em labora-
tório e que disponibiliza maior informação 
acerca da fertilidade dos solos. Ele governa 
a solubilidade e consequentemente a dispo-
nibilidade dos nutrientes (e outros elemen-
tos) para as plantas. O valor ideal de pH 
para a maioria das culturas é entre 5,5 e 6,5, 
faixa de maior disponibilidade de macro e 
micronutrientes. Valores extremos são con-
siderados como limitantes, assim, valores 
muito ácidos pH < 5,3 favorecem a solubi-
lização do Al, incrementando a acidez dos 
solos. De outro lado, valores acima de 7,5; 
podem intervir negativamente na disponibili-
dade de micronutrientes. De forma geral, os 
solos no Ceará apresentam valores de pH 
variando de moderado a fortemente ácidos 
(valores de 4-5) até a faixa alcalina(valores 
de 8-9) e baixos conteúdos de matéria orgâ-
nica, influenciando na disponibilidade de N e 
P, como já mencionado.
 Vale salientar a necessidade da avalia-
ção da fertilidade do solo, quando se tem por 
meta o uso agropecuário, pois existe grande 
diversidade de solos e constantes mudanças 
climáticas que condicionam o seu uso. Para 
garantir uma maior produção e produtividade 
no futuro, existem soluções a curto, médio 
e longo prazo e, principalmente deve-se dar 
ênfase na conscientização por parte de to-
dos, para garantir a sustentabilidade desse 
recurso. Os programas de conservação e re-
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mediação não devem ser generalistas e devem 
ser dirigidos de forma pontual, considerando as 
especificidades de cada local e disponibilidade 
de condicionadores que melhorem a qualidade 
dos solos. Sistemas agrossilvipastoris e o não 
uso do fogo devem ser considerados por agricul-
tores para manterem e conservarem a fertilidade 
do solo. 
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O manejo da fertilidade do 
solo é de fundamental im-
portância para o estabe-
lecimento de sistemas de 

produções agrícolas sustentáveis. Assim, 
conhecer a capacidade natural dos solos 
em ceder nutrientes para o crescimento e 
rendimento adequado das culturas, bem 
como a presença de elementos tóxicos e, 
ou, desequilíbrios nutricionais, fornecem 
informações básicas para potencializar o 
aproveitamento de nutrientes via ciclagem 
interna e, ou, subsidiar o uso racional de 
corretivos e fertilizantes. Todavia, os su-
cessos desses procedimentos dependem 
da existência de padrões de fertilidade, 
estabelecidos a partir de programas de 
avaliação da fertilidade do solo, em esca-
la regional ou mais adequadamente local.

 O Estado da Paraíba é um dos me-
nores Estados da federação em termos 
de extensão territorial (aproximadamente 
57 mil km2). No entanto, seu espaço físico 
é bastante heterogêneo, estando subdi-

vidido em quatro Mesorregiões (Zona da 
Mata, Agreste Paraibano, Borborema e 
Sertão Paraibano), 23 microrregiões geo-
gráficas e 223 municípios. Ademais, o ter-
ritório paraibano exibe grande diversidade 
de tipologias climáticas (quente e úmido, 
semiárido quente), de relevo (Platôs Cos-
teiros, Planalto da Borborema, Depres-
são Sertaneja, etc) e vegetação (Forma-
ções Litorâneas, Formações Florestais e 
Caatingas), o que determina, apesar da 
relativa homogeneidade do material de 
origem (gnaisses, migmatitos e granitos 
do Pré-Cambriano), a existência de solos 
com amplo espectro de evolução pedoló-
gica.

Apesar da variação dos fatores de 
formação do solo, prevalece na maior 
parte do Estado a combinação clima se-
miárido quente, vegetação Caatinga e re-
levo suave-ondulado, o que determina a 
predominância de solos menos evoluídos 
pedologicamente (Neossolos Litólicos - 
39%; Luvissolos - 26%; Neossolos Rego-

líticos e Planossolos - 10 %). A ocorrência 
dos solos mais evoluídos pedologicamen-
te (Argissolos - 15% e Latossolos - 1%) 
está restrita aos domínios da Mesorregião 
da Mata Paraibana e, ocasionalmente, às 
regiões de Serras e Brejos de altitude da 
Mesorregião do Agreste Paraibano.

Sem a pretensão de esgotar o as-
sunto este artigo tem por objetivo apre-
sentar de forma resumida algumas infor-
mações relacionadas com a fertilidade 
do solo no Estado da Paraíba, estando 
dividido nas seguintes partes: a) evolu-
ção cronológica dos principais trabalhos 
realizados; b) relato das práticas de ma-
nejo da fertilidade vigentes nas cadeias 
produtivas das principais culturas agríco-
las; c) perspectivas futuras, trabalhos em 
andamento e considerações finais.

Cronologicamente, as primeiras in-
formações sobre avaliação da fertilidade 
dos solos do Estado da Paraíba foram 
àquelas geradas pela Equipe de Pedolo-
gia e Fertilidade do Solo do Ministério da 
Agricultura/SUDENE e contidas no “Le-
vantamento Exploratório-Reconhecimen-
to e Interpretação para Uso Agrícola dos 
Solos do Estado da Paraíba”, publicadas 
no ano de 1972. A análise dos resultados 
analíticos de 179 amostras de solos, da 
camada superficial de 12 diferentes mi-
crorregiões geográficas do Estado, per-
mitiu constatar, de maneira geral, teores 
de matéria orgânica variando de médio 
para baixo e baixo teor de P. O pH e os 
teores de Al3+, bem como os teores de K+, 
Ca2+ e Mg2+ na maioria dos solos foram 
considerados não limitantes para os cul-
tivos agrícolas, exceção feita ao teor de 
K+ nos solos das microrregiões do lito-
ral. Ainda com base nestas informações 
foram estabelecidos, preliminarmente, 
os graus de limitação por deficiência de 
fertilidade natural para fins de utilização 
agrícola dos solos mapeados.

No ano de 1978, foi publicado o do-

cumento “Aptidão Agrícola das Terras da 
Paraíba”, o qual apontava a baixa ferti-
lidade natural dos solos como um dos 
principais fatores limitantes à produção 
agrícola estadual, notadamente daqueles 
sistemas de baixo nível tecnológico, lo-
calizados na zona úmida costeira. Nesta 
região, a atuação de clima úmido sobre 
sedimentos arenosos e areno-argilosos 
do Grupo Barreiras, origina solos com 
deficiências de macro e micronutrientes e 
dependentes da aplicação de corretivos e 
fertilizantes.

Como resultado da ação conjun-
ta de diversas instituições (Emater-PB, 
FAO, CCA/UFPB, Embrapa, DNOCS, 
dentre outras) foi lançado no ano de 
1979, a “Sugestão de Adubação para o 
Estado da Paraíba – Primeira Aproxima-
ção”. Elaborado a partir dos dados dos 
ensaios de adubação da ANDA/FAO re-
alizados na região Nordeste, durante a 
década de 1970, e complementados com 
informações compiladas do Boletim 15, o 
material continha sugestões de adubação 
NPK para 30 diferentes culturas (cafeei-
ro, pastagens, cana de açúcar, sete es-
pécies frutíferas, oito culturas anuais e 12 
espécies olerícolas) e cinco tipos de con-
sórcios. Neste material constam ainda as 
primeiras e únicas informações referen-
tes às classes de interpretação da acidez 
e da disponibilidade de nutrientes, bem 
como dos níveis críticos dos mesmos em 
solos paraibanos, a saber: 30 mg dm-3 de 
P; 150 mg dm-3 de K; 0,3 cmolc dm3 de 
Al3+; 5,0 cmolc dm-3 de Ca+Mg e 2,5 dag 
kg-1 de matéria orgânica.

Posteriormente, durante as décadas 
de 1980 e 1990, foram realizados diversos 
trabalhos de menor abrangência, incluin-
do levantamentos com base na análise 
química do solo e, ou, no método da diag-
nose por subtração, visando identificar li-
mitações nutricionais de solos de deter-
minados municípios e, ou, microrregiões, 
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(Condado, Sumé, Boqueirão, Várzeas de 
Sousa, etc), assentamentos de reforma 
agrária e zonas produtoras de culturas de 
expressividade socioeconômica para o 
Estado (abacaxi, batata inglesa, banana, 
palma forrageira, etc). Nestes trabalhos, 
observou-se que a ordem decrescen-
te de limitação para macronutrientes foi 
P>N>K>Ca>Mg>S, enquanto que para 
micronutrientes foram registradas defici-
ências na seguinte ordem: Cu>Zn>B.

Apesar de importantes esses tra-
balhos tiveram alcance e aplicabilidade 
prática restrita, pois se restringiram a 
avaliação qualitativa das limitações. As 
etapas posteriores, a exemplo dos en-
saios de campo, visando estabelecer cur-
vas de respostas às doses e os padrões 
de fertilidade deixaram de ser realizados 
ou se limitaram a avaliar a resposta de 
algumas culturas (milho, algodão, cana-
-de-açúcar e batata inglesa) às doses de 
NPK em poucas microrregiões do Esta-
do. Ademais, os dados obtidos na maioria 
dos ensaios eram puramente fitotécni-
cos, restringindo seu aproveitamento em 
eventuais recomendações de adubação. 

 A partir dos anos 2000 houve um 
considerável aumento na quantidade de 
trabalhos voltados para determinar doses 
ótimas de resíduos orgânicos (estercos, 
cama de frango, compostos orgânicos, 
etc) para culturas de interesse econô-
mico. Novamente, embora importantes, 
estes trabalhos apresentavam, em sua 
maioria, base teórica limitada, critérios 
para estabelecimento das doses hetero-
gêneos e ausência de variáveis depen-
dentes, o que também impossibilitou seu 
aproveitamento para fins de recomenda-
ção de adubação. 

Em 2006, as pesquisas na área de 
fertilidade do solo no Estado da Paraí-

ba tiveram um novo direcionamento. Foi 
criado o banco de solos representativos 
do estado da Paraíba (12 solos com di-
ferentes graus de intemperismo – seis 
menos desenvolvidos e seis mais de-
senvolvidos), e realizados diversos tra-
balhos relacionados com a avaliação da 
disponibilidade de P e K por diferentes 
extratores químicos. De maneira geral, 
pôde-se concluir que: a) a disponibilida-
de de P pode ser avaliada por qualquer 
um dos extratores analisados (Mehlich-1, 
Mehlich-3, Resina Trocadora de Íons e 
Bray-1); b) o fator capacidade de P (FCP) 
pouco influenciou a disponibilidade deste 
nutriente nos solos, quando avaliada pelo 
extrator Mehlich-1; c) a disponibilidade de 
K pode ser avaliada por qualquer um dos 
extratores analisados (Mehlich-1, Mehli-
ch-3 e Resina Trocadora de Íons), com 
exceção da Resina em solos argilosos e 
menos desenvolvidos; d) os Argissolos e 
os solos menos desenvolvidos apresen-
tam potencial de suprimento de K, a partir 
das frações K trocável e não trocável.

 Nos anos subsequentes, utilizan-
do-se dos mesmos solos de referência, 
foram realizados demais trabalhos sobre 
P, K e micronutrientes, abordando os se-
guintes assuntos: a) isotermas de adsor-
ção e cinética de sorção de P; b) fraciona-
mento das formas de P inorgânico (Pi); c) 
fracionamento das formas e teores dispo-
níveis de K; d) relações quantidade/inten-
sidade (Q/I) e poder tampão de K; e) se-
leção de extratores e disponibilidade de 
B para girassol; f) seleção de extratores e 
disponibilidade de Cu e Zn para sorgo. 

No contexto dos cenários recorren-
tes de secas e crises econômicas, as prin-
cipais cadeias produtivas do agronegócio 
no Estado da Paraíba dependem cada 
vez mais de tecnologias associadas ao 
manejo da fertilidade do solo para se tor-

narem competitivas e, ou, sustentáveis. 
Todavia, existe assincronia entre as fases 
de geração do conhecimento, transferên-
cia das tecnologias e apropriação pelos 
produtores. Além disso, as condições só-
cio-econômicas e fundiárias, associadas 
a falta de políticas públicas específicas 
para o setor e às intempéries contribuem 
para a baixa adoção das tecnologias exis-
tentes, o que inevitavelmente influencia 
os baixos rendimentos agrícolas obtidos 
em nível estadual.

Na maioria dos arranjos produtivos, 
principalmente os da agricultura familiar, 
o suprimento de nutrientes depende da 
matéria orgânica do solo e a adubação se 
limita, quando disponível, a aplicação de 
estercos (em geral de baixa qualidade). 
Ademais, observa-se frequentemente 
a ausência ou a baixa adoção de práti-
cas conservacionistas de manejo, o que 
acelera a perda da capacidade produtiva 
dos solos. A adoção de algumas práticas 
simples de manejo, a exemplo do plantio 
em nível e a eliminação das queimadas, 
poderia contribuir consideravelmente 
para restaurar e, ou, manter as funções 
básicas do solo e os estoques de água, C 
e nutrientes dos mesmos. Todavia, a situ-
ação é bastante preocupante e o Estado 
apresenta grandes extensões de terras 
em estágio avançado de degradação e, 
ou, desertificação. 

Apesar da baixa fertilidade natural da 
maioria dos solos agricultáveis, a aplica-
ção de fertilizantes sintéticos e corretivos 
está restrita a um seleto grupo de culturas 
(abacaxi, banana, cana de açúcar, coco 
e mamão) e situações (cultivos irrigados 
ou de sequeiro em regiões com precipita-
ções pluviométricas bem distribuídas). To-
davia, a maioria das recomendações ne-
gligencia a análise de solo, utilizando-se 
fórmulas comerciais prontas e desbalan-
ceadas, as quais não suprem adequada-

mente a demanda nutricional das culturas 
e, ou, provocam gastos financeiros des-
necessários ou problemas ambientais. A 
calagem é também negligenciada, haven-
do em algumas situações, sobretudo em 
alguns solos das microrregiões litorâne-
as e do Agreste, a necessidade de apor-
te de pequenas quantidades de calcário 
(1,0-1,5 t ha-1) para ajustar as relações 
Ca/Mg e,ou, melhorar o aproveitamento 
dos demais nutrientes. A adubação com 
micronutrientes se limita a aplicação de 
fertilizantes foliares, sem embasamento 
técnico-científico, em algumas poucas 
culturas (abacaxi, cana de açúcar, e ma-
mão). Por outro lado, a análise foliar não 
é utilizada pelos produtores do Estado, 
inclusive aqueles mais tecnificados.

Pelo exposto, percebe-se que ape-
sar das informações disponíveis e dos 
avanços obtidos, a pesquisa ainda pre-
cisa preencher algumas lacunas im-
portantes. Neste sentido, estão sendo 
desenvolvidos, no âmbito do Programa 
de Pós-Graduação em Ciência do Solo 
(PPGCS), vários projetos de pesquisa de 
caráter multidisciplinar e interinstitucio-
nal, visando o preenchimento de algumas 
delas, a saber: a) seleção de extratores 
químicos para micronutrientes em solos 
de referência; b) ensaios de calibração 
(NPK) para as principais culturas de inte-
resse econômico; c) estabelecimento de 
valores de referência para diagnose nutri-
cional das principais culturas; d) contribui-
ção dos nutrientes dos resíduos culturais; 
e) quantificação da efetiva contribuição 
das fontes orgânicas nas adubações. 

Acredita-se que tais ações são indis-
pensáveis para produzir conhecimentos 
científicos e tecnologias adequadas para 
subsidiar o manejo racional da fertilidade 
dos solos, visando manter a capacidade 
produtiva e a sustentabilidade dos siste-
mas de produção.
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Solos no Estado 
de Pernambuco

A vocação agrícola de Per-
nambuco foi reconhecida 
ainda à época do Império, 
quando a então capitania se 

tornou o centro da produção canavieira da 
colônia, ajudando a sustentar e enrique-
cer Portugal e Holanda até final do século 
XVII, quando teve início o Ciclo do Ouro. 
Apesar do cultivo no Brasil ter iniciado na 
capitania de São Vicente (hoje São Paulo), 
foi no Nordeste, com destaque para a ca-
pitania de Pernambuco ou Nova Lusitânia, 
onde foram encontradas as condições ide-
ais para cultivo da cana-de-açúcar. O re-
conhecimento do potencial produtivo dos 
canaviais da Mata Sul do estado foi regis-
trado quatro séculos depois por Gilberto 
Freyre no seu livro Nordeste (FREYRE, 
1985): 

“Nessas manchas de terra pega-
jenta foi possível fundar-se a ci-
vilização moderna mais cheia de 
qualidades, de permanência e ao 
mesmo tempo de plasticidade que 

já se fundou nos trópicos. A rique-
za do solo era profunda: as ge-
rações de senhores de engenho 
podiam suceder-se no mesmo en-
genho; fortalecer-se; criar raízes 
em casas de pedra-e-cal; não era 
preciso o nomadismo agrário que 
se praticou noutras terras, onde o 
solo menos fértil, esgotado logo 
pela monocultura, fez do agricultor 
quase um cigano sempre à procu-
ra de terra virgem” (De Nordeste, 
6ª. ed., Rio, 1989).

Apesar de aclamados por Gilberto 
Freyre, os solos do estado não se resu-
mem aos Argissolos e Nitossolos, popu-
larmente designados massapê*. Os solos 
de Pernambuco foram formados sob uma 
grande diversidade litológica, climática e 
de relevo, possuindo, portanto, atributos 
mineralógicos, físicos e químicos distintos 
e, consequentemente, distintos graus de 
fertilidade nas 13 Ordens de solo que po-
dem ser encontradas no estado (ver http://
www.colecaomateusrosas.com.br/). Neste 

Caroline Miranda Biondi
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Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
carolinebiondi@yahoo.com.br

_________________________________________
*O termo massapé ou massapê foi originalmente associado às áreas de Ver-
tissolos do Recôncavo baiano, mas posteriormente tiveram seu uso ampliado 

para solos férteis utilizados no cultivo da cana-de-açúcar.

sentido, observam-se desde Luvissolos Crô-
micos, amplamente distribuídos no Sertão, 
constituídos por minerais de argila de alta 
atividade e saturação por bases, ou seja, de 
elevada fertilidade natural, até Latossolos 
e Argissolos que se estendem ao longo da 
Zona da Mata, de mineralogia predominan-
temente caulinítica, elevada acidez e baixa 
capacidade de troca catiônica, característi-
cas traduzidas em fertilidade naturalmente 
baixa.

A geologia do estado é predominante-
mente granítica, com recobrimento de forma-
ções sedimentares, dentre as quais a For-
mação Barreiras que se estende ao longo 
da faixa litorânea norte. Ocorrem de forma 
destacada rochas básicas derivadas de ativi-
dade vulcânica na bacia Cabo, no litoral sul, 
além de afloramentos de corpos máficos e 
ultramáficos de pequenas extensões em ou-
tras regiões fisiograficas (CPRM, 2001). Ao 
longo do estado, observa-se a presença de 
diferentes tipos de granito, de composições-
geoquímica diferentes, a exemplo dos tipos 
I e S (SILVA et al. 2016, 2017), resultantes 
da formação a partir de fusão de fonte íg-
nea ou metassedimentar, respectivamente. 
Os granitos tipo I, com maior presença de 
minerais acessórios máficos, como a apa-
tita, possibilitam a formação de solos com 
teores relativamente mais elevados de fósfo-
ro, magnésio, cálcio e micronutrientes, além 
de maiores teores de carbono estocados no 
solo, originando solos naturalmente mais fér-
teis, quando comparados a solos derivados 
de granitos tipo S, com maiores teores de 
minerais peraluminosos. 

Atualmente, Pernambuco conta com 
dois principais centros para a produção agrí-
cola: a Zona da Mata, com a monocultura 
da cana-de-açúcar que correspondeu por 
44,7% das áreas colhidas no ano de 2016 
e respondeu por 42,5% do valor da produ-
ção agrícola do estado, para o mesmo ano 
(IBGE, 2016). O monocultivo da cana-de-

Figura1 (cima). Perfil de Argissolo desenvolvido 
sobre granito tipo I. Foto: Ygor Jacques Silva. 

Figura 2 (baixo).  Perfil de Latossolo desenvolvido 
sobre granito tipo S. Foto: Ygor Jacques Silva. 

http://www.colecaomateusrosas.com.br/
http://www.colecaomateusrosas.com.br/
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contribuiu para a redução de micronutrientes 
nos solos cultivados, o que justifica os atu-
almente observados registros de deficiência 
em micronutriente, notadamente manganês, 
cobre e zinco (SILVA, 2017) nos solos que 
não receberam a reposição dos micronu-
trientes exportados. Os teores médios des-
tes micronutrientes nos solos sob cultivo de 
cana-de-açúcar são variados em função dos 
diferentes contextos geológicos, com teores 
mais altos em solos desenvolvidos sob bacia 
ígneo-sedimentar e, mais baixos, naqueles 
solos originados de sedimentos argilo-are-
nosos e de complexos gnaissico-migmatítico 
(Figura 6). No outro oposto do estado, na 
mesorregião do São Francisco, destaca-se 
a fruticultura irrigada. Neste setor, a fruticul-
tura, Pernambuco é o segundo produtor na-
cional de uva, principal produtor de goiaba e 
detém o quinto lugar na produção de manga. 
Estas culturas utilizam-se de solos de ferti-
lidade natural média a alta, mas que estão 
inseridos em um contexto climático que pode 
limitar a produção vegetal pelo déficit hídri-
co; algumas vezes, os solos desta região so-
frem processo de salinização, o que reduz o 

Figura 6. Teores médios (± erro pa-
drão) reservas (A-B) e disponíveis 
(C-D) de Fe, Mn, Zn e Cu em solos 
cultivados com cana soca em dife-
rentes regiões de Pernambuco e 
Paraíba quanto ao contexto geoló-
gico, nas profundidades de 0,0-0,2 
e 0,2-0,4 m. Área 1 solos da bacia 
ígneo-sedimentar, Área 2 solos sob 
os sedimentos argilo-arenosos e 
Área 3 solos do complexo gnaíssico-
-migmatítico. Fonte: Silva (2017).

Figura 3 (cima). Transição solo e 
material de origem, granito tipo S. 
Foto: Ygor Jacques Silva. 
Figuras 4 e 5 (ao lado). Plantação de 
milho no Agreste de Pernambuco. 
Foto: Caroline Miranda Biondi.

potencial produtivo dessas áreas. O agreste 
do estado sustenta uma atividade agrícola 
mais diversificada e baseada em pequenas 
propriedades produtoras de feijão, milho e 
mandioca, além de abrigar a bacia leiteira do 
estado.

De modo geral, tal como ocorre em 
outros estados do Nordeste, há ainda uma 
carência de dados para os solos de Pernam-
buco em relação à fertilidade e a resposta 
das culturas à adubação. Desafios importan-
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tes, como o manejo da adubação em cana-
-de-açúcar e em fruticultura, aliado a uma 
necessidade de mais estudos focados na 
pequena agricultura (especialmente em cul-
turas como milho, feijão e mandioca), preci-
sam ser superados. Estes desafios exigem 
esforço conjunto da pesquisa e, também, 
da extensão rural, de modo que se possa 
garantir a sustentabilidade econômica e am-
biental dos solos do estado.
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A fertilidade do solo é mensu-
rada muitas vezes pela sua 
capacidade produtiva, mas 
essa observação é empíri-

ca e não pode ser utilizada para a reco-
mendação das adubações. O solo fértil é 
aquele capaz de fornecer os elementos 
essenciais (N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, 
Mn, Mo, Ni e Zn) em quantidade satisfa-
tória para o desenvolvimento e produção 
das culturas. Com isso, a capacidade de 
fornecimento de elementos nutricionais 
está relacionada com as propriedades fí-
sico-químicas e biológicas dos solos. Por 
isso é essencial a análise físico-química 
dos solos para avaliar sua fertilidade na-
tural, e se necessário, recomendar o uso 
de corretivos de acidez do solo e fertili-
zantes.

Nos resultados de análises de so-
los em laboratórios de rotina verifica-se 
não só a quantidade de elementos dispo-
níveis para as plantas e o conteúdo de 
argila, mas também a sua capacidade 
de troca de cátions (CTC), a saturação 
por bases (V%), pH e os teores de Al e 
matéria orgânica (MO). Com essas infor-
mações pode-se prever a quantidade de 
elementos químicos catiônicos que solo 
pode reter, a quantidade de bases que 
ocupa a CTC e se o pH da solução do 
solo está adequado para o fornecimento 
de nutrientes para as plantas, se o teor de 
Al está baixo, pois esse elemento diminui 

o desenvolvimento radicular e é conside-
rado tóxico para as mesmas. A MO favo-
rece física e quimicamente a fertilidade 
do solo aumentando a CTC e a disponibi-
lidade de nutrientes no solo. 

A fertilidade dos solos podem ser 
atribuídas as propriedades físico-quími-
cas das diversas classes de solos. Essa 
correlação é feita devido as propriedades 
do solo serem resultantes do processos 
de formação dos mesmos. Assim, para 
caracterizar as classes de solo do estado 
do Piauí em 1986 foi realizado o Levanta-
mento Exploratório de reconhecimentos 
e mapa de solo na escala de 1:500.000 
pelo Serviço Nacional de Levantamento 
e Conservação do Solo (SNLCS) da Em-
brapa (JACOMINE, 1986). Nesse levan-
tamento, as principais classes de solos 
verificadas foram: Latossolos, Argissolos, 
Plintossolos e Neossolos, em sua maio-
ria, caracterizados quimicamente como 
Álicos e Distróficos, ou seja, solos com 
grande quantidade de Al e baixa concen-
tração de bases (Ca2+, Mg2+ e K+), dessa 
forma, solos com baixa fertilidade natural. 
Nesse sentido, Almeida (2015), realizou 
a aptidão agrícola do Piauí baseado no 
trabalho de Jacomine (1986) e descreve 
que 55% dos solos do Piauí são apropria-
dos para cultivo de pastagem e 23% dos 
solos são aptos ao cultivo de lavouras no 
nível de manejo de alta tecnologia. A bai-
xa fertilidade dos solos exige grande in-

vestimentos em corretivos e fertilizantes 
para tornar os solos desse estado produ-
tivos. 

A região do Alto Parnaíba do estado 
do Piauí, em grande maioria formada por 
chapadões, e sendo o Latossolo sua prin-
cipal classe de solos, atraiu nos últimos 
20 anos, agricultores de outras regiões 
do País para o cultivo dessas áreas em 
larga escala com a cultura da soja. Devi-
do esses solos serem facilmente meca-
nizados, o processo de correção da aci-
dez do solo e adubação são favorecidos. 
Essa região está sendo intensamente 
cultivada com as culturas de soja, milho e 
algodão. Nas planícies dos rios do Piauí, 
solos com maior fertilidade natural, des-
taca-se os policultivos (Mandioca, Bana-
na, Milho, Cana e Pastagem) realizados 
por agricultores familiares, como também 
a criação de gado, ovinos e caprinos. Os 
policultivos e a criação de animais tam-
bém está presente em outras regiões do 
Piauí, como a região dos sertões e lito-
rânea. A intensidade de cultivos e explo-

ração agropecuária está sendo ampliada, 
e destaca-se os cultivos irrigados, princi-
palmente com fruticultura.

Diante desses cenários, verifica-
-se que o Piauí apesar de possuir uma 
grande área explorada com a agropecuá-
ria, o estado não conta com informações 
atuais sobre a fertilidade de seus solos, 
bem como não possui um sistema de re-
comendação de corretivos e fertilizantes 
para as suas classes de solos. Os pro-
dutores rurais com maior capital realizam 
as amostragens e enviam para análise 
os solos das áreas cultivadas. Todavia, 
com os resultados das análises, as reco-
mendações de adubação são baseadas 
em pesquisas realizadas no Centro-Sul 
do País e dessa forma, pode haver equí-
vocos no manejo da fertilidade dos solos 
no Piauí, que podem prejudicar a produ-
ção das culturas com doses insuficientes 
ou excessivas. Para evitar isso, diversos 
pesquisadores promoveram pesquisas 
sobre adubação no estado do Piauí. Den-
tre essas pesquisas, destacam-se aqui 

Figura 1. Lavouras de milho (A) e 
soja (B) em área de Cerrado no sul 
do Piauí, adubação com fertilizante 
formulado na linha de plantio (C) e 
policultivos na planície do rio Gur-
guéia no sul do Piauí (D).
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científicos.
Na cultura da soja, Petter et al. (2012) 

concluíram que a produção não é influen-
ciada pela época de aplicação de K (an-
tecipado e em cobertura), mas sim pela 
dose. Esses pesquisadores relataram que 
a dose de 97 kg ha-1 de K2O promoveu a 
maior produtividade de soja em Latossolo 
de cerrado no sul do Piauí, e que o nível 
crítico de K no solo é de 70 mg kg-1. Com 
essas observações, pode-se fazer a apli-
cação de K em qualquer época na cultura 
da soja, desde que mantenha a dose ade-
quada aos níveis de K do solo.

A Urochloa ruziziensis e Pennise-
tum glaucum promoveram a liberação de 
N, P, K, Ca e Mg quando implementados 
em sobressemeadura da soja em siste-
ma de plantio direto (SPD) (PACHECO et 
al., 2017). Dessa forma, a manutenção de 
palhada de poáceas em SPD promovem 
a ciclagem de nutrientes no solo e assim 
pode-se diminuir as adubações desses 
elementos na cultura da soja em Latossolo 
no cerrado piauiense.

Para o cultivo de frutíferas também 
em Latossolo no sul do Piauí, Cavalcante 
et al. (2010) recomendaram o uso de 10 L 
cova-1 de esterco caprino ou bovino para a 
cultura da melancia (Crimson Sweet). Nes-
sa mesma condição edafoclimática, Caval-
cante et al. (2011) recomendaram o uso 20 
L cova-1 de esterco bovino no preparo da 
cova para a cultura da Pitaya. Nesse en-
tendimento, verifica-se que as doses de 
fertilizantes são inerentes a cada cultura, e 
somente com a prática de pesquisa pode-
-se recomendar as doses adequadas de 
fertilizantes para cada planta cultivada.

Entretanto, essas recomendações fo-
ram publicadas em periódicos científicos e 
os agricultores, geralmente, não praticam 
a leitura desses textos. Assim, essas reco-
mendações devem ser reunidas em livros 
para facilitar o acesso a essa informação 

pelos agricultores. Nesse sentido, verifica-
-se que o estado do Piauí apresenta uma 
grande capacidade produtiva no setor 
agropecuário e com o advento da irrigação 
e sistemas integrados de produção, o mes-
mo terá uma maior intensidade de cultivos 
por área. Contudo, o manejo da fertilidade 
do solo deve ser mais eficiente, evitando a 
insuficiência ou excessos do uso de corre-
tivos e fertilizantes. Para que isso ocorra 
deve-se incentivar a pesquisas no Piauí na 
área de fertilidade do solo e adubação das 
culturas e divulgar as recomendações ob-
servadas para os agricultores. 
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Os solos do Estado do Rio 
Grande do Norte são seme-
lhantes àqueles que ocorrem 
nos demais Estados da Re-

gião Nordeste (JACOMINE, 1996). Uma aná-
lise detalhada dos valores de Ki (SiO2/Al2O3) e 
dos teores de argila e de Fe2O3 da camada su-
perficial (0-30 cm) de 729 perfis (1.027 dados) 
de solos do Nordeste, sendo 67 perfis de solos 
do Estado do Rio Grande do Norte (BRASIL, 
1971), 63 perfis de solos da Paraíba (BRASIL, 
1972), 103 perfis de solos de Pernambuco 
(BRASIL, 1973a), 129 perfis de solos do Cea-
rá (BRASIL, 1973b), 76 perfis de solos de Ala-
goas (JACOMINE et al., 1975a), 88 perfis de 
solos de Sergipe (JACOMINE et al., 1975b), 
59 perfis de solos da Bahia localizados no lado 
esquerdo do Rio São Francisco (JACOMINE 
et al., 1976), 119 perfis de solos do Maranhão 
(JACOMINE, 1986a) e 25 perfis de solos do 
Estado do Piauí (JACOMINE, 1986b), revelou 
algumas características interessantes descri-
tas a seguir.

A camada superficial da grande maioria 
dos solos do Nordeste (84 % dos dados) apre-
senta textura arenosa (44% dos dados) ou 
média (40% dos dados). Isso significa que a 

camada superficial desses solos em geral não 
é fértil, mas apresenta a vantagem de pos-
suir baixa capacidade de adsorção de fósforo 
(P). Nos solos onde as raízes conseguem se 
aprofundar abaixo da camada de 0-30 cm, há 
maior absorção de Ca2+, Mg2+ e K+, principal-
mente se os horizontes subsuperficiais desses 
solos forem mais argilosos e mais ricos em mi-
nerais menos intemperizados.

Considerando os valores de Ki, 24% das 
amostras apresentam valores de Ki variando 
de 1,1 a 2,0, enquanto mais da metade delas 
(54%) tem Ki entre 2,1 e 3,0. Somente 22% 
das amostras tem Ki ≥ 3,1. Diante do expos-
to, infere-se que a maioria dos minerais pre-
sentes na fração argila da camada superficial 
desses solos é formada por argilas silicatadas 
não muito jovens, provavelmente com predo-
minância de caulinita em relação aos minerais 
do tipo 2:1, mas possivelmente com baixos te-
ores de gibsita. Com relação aos teores de óxi-
dos de ferro, que são muito importantes para 
a adsorção de P, 93% dos dados mostram que 
a grande maioria dos solos nordestinos são hi-
poférricos (teor de Fe2O3 < 8%), sendo 43% 
deles com teor de Fe2O3 < 2%, e 26% com teor 
de Fe2O3 entre 2,0 e 3,9%.
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nos apresenta teores de argila baixos, e uma 
fração argila com mineralogia mais cauliníti-
ca e pobre em óxidos de ferro e de alumínio, 
infere-se que a adsorção de P nesses solos 
é baixa. Todavia, nos solos nordestinos sob 
clima semiárido que são alcalinos e ricos em 
Ca2+, a precipitação de P com Ca2+ é mais 
importante que a adsorção de P aos colóides, 
sendo a principal responsável pela sorção de 
P nesses solos.

Nos solos do Rio Grande do Norte que 
são mais arenosos e cauliníticos, a fertilidade 
é menor. Naqueles mais argilosos, especial-
mente os que apresentam maior proporção 
de minerais do tipo 2:1, ocorrem maior satu-
ração por bases. Com relação aos teores de 
P, em geral estes são muito baixos na grande 
maioria dos solos potiguar, independente do 
grau de desenvolvimento pedogenético dos 
solos e do regime hídrico no qual ocorrem 
(BRASIL, 1971). Desde a década de 1920, 
quando foi fundada a Estação Experimental 
do Seridó no município de Cruzeta-RN, já se 

citava que o P é o nutriente mais limitante à 
produção das culturas nos solos do Rio Gran-
de do Norte. Porém, nos solos do Rio Grande 
do Norte (BRASIL, 1971), os baixos teores 
de argila (39% dos solos são de textura are-
nosa e 34% deles são de textura média) e de 
óxidos de ferro (91% dos solos são hipoférri-
cos, com 66% deles apresentando teores de 
Fe2O3 < 4%) fazem com que a adsorção de 
P nas superfícies dos colóides desses solos 
seja pequena, quando comparados aos solos 
do Centro Sul do Brasil (FARIAS et al., 2009; 
VIEIRA, 2017; OLIVEIRA, 2017). Portanto, o 
problema da sorção ou fixação de P nos so-
los do Rio Grande do Norte existe, mas este 
é de pequena magnitude e corrigido facil-
mente com pequenas doses de P aplicadas 
aos solos por ocasião do plantio das culturas.

A diversidade de materiais de origem, 
clima e relevo encontrada no Estado do Rio 
Grande do Norte, faz com que a maioria 
das ordens de solos do Sistema Brasileiro 
de Classificação de Solos ocorra no Estado 
(Figura 1). Destacam-se nas paisagens po-
tiguares os Neossolos Litólicos, Argissolos 
Vermelho-Amarelos e os Planossolos, os 
quais representam 49,4% (2.618.913 ha) 
da área total do Estado (5.301.478 ha), mas 
também os Luvissolos, Latossolos Vermelho-
-Amarelos e Neossolos Quartzarênicos, que 
representam 32,2% (1.708.038 ha) da área 
total. Os demais solos referidos na Figura 1, 
embora representem apenas 17,5% da su-
perfície do Estado, são muito importantes e 
bastante utilizados na agricultura.

Os solos de maior fertilidade e com 
maior potencial de uso na agricultura são 
os Luvissolos (623.972 ha), Cambisso-
los (270.155 ha), Chernossolos Rêndzicos 
(140.622 ha), Vertissolos (126.609 ha) e Ne-
ossolos Flúvicos (54.596 ha). Os de menor 
fertilidade e mais importantes para a agricul-
tura são os Argissolos Vermelho-Amarelos, 
Latossolos Vermelho-Amarelos, Neossolos 
Quartzarênicos e Neossolos Regolíticos. 
Quanto aos Planossolos que ocorrem no Rio 
Grande do Norte, estes apresentam a vanta-
gem de não serem ácidos e de possuírem va-
lores elevados de saturação por bases, mas 

Figura 1. Percentagem de ocor-
rência dos principais solos do Rio 
Grande do Norte em relação à área 
total do Estado. Fonte: Adaptado de 
Brasil (1971).

apresentam a desvantagem de aproximada-
mente metade deles serem nátricos (PST ≥ 
15%) e o restante possuírem o caráter soló-
dico (6 ≤ PST < 15%).

Analisando os solos do Rio Grande 
do Norte e comentando principalmente os 
mais representativos, observa-se que princi-
palmente nas microrregiões geográficas de 
Angicos, Seridó Ocidental e Seridó Orien-
tal, além de partes de outras microrregiões 
do Estado, os Luvissolos associados à Ne-
ossolos Litólicos são naturalmente ricos em 
potássio, cálcio e magnésio e apresentam pH 
próximo de 7,0; tendo como limitações a pe-
quena profundidade e a baixa capacidade de 
armazenamento de água, além da pedrego-
sidade e da declividade acentuadas.

Em toda a mesorregião Leste Potiguar, 
avançando na direção noroeste em direção 
às microrregiões geográficas de Baixa Verde, 
Macau, Mossoró, Vale do Açu, no contorno 
sul da Chapada do Apodi e os planaltos das 
serras potiguares, predominam Latossolos 
Vermelho-Amarelos associados a Argissolos 
Vermelho-Amarelos e os Neossolos Quartza-
rênicos, os quais se caracterizam como solos 
ácidos e de fertilidade natural muito baixa, 
mas com a vantagem de serem profundos, 
bem drenados e se localizarem em relevo 
plano a suave ondulado.

Nas regiões semiáridas do Mato Gran-
de e da Chapada do Apodi, merecem desta-
que a boa fertilidade dos solos formados a 
partir de materiais originários direta ou indire-
tamente da formação geológica Calcário Jan-
daíra, como os Cambissolos, Chernosssolos 
Rêndzicos, Neossolos Litólicos, Argissolos 
Vermelho-Amarelos e Vertissolos. Esses 
solos apresentam pH variando geralmente 
entre 7,0 e 7,5, teores elevados de cálcio, 
magnésio e potássio, mas em geral são mui-
to pobres em P. Também é importante des-
tacar os mais de 50 mil hectares de solos de 
várzea (Neossolos Flúvicos) que ocorrem no 
Rio Grande do Norte, os quais apresentam 
grande potencial para serem irrigados e qua-
se sempre são muito férteis e muitos deles 
também são ricos em P.
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Os trabalhos sobre a Fertili-
dade dos Solos do Estado 
de Sergipe foram inicia-
dos ainda na década de 

70 com condução de experimentos em 
vasos com solos dos Tabuleiros Costeiros 
utilizando a técnica do elemento faltante. 
Os resultados mostraram que os solos 
dos Tabuleiros Costeiros apresentavam 
baixos teores de fósforo, baixa saturação 
por bases e baixos teores de micronu-
trientes principalmente cobre e boro. Nas 
décadas de 70 e 80 foram conduzidos 
experimentos de campo com as culturas 
da cana-de-açúcar, milho, feijão, milho 
e feijão consorciado, mandioca e amen-
doim confirmando os resultados obtidos 
nos ensaios em vasos, onde se constatou 
que o P foi o nutriente mais limitante na 
produtividade das citadas culturas. Ainda, 
a disponibilidade de fósforo medida pela 

absorção do nutriente pelo milheto não 
foi influenciada por atributos  químicos 
e mineralógicos dos solos do Estado de 
Sergipe.

O baixo teor de P nos solos dos Ta-
buleiros Costeiros dificultam o estabeleci-
mento, limitam a produção e constitui-se 
em fator de degradação da pastagem.  
Na Figura 1a são mostradas as relações 
entre o P aplicado e o recuperado pelo 
Mehlich 1, que com o passar do tempo 
observa-se que o P recuperado diminuin-
do e indicando a utilização do nutrien-
tes pela forrageira e a fixação pelo solo. 
Um fator determinante do uso do fósforo 
nas pastagens é a frequência com que o 
mesmo deve ser aplicado. Na Figura 1b 
é apresentada a relação entre o tempo 
decorrido da aplicação de P e o teor do 
nutriente no solo pelo Mehlich 1. Obser-
va-se que após quatro anos o P tende a 

retornar ao nível inicial, e que este é o 
tempo máximo que o fósforo deverá ser 
reaplicado.

A cultura da laranja é cultivada na 
região centro-sul do Estado de Sergipe 
e experimentos de adubação foram con-
duzidos visando o aprimoramento das 
recomendações de adubação, além das 
curvas de resposta a P e K foi observado 
efeito do P no teor e na qualidade do suco 
(SOBRAL et al., 2000). 

Adicionalmente, trabalhos foram 
desenvolvidos visando à comparação de 
métodos de analise de P em solos dos Ta-
buleiros Costeiros incluindo os do Estado 
de Sergipe. Coeficientes de correlação 
entre a absorção de fósforo pelo milho e 
o fósforo extraído pelo Mehlich 1, Mehlich 
3 e o método da resina foram  0,61 e 0,56 
e 0,72 para todos os solos e  0,85, 0,81 e 
0,87 para o solos cujo teor de P é menor 
que 40 mg dm-3. Considerando que o teor 
de fósforo na maioria dos solos é menor 
que o citado valor, pode-se concluir que 
o Mehlich 1 é um extrator adequado para 
determinação deste nutrinte em solos dos 
Tabuleiros Costeiros (SOBRAL, 2009).  

Os extratores Mehlich 1, Mehlich 
3 e DTPA foram comparados em solos 

dos Tabuleiros Costeiros incluindo os de 
Sergipe para a extração de Zn, Mn e Cu. 
Os três extratores correlacionaram entre 
si (r entre 0,65 e 0,95) e o Mehlich 3 ex-
traiu maiores quantidades destes micro-
nutrientes que os demais. Zinco e cobre 
absorvidos pelo milho correlacionaram-
-se positivamente com todas as três so-
luções exceto para o DTPA. A correlação 
entre o Mn absorvido pelo milho e teor do 
nutriente extraído pelo DTPA foi signifi-
cativa enquanto que as correlações com 
o Mehlich 1, Mehlich 3 não o foram (SO-
BRAL et al., 2013).

         Os métodos mais comumen-
te usados para recomendar calagem ba-
seiam-se na insolubilização do alumínio 
trocável e ou na elevação dos teores de 
Ca2+ + Mg2+ para 20 ou 30 mmolc dm-3 e na 
elevação da saturação por bases.   Estes 
métodos foram comparados utilizando-
-se amostras de solos classificados como 
Argissolo Amarelo, Argissolo Acinzenta-
do, Latossolo Amarelo e Espodossolo.  
O método da elevação da saturação por 
bases foi o que causou maiores aumen-
tos do pH e dos teores de Ca2+ e de Mg2+ 
além de causar maior diminuição do Al3+ 
trocável. Entretanto, as quantidades de 

(A) (B)

Figura 1. Recuperação pelo Mehlich 1 do P aplicado 
(a) e diminuição do P no solo em função do tempo de 
aplicação (b) (SOBRAL et al., 2002).
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da saturação por bases não foram suficien-
tes para elevá-la para os valores desejados. 
Idêntico resultado quanto ao não alcance da 
saturação por bases inicialmente calculada 
foi obtido por Anjos et al. (2011), através de 
um experimento de campo com duração de 
cinco anos, onde foram estudados níveis de 
calcário em um Argissolo Acinzentado. 

Um experimento em Argissolo foi 
conduzido com o objetivo de verificar se o 
gesso facilitaria o aprofundamento radicu-
lar dos citros considerando a presença do 
horizonte coeso. Os resultados mostraram 
que a aplicação de gesso e de calcário não 
influenciaram a densidade do solo e a poro-
sidade total no horizonte coeso, no entanto 
foi observado aumento do comprimento de 
raízes no citado horizonte (SOBRAL et al., 
2009).

Experimentos de campo foram condu-
zidos durante cinco anos com os coqueiros 
gigante e anão verde com o objetivo de de-
terminar níveis críticos de nutrientes no solo 
e na folha do coqueiro (SOBRAL; LEAL, 
1999; SOBRAL et al., 2008). Com os resul-
tados obtidos foi preparado um software de-
nominado FertOnline disponível em: www.
embrapa.br/tabuleiros-costeiros que reco-
menda fertilizantes com base nas analises 
de solo e folha. O software é livre, fácil de 
usar e é uma importante ferramenta para os 
produtores de coco do Brasil. 

Considerando os resultados de pes-
quisa acumulados desde a década de 70 
foi preparada a publicação “Recomenda-
ções para o uso de corretivos e fertilizantes 
no Estado de Sergipe” a qual foi um marco 
para o desenvolvimento da Fertilidade do 
Solo neste Estado (SOBRAL et al., 2007). 
A citada publicação além de discorrer sobre 
aspectos conceituais e básicos da fertilida-
de do solo contêm, também, tabelas de re-
comendação de adubação para as culturas 
cultivadas para o Estado de Sergipe.
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35 Fábio Ricardo Coutinho Fontes César – FAAHS
36 Flavio Adriano Marques – Embrapa Solos
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37 Flavio Pereira De Oliveira – UFPB
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39 Francisco De Assis Bezerra Leite – FUNCEME
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71 Luiz Bezerra De Oliveira – Embrapa Solos
72 Luiz Francisco Da Silva Souza Filho – UFOB
73 Lunara Gleika Da Silva Rêgo – UFERSA
74 Maíra Da Cunha Souza – UFPB
75 Márcia Michelle De Queiroz Ambrósio – UFERSA
76 Marcia Do Vale Barreto Figueiredo – IPA
77 Marcos Antonio Vieira Batista – IFCE
78 Marcos Martins Masutti – IF Sertão-PE
79 Marcos Vinícius Ferreira Martins – UFPI

80 Maria Catiana De Vasconcelos – UFPI
81 Maria Cristina Martins Ribeiro De Souza – IFCE
82 Maria Eloisa Cardoso Da Rosa – UFBA
83 Maria Eugenia Ortiz Escobar – UFC
84 Maria Betania Galvao Dos Santos Freire – UFRPE
85 Mateus Rosas Ribeiro Filho – UFRPE
86 Mayame De Brito Santana – UFRPE
87 Michelle Ferreira Silva – UFRPE
88 Nelson Lara Da Costa – IBGE
89 Neyton De Oliveira Miranda – UFERSA
90 Oldair Del’Arco Vinhas Costa – UFRB
91 Patricia Carneiro Souto – UFCC
92 Paulo Ivan Fernandes Junior – Embrapa - CPATSA
93 Paulo Sérgio Lima E Silva – UFERSA
94 Priscila Silva Matos – UESB
95 Quintino Reis Araujo – UESC
96 Rafael Felippe Ratke – UFPI
97 Raimundo De Oliveira Cruz Neto – UESC
98 Raphael Lira Araujo – Prefeitura De Teresina
99 Rayanna Jacques Agra Bezerra Da Silva – UFRPE
100 Ricardo Espindola Romero – UFC
101 Rita De Cássia Alves De Freitas – Embrapa - CPAMN
102 Roberto Da Boa Viagem Parahyba – Embrapa Solos
103 Ronny Sobreira Barbosa – UFPI
104 Sâmia Paiva De Oliveira – UFC
105 Sammy Sidney Rocha Matias – UESPI
106 Silvio Romero De Melo Ferreira – UFPE
107 Simone Cardoso Ribeiro – URCA
108 Tamara Claudia De Araujo Gomes – Embrapa - CPATC
109 Tamires Eduvirgem Das Dores – UFRPE
110 Thais Emanuelle M. Dos Santos Souza – UFPE
111 Thiago Leite De Alencar – UFC
112 Tiago Da Silva Santos – UFERSA
113 Valdomiro Severino De Souza Junior – UFRPE
114 Vanessa Dina Cavalcante Barros – UFRPE
115 Vania Da Silva Fraga – UFPB
116 Victor Junior Lima Felix – UFPB 
117 Walane Maria Pereira De Mello Ivo – Embrapa – CPATC
118 Ygor Jacques Agra Bezerra Da Silva – UFRPE

Associe-se e fortaleça a Ciência do Solo no 
Nordeste!
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Defesas ocorridas 
entre julho e 

dezembro de 2017

Variabilidade espacial da resistência a penetração em solo sob diferentes condições de 
colheita de cana-de-açúcar. Autor: Maíra da Cunha Souza. Orientador: Flávio Pereira de 
Oliveira. Data: 08/2017.

Frações da matéria orgânica e atributos físicos de um Vertissolo em sistemas de consór-
cio de longa duração. Autor: Roberto Monteiro Filho. Orientador: Djail Santos. Data: 
12/2017.

Variabilidade espacial de atributos químicos em Argissolo Vermelho-Amarelo, sob culti-
vo de abacaxizeiro ‘Pérola’. Autor: Thiago de Sousa Ribeiro. Orientador: Walter Esfraim 
Pereira. Data: 08/2017.

Potencial de eutrofização de bacia hidrográfica do Brejo Paraibano, em função do uso e 
cobertura do solo. Autor: Maria Cristina Santos Pereira de Araújo. Orientador: Guttem-
berg da Silva Silvino. Co-orientador: Luciana Gomes Barbosa. Data: 08/2017.

Indicadores biofísicos para avaliação da desertificação no Semiárido. Autor: Jhony Ven-
druscolo. Orientador: Aldrin Martin Perez Marin. Data: 11/2017.

Variabilidade espacial de atributos do solo em áreas de floresta nativa e de pastagens na 
Zona da Mata Pernambucana. Autor: José Marcílio da Silva. Orientador: Adailson Pereira 
de Souza. Data: 11/2017.

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

Os trabalhos listados não são relativos somente aos PPGs em Ciência do Solo, 
mas também aos que apresentam em suas áreas de concentração linhas de 

pesquisa relacionada à Ciência do Solo. 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO AGRÍCOLA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Erosão entressulcos em áreas de sistemas de produção agrícola no semiárido de Per-
nambuco. Autor: Francisco Manoel De Assis Filho. Orientador: José Ramon Barros 
Cantalice. Co-orientador: José Romualdo de Sousa Lima. Data: 07/2017.

Impacto do biochar de café sobre as atividades enzimáticas e biomassa microbiana 
em Neossolo cultivados com milho e feijão. Autor: Argemiro Pereira Martins Filho. Ori-
entador: Erika Valente de Medeiros. Co-orientador: José Romualdo de Sousa Lima. 
Data: 07/2017.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOLOS E QUALIDADE DE ECOSSISTEMAS 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Balanço de água em solos coesos de tabuleiros costeiros sob pastagem, eucalipto e 
mata nativa. Autor: Emanuela Barbosa Santos. Orientador: Luciano da Silva Souza. 
Data: 07/2017.                       

Resíduos químicos em laboratórios de ensino e pesquisa. Autor: Silvany Cardim Mou-
ra.  Orientador: André Dias de Azevedo Neto. Data: 07/2017.

Impactos de sistemas de uso e manejo do solo sobre frações de carbono orgânico no 
Recôncavo Baiano. Autor: Flaviana Lopes Ladeira.  Orientador: José Fernandes de 
Melo Filho. Data: 08/2017. 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DO SOLO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ

Decomposição de resíduos e liberação de nutrientes em solo de região semiárida. Au-
tor: Lucas de Sousa Oliveira. Orientador: Mirian Cristina Gomes Costa. Data: 07/2017.

Análise de sensibilidade no processamento de dados de perfil instantâneo em classes 
texturais de solos. Autor: Carlos Eduardo Linhares Feitosa. Orientador: Jaedson Cláu-
dio Anunciato Mota. Data: 07/2017.

Manejo da adubação potássica e nitrogenada em solo com e sem biofertilizante na 
cultura do rabanete no litoral cearense. Autor: Alfredo Mendonça de Sousa. Orientador: 
Thales Vinícius de Araújo Viana. Co-orientador: Geocleber Gomes de Sousa. Data: 
07/2017.

Formas de fósforo no solo e eficiência nutricional do meloeiro em função da 
adubação mineral e orgânica. Autor: José Israel Pinheiro. Orientador: Adriana 
Guirado Artur. Co-orientador: Carlos Alberto Kenji Taniguchi. Data: 07/2017.

Adubos de liberação controlada e foliar na produção de porta-enxerto e de muda 
enxertada de cajueiro-anão. Autor: Ricardo Miranda dos Santos. Orientador: Márcio 
Cléber de Medeiros Corrêa. Co-orientador: Carlos Alberto Kenji Taniguchi; William 
Natale. Data:07/2017.

Resiliência e fluxos de nutrientes em agroecossistemas cultivados com caju na região 
semiárida do Brasil. Autor: Ricardo Pereira. Orientador: Julius Blum. Data: 07/2017.

Tolerância ao excesso de amônio e fotossíntese em plantas de arroz. Autor: Vicente 
Thiago Cândido Barros Alencar. Orientador: Joaquim Albenisio Gomes da Silveira. 
Co-orientador: Ana Karla Moreira Lobo. Data: 07/2017.

Avaliação do desempenho de índices espectrais na identificação de áreas desertifica-
das. Autor: Thiago Costa dos Santos. Orientador: Thiago Costa dos Santos. Co-orien-
tador: Raul Shiso Toma. Data: 08/2017.

Fluxos e teores de nutrientes em agroecossistemas de produtores rurais em descapi-
talização. Autor: Isabela Maria de Lima Cunha. Orientador: Julius Blum. Data: 09/2017.

Qualidade física do solo submetido à prática de pousio em área sob processo de de-
sertificação. Autor: Priscilla Alves da Costa. Orientador: Ricardo Espíndola Romero. 
Data: 07/2017.

Urochloa decumbens e Stylosanthes capitata em cultivo simultâneo sob níveis de 
adubação nitrogenada e fosfatada e inoculadas com fungos micorrízicos arbusculares. 
Autor: José Jeremias Fernandes de Oliveira. Orientador: Paulo Furtado Mendes Filho. 
Data: 10/2017

Fontes e doses de nitrogênio na cultura da banana em região Semiárida. Autor: Izabel 
Maria Almeida Lima. Orientador: Boanerges Freire de Aquino. Data: 11/2017.

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

Produção e qualidade de frutos de melancia em solo sob aplicação de lithothamni-
um e cobertura morta. Autor: José Edvaldo Amorim Franco. Orientador: Carlos José 
Gonçalves de Souza Lima. Co-orientador: Gabriel Barbosa da Silva Júnior. Data: 08/
2017.                          

Erosividade das chuvas no município de Picos, PI. Autor: Dalya Ketty Barros. Orienta-
dor: Luís Alfredo Pinheiro Leal Nunes. Co-orientador: Adeodato Ari Cavalcante Salvia-
no. Data: 08/2017.

Atributos biológicos e emissão de óxido nitroso em Latossolo Amarelo sob sistemas de 
manejo. Autor: João Rodrigues da Cunha. Orientador: Luiz Fernando Carvalho Leite. 
Data: 09/2017.

Funções de pedotransferência para estimativa da densidade e atributos físico-hídri-
cos de solos do Estado do Piauí. Autor: Herbert Moraes Moreira Ramos. Orientador: 
Gustavo Souza Valladares. Co-orientador: Aderson Soares de Andrade Júnior. Data: 
12/2017.

Química do solo e da água em torno da área de mineração de urânio e fosfato em 
Itatiaia – CE. Autor: Cleyton Saialy Medeiros Cunha. Orientador: Maria Eugenia Ortiz 
Escobar. Data: 08/2017.

Uma abordagem teórico-metodológica da capacidade de campo. Autor: Thiago Leite 
de Alencar. Orientador: Jaedson Cláudio Anunciato Mota. Data: 09/2017
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Diversidade rizobiana em sistemas silvipastoris com leguminosas arbóreas e braquiária. 
Autor: Adriana Bezerra Dos Santos. Orientador: Mario de Andrade Lira Junior. Co-ori-
entador: Mario de Andrade Lira. Data: 08/2017.                      

Atributos do solo e estrutura da comunidade microbiana em solo salino no Semiárido 
de Pernambuco. Autor: Emanuelle Maria da Silva. Orientador: Maria Betânia Galvão 
dos Santos Freire. Co-orientador: Luiz Guilherme Medeiros Pessoa. Data: 08/2017.                               

Estoques de carbono e nitrogênio e disponibilidades de nutrientes em sistemas silvipas-
toris em região tropical sub-úmida. Autor: Mariana Brito Silva. Orientador: Maria de An-
drade Lira Junior. Co-orientador: Giselle Gomes Monteiro Fracetto. Data: 08/2017.                               

Potencial de cultivares de sorgo sacarino sob irrigação com águas salinas. Autor: 
Daniela Siqueira Coelho. Orientador: Maria Betânia Galvão dos Santos Freire. Co-ori-
entador: Rômulo Simões Cezar Menezes. Data: 07/2017.             

Velocidade crítica do escoamento superficial concentrado e resistência mecânica ao 
acisalhamento direto em Argissolo. Autor: Carlos Vitor Oliveira Alves. Orientador: José 
Ramon Barros Cantalice. Co-orientador: Welson Lima Simões. Data: 07/2017.                             

Prospecção de rizóbios de leguminosas arbóreas em solos do Semiárido brasileiro sob 
diferentes usos da terra. Autor: Vinicius Santos Gomes da Silva. Orientador: Carolina 
Etienne de Rosália e Silva Santos. Co-orientador: Alexandre Tavares da Rocha. Data: 
08/2017.                             

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

Impacto do cultivo da cana-de-açúcar sobre a dinâmica do carbono em solo do Semiári-
do brasileiro. Autor: Leandro Reis Costa Santos. Orientador: Ana Dolores Santiago de 
Freitas. Co-orientador: Rômulo Simões Cezar Menezes. Data: 07/2017.

Teores de Fe, Mn, Zn e Cu em solos e cana-de-açúcar: reserva, disponibilidade e con-
centração na planta. Autor: Rita De Cássia Ferreira Da Silva. Orientador: Clístenes Wil-
iams Araújo Do Nascimento. Co-orientador: Caroline Miranda Biondi. Data: 07/2017.

Frações da matéria orgânica do solo em função de doses de fertilizante mineral e or-
ganomineral no Cerrado Piauiense. Autor: Marcela Christovam Bertechini. Orientador: 
Rafael Felippe Ratke. Data: 07/2017.

Eficiência do cultivo de soja em solo de abertura e segundo ano do cerrado em função 
de doses de calcário e gesso. Autor: Tamara Araujo Schênfert. Orientador: Rafael Fe-
lippe Ratke. Data: 07/2017.

Concentrações naturais e distribuição espacial de elementos terras raras em solos do 
Rio Grande do Norte. Autor: Cinthia Maria Cordeiro Atanázio Cruz Silva. Orientador: 
Ronny Sobreira Barbosa. Data: 07/2017.

Contaminação por metais pesados e avaliação do risco ecológico em solos derivados 
de rochas sedimentar cultivados com soja. Autor: Ana Clecia Campos Brito. Orienta-
dor: Cacio Luiz Boechat. Data: 07/2017.

Produção de mudas de Moringa oleífera em função do tipo de recipiente e doses 
de composto orgânico. Autor: Laísa Maria Martins Azevêdo. Orientador: Julio Cesar 
Azevedo Nobrega. Data: 07/2017.

Gênese de solos derivados de sedimentos arenosos em cerrado de clima tropical. 
Autor: Diego Ferreira de Souza. Orientador: Marcio Cleto Soares De Moura. Data: 
07/2017.

Inoculação micorrízica no crescimento de clone de eucalipto sob doses de bokashi. 
Autor: Adrianne Cavalcante Leal Pinheiro. Orientador: Adriana Miranda De Santana 
Arauco. Data: 11/2017.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA – SOLOS E NUTRIÇÃO DE 
PLANTAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Gênese de solos aluminosos na bacia Sergipe-Alagoas, Estado de Alagoas, Nord-
este do Brasil. Autor: Gerson Moreira Barros. Orientador: Mateus Rosas Ribeiro Filho. 
Co-orientador: Valdomiro Severino De Souza Júnior. Data: 08/2017. 
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