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Caros Sócios,

Gostaríamos de convidar os colegas para folhearem nosso segundo número de 2018 do
Boletim Informativo do Núcleo Regional Nordeste da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
(NRNE/SBCS). Entre as notícias presentes destacamos que o ano de 2018 foi importante para
a ciência do solo brasileira, pois sediamos o 21º Congresso Mundial de Ciência do Solo, no
Rio de Janeiro-RJ, e o Nordeste fez bonito com participação maciça de vários colegas (pesquisadores, professores e estudantes) de diversas instituições da região. Os colegas de Sergipe
realizaram estudos que geraram os valores de referência de qualidade em texto do Prof. Alceu
Pedrotti. 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 da
Paraíba. Ainda, temos a oportunidade de conhecer o histórico de experimentos com solos do
Ceplac. Neste fascículo temos a satisfação de apresentar na seção homenagem a trajetória do
Dr. Maurício de Oliveira, profissional com vida dedicada à ciência do solo. Para a seção artigos
opinativos são retratados pontos de vista de profissionais da região sobre o PronaSolos, programa de levantamento de solos que contribuirá muito para um reconhecimento dos solos de
nossa região e auxiliará muito na geração de manejos mais conservacionistas do solo e induzirá
políticas públicas; cujo Editor Temático é o Dr. José Coelho de Araújo Filho da Embrapa Solos.
Na seção dissertações e teses são apresentados os trabalhos elaborados no período de julho a
dezembro de 2018 pelos PPGs em Ciência do Solo e outros que apresentam linhas de pesquisa
com trabalhos defendidos nas diversas subáreas da Ciência do Solo e; por fim, na última seção
são listados os sócios do NRNE/SBCS. Desejamos a todos uma boa leitura!

Júlio Cezar Azevedo Nóbrega
(Diretor do NRNE/SBCS)
Gestão 2017-2019: Núcleo Regional Nordeste da
Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Diretor: Júlio César Azevedo Nóbrega (UFRB)
Primeira Vice-Diretora: Maria Eugênia Ortiz Escobar
(UFC)
Segundo Vice-Diretor: Valdomiro Severino de Souza
Júnior (UFRPE)
Secretário Geral: Henrique Antunes de Souza (Embrapa Meio-Norte)
Tesoureiro: Bruno de Oliveira Dias (UFPB)

Henrique Antunes de Souza
(Editor Chefe do Boletim Informativo do NRNE/SBCS)
Luiz Francisco da Silva Souza Filho
(Editor Adjunto do Boletim Informativo do NRNE/SBCS)
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O

ano de 2018 foi muito importante para a Ciência do
Solo no Brasil. A facilidade
com que informações são
publicadas e, ou compartilhadas de forma
rápida através das mídias, associada a realização de evento de alcance mundial, o 21º
Congresso Mundial de Ciência do Solo (21st
WCSS), fez com que a temática Ciência do
Solo fosse debatida não só por aqueles que
trabalham diretamente com o tema no Brasil, mas também por outros segmentos da
sociedade.
O 21st WCSS foi realizado entre os
dias 12 e 17 de agosto de 2018 na cidade
do Rio de Janeiro em torno do tema “Ciência do solo: além da comida e do combustível”. Contando com uma vasta programação dividida entre conferências, simpósios,
sessão de pôsteres, apresentações orais e
várias outras atividades paralelas e sociais,
não houve dúvida quanto a contribuição do
evento, como bem sintetizado pelo Dr. Rattan Lal (Presidente da IUSS), “... um evento histórico para a ciência do solo mundial”.
Para nós pesquisadores, professores, profissionais, estudantes de pós-graduação e
de graduação, também não houve dúvida
quanto à qualidade do evento, pois além
do conhecimento técnico-científico que pro6 BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018

porcionou aos participantes, deixou um
enorme legado em termos de contribuição para organização de outros eventos
dessa magnitude no Brasil.
Na região Nordeste também temos
muito o que comemorar. A atuação de
diversos grupos de pesquisas espalhados por diferentes instituições de ensino
e pesquisa tornou possível a realização
de dezenas de eventos locais, principalmente em datas alusivas à Ciência do
Solo, neste caso, com destaque para o
Dia Nacional da Conservação do Solo e
Dia Mundial do Solo. A realização desses
eventos a nível local foi extremamente
significativo, pois além de debater temas
locais, contribuiu para a continuidade das
discussões acerca das potencialidades
e problemas relativos a Ciência do Solo
numa região que se destaca pela diversidade de ambientes e, consequentemente, de desafios para a conservação e uso
sustentável dos seus solos.
O Dia Nacional da Conservação do
Solo faz parte do calendário nacional,
sendo comemorado em 15 de abril de
cada ano, devido uma iniciativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (Decreto de lei nº 7.876,
de 13 de novembro de 1989) com o intui-
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2018 - Um Ano a Ser
Comemorado pela
Ciência do Solo

to de desenvolver um pensamento crítico
na população sobre a importância da correta utilização do solo, como um recurso
natural para a produção de alimentos. A
escolha da data é uma homenagem ao
conservacionista norte-americano Hugh
Hammond Bennett (1881 – 1960), considerado o “pai da conservação do solo”
nos Estados Unidos e um modelo para todas as outras nações.
Em 2018 dezenas de instituições realizaram atos em comemoração à data,
através do palestras, dias de campo e outras atividades. Destacam-se na organização desses eventos, além da participação
dos grupos de pesquisa, a participação
de grupos PET, diretórios acadêmicos,
grupos de estudos e dos projetos solos
na escola, atualmente presentes em várias instituições de ensino no Nordeste.
Exemplo disso foi o Projeto Solo na Escola da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), situado no município
de Sumé, Cariri paraibano, que elaborou
uma série de atividades para mostrar a
importância da data: exposição temática
na Praça José Américo, centro da cidade,
com maquetes sobre a formação do solo,
painéis das práticas de conservação, distribuição de composto orgânico, húmus,
mudas de espécies nativas e exóticas e
raquetes de palma forrageira, dentre outras atividades.
O Dia Mundial do Solo, comemorado em 05 de dezembro de cada ano,
também teve dezenas de atos realizados
em diversas instituições de ensino e pesquisa, visando a conscientização junto a
sociedade acadêmica e civil, de forma a
estimular o debate não somente sobre a
importância dos solos e dos problemas
causados pela sua degradação na sociedade como um todo, mas também para
que a importância dos mesmos na manutenção da vida e do meio ambiente façam
parte das políticas de planejamento político e científico na Região Nordeste.

Em comemoração ao Dia Mundial
do Solo instituições como Universidade
Federal de Campina Grande (UFCG),
Campus Sumé, PB; Instituto Federal do
Ceará (IFCE), Campus Sobral, CE; Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB),
Campus Redenção, CE; Instituto Federal do Piauí (IFPI) Campus Teresina, PI;
Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), através da Escola Agrícola
de Jundiaí, RN; Universidade Federal de
Campina Grande (UFCG), Campus Pombal, PB e Universidade Federal do Piauí
(UFPI), Campus Teresina e Bom Jesus,
PI dentre outras instituições, também realizaram atividades comemorativas como
simpósios, ciclo de palestras, feiras de
solos, exposição de materiais didáticos
de solos e oficina de educação em solos,
dentre outras atividades.
Neste sentido, o NRNE/SBCS parabeniza a todas as instituições e grupos de
trabalhos que não mediram esforços em
prol da Ciência do Solo na região, bem
como conclama seus membros a continuarem com esse mesmo compromisso na
ano de 2019. Não se pode esquecer que,
além das datas alusivas à temática solos
que se comemora todos os anos, estamos vivenciando também a Década Internacional dos Solos (2015-2024), uma
grande conquista das comemorações do
Ano Internacional dos Solos (2015). Segundo o Dr. Rainer Horn, Presidente na
época, da União Internacional de Ciência do Solo, a Década Internacional dos
Solos deve servir como uma continuação
dos esforços feitos durante o Ano Internacional dos Solos para a realização de
várias atividades visando promover junto
a sociedade os principais papéis desempenhados pelos solos, dentre outros objetivos, além de finalizar em 2024 com as
comemorações do Centenário da formação da União Internacional de Ciência do
Solo.
BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018
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Sergipe estabelece os
VRQs de seus solos para
cumprimento da legislação
ambiental
Alceu Pedrotti

_________________________________________
Universidade Federal de Sergipe.
E-mail: alceupedrotti@gmail.com

Figura 1. Aspectos da paisagem e locais de coleta
de amostras de solo para determinação de VRQs
no estado de Sergipe. Fotos: Alceu Pedrotti

A

distribuição de elementos
químicos (metais pesados, elementos comuns,
tóxicos, etc) nos solos sob
condições naturais, ocorre de forma aleatória, mas generalizada, em toda área.
Entretanto, as atividades antrópicas podem adicionar materiais que contêm esses elementos aos solos, os quais podem
atingir concentrações muito altas, que
comprometem a qualidade dos ecossistemas. Para atender aos requisitos impostos pela legislação vigente, os organismos
8 BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018

de monitoramento ambiental necessitam
de indicadores capazes de servir como referência para a avaliação continuada dos
impactos ambientais causados pelas atividades antrópicas sobre os solos.
Nesse sentido, as Agências de Proteção Ambiental propõem o estabelecimento de valores orientadores que permitam
identificar áreas poluídas ou contaminadas e, concomitantemente, avaliar o potencial de risco ao meio ambiente e à saúde humana. Os valores de referência de
qualidade (VRQ) ou de background são

BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018
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Figura 2. Aspectos da paisagem e locais de coleta
de amostras de solo para determinação de VRQs no
estado de Sergipe. Fotos: Alceu Pedrotti

valores orientadores que representam a
medida da concentração natural de elementos químicos em solos sem influência
humana. Esses valores podem ser estabelecidos a partir da determinação dos teores naturais desses elementos no solo,
levando-se em consideração a variação
das classes e das propriedades físicas e
químicas do solo. No Brasil, com a crescente demanda social pela melhoria e manutenção da qualidade ambiental, realizaram-se alguns levantamentos dos teores
naturais de metais pesados em solos com
vistas a estabelecer valores orientadores
para algumas regiões. Atualmente, pelo
nosso conhecimento, em termos de Brasil,
apenas os estados de São Paulo (lançado em 2001), Minas Gerais (definidos em
2011), Pernambuco, Paraíba e Rio Grande
do Sul (todos em 2014) possuem definidos
estes valores. Conforme Reis et al. (2016)
em seu trabalho: Análise dos dispositivos
legais nos estados brasileiros perante a
Resolução 420/2009, verificou-se que o
não cumprimento por parte de alguns estados perante a Resolução 420/2009 CONAMA, ocorre por conta de valores financeiros serem dispendiosas e as análises
serem prolongadas, havendo necessidade
de integração entre instituições de pesquisa com órgãos ambientais oficiais para
elaboração de estudos. Por conta disto
poucos estados fizeram e mesmo assim,
alguns estados analisaram de forma parcial a listagem completa dos elementos.
O estabelecimento de valores orientadores ou valores de referência de qualidade (VRQs) do solo tem sido prática
usual nos países com tradição na questão
do monitoramento da qualidade de solos
e águas subterrâneas no controle de áreas contaminadas e tem potencial uso na
aplicação tanto na prevenção da poluição
de solos e águas subterrâneas, bem como
no controle de áreas contaminadas. Com
isto, objetiva-se o conhecimento da metodologia adotada e os valores orientadores

estabelecidos como referência de qualidade,
alerta e intervenção para proteção da qualidade de solos e águas subterrâneas.
O valor de referência de qualidade indica o limite de qualidade para um solo considerado limpo ou a qualidade natural das
águas subterrâneas a ser utilizado em ações
de prevenção da poluição do solo e das
águas subterrâneas e no controle de áreas
contaminadas. Foi estabelecido com base
em análises químicas dos diversos tipos de
solos. O valor de alerta, indica uma possível alteração da qualidade natural dos solos e será utilizado em caráter preventivo e
quando excedido no solo, deverá ser exigido
o monitoramento das águas subterrâneas,
identificando-se e controlando-se as fontes
de poluição. O valor de intervenção indica o
limite de contaminação do solo e das águas
subterrâneas, acima do qual, existe risco potencial à saúde humana, e será utilizado em
caráter corretivo no gerenciamento de áreas
contaminadas e quando excedido requer alguma forma de intervenção na área avaliada, de forma a interceptar as vias de exposição, devendo ser efetuada uma avaliação de
risco caso a caso.
Há aproximadamente cinco anos, uma
equipe multidisciplinar do Departamento de
Engenharia Agronômica – DEA, da Universidade Federal de Sergipe – UFS, coordenado
pelo Prof. Alceu Pedrotti e apoiada pelo Prof.
Sandro Holanda, percorreram toda a área
do Estado de Sergipe, coletando aproximadamente 40 amostras compostas de solos
representativos em termos de distribuição
geográfica, contemplando classes dos solos
pelo atual Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos em distintos ecossistemas,
e em áreas minimamente perturbadas por
atividades humanas. Após as analises químicas devidas, identificou-se na prática, os
teores de diversos elementos químicos naturalmente presentes nestes solos, uma vez
que os mesmos possuem condições especificas de material de origem, clima, nível de
atuação de organismos, situação na paisaBOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018
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substâncias químicas para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas
por essas substâncias em decorrência de
atividades antrópicas. Desta forma, após
lançada a Resolução estabelece como oficial estes parâmetros para uso em diversas ações ambientais na abrangência do
Estado de Sergipe, servindo como importante referência para fiscalização e monitoramento em áreas impactadas, aspecto
primordial tanto para as empresas que
atuam nesta área, bem como para o órgão
ambiental responsável pelo ordenamento
de tais atividades.
A proteção do solo e a consequente
proteção à saúde humana são temas recorrentes quando se trata da preservação
desse recurso contra a contaminação por
substâncias tóxicas. Embora a regulamentação desta proteção esteja efetivada há
vários anos em diversos países do mundo, especialmente na Europa e Estados
Unidos, apenas recentemente o Brasil foi
dotado de um instrumento que fornece as
diretrizes para o gerenciamento de áreas contaminadas. Portanto, a Resolução
420 de 29/12/2009 é um importante marco para todos aqueles que trabalham e se
preocupam com a qualidade do solo, a segurança alimentar e, consequentemente,
com a saúde da população.
Desta forma, o Estado de Sergipe
através de seus órgão reguladores, saem
na frente da maioria dos Estados brasileiros, visando o ordenamento das atividades
econômicas, sobre este importante recurso natural, que é a base, sendo primordial
ao seres vivos e ao homem.
Nossos especiais agradecimentos a
toda a equipe envolvida e aos órgãos integrantes desta importante ação, culminando no efetivo resultado – CENPES, UFS,
UFAL, UFRN, Cenpes e Petrobras, além
da ADEMA-Se. e Conselho Estadual de
Meio Ambiente de Sergipe. Nas Figuras 1
e 2 são apresentadas fotos dos trabalhos
de campo e paisagens de Sergipe.
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gem e tempo de formação, aliada as condições especificas de clima ocorrentes nos
diferentes locais representativos. Com isto
percebe-se que no Estado de Sergipe há
uma grande variabilidade de classes de solo,
embora sejamos o menor estado do País, no
entanto são altamente diversificadas a associação dos diversos fatores relatados acima,
o que torna diversificado o potencial de uso
dos solos frente as diversas explorações antrópicas e desta forma peculiares para as
nossas condições, que muitas vezes aparecem condições endêmicas da vegetação,
como no caso da área do Parque Nacional
da Serra de Itabaiana, sendo mais ainda
necessário o estabelecimento dos VRQs no
nosso estado, como também para atendimento a Resolução CONAMA 420/2009. No
desenvolvimento do Projeto, amparado financeiramente pelo CENPES da Petrobras,
contou com a participação técnica direta de
seu Pesquisador André Moreira de Souza Filho. Também o Prof. Gilson Moura Filho da
UFAL e amparado por sua equipe local, procedeu o mesmo levantamento para o Estado
de Alagoas. O Prof. Germano Melo Junior,
da UFRN, atuou como consultor nas referidas ações, de ambos os Estados avaliados.
Em meados de Dezembro de 2016 foi
apresentado o Relatório Final do Projeto de
Pesquisa para o órgão ambiental de Sergipe – a ADEMA, especificamente para sua
diretoria e corpo técnico, desenvolvido em
conjunto para o Estado de Alagoas e pela
Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pelo
Cenpes da Petrobras. Com isto, ao final de
2018 fora aprovado no Conselho Estadual
de Meio Ambiente – CEMA, órgão vinculado a Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e dos Recursos Hídricos – SEMARH, sendo submetida pela Administração Estadual
do Meio Ambiente – ADEMA, e assim, em
Abril de 2019 foi aprovada a Resolução No.
01/2019, que dispõe sobre os critérios e valores de referência da qualidade do solo (VRQ)
do Estado de Sergipe quanto a presença de

Agenda de Eventos
I Simpósio Alagoano de Manejo de Água e
Solo – Arapiraca/AL – 19 a 22 de março de
2019

5ª Reunião Nordestina de Ciência do Solo –
Fortaleza/CE – 27 a 30 de maio de 2019

Brazilian Critical Zone Symposium –
Piracicaba/SP – 15 a 17 de abril de 2019

XXXVII Congresso Brasileiro de Ciência do
Solo – Cuiabá/MT – 21 a 26 de julho de 2019

III Simpósio Brasileiro de Solos Arenosos
– Campo Grande/MS – 07 a 10 de maio de
2019

XXII Congresso Latinoamericano de Cienciadel Suelo – Montevideo/Uruguay – 7 a 11 de
outubro de 2019

5th Brazilian Soil Physics Meeting – Lavras/
MG – 26 a 29 de maio de 2019

Anais da IV
Reunião
Nordestina
de Ciência do
Solo já está
disponível

Os Anais da IV Reunião Nordestina de Ciência do Solo foram
publicados e os trabalhos podem
ser conferidos no seguinte endereço eletrônico: https://www.
even3.com.br/anais/ivrncs/. Além
da busca por trabalho, autor ou
palavras-chave os interessados
podem descarregar (download)
todos os trabalhos. Os Anais estarão disponíveis, também, no
site do Núcleo Regional Nordeste.

BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018
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Maurício de Oliveira
Celsemy Eleutério Maia

_________________________________________
Universidade Federal Rural do Semi-Árido.
E-mail: celsemy@ufersa.edu.br

14 BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018

Homenagem

Homenagem

N

ascido no dia quatro do ano de
1952 na cidade de Mossoró,
Rio Grande do Norte, Maurício
de Oliveira estudou em colégios públicos e desde muito cedo começou
a lecionar em alguns deles. Em 1972 ingressou no curso de Agronomia na antiga Escola
Superior de Agricultura de Mossoró (ESAM),
hoje Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), concluindo em 1976. Convidado pelo professor Vingt-un Rosado, diretor
da ESAM na época, ingressou na instituição
para lecionar na área de solos no curso de
Agronomia, saindo posteriormente para cursar mestrado na Universidade Federal de Lavras (UFLA), Minas Gerais, sob a orientação
do professor Josiel Cardoso Freire, concluindo em 1979. Em 1984 iniciou doutorado na
Universidade Federal de Viçosa (UFV), tendo
como orientador o professor e amigo Mauro
Resende, concluindo em 1988. Participou da
construção e estruturação do Departamento
de Solos e Geologia da antiga ESAM, no qual
o chefiou por várias vezes. Lecionou durante
muitos anos as disciplinas de Fertilidade do
Solo e Gênese, Morfologia e Classificação
do Solo. Contribuiu também como professor
e orientador no Programa de Pós-graduação
em Fitotecnia da ESAM/UFERSA. Era professor dedicado e incentivador da Ciência do
Solo em que, numa época que não existia
pós-graduação na área na região Nordeste
do Brasil, incentivou muitos alunos e orientados a cursarem mestrado e doutorado na
região Sudeste, principalmente na UFV.
Maurício tinha grande vocação para trabalhar com o meio ambiente, tendo feito vários relatórios de controle ambiental (RCA),
diagnóstico ambiental e plano de recuperação de áreas degradadas para a Petrobras,
trabalho esse que aproximou a universidade
da estatal que, posteriormente, financiou o
Núcleo de Estudos Ambientais da UFERSA,
que recebeu seu nome, onde se encontram

os laboratórios de Hidrogeoquímica Ambiental e Fitotecnologia Ambiental. Trabalhou com levantamento de solos nos
planos de desenvolvimento dos assentamentos de reforma agrária junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA), deixando vasto material
sobre os solos da região Oeste do Estado
do Rio Grande do Norte, inclusive foi convidado para sobrevoar o município com o
presidente na época, Luiz Inácio Lula da
Silva, para mostrar as riquezas da região.
Em 2005, a convite da prefeita de Mossoró
da época, foi convidado e aceitou assumir
o cargo de gerente de meio ambiente do
município.
Com a mesma facilidade que navegava pela Ciência do Solo, navegava nas
letras. Roteirista em mais de 10 espetáculos lítero-musical do grupo que fundou e
era membro, o Vina (Vivência n’Arte). Tinha conhecimento profundo em literatura,
filosofia e arte. Maurício era um erudito e
além de tudo, muito bem humorado. Gostava da boa literatura, destacando entre
seus escritores preferidos Fernando Pessoa, Charles Baudelaire e Nietzsche. Foi
Professor no curso de teatro na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN).
Maurício ainda tinha muito para fazer
e ensinar, mas em agosto de 2005 não se
sentiu bem em sala de aula, porém ninguém imaginava que seria sua última presença em uma sala de aula. Depois disso,
passou cinco meses lutando contra a doença que acometera. Desencarnou no oitavo dia do ano de 2006, quatro dias após
completar 54 anos.
Hoje seu nome ainda está presente
entre nós, como em nome de rua, projeto
de assentamento rural, escola municipal,
museu de solo e dando nome também ao
parque municipal da cidade de Mossoró.
BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018
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Alexandre Paiva da Silva
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O

Programa de Pós Graduação em
Ciência do Solo (PPGCS) está sediado no Centro de Ciências Agrárias (CCA), antiga Escola de Agronomia do Nordeste (EAN), da Universidade Federal
da Paraíba (UFPB), mais precisamente na cidade
de Areia, microrregião do Brejo Paraibano, Estado
da Paraíba. O PPGCS/UFPB funciona utilizando-se da infraestrutura de ensino e pesquisa, bem
como do corpo docente do CCA, tendo o Departamento de Solos e Engenharia Rural (DSER), antigo Centro de Estudos de Solos da Paraíba, como
base de suas atividades. O PPGCS/UFPB integra
a lista dos 15 primeiros Programas de Pós-Graduação da UFPB, sendo o sexto mais antigo Programa
de Pós-Graduação na área de Solos do País (o penúltimo a criar o curso de doutorado, em 2011) e o
segundo mais antigo da Região Nordeste. A seguir
são relatados alguns dos principais fatos que marcaram a história do PPGCS/UFPB.
16 BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018

Criação e Evolução
A história do ensino de Solos, em nível de
Pós-Graduação, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) teve início no ano de 1977, com a
criação do Curso de Mestrado em Manejo e Conservação de Solos (CMMCS), aprovado pela Resolução 177/1977, do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe). A estrutura
curricular e o regulamento foram aprovados pelas
portarias Consepe 81/1979 de 18 de dezembro de
1979 e 57/1980 de 20 de dezembro de 1980, respectivamente. O CMMCS foi criado com apenas
uma área de concentração (Manejo e Conservação de Solo) e tinha por objetivos formar docentes para o ensino superior e preparar profissionais
qualificados para a pesquisa na área de Solos.
O primeiro Coordenador do Programa foi o
professor Laurentino Fernandes Batista, o qual
coordenou o CMMCS no período de 1977 à 1979,
sendo sucedido pelo professor Lourival Ferrei-

à qualificação de profissionais para atuarem no
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e na
produção e difusão do conhecimento científico
na área de manejo e conservação do solo e da
água. Durante o seu funcionamento (1997-2010)
foram defendidas um total de 150 dissertações
de mestrado, com predominância de trabalhos
nos temas salinidade, adubação orgânica e práticas conservacionistas.
Em 2010, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
aprovou a criação do Doutorado, e o Programa
passou a se chamar Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo (PPGCS), ofertando a
partir de 2011, os cursos de mestrado e doutorado (Resolução Consepe 18/2010). O PPGCS/
UFPB foi criado como objetivo de atender a demanda regional por profissionais, com formação
científica sólida e avançada, para atuarem na
construção e difusão do saber e no desenvolvimento da ciência e da tecnologia na área da Ciência do Solo. O Programa foi criado com uma
área de concentração (Solos em Agroecossistemas Familiares) e três linhas de pesquisa (Solos
e Nutrição de Plantas; Relação Solo-Água-Planta-Atmosfera e Ciclos Biogeoquímicos em Agrossistemas).
Com a necessidade de atualização acadêmico-administrativa do Programa aos termos do
Regulamento Geral dos programas de pós-gra-

Quem Faz

Quem Faz

Programa de PósGraduação em Ciência do
Solo: do Manejo à Ciência –
41 Anos De História

ra Cavalcante, nomeado pela Portaria Reitoria/
UFPB no 673/1979, de 14 de setembro de 1979.
A primeira dissertação de mestrado do CMMCS,
intitulada “Correlação entre capacidade de campo
determinada in situ e através de métodos de laboratório”, foi defendida por Edmilson Argino Borges,
no dia 15 de junho de 1979, sob a orientação do
professor Benjamin Fernandez Medina. O Curso
funcionou durante 20 anos (1977-1996), tendo
sido defendidas 34 dissertações de mestrado, com
prevalência de trabalhos relacionados aos temas
erosão, salinização e práticas conservacionistas.
No ano de 1997 (Portaria Consepe 53/1997),
o Curso passou a se chamar Curso de Pós-Graduação em Manejo de Solo e Água (CPGMSA) e
contar com quatro áreas de concentração: i) Agricultura Sustentável, Planejamento Ambiental e
Poluição; ii) Manejo e Conservação do Solo e da
Água; iii) Química, Fertilidade do Solo e Nutrição
de Plantas; e iv) Fotopedologia e Sensoriamento
Remoto. Em 2002 (Portaria Consepe 36/2002),
houve nova alteração e o Curso passou a se chamar Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu
em Manejo de Solo e Água (PPGMSA).
Apesar da alteração na denominação, o
PPGMSA continuou a ofertar apenas o curso de
mestrado, mas passou a contar com duas novas
áreas de concentração: i) Agricultura Sustentável
e Planejamento Ambiental; ii) Manejo e Conservação de Solo e Água. O PPGMSA destinava-se

Figura 1. Vista da atual sede do Programa de
Pós-Graduação em Ciência do Solo (Fonte: Os
autores).
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duação da UFPB (Resoluções Consepe 79/2013
e 34/2014), houve nova alteração do regulamento
e estrutura acadêmica do PPGCS/UFPB (Resolução Consepe 18/2016). Assim, o Programa passou a apresentar uma nova área de concentração
(Solos em Ecossistemas Agrícolas e Naturais) e
apenas duas linhas de pesquisa (1-Solos e Nutrição de Plantas e 2-Ciclos Biogeoquímicos). Ademais, houve alteração do regime acadêmico para
semestral, e do enfoque da formação profissional,
o qual extrapolou o âmbito da produção agropecuária, passando a contemplar o estudo de diversos problemas ligados à Ciência do Solo, tanto em
ecossistemas agrícolas quanto naturais.
A primeira tese de doutorado do Programa,
intitulada “Compatibilidade simbiótica de fungos
micorrízicos arbusculares com espécies arbóreas
exóticas da savana estépica brasileira” foi defendida por Tancredo Augusto Feitosa de Souza, no
dia 19 de dezembro de 2013, sob a orientação do
professor Leonaldo Alves de Andrade. Desde o
início das atividades (2011) até a presente data
foram defendidos um total de 80 trabalhos, sendo
53 dissertações de mestrado e 27 teses de doutorado, com predominância dos títulos nos temas
qualidade do solo, substâncias húmicas, recuperação de áreas degradadas e funções de pedotransferência.
Apesar das alterações nas áreas de concentração e linhas de pesquisa ao longo de sua
história, o Programa tem se consolidado como
importante referência para a formação de profissionais na área de Solos, sobretudo daqueles
das regiões Nordeste e Norte do País. Tal reconhecimento pode ser demonstrado por meio de
alguns indicadores do Programa: a) 264 trabalhos
defendidos (237 dissertações e 27 teses); b) 586
projetos de pesquisa executados; c) apoio de 34
agências de fomento (CNPq, Petrobras, SUDENE, BNB, IPEF, OEA, Funasa, etc); d) 2156 produções técnico-científicas (1852 artigos, 59 livros
e 245 capítulos de livros); e) 20 pós-doutores (Prodoc/Capes, DCR/Fapesq/CNPq, PNPD/Capes); f)
cinco professores visitantes. Destaca-se também
as parcerias e acordos de cooperação técnica
com instituições nacionais e internacionais, com
destaque para o Projeto Manejo Sustentável do
Solo executado no período de 2008-2011 com a
18 BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018

Figura 2. Vista da sede do
Departamento de Solos e
Engenharia Rural (DSER),
antigo Centro de Estudos de
Solos do Estado da Paraíba.
(Fonte: Os autores).

Universidade Federal de Viçosa (UFV), no âmbito
do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica
(PROCAD/CAPES).
O Programa também se destaca pela promoção de importantes eventos técnico-científicos
na área de Solos: a) VII Congresso Brasileiro de
Conservação do Solo (1988); b) I Reunião Nordestina de Ciência do Solo (2013); c) I Seminário de Políticas Ambientais da Paraíba (2014); d)
Seminário Nacional de Combate à Desertificação,
Degradação das Terras e Convivência com a Semiaridez (2015); e) I Simpósio Regional da Cultura
da Fava (2017); f) I Simpósio de Biologia de Solos do Semiárido (2017); g) I Workshop Avanços
nos Estudos de Manejo e Conservação de Solos
(2018).
Situação atual
O PPGCS/UFPB possui, atualmente, duas
linhas de pesquisa (Solos e Nutrição de Plantas e
Ciclos Biogeoquímicos). Na primeira linha são realizados estudos em: a) Pedologia e uso do solo;
b) Manejo e conservação do solo; c) Física e mecânica do solo; d) Dinâmica e disponibilidade de
nutrientes no sistema solo-planta; e) Corretivos,
fertilizantes e aproveitamento de resíduos; f) Nutrição e diagnose nutricional das plantas. A segunda linha contempla estudos em: a) Transferência,
ciclagem e modelagem de carbono e nutrientes
no sistema solo-planta; b) Química, poluição e
degradação do solo; c) Microrganismos do solo e
processos bioquímicos; d) Biologia do solo e interações plantas-microrganismos.
A estrutura acadêmica do PPGCS/UFPB
é composta por 28 componentes curriculares (9
eletivos e 19 optativos), sendo exigidos a inte-

gralização de 24 e 36 créditos para os cursos de
mestrado e doutorado, respectivamente. O corpo
docente é composto por 15 professores (12 permanentes e 3 colaboradores), dos quais 13 são da
UFPB (12 em regime de dedicação exclusiva), um
do Instituto Nacional do Semiárido (INSA) e outro
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa Meio-Norte). O PPGCS/UFPB possui
três docentes bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq, além de três bolsistas do Programa Nacional de Pós-Doutorado da Capes (PNPD/
Capes). Conta ainda com a colaboração do professor Márcio Rodrigues Lambais, selecionado
no edital de professor visitante da UFPB (Edital
nº 48/2018). Com relação ao corpo discente encontram-se matriculados um total de 60 discentes,
sendo 24 de mestrado e 36 de doutorado.
Os principais projetos coordenados ou desenvolvidos, atualmente, por docentes do Programa são: a) Revitalização da cultura da palma
forrageira no Estado da Paraíba por meio de variedades resistentes à Cochonilha-do-Carmim; b)
Estratégias de transferência de tecnologia e comunicação para os sistemas de Integração Lavoura-Pecuária (ILP) e Integração Lavoura Pecuária
Floresta (ILPF); c) Observatório Nacional da Dinâmica da Água e de Carbono no Bioma Caatinga
(ONDACBC); d) Replicabilidade de um sistema
sustentável e altamente produtivo na região mais
seca do Brasil; e) Consolidação de rede de pesquisa sobre estoques e fluxos de carbono em solos e vegetação na Região Nordeste do Brasil e
modelagem dos impactos associados às mudanças climáticas e de cobertura e uso do solo.
Quanto a infraestrutura, o PPGCS/UFPB

dispõe de oito laboratórios de ensino/pesquisa (Física, Matéria Orgânica do Solo, Manejo e Conservação de Solos, Geologia e Mineralogia, Química
e Fertilidade do Solo, Tecido Vegetal, Microbiologia
do Solo e Geoprocessamento), contendo equipamentos modernos para dar suporte aos projetos
desenvolvidos. Alguns dos principais equipamentos disponíveis são: sonda de nêutrons, extrator de
Richards, sistema de cromatografia líquida (HPLC),
espectrômetro de emissão atômica por plasma
(ICP-OES), espectrofotômetro de UV/Vis, módulo
de termogravimetria, calorímetro de fluxo contínuo
(FIA), analisador elementar CNS, dentre outros.
Perspectivas futuras
Após a confirmação dos resultados da última
avaliação quadrienal (2013-2016), o Programa realizou um seminário de autoavaliação para discutir
ações e prospectar estratégias para a melhoria de
seus indicadores e desempenho. Neste contexto,
inserem-se concretamente as seguintes ações: a)
contratação de professor visitante; b) recredenciamento e incentivo à qualificação do corpo docente;
c) cooperação técnico científica com a Embrapa-Meio Norte; d) reforma da sede e de abrigos telados; e) apoio a publicações; f) participação efetiva
no Print-Capes da UFPB; g) aquisição e instalação
de equipamentos aprovados junto aos editais CT-Infra; h) construção da central de Laboratórios de
Pesquisa Avançada em Planta, Água e Solos (PAPAS). Espera-se que tais ações possam viabilizar
as mudanças necessárias para reconduzir o PPGCS/UFPB à categoria de Programa de Pós-Graduação de referência e reconhecido pela Capes, na
área de Ciência do Solo, na região Nordeste.
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A

Comissão Executiva do Plano
da Lavoura Cacaueira (Ceplac)
foi criada em fevereiro de 1957,
inicialmente esteve vinculada
ao Ministério da Fazenda com a finalidade de
recuperar a lavoura cacaueira baiana, importante geradora de divisas para o país mas que
vivia uma crise de produção somado às dívidas
de cacauicultores. Em 1963 foi criado o Centro
de Pesquisas do Cacau (Cepec), principal unidade de pesquisa da Ceplac, que teve como
unidade executora da pesquisa em solos, a
Seção de Solos e Nutrição de Plantas (Senup),
inicialmente denominada Divisão de Geociências (Digeo). As atividades técnico-científicas
da Ceplac auxiliam o desenvolvimento das comunidades cacaueiras na área de atuação da
Ceplac (Bahia) que inclui o estado do Espírito
Santo, as regiões Norte e Centro Oeste e outros países da América do Sul e Central.
Os pesquisadores de solos do Cepec, re20 BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018

alizaram nos últimos cinquenta e cinco anos,
importantes estudos relacionados, principalmente com o cultivo do cacau, que resultaram
num grande acervo de informações científicas,
enfatizando a produção agrícola aliada a estudos ambientais no sul do estado da Bahia,
região da Mata Atlântica, área de grande importância socioeconômica para o país e classificada como hotspot global de biodiversidade.
Dentre as realizações da Ceplac, que tiveram
suporte da Senup, a principal foi a elevação
da produtividade do cacau de 220 kg ha-1, em
1962, para 740 kg ha-1, em 1985, destacando-se que na década de 1980 o Brasil foi o
segundo maior produtor de amêndoas de cacau do mundo. A prática de adubar cacauais
foi introduzida no Sul da Bahia na década de
1960, quando este cultivo, juntamente com a
cana-de-açúcar, foram responsáveis por mais
de 90% do consumo de fertilizantes da Região
Nordeste do Brasil.

Figura 1. Solos e Aptidão Agrícola, volume 2 do
Diagnóstico Socio-econômico da Região Sudeste
da Bahia (Fonte: Os autores).

História
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A Ceplac e os
trabalhos com solos

Os estudos básicos de solos na Ceplac tiveram início em 1963, por meio da elaboração
do projeto Levantamento e Caracterização dos
Solos das Regiões Produtoras de Cacau. As
atividades de campo começaram em 1965, por
uma equipe interinstitucional, liderada por Marcelo Nunes Camargo, constituída de dez pedólogos, sendo cinco componentes da Ceplac e
cinco da Divisão de Pedologia e Fertilidade do
Solo do Ministério da Agricultura. O resultado,
a nível de reconhecimento com detalhes, surgiu em 1975, com a publicação do documento intitulado "Solos e Aptidão Agrícola, volume
2 do Diagnóstico Sócio-Econômico da Região
Sudeste da Bahia" (Figura 1).
Os trabalhos de levantamento e classificação de solos, um dos principais e mais impor-

tantes trabalhos da ciência de solo da Ceplac,
identificaram 31 unidades cartográficas, nas
quais estão inseridos os principais solos ocupados pelo cultivo do cacaueiro e outros cultivos (seringueira, pastagem, fruticultura). Esses
estudos também permitiram um melhor planejamento do uso da terra; além de dar suporte técnico a projetos de irrigação, drenagem, seleção
de áreas para reservas biológicas, núcleos coloniais, pólos de desenvolvimento e programas
de reforma agrária. O laboratório de Fertilidade
de Solos da Ceplac, instalado em 1966, presta importantes serviços aos produtores rurais
e pesquisadores, realizando análises de solos,
corretivos, fertilizantes e de água para irrigação.
A cacauicultura do estado da Bahia, em

Figura 2. Terceira aproximação para Recomendações de Corretivos e Fertilizantes na Cultura
do Cacaueiro no Sul da Bahia (Fonte: Os autores).
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tare. As diversas publicações técnico-científicas da Ceplac estão disponíveis em www.
ceplac.gov.br.
Com objetivo de caracterizar as principais unidades de solos que ocorrem na Região Sudeste da Bahia e também como suporte à extensão rural e difusão técnico-científica
a Seção de Solos e Nutrição de Plantas coletou no ano de 1986 macromonólitos naturais
com dimensões de 1,80 m x 0,20 m, representados por 31 unidades de mapeamento
com fotos apresentadas em mosaico (Figura
3). A atividade foi liderada pelo pesquisador
Antônio Carlos Leão e pelo Técnico fotointérprete José Rezende Mendonça. Inicialmente
utilizou-se o Soil Taxonomy (1975) e os critérios para classificação de solos no Brasil
(1976). Com o lançamento do novo Sistema
Brasileiro de Classificação de Solos (Embrapa, 1999), fez-se a correlação com as atuais
classes do sistema brasileiro. Das unidades
coletadas, três destacam-se por suas características naturais: unidade Cepec modal (Nitossolo Háplico Eutroférrico) pela sua alta fertilidade (Figura 4); a unidade Una (Latossolo
Vermelho-Amarelo Distroférrico) pelo alto teor
de ferro, com perfil modal identificado nesta
Região e; a unidade Colônia (Argissolo Ama-
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Figura 3. Macromonólitos (mosaico) que representam os principais solos regionais e mapa de
solos do sudeste da Bahia. (Fonte: Os autores)

geral, é conservacionista, pois tem como
suporte um cultivo perene que na maioria
das áreas convive com outros cultivos em
sistemas agroflorestais (SAFs) e também
o cultivo sob mata raleada denominado
regionalmente de "Cacau-cabruca". Esses arranjos produtivos com o cacau tendem a melhorar e conservar as propriedades físicas, químicas e biológicas dos
solos; promover a conservação de água
e; influenciar positivamente na estabilidade climática.
No contexto da diversidade de solos
da região sul do estado da Bahia, deve-se
destacar que em 500.000 ha atualmente
cultivados encontram-se treze classes de
solos. Dada à diversidade química e física desses solos foram necessários estudos para avaliar a influência da calagem
e gessagem, a eficiência agronômica de
fontes e as combinações de nutrientes
para diferentes sistemas de cultivo. Parcerias com empresas privadas e universidades regionais, a exemplo da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)
e Universidade Federal do Sul da Bahia
(UFSB), têm permitido obter e repassar
tecnologias aos cacauicultores brasileiros, a exemplo do estudo que verificou o
efeito da fertilidade do solo sobre a qualidade de amêndoas de cacau. Enfatiza-se também que o cacaueiro é o único
cultivo no estado da Bahia que divulgou
as novas recomendações de adubação e
calagem denominada “Terceira aproximação de recomendação de fertilizantes e
corretivos para o cultivo do cacaueiro no
Estado da Bahia” (Figura 2).
A divulgação da pesquisa em fertilidade do solo e doses de nutrientes em
clones de cacaueiros é encontrada na
publicação “Cultivo do cacaueiro no Estado da Bahia”, que se constitui em um
moderno manual do cultivo do cacaueiro
com informações sobre sistemas de adubação que possibilitam produções acima
de 3.000 kg de amêndoas secas por hec-

relo Distrocoeso), do complexo de solos da
formação Barreiras, pela ocorrência do caráter coeso.
A ciência do solo da Ceplac tem como
atuais demandas realizar estudos com ênfase
na pedologia e planejamento de uso da terra
e dar suporte a levantamentos para grandes
projetos como: a área de captação da barragem do Rio Colônia / BH Rio Colônia – sub-bacia da BH Rio Cachoeira, Mesorregião Sul
da Bahia; a Ferrovia Leste – Oeste (trecho regional); e a Rodovia (duplicação) Ilhéus – Itabuna, projetos estes que abrangem milhares
de km2.
As demandas técnicas apresentam a
todo o momento importantes desafios. Assim,
a Seção de Solos vem realizando pesquisas
associadas a outras áreas de estudo, como
genética, fitossanidade, tecnologia de alimentos e biotecnologia, dentre outras. Trabalhos
recentemente realizados pela Senup, com a
colaboração da Seção de Fisiologia Vegetal
da Ceplac (Sefis), demonstraram que a maior
concentração de raízes do cacaueiro está localizada até 10 cm de profundidade, tratando-se de uma espécie relativamente tolerante a
toxicidade de alumínio e manganês.

Figura 4. Nitossolo Háplico Eutroférrico saprolítico, unidade
Cepec Modal, um dos melhores
solos do Mundo, realçando um
boulders de feldspatos (Fonte:
Os autores).
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PronaSolos no
Nordeste do Brasil
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_________________________________________

É

com grande satisfação que iremos
abordar um assunto que o Brasil
tanto espera, a reativação dos levantamentos sistemáticos de solos no
país e, sobretudo, no que concerne à região Nordeste. Como surgiu, então essa reativação? Veio,
por incrível que possa parecer, por uma iniciativa
do TCU. Esse órgão constatou o óbvio na visão
dos especialistas. Verificou a dificuldade de acesso às informações de solos, a desorganização de
informações e, sobretudo, a falta de estudos pedológicos em escalas adequadas paraa gestão do
recurso solos em termos de uso, manejo e conservação, bem como para implementação de políticas
públicas no território nacional. Constatou também
uma outra grande lacuna: a falta de uma instituição para governança de solos no país. No século
passado, esse papel era exercido pelo então Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de
Solos – SNLCS (vinculado a Embrapa) e pelo denominado Projeto Radambrasil. Entretanto, o primeiro foi extinto em 1993 e o segundo em 1985.
Após auditoria realizada em todo território
nacional, o TCU baixou um acórdão, em agosto
de 2015, determinando que o Ministério da Agricultura (MA) tomasse providências no tocante a
situação de solos do país. Somente a partir desse
“puxão de orelhas” foi que a Embrapa, vinculada
ao MA, com o apoio de instituições parceiras, tomou a iniciativa e a liderança para criar um projeto
para implantar um Programa Nacional de Solos do
Brasil, o PronaSolos.
Esse projeto, liderado pela Embrapa, delineou uma estrutura para implantação e governança do PronaSolos. Também estabeleceu as prioridades e metas a serem atingidas, especificando
produtos de levantamento solos e suas interpretaFoto: Dra. Carolina Malala Martins (UFERSA)

Embrapa Solos/UEP Recife
E-mail: jose.coelho@embrapa.br

ções a serem entregues em curto (0-4 anos), médio (4-10 anos) e longo prazos (10-30 anos). Cabe
destacar que os levantamentos de solos previstos
no programa deverão ser executados em escala
1:100.000 ou maior, conforme as prioridades de
cada estado da Federação.
Um ponto alto, recente, que merece ser
destacado foi que o governo brasileiro criou oficialmente, no dia 19 de junho de 2018, por meio
do decreto nº 9.414, o Programa Nacional de Levantamento e Interpretação de Solos do Brasil – o
PronaSolos. O mesmo será executado sob a coordenação do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, com o apoio da Embrapa.
Durante a elaboração do mencionado programa, coube-nos a missão de verificar as prioridades
de cada estado da Região Nordeste do Brasil no
concernente as demandas por levantamentos de
solos, bem como identificar os profissionais ainda
atuante na pedologia regional.
Neste contexto, e aproveitando esta oportunidade, convidamos profissionais de cada estado
que compõe a região para elaborar artigos opinativos com foco na temática pedológica abordando
as perspectivas e desafios do PronaSolos para o
seu respectivo estado.
Finalmente, temos a expectativa de que as
informações emergentes desses artigos opinativos possam, de alguma forma, contribuir para que
os leitores e a sociedade percebam que o Brasil,
mais uma vez, tem uma excelente oportunidade
para formar novos profissionais em pedologia e
retomar os levantamentos sistemáticos de solos
visando o uso e o manejo sustentável do recurso
natural que sustenta a vida nos continentes, os solos. Desejo a todos uma excelente leitura.
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1) Histórico e conjuntura atual

H

istoricamente, o Estado de Alagoas esteve inserido nas iniciativas
nacionais de levantamentos generalizados de solos, tendo como resultado, até o ano de 2014, duas principais publicações em escala de menor detalhe. A primeira
refere-se ao Levantamento Exploratório-Reconhecimento de Solos do Estado de Alagoas, decorrente do Convênio de Mapeamento de Solos
Embrapa/CPP-SUDENE/DRN e convênio MA/
CONTAP/USAID/ETA – Suporte ao Mapeamento Esquemático dos Solos do Nordeste. O documento final foi publicado pela Embrapa, Centro
de Pesquisas Pedológicas, e pela Sudene (Jacomine et al., 1975). No âmbito deste convênio,
o mapeamento da zona úmida costeira foi realizado em 1963 e o restante do Estado a partir de
1969, e, apenas em 1975, ocorreu a publicação
do documento final, ou seja, 12 anos para finalização do trabalho. O objetivo deste documento
foi o levantamento dos recursos relativos a solos
visando à confecção da Carta de Solos do Brasil.
26 BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018

Além da distribuição cartográfica e geográfica
das áreas ocupadas pelos solos, trazia o estudo de características morfológicas, físicas,
químicas, mineralógicas, bem como as classificações de cada perfil de solo (Jacomine et
al., 1975). O mapeamento foi executado em
nível intermediário entre Levantamento Exploratório e de Reconhecimento (1:400.000).
Como destacado por Polidoro et al. (2016),
esses levantamentos partiam de uma realidade de quase desconhecimento dos solos
do país e, em face das limitações, optou-se
pela execução de mapeamentos generalizados, sendo estudos importantíssimos e ainda
utilizados de forma freqüente como base em
trabalhos recentes.
O segundo estudo foi publicado pelo Ministério das Minas e Energia, no âmbito do
Projeto RADAMBRASIL (Folhas SC. 24/25
ARACAJU/RECIFE), no ano de 1983. O levantamento dos recursos naturais trazia informações sobre geologia, geomorfologia,
pedologia (Levantamento Exploratório dos
Solos, 1:1.000.000), vegetação e uso po-

tencial da terra (capacidade de uso dos
recursos naturais). Destaca-se o esforço
feito neste projeto visando o mapeamento da interação solo-relevo-clima-planta
do Estado de Alagoas, oferecendo um
produto final que fazia uso total destas
informações, interpretando-as de forma a
permitir a classificação dos recursos naturais renováveis, segundo sua capacidade
de uso potencial (BRASIL, 1983). A escala restringia o uso em termos de planejamentos e políticas públicas de cunho mais
específicos, mas já permitia um exercício
de conservação e verificação de potencial
de algumas regiões dos Estados.
Da mesma forma que no restante do
país, Alagoas também vivenciou a descontinuidade com relação aos levantamentos
sistemáticos de solos, após a década de
1980. Como relata Polidoro et al. (2016),
atualmente apenas uma pequena parte do
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Perspectivas e desafios
para o PronaSolos em
Alagoas

Brasil conta com mapas de solos em escala de 1:100.000 ou maior, equivalendo
essa pequena parte a 5,91% da área nacional. O Estado de Alagoas está inserido
nesta seleta área, devido a um convênio
assinado entre a Embrapa e o Governo
do Estado para elaboração do Zoneamento Agroecológico do Estado de Alagoas
(ZAAL) (Santos et al., 2013), tendo sido
conduzido pela equipe da Embrapa Solos/UEP Recife. Tomando-se por base as
informações climáticas e os estudos de
solos realizados na escala 1:100.000 (levantamento de reconhecimento de baixa
e média intensidade), foram produzidas
interpretações sobre o potencial produtivo
e fragilidade das terras (potencial pedológico, aptidão climática e potencial pedoclimático para culturas agrícolas (algodão
herbáceo, cana-de-acúcar, feijão caupi,
feijão Phaseolus, mamona, mandioca, mi-

Figura 1. Mapa do potencial pedológico do estado de Alagoas para a cultura do milho (Zea mays
L.), com emprego do nível de manejo com média tecnologia – Manejo B. (Santos et al., 2013).
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lho e sorgo) (Figura 1), potencial agroecológico
das terras e potencial das terras para irrigação;
além do mapeamento dos solos e o estudo de
uso e cobertura vegetal de todo o Estado. O conjunto de mapas e textos que compõem os resultados do trabalho foi integrado via Sistema de
Informações Geográficas (SIG) e congregado
em um software (ViZon) (Silveira, 2013), o qual
possibilita a realização de consultas, pesquisas, recuperação, impressão e atualização de
informações. Desta forma, na conjuntura atual,
Alagoas já se insere no Programa Nacional de
Solos de maneira diferenciada por apresentar
informações em nível de detalhe e escalas compatíveis com as necessidades de planejamento
de uso da terra, bem como para orientação e
definição de políticas públicas, como propõe o
programa.
2) Perspectivas do PronaSolos em Alagoas (desafios do PronaSolos em Alagoas)
Em função do nível ainda generalizado do
levantamento, nos mapas de solos do ZAAL,
as unidades de mapeamento consistem na associação de dois ou três componentes (Figura
2), ressaltando que algum nível de refinamen28 BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018

to ainda é necessário para determinadas
áreas. Penúltimo estado brasileiro em área,
o território de Alagoas abrange aproximadamente 27.767 km2 (IBGE Resolução nº 5 de
10 de outubro de 2002), o que, certamente
contribuirá para a implementação e alcance
das metas do PronaSolos no Estado. Assim,
regiões prioritárias, alvo de levantamento de
solos ao nível de semidetalhe ou detalhe,
devem ser consideradas no âmbito do PronaSolos. Na região semiárida do estado, por
exemplo, áreas com potencial para irrigação,
contíguas a áreas de alta vulnerabilidade ambiental, sofrem influência do Canal do Sertão,
obra do Governo do Estado que conduz água
do rio São Francisco para consumo humano,
animal e irrigação. O maior detalhamento do
mapeamento e conhecimento do solo se faz
indispensável para garantir o desenvolvimento sustentável e preservação dos recursos
naturais naquela região.
Igualmente prioritárias são os 113 mil
hectares sob forte pressão antrópica, que
constituem os 178 assentamentos de reforma
agrária situados no norte e na região semiárida do Estado (INCRA, 2017); os polos de
desenvolvimento agrícola, como o da região
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Figura 2. Mapa de reconhecimento de solos do estado de Alagoas com suas 350 unidades de mapeamento (Santos et al., 2013).

agreste (Arapiraca e entorno); as terras
indígenas e de comunidades quilombolas,
cuja sustentabilidade depende do conhecimento e consequente manejo adequado
dos recursos naturais disponíveis; as áreas de importância ambiental, como a Estação Ecológica de Murici, cujos 6.116 ha
constituem a última reserva de Mata Atlântica de Alagoas; as microbacias hidrográficas, como a Bacia do Pratagy, que abastece a população urbana de Maceió; além
dos campos experimentais associados a
institutos de ensino e pesquisa agrícola
existentes no Estado.
A ausência de instituições de ensino com programas de pós-graduação que
possuam linhas de pesquisa em levantamento de solos e temas correlatos ao
PronaSolos em Alagoas não deverá constituir dificuldade para o estabelecimento
de equipes de pedólogos que conduzam e
coordenem os levantamentos de solo e as
interpretações decorrentes, uma vez que
treinamentos nesta área estão previstos
no programa. No entanto, a sensibilização
do setor público e privado quanto à importância e aplicação dos conhecimentos a
serem gerados, o consequente estabelecimento do trabalho cooperativo entre diversas instituições, além da disponibilidade
de recursos financeiros dos quais a efetivação do PronaSolos depende, constituirão alguns dos desafios do Programa no
Estado.
A elevação do nível de conhecimento dos solos a ser alcançado no âmbito
do PronaSolos em Alagoas permitirá a
ampliação das interpretações relativas às
suas potencialidades e limitações ao uso
agrícola, viabilizando um melhor planejamento de uso da terra, minimizando problemas ambientais e aumentando a competitividade do setor agrícola. Ademais,
tais conhecimentos darão suporte ao estabelecimento de uma legislação específica
que garanta a proteção do solo, sua conservação e gestão e uso sustentáveis.
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Figura 1. Áreas consideradas prioritárias para realização de levantamentos de solo e interpretações associadas no âmbito do PronaSolos,
em escala 1:100.000, para os Territórios de Identidade do Estado da
Bahia (Fonte: Os autores).
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O

Programa Nacional de Solos do
Brasil (PronaSolos) teve origem
a partir de uma ação governamental em atendimento ao Acórdão no 1942/2015 do Tribunal de Cotas da União
– TCU (BRASIL, 2015) sobre Governança de
Solos. O mesmo foi incluído no Plano Plurianual
e objetiva a criação de um programa nacional
de levantamento e interpretação de solos a ser
organizado, sistematizado e operacionalizado
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e pela Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
Em atendimento às recomendações do re30 BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018

ferido Acórdão, em 2016, a Embrapa constituiu um grupo de trabalho composto por profissionais da área de Ciência do Solo, para
fornecer orientações básicas e estabelecer
as diretrizes gerais para o PronaSolos, culminando com a publicação do documento
nº 183. O PronaSolos terá abrangência em
todos os estados da federação, tendo como
principais objetivos a retomada dos trabalhos sistemáticos de caracterização, mapeamento e classificação dos solos do Brasil; o
estabelecimento de uma base integrada de
dados de solos do Brasil; e prover o país de
uma estrutura de governança pública capaz

de normatizar, coordenar, executar, monitorar e avaliar os trabalhos sistemáticos
de levantamentos de solos e suas interpretações de uso (Polidoro et al., 2016).
Em 05 de dezembro de 2017, data
em que se comemora o Dia Mundial do
Solo, a Embrapa lançou o PronaSolos
como o maior empreendimento técnico-científico brasileiro dessa área. O evento
ocorreu em Brasília e o documento foi assinado por 20 instituições brasileiras, em
níveis Federal e Estadual (universidades,
institutos de pesquisa, agências especializadas e empresas de pesquisa científica),

com um protocolo de intenções para cooperação no âmbito do programa. O Estado da
Bahia esteve representado pela Embrapa,
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e pelo Serviço Geológico do Brasil.
Apesar de nem todas as Instituições,
envolvidas no tema, estarem presentes no
dia do lançamento do PronaSolos e assinatura do Protocolo de Intenções, foi oportunizado pela Embrapa a adesão ao Programa,
havendo registro de 13 novas instituições
(informação pessoal) por meio da Carta de
Intenção ao Programa, dentre elas a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018
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TERRITÓRIO

ÁREA (km²)

MÉDIO PRAZO (5 a 10 anos)
TERRITÓRIO

ÁREA (km²)

LONGO PRAZO (11 a 16 anos)
TERRITÓRIO

ÁREA (km²)

1° - Velho Chico

45.985

7° - Litoral N. e
Agreste Baiano

13.501

22° - Bacia do
Paramirim

8.671

2° - Chapada
Diamantina

32.822

8° - Sisal

19.611

23º - Piemonte da
Diamantina

11.464

3° - Litoral Sul

14.678

9° - Semiárido
Nordeste II

16.657

24º - Sertão do
São Francisco

61.154

4° - Baixo Sul

7.617

10° - Piemonte N.
do Itapicuru

14.187

25º - Itaparica

12.558

5° - Recôncavo

4.613

11° - Costa do
Descobrimento

12.111

26º - Bacia do Rio
Grande

76.025

6° - Metropolitano
de Salvador

4.339

12° - Extremo Sul

18.516

27º - Bacia do Rio
Corrente

45.633

13° - Sertão
Produtivo

24.341

14° - Irecê

26.662

TOTAL
110.054
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15° - Portal
do Sertão

9.954

16° - Bacia
do Jacuípe

11.197

17° - Piemonte do
Paraguaçu

17.480

18° - Vale do
Jiquiriçá

10.736

19° - Médio Rio de
Contas

9.671

20° - Médio
Sudoeste da Bahia

11.855

21° - Sudoeste
Baiano

23.285

TOTAL

239.764

como representante das demais instituições
de ensino superior (IES) do Estado da Bahia.
Em junho de 2018 o presidente da
República, por meio do Decreto no 9.414
(Brasil, 2018), instituiu o PronaSolos sob a
coordenação do Mapa e com o apoio da Embrapa. Ficou definido que o Programa ocorrerá de forma cooperada entre os órgãos e
as entidades federais, estaduais, distritais e
municipais, a sociedade civil e o setor privado. No âmbito do MAPA foram criados dois
Comitês: o Estratégico, com conselho gestor
formado pelos ministérios; e o Comitê Executivo, com conselho formado por diferentes
instituições. A Embrapa propôs a criação de
gerências executivas regionais, formadas
em cada macrorregião do país, e estaduais,
que poderão ser estabelecidas em cada Estado, desde que demandadas pelos mesmos
e devidamente julgadas necessárias pelo
Comitê Executivo e pelas Gerências Executivas Regionais.
Na Bahia, o Governo do Estado ainda
não sinalizou as ações necessárias para impulsionar as atividades e envolvimento das
Instituições Baianas neste importante Programa. Apesar disso, profissionais da área
de Ciência do Solo de instituições de ensino, principalmente das Universidades, e de
pesquisa já iniciaram as discussões sobre o
PronaSolos, ainda que incipientes, quando
comparadas ao cenário nacional, onde seus
governantes já priorizaram, por parte de
seus órgãos de planejamento, administrativo

Figura 2. Identificação das áreas prioritárias indicadas para levantamentos de solo
e interpretação de uso no Estado da Bahia,
em escala de mapeamento 1:100.000
(Fonte: Os autores).

TOTAL

Opinião

CURTO PRAZO (0 a 4 anos)

e, ou, executivo, as ações em relação ao
Programa.
No período de setembro a dezembro de 2017, professores e pesquisadores baianos, ligados à área de Ciência
do Solo, reuniram-se em atendimento ao
convite dos representantes da Regional
Nordeste para o PronaSolos, objetivando colaborar com a definição das áreas
prioritárias para o Estado da Bahia. Esta
atividade fez parte do Projeto Estratégico
PronaSolos (Plano de Ação 4) que visava
estabelecer as diretrizes Gerais para Indicação de Áreas Prioritárias para Execução
de Levantamentos de Solos nos estados
brasileiros. Segundo diretrizes da Embrapa (Polidoro et al., 2016), tais levantamentos deverão ser realizados em ações de
curto (0 a 4 anos), médio (5 a 10 anos)
e longo (11 a 30 anos) prazos, em escalas de trabalho a serem consideradas de
1:100.000, 1:50.000; 1:25.000 ou maior.
Na Figura 2 constam as áreas prioritárias no Estado da Bahia, para levantamento de solos em curto, médio e longo
prazos. A mesma é fruto de consultas e
reuniões feitas no período mencionado,
com participação de representantes da
Embrapa Mandioca e Fruticultura, Embrapa Semiárido, Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia, Universidade Federal do Oeste da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Vale
do São Francisco, Universidade Estadual
de Santa Cruz, Universidade Estadual de
Feira de Santana, Comissão Executiva do
Plano da Lavoura Cacaueira, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Serviço
Geológico do Brasil.
O Estado da Bahia, com área territorial de 565.326 km2, compreende 36,3%
da Região Nordeste e 6,6% do território
brasileiro. Aliadas à sua grande extensão,
às dificuldades relacionadas à diversidade ambiental, fizeram com que os territórios fossem cobertos, na sua maioria,
por levantamentos mais generalizados
(1:1.000.000 ou menor). Apesar de alguns
destes mapas terem sido publicados em

215.505
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ÁREA (km²)

TERRITÓRIO

1º - Pólo de Irrigação de Mucugê e Ibicoara –
Sub-bacia do Rio Capãozinho

3.459

1:25.000

2º - Área de captação da barragem do Rio Colônia,
Mesorregião Sul da Bahia.

2.359

1:50.000

300

1:50.000

50

1:50.000

9.275

1:50.000

33.500

1:25.000

7º - Projeto Bom Jesus da Lapa

9

1:25.000

8º - Projeto Wenceslau Guimarães

6

1:25.000

152

1:25.000

ÁREA

3º - Ferrovia Leste – Oeste (trecho regional)

4º - Rodovia (duplicação) Ilhéus – Itabuna.

5º - Parque Estadual Serra do Conduru (PESC)

6º - Margens do São Francisco e seus afluentes –
Projetos de Irrigação

9º - Projetos de produção de maracujá: Livramento
de Nossa Senhora, Dom Basílio, Ituaçu e Jandaíra

TOTAL
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49.110

As prioridades foram eleitas com
base na divisão territorial oficial de planejamento das políticas públicas do Estado
da Bahia, em 27 Territórios de Identidade
(Figura 1) e, neste caso, priorizou-se às
áreas do Estado com: maior densidade de
ocupação humana, maior diversidade de
ambientes pedológicos, maior densidade
de agricultores familiares; considerou-se
ainda o potencial agrícola de cada território e a necessidade de planejamento e
gestão territorial de grandes centros urbanos. Como sugestão, optou-se por fazer
todo o levantamento do Estado da Bahia
em escala 1:100.000 em 15 anos (4 anos
no curto prazo, 6 no médio prazo e 5 em
longo prazo) e, após concluído esse levantamento, serão realizados os levantamentos em escalas maiores (1:25.000 e
1:50.000) nos últimos 15 anos (Figura 3),
aproveitando dezenas de levantamentos e
dados de solos descritos e analisados em
todo o Estado por universidades, órgãos
de pesquisa, empresas agrícolas, dentre
outras.
Levando-se em consideração a estimativa orçamentária da Embrapa (Polidoro et al., 2016), que prevê um custo
de R$ 300,00/km2 para levantamentos de
solos na escala 1:100.000, seriam necessários, apenas para esta ação no Estado
da Bahia, recursos estimados no valor de
169,6 milhões de reais, no período de 30
anos.
Diante da necessidade de informações mais detalhadas sobre os solos da
Bahia e da importância que os mapas pedológicos têm para subsidiar as políticas
públicas de gestão do território urbano e
rural, os zoneamentos agrícolas e ambientais, a avaliação de impactos e riscos
ambientais, dentre outros usos, é de fundamental importância que os diferentes
atores, ligados direta ou indiretamente à
área de Ciência do Solo, se organizem em
torno dos objetivos do PronaSolos para o
Estado. A participação nas discussões, em
nível nacional e estadual, garantirá que a
Bahia participe, efetivamente, deste pro-
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Figura 3. Identificação das áreas prioritárias indicadas para levantamentos de solo
e interpretação de uso no estado da Bahia,
em diferentes escalas de mapeamento,
em longo prazo (16 a 30 anos) (Fonte: Os
autores).

escala 1:1.000.000, os levantamentos realizados pelo projeto RADAMBRASIL foram
feitos a partir de escala 1:250.000 e poderão
ser utilizados como um guia para os levantamentos mais detalhados. Com base nessas premissas, a equipe de profissionais do
Estado optou, como metodologia, o levantamento em escala de 1:100.000 de todo a
área territorial para, em seguida, realizar levantamentos em escalas mais detalhadas.

grama e atinja as metas previstas que levarão a um maior conhecimento sobre os
solos do território baiano permitindo um
melhor uso e ocupação do seu espaço físico. Por fim, reconhece-se a importância
deste relato como sendo, talvez, a primeira
menção à existência de iniciativas visando
estabelecer um arranjo interinstitucional
em relação à execução do PronaSolos no
Estado da Bahia.
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U

m dos grandes desafios do estado do Ceará sempre foi o de
conhecer mais detalhadamente
seus solos para realizar um planejamento agrícola sustentável e compatível
com a realidade física e climática da região.
A partir da década de 1960 os estudos
pedológicos no estado tiveram grande impulso com a formação de uma equipe de pedólogos instalada em um órgão, hoje extinto, chamado Superintendência do Desenvolvimento
do Estado do Ceará - SUDEC. A equipe desenvolveu grande expertise, estimulada pelos
trabalhos de solos, então em execução pelo
Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos do Ministério da Agricultura,
36 BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018

que promovia um levantamento de solos no
estado em escala de 1:600.000, e também
pelo Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas - DNOCS, que realizava levantamentos detalhados em aluviões para implementação de uma política de irrigação, passando a
executar vários tipos de mapeamentos, em
geral, em nível de detalhe, em diversas regiões do estado. Ao longo do tempo a referida
equipe da SUDEC foi deixando seus frutos e
formando novos pedólogos, alguns dos quais
executa, atualmente, estudos de solos mais
detalhados na Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME. São
técnicos bastante qualificados que continuam
na luta para conhecer melhor os solos do es-

tado e contribuir para o uso adequado e
a conservação desse importante recurso.
Em 1973 foi publicado o Levantamento
Exploratório-Reconhecimento dos solos
do Estado do Ceará, na escala 1:600.000
(Brasil, 1973), mostrando a complexidade desse componente natural do território
cearense, oriundo dos mais diferenciados
tipos de fatores de formação, em função
da diversidade de litologia e material originário, de relevo e da menor ou maior
aridez do clima. Essa grande heterogeneidade, apelidada como “cocha de retalhos”, torna bastante complicado quando
o objetivo é definir o uso e manejo dos
solos para ter um planejamento em nível
municipal ou mesmo regional. Informações na escala 1:100.000 já representam
um ganho de conhecimento significativo,
permitindo a implementação de atividades
agropecuárias, zoneamentos agroecológicos, estudos de preservação ambiental
e outras igualmente importantes, tornando mais fácil a execução de levantamen-
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Perspectivas e desafios
para o PronaSolos
no Estado do Ceará

tos mais detalhados que identifiquem os
tipos de solos em nível de propriedade.
Extensas áreas do estado eram
restritas a determinados usos e ficavam
limitadas, sem incentivos para praticar
qualquer atividade agrícola pela falta de
uma avaliação de aptidão tendo em vista as informações restritas a um estudo
de solos a nível exploratório na escala
1:600.000. Só com o aprofundamento
dos estudos pedológico, gerado pelo atual levantamento de reconhecimento de
média intensidade na escala 1:100.000,
verificou-se que grande parte dessas áreas, mesmo com a realidade climática adversa, tem potencial para produzir e receber incentivos das políticas agrárias.
As figuras abaixo (Figuras 1 e 2)
mostram fotos das área amostradas para
os levantamentos de média intensidade
realizados na escala 1:100.000 (Funceme, 2012).. Com essa nova ferramenta é
possível planejar melhor os setores produtivos em nível de município e ter um

Figura 01 – Área do levantamento de média intensidade (Fonte: Os autores).
BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018

37

38 BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018

Opinião

Opinião

retorno dos investimentos, principalmente na área agrícola. Podendo direcionar e
adequar melhor as técnicas de manejo e
conservação dos solos, visando evitar o
maior problema do estado que é a degradação das terras.
A Funceme ao cumprir com sua finalidade de melhor conhecer a natureza
física do território cearense, nesses últimos 30 anos aprofundou sua base de
estudos que envolve meteorologia, recursos hídricos e recursos ambientais
e acumulou considerável conhecimento
nessas áreas. Um de seus principais objetivos é gerar informações que ajude o
homem do campo a tomar suas decisões.
Com esse foco referida instituição sempre buscou recursos para os estudos específicos de solos. Em 2008 foi aprovado
um projeto para executar o levantamento
de reconhecimento de média intensidade
da Mesorregião Sul Cearense e áreas de
entorno, e com a equipe de pedólogos
da própria Funceme, em parceria com a
Embrapa-UEP-Recife, foi mapeado cerca
de 27% do território cearense. Em 2016 a
Funceme conseguiu aprovar novo projeto, com o mesmo objeto, mapeando uma
área de 63% do estado. Dessa forma, até
o final de 2018, o Ceará terá 90% de seu
território mapeado na escala 1:100.000
(Figura 3), garantindo, assim, um planejamento rural com elevado nível técnico.
Esses estudos representam um
grande avanço para o Programa Nacional de Solos do Brasil – PronaSolos, visto
que já terá disponível todo o acervo do
Estado do Ceará. E nesse contexto o Estado já está planejando as áreas que deverão ser levantadas com maior nível de
detalhe. A Funceme, alinhada aos objetivos do programa, já assinou o protocolo
de intenções e passou a integrar o grupo
de instituições ligadas à tecnologia e ciência para a sua execução, se envolvendo diretamente neste que será o maior
estudo de solos já realizado no País.

Figura 02 (a esquerda) – Trincheira aberta
para estudos do levantamento de média intensidade (Fonte: Os autores)
Figura 03 (à direita) – Mapa do Estado do Ceará mostrando as áreas com levantamento de
solos (Fonte: Os autores).

E, na perspectiva de avançar ainda
mais no conhecimento dos solos do Estado, ao mesmo tempo que contribui para o
desenvolvimento do Pronasolos, a Funceme está buscando fontes de recursos para
finalizar seu levantamento ao nível de reconhecimento de média intensidade e ainda
elaborar o zoneamento agroecológico de
todo o estado do Ceará,
O zoneamento agroecológico, que
prioriza a informação de solo na determinação das potencialidades e limitações das
terras, aliado às informações do clima e das
culturas, representa uma ferramenta estratégica para o setor agrícola. Com ela os
produtores poderão ter maior segurança na
decisão sobre o quê, quando e onde plantar,
além de dispor de informações que indicam
o manejo mais adequado das terras. Dessa
forma será possível elevar a produtividade
e promover a conservação do solo mantendo sua capacidade produtiva.

Com essa base de dados poderá haver maior incentivo à execução, tanto de
grandes projetos de irrigação como projetos
para a agricultura familiar. Os dados gerados permitirão também o cálculo do estoque de carbono no solo visando mitigar as
emissões de gases de efeito estufa, ajudando a atenuar ou mesmo reverter os efeitos
das variações climáticas.
Um estado tão dependente das chuvas não pode dispensar informações tecnológicas tão úteis ao seu desenvolvimento e
sustentabilidade. Com o conhecimento do
solo integrado aos dados de clima o Estado terá mais inteligência por trás do investimento nas tomadas de decisão e poderá
avaliar a viabilidade econômica e social de
qualquer projeto neste setor.
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nejamento de políticas públicas e gestão territorial, promovendo agricultura de
precisão, além de ações de conservação
e recuperação do solo e da água. Estes
meios podem ser alcançados através de
um plano global, que inicialmente requer
um perfeito conhecimento do meio físico. O levantamento de informações das
características do solo, clima, relevo, hidrografia, vegetação e do uso das terras,
figuram como elementos essenciais a tal
conhecimento.
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PronaSolos na Paraíba:
Histórico, conjuntura
atual e perspectivas
de futuro

Em 1934 o DNOCS começou a se
preocupar com os estudos de solos devido a implantação dos projetos de irrigação na região Nordeste. O primeiro
levantamento de solos foi de autoria do
Engenheiro Agrônomo José Ferreira de
Castro, com o Reconhecimento Agrológico de Parte da Bacia de Irrigação do Açude Público São Gonçalo–PB, publicado
no Boletim da antiga Inspetoria Federal
de Obras Contra as Secas (IFOCS) em
1935 (DNOCS, 1966). O trabalho culmi-
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O

solo é um recurso natural de
suma importância para a vida
no planeta, sendo a base para
a produção de alimentos, fibras e energia, para a adaptação às mudanças climáticas e a prestação de serviços
ambientais. O conhecimento aprofundado
de seus solos tem grande importância para
que um país garanta a segurança alimentar
da população e o seu desenvolvimento em
bases sustentáveis. Atualmente, o Brasil dispõe de menos de 5% do território nacional,
contando com mapas de solos em escala
40 BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018

1:100.000 ou maior. Isso contrasta com a realidade de grande parte dos países desenvolvidos, como os EUA, cujo território é quase
integralmente coberto por mapas de solos em
escalas entre 1:20.000 e 1:40.000.
A utilização racional das terras com finalidades agrárias se faz com o emprego
de técnicas, que permitam obter maior produtividade sem exaurir, garantindo assim a
conservação dos solos. Os levantamentos
podem mostrar propriedades de interesse ou
limitantes para o uso da terra, evidenciando
suas distinções e fronteiras, facilitando o pla-

Figura 01. Mapa exploratório de solos da Paraíba (PARAÍBA, 1978). Fonte: Os autores.
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nou na criação da Seção de Solos em
São Gonçalo, no ano de 1937, posterior
Instituto Experimental da Região Seca,
depois denominado Instituto José Augusto Trindade, abrangendo o trabalho
de reconhecimento de solos em todo o
Nordeste.
O Ministério da Agricultura no Brasil,
através da Equipe de Pedologia e Fertilidade do Solo (EPFS), iniciou em 1955 o
cumprimento de um programa incipiente
de levantamento de Solos do Nordeste
pelo Estado do Pernambuco. Em 1966,
com a assinatura de um Convênio entre a EPFS e a Divisão de Agrologia da
SUDENE (DRN), foi possível expandir o
42 BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018

trabalho, iniciando o levantamento dos
solos da zona úmida costeira do Nordeste Oriental até o paralelo de Salvador na
Bahia, ao qual se seguiram os levantamentos dos estados da região,em toda
a sua extensão territorial. Através dessa parceria, teve-se em 1972 a primeira
publicação do mapeamento de solos do
Estado da Paraíba, importante tarefa que
marca a ciência do solo regional onde se
pôde, como disse Nathaniel Bloomfield,
diretor da EPFS na época, demonstrar
“o quanto se pode alcançar através de
programas de colaboração, quando alicerçados nos mais altos princípios e na
firme disposição de atingir os objetivos
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Figura 2. Mapa de solo da UFPB/CCA (Henriques, 2012). Fonte: Os autores.

visados”.
O levantamento dos recursos relativos a solos do Nordeste visou contribuir
com a confecção da Carta de Solos do
Brasil (que só foi publicada em 2003 pelo
IBGE), sendo tomado em regime intermediário entre Levantamento Exploratório e
de Reconhecimento, que traria a ciência
das várias classes de solos existentes no
país, suas magnitudes e distribuições geográficas, proporcionando bases para estudos mais detalhados e planejamentos de
trabalhos nas regiões de interesse. Com o
trabalho, foi evidenciado, na Paraíba, suas
cinco regiões geográficas: Litoral, Agreste
Acatingado, Brejos Serranos, Borborema e
Sertão; bem como dispôs informações sobre a hidrografia local, destacando as quatro principais bacias do estado: Bacia do rio
Piranhas, Bacia do Paraíba, Bacia do Curimataú e Bacia do Mamanguape. Outro ponto relevante do trabalho foi a contribuição
com o Mapa Geológico do Brasil, dando ênfase a área de Pré-Cambriano que ocupa a
maior parte do Estado, inferindo as rochas
mais abundantes presentes e sua distribuição geomorfológica Mapa exploratório de
solos da Paraíba (PARAÍBA, 1978). Fonte:
Os autores no relevo local, importantes por
serem elas o material originário dos solos.
No levantamento também foram detalhadas questões bioclimáticas, utilizando-se da classificação climática de Köppen e
de Gaussen, descrevendo e relacionando
os solos aos climas encontrados, além da
descrição vegetativa, correlacionando os
fatores clima, vegetação e solo. Foram coletados e descritos 81 perfis representativos das unidades mapeadas, perfazendo
242 amostras de horizontes, 118 amostras
compostas para determinação de fertilidade, além de 110 amostras de rochas, procedendo-se às respectivas caracterizações
analíticas em laboratório. A delimitação dos
solos foi esboçada no campo e concluída
em escritório num mapa básico planialtimétrico, sendo finalizado com um detalhamento em escala de 1:500.000.

No município de Areia, situado no
brejo paraibano, no campus da Universidade Federal da Paraíba, especializado nas ciências agrárias, foi publicado
em 1974 o primeiro estudo em nível ultradetalhado de solos com avaliação de
zoneamento por aptidões agrícolas, enquanto trabalho de pesquisa realizado
por Rocha Filho (1974), dava subsídios
para inúmeros estudos e pesquisas às
instituições. Realizando uma descrição
geral da área, foi destacado localização,
extensão, relevo, cobertura vegetal, descrição de usos na área, clima, geologia e
caracterização dos solos presentes nos
limites da propriedade. O levantamento
foi realizado na escala de 1:2.000 e publicado em 1:6.000, adotando normas da
Embrapa, a partir da abertura, descrição
e coleta de 17 perfis, avaliando os principais fatores de limitação para o uso agrícola, sendo eles deficiência de fertilidade
natural e de água, ou excesso de água,
susceptibilidade à erosão e impedimento à mecanização. Assim, foi realizado
uma interpretação do potencial dos solos quanto a indicações aproximadas de
suas aptidões agrícolas, bem como para
as limitações para sua utilização. A atualização da legenda do mapa de solos
da propriedade foi efetivada por Campos
e Queiroz (2006), seguindo os mesmos
critérios adotados para a atualização do
mapa estadual de acordo com a Embrapa (1999).
Em 1977, a Fundação de Apoio à
Pesquisa e à Extensão-FUNAPE, da Universidade Federal da Paraíba e a ELC-electroconsult do Brasil Ltda., firmaram
contrato de serviços técnicos-especializados visando a elaboração de estudos
sobre o Zoneamento Agropecuário do
Estado da Paraíba, o qual serviu como
instrumento básico para o planejamento agropecuário do Estado. Os serviços
previstos tinham como objetivo a elaboração de cartas de zoneamento pedoclimático, visando dar uma visão global do
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vidade e extrapolar resultados para áreas semelhantes.
No ano de 2015, o Tribunal de Contas da União firmou o Acórdão TC n°
1942/2015, que determina, dentre outras
providências, a inclusão, no próximo Plano Plurianual (PPA), de um programa nacional de levantamentos e interpretação
de solos, bem como recomenda ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e à Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) que
estabeleçam mecanismos colaborativos
e permanentes para organização, sistematização e operacionalidade de dados
provenientes de levantamentos de solos
do Brasil. Para isso foi determinado a
constituição de um grupo de trabalho formado por pesquisadores de várias unidades da Embrapa, do IBGE, da SBCS, da
CPRM, da UFRRJ, da UFPI, da UDESC,
da UFLA e do Ministério da Agricultura,
tendo sido culminado na criação do Programa Nacional de Solos do Brasil (PronaSolos), que deverá fornecer, num prazo de 30 anos, informações adequadas
para orientação do uso da terra em todo
o Brasil (Polidoro et al., 2016).
Em novembro de 2016, foi assinado na Paraíba o Termo de Cooperação
Técnica para realização do projeto "Zoneamento do Potencial Pedoclimático
para Culturas Agrícolas na Área de Influência do Canal das Vertentes Litorâneas da Paraíba", abrangendo 5.138 km² e
compreendendo 33 municípios da Zona
da Mata e Agreste paraibanos. A finalidade do projeto é otimizar o aproveitamento dos recursos hídricos disponíveis
do eixo Leste da transposição das águas
do rio São Francisco no trecho do Canal
Acauã-Araçagi, a maior obra hídrica já
realizada no Estado, visando também a
exploração agropecuária irrigada numa
área de até 15.700 hectares de terras.
Será executado o levantamento de solos
em nível de reconhecimento em escala
de 1:50.000, também elaborando ma-

pas de aptidão climática (em três cenários:
anos secos, anos regulares e anos chuvosos) para culturas de milho, sorgo, abacaxi
e cana-de-açúcar. Também serão feitos
mapas de potencial de terras para irrigação, mapas de uso e cobertura atual das
terras, organização e disponibilização das
informações geradas pelo zoneamento em
um visualizador de zoneamentos (ViZon). A
proposta, que envolve ações de pesquisa
e transferência de tecnologia, está sendo
desenvolvida pela Embrapa Solos e o Governo da Paraíba, por meio da SEDAP e
instituições parceiras, a Fundação Parque
Tecnológico da Paraíba, a Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba
(EMEPA) e do Rio Grande do Norte (EMPARN).
Em 2017, a Diretoria-Executiva da
Embrapa instituiu um projeto especial que
delineou as principais diretrizes e estratégias de ação para a implementação do PronaSolos, o maior programa de investigação
do solo já registrado no mundo, e em junho
deste ano foi oficializado com a assinatura
do decreto presidencial nº 9.414.O objetivo do PronaSolos é realizar levantamentos
de solos em escala de semidetalhe (escalas de 1:50.000 e 1:25.000), com suas respectivas interpretações e características. O
projeto teve suas atividades iniciadas em
outubro de 2018, no estado do Paraná, e
deve se estender aos poucos nos demais
estados, com a inclusão de levantamentos
de vegetação, ambientes de rios e nascentes, auxiliando no planejamento rural com
um olhar em sistemas de preservação,
contendo informações de Áreas de Preservação Permanente (rios e nascentes) sob
o ponto de vista de sua efetividade, bem
como de flora adaptada aos diferentes tipos de solos, sobretudo ao regime hídrico
do solo.
As Figura 1 e 2 apresentam o mapa
exploratório de solos da Paraíba e da área
experimental da UFPB/CCA, respectivamente.
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potencial do meio físico para 18 culturas de
impacto na região que foram selecionadas,
bem como definiu indicações para a promoção do desenvolvimento agropecuário,
com fins de subsídio aos programas de desenvolvimento e implantação de agricultura
e pecuária em bases técnicas e racionais.
Nesta execução, foram selecionadas áreas de 70 localidades em períodos iguais
ou superiores a 20 anos de observações,
dentre diferentes fontes, avaliando condições climáticas e edáficas necessárias ao
desenvolvimento das atividades selecionadas, histórico de uso das terras, condições
socioeconômicas das populações, infraestruturas, além das propriedades e tenência
da terra e de mercado.
O zoneamento realizado pôde fornecer subsídios aos setores de Extensão
Agrícola, da Pesquisa Agropecuária e em
Diretrizes Governamentais, desenvolvendo questões de logística e eficiência dos
investimentos governamentais. Em 1978
foi concluído e publicado o produto final do
Zoneamento Pedoclimático do Estado da
Paraíba, junto de uma carta de solos, num
detalhamento em escala de 1:200.000,
fundamentado em descrições de 132 perfis de solos, já avançando em questões de
precisão e atualização de nomenclaturas,
conforme alterações em critérios internacionais tomados no tempo.
Henriques (2012), através de sua dissertação de mestrado (Programa de Pós-Graduação em Manejo de Solo e Água)
atualizou o trabalho de Rocha Filho (1974)
e como resultado desse trabalho, foi elaborado o mapa ultradetalhado da área na
escala de 1:7.000, avaliando diversas propriedades dos solos, identificando, mapeando e caracterizando as unidades existentes na área. Foram descritos, coletados e
analisados 18 perfis de solos, atualizando o
mapeamento antigo existente, dando subsídios para planejamento e execução de
experimentos, entre atividades de análise
ambiental e planejamento agrícola, podendo relacionar classes de solo com produti-
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Figura 1. Mapa de solos do município de Camaragibe na escala 1:25.000 visando apoiar estudos de riscos geotécnicos na Região Metropolitana do Recife (Fonte: O autor).

I

nicialmente, gostaria de contextualizar como surgiu o Programa Nacional
de Solos (PronaSolos) para depois
entrar nas perspectivas e desafios
deste Programa no Estado de Pernambuco.
O esperado era que o PronaSolos tivesse sua
origem por iniciativa de uma Instituição ligada
ao tema, mas por incrível que possa parecer,
surgiu em função de uma determinação do
Tribunal de Contas da União (TCU) que tomou a iniciativa de realizar uma auditoria operacional com o objetivo de avaliar aspectos
sobre a governança de solos não urbanos no
Brasil. Em função dessa iniciativa, dá para se
inferir que o TCU notou a falta de zelo com as
informações de solos do País. Verificou que
as informações disponíveis estavam, e ainda
continuam, desorganizadas e com acesso difícil. Também constatou a necessidade de se
avançar na geração de informações mais pre46 BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018

cisas para se conceber melhores planos de
uso, manejo e conservação do solo e da água
no território nacional.
Depois que o TCU fez suas recomendações e determinações, o Ministério da Agricultura, por meio da Embrapa Solos e Instituições
parceiras, rapidamente cuidou de elaborar
um projeto visando retomar as atividades
sistemáticas de levantamentos de solos em
âmbito nacional. Cabe salientar que essas
atividades eram exercidas no passado,sobretudo, por meio do então Serviço Nacional de
Levantamento e Conservação de Solos (SNLCS) da Embrapa, extinto no ano de 1993,
bem como por meio do Projeto Radambrasil,
extinto na década anterior, no ano de 1985.
Sendo assim, depois de várias décadas
perdidas no tocante aos estudos sistemáticos
de solos no país, finalmente surge uma luz no
fim do túnel. No dia 19 de junho de 2018, por

meio do decreto nº 9.414, foi instituído oficialmente o Programa Nacional de Levantamento e Interpretação de Solos do Brasil
– o PronaSolos – que será executado sob
a coordenação do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, com o apoio da
Embrapa.
Cabe destacar que o PronaSolos foi
concebido para executar levantamento de
solos e suas interpretações, em escalas de
1:100.000 ou mais detalhadas, com ações
e metas de curto (de 0 a 4 anos), médio (de
4 a 10 anos) e longo prazos (de 10 a 30
anos). Entretanto, o atingimento dessas metas depende da disponibilidade de recursos
humanos treinados, de recursos financeiros
e da infraestrutura física e laboratorial compatível com as demandas do Programa.

No tocante às perspectivas e desafios do PronaSolos para o estado de
Pernambuco cabe salientar que este foi
o primeiro estado da federação que contou com um mapeamento de solos completo, na escala de 1:100.000, cobrindo
toda sua superfície, com cerca de 98.076
km2. Com base neste estudo foi possível
realizar o Zoneamento Agroecológico de
Pernambuco, conhecido como ZAPE, o
primeiro zoneamento agroecológico da
federação em escala estadual, completo.
Face à disponibilidade de estudos
de solo e de um zoneamento agroecológico completo na escala 1:100.000, os
novos desafios para o estado são os seguintes: (1) renovar a equipe de pedologia da Embrapa Solos UEP Recife, atuBOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018
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rios do estado visando apoiar o desenvolvimento da agricultura irrigada familiar;
e áreas do núcleo de desertificação de
Cabrobó (Figura 4) visando apoiar pesquisas diversas voltadas para o manejo e
recuperação de áreas degradadas.
Portanto, o estado de Pernambuco,
mesmo diante de todas as dificuldades
vigentes nos dias atuais, tem uma situação relativamente confortável em termos
de disponibilidade de estudos de levantamentos de solos no contexto regional e
nacional. Os principais desafios giram em
torno de se manter uma boa equipe técnica de pedólogos para atender demandas
do estado e mesmo da região nordeste
do Brasil, assim como a garantia de recursos financeiros e de infraestrutura física de trabalho à altura das demandas do
PronaSolos.

Figura 2. Região produtora de banana e uva na Zona da Mata Norte de Pernambuco (Fonte: O autor).
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almente com quatro membros experientes
e dois recém-contratados, porém com parte
dos seus membros mais experientes já pleiteando aposentadoria; (2) executar levantamentos de solos e suas interpretações em
escalas de 1:50.000 a 1:25.000 ou maiores,
conforme demandas do estado; e (3) equacionar o suprimento de recursos financeiros
e de infraestrutura física e laboratorial para
atender às demandas do Programa.
Entre as áreas que estão demandando
levantamentos de solos, em escala 1:25.000
ou maior, visando apoiar questões específicas elencadas pelo estado, destacam-se as
seguintes: região metropolitana de Recife,
visando apoiar estudos de risco geotécnico
(Figura 1); parte da Zona da Mata Norte visando apoiar a região produtora de banana e uva (Figura 2); margens dos canais de
transposição do rio São Francisco visando
o desenvolvimento de agricultura irrigada
(Figura 3); áreas aluvionares nos principais

Figura 3 (acima). Canal de transposição de águas do São Francisco na região de Custódia (PE)
(Fonte: O autor).

Figura 4 (abaixo). Vista do núcleo de desertificação de Cabrobó no município de Itacuruba (PE)
(Fonte: O autor).
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O

Breve histórico do PronaSolos
s solos localizam-se na porção superior da crosta terrestre, sendo uma fina camada, com espessura de
centímetros ou poucos metros. Desenvolve
funções básicas e fundamentais que dão
sustentação a vida no planeta, atuando nos
ciclos biogeoquímicos. Está diretamente relacionado a várias atividades humanas, sendo fundamental para a agricultura, produção
de água, a expansão urbana, as vias de
transporte terrestres, o manejo de resíduos
sólidos, entre outras atividades importantes
para a sociedade.
Os solos são formados por materiais
50 BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018

minerais e orgânicos, pois resultam da
ação do clima e dos organismos vivos,
sobre as rochas e sedimentos na superfície da crosta terrestre, sob determinada
condição do relevo ao longo do tempo. A
formação dos solos, isto é, a transformação de rochas em solos, é um processo
lento que se dá ao longo de séculos e
milênios. Portanto o manejo racional, visando a conservação dos solos para as
gerações futuras e a sustentabilidade dos
sistemas produtivos deles dependentes
é de primordial importância. A humanidade precisa minimizar os processos de
degradação dos solos, como a erosão e
a contaminação por materiais tóxicos ou

patogênicos.
Pode-se afirmar com segurança que
temos pouco conhecimento dos solos do
estado do Piauí, somente no século passado, até a década de 1980, foram realizados levantamentos sistemáticos de
solos, em escalas generalizadas, no caso
1:1.000.000, com objetivos de se conhecer de maneira preliminar esse importante recurso natural (levantamentos em nível exploratório-reconhecimento). Raros
são os trabalhos no território piauiense
em escalas maiores que 1:100.000, que
são adequados ao planejamento agro-ambiental. Fazendo um paralelo, os Estados Unidos têm quase a totalidade do
seu território mapeado em escalas maiores ou iguais a 1:40.000.
O Tribunal de Contas da União –
TCU, em 2015, elaborou o Acórdão TCU:
Auditoria Operacional sobre Governança de Solos em Áreas não Urbanas
(no 1942/2015), cuja principal conclusão
foi:
“A definição institucional das prioridades do Estado Brasileiro para a regulação da ocupação do solo e para a
promoção da sustentabilidade dos recursos do solo e da água é fundamental para o sucesso das políticas públicas envolvidas.”
O documento citado acima informa
que não existem dados e informações sobre os solos do Brasil em níveis e escalas adequadas à tomada de decisão; que
o atual nível de conhecimento sobre os
solos não é suficiente para que o Planejamento do Uso da Terra e das atividades agropecuárias e florestais, bem como
das ações de conservação e recuperação
do solo e da água, seja feito em nível de
microbacias hidrográficas, conforme estabelece a Legislação atual; além da dificuldade de acesso aos dados e informações existentes por parte dos tomadores
de decisão, visto que não há um sistema
único de dados e informações de solos
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no país, que permita aos usuários sua interpretação para gerar novas informações.
O Acórdão ainda recomendou:
“9.4. Recomendar, com fulcro no art. 43,
inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado
com art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União,
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e à Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária que estabeleçam
mecanismos colaborativos e permanentes para a organização, sistematização e
operacionalidade de dados decorrentes
de levantamento de solos do Brasil realizados pelas diversas instituições públicas de ensino, pesquisa e extensão e
outros órgãos nas diferentes esferas (federal, estadual e municipal), em um sistema de informação de acesso público,
com facilidade de interpretação, extração e exportação de dados para outros
sistemas, conforme item 2.2 da Deliberação Embrapa nº 10, de 28 de fevereiro de 2011, a exemplo do National Soil
Information System do Departamento de
Agricultura dos EUA (parágrafos 85-98)”.
Em resposta ao Acórdão, a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), por meio de sua unidade descentralizada Embrapa Solos, articulou e reuniu
um grupo de trabalho com representantes
de várias instituições brasileiras para integrar uma equipe responsável pela elaboração do Programa Nacional de Solos do
Brasil (PronaSolos). Que tem como objetivos principais: “a retomada da realização dos levantamentos pedológicos em
caráter multiescalar e respectivas interpretações, de forma contínua, seguindo
programação estabelecida em função
de necessidades identificadas por um
consórcio nacional multi-institucional e
compatibilizada com as demandas oriundas das políticas dos governos federal e
estaduais para o setor, bem como estabelecer uma base de dados integrada,
na qual as informações de solos proveBOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018
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O PronaSolos no Piauí
Na elaboração do programa, profissionais da Embrapa Meio Norte e da UFPI
sugeriram áreas prioritárias para levantamentos pedológicos, no estado do Piauí.
Foi identificada a demanda constante no
52 BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2018

Tabela 1, com adequações por membros
de outras instituições em reunião da equipe que elaborou as bases do PronaSolos
no Rio de Janeiro. No curto prazo (0-4
anos) foi indicada uma área de 74.900
km2 para a realização de levantamentos
de solos, sendo a maior parte na escala
1:100.000, 9.400km2 na escala 1:50.000,
e somente nos perímetros irrigados na
escala 1:25.000. No médio prazo (5-10
anos) uma área de 6.260 km2, na escala
1:50.000. E no longo prazo, ao final de 30
anos, ter a totalidade do estado (251.529
km2) na escala 1:100.000.
Os levantamentos a curto prazo,
na escala 1:50.000, são praticamente todos em nível de semidetalhe. Pois esse
nível de detalhe objetiva o planejamento
e a implantação de projetos agrícolas e
de engenharia civil. Escala 1:100.000 reconhecimento de alta ou média intensidade. E na escala 1:25.000 nível detalhado.
O custo total orçado para os 30 anos
de PronaSolos no Piauí é estimado em
R$ 87,2 milhões, com estimativa de R$
21,7 milhões nos primeiros 10 anos de
programa, levando-se em consideração
somente o custo com o levantamento pedológico. Os custos são maiores quando
se quantifica recursos humanos, infraestrutura, treinamentos, entre outros. Sendo
a maior parte dos recursos provenientes
do PPA (Plano Plurianual), mas também
deverão ser buscadas outras fontes de financiamento privadas.
Diante do exposto, os desafios para
a execução do PronaSolos no Piauí não
são poucos. Pois envolve uma área extensa para ser mapeada e ainda pedólogos já experientes, capacidade de treinamento de novos pedólogos, laboratórios
de cartografia, geoprocessamento, análises de solos, infraestrutura predial e de
transporte, outros profissionais de apoio,
envolvidos com trabalhos de escritórios,
campo, laboratórios, transferência de tecnologia/comunicação e serviços administrativos.

Para os dez anos iniciais, a área prevista a ser mapeada na escala 1:100.000,
corresponde aproximadamente a 25 folhas cartográficas. Na escala 1:50.000,
aproximadamente a 21 folhas cartográficas. E na escala 1:25.000 são apenas
2,5 folhas. Portanto o volume de trabalho
é muito grande, necessitando de várias
equipes treinadas, com pessoal compro-

REGIÃO OU ÁREA DE ESTUDO
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nientes de trabalhos anteriores e as que
vierem a ser produzidas estejam organizadas e sistematizadas para consulta do
público em geral” (Polidoro et al., 2016).
O marco inicial do PronaSolos é o dia 5
de dezembro de 2017, pois dezenas de instituições brasileiras assinaram um protocolo
de intenções visando a execução do programa. Em 19 de junho de 2018 o PronaSolos
foi instituído pelo Presidente da República,
Michel Temer, via Decreto 9414/18, que tem
como objetivos:
“Art. 2º O PronaSolos tem os seguintes
objetivos:
I - definir as áreas prioritárias e a agenda
de trabalho para a execução dos levantamentos de solos em escalas geográficas
iguais a 1:100.000 ou mais detalhadas;
II - executar os levantamentos de solos e
as suas interpretações;
III - estruturar e operacionalizar o sistema nacional de informação sobre solos,
de acesso público;
IV - organizar os dados obtidos nos levantamentos de solos no sistema de que
trata o inciso III; e
V - implementar as inovações em levantamento de solos e temas correlatos.
Parágrafo único. A execução dos objetivos do PronaSolos ocorrerá de forma cooperada entre os órgãos e as entidades
federais, estaduais, distritais e municipais, a sociedade civil e o setor privado.”
PronaSolos tem como meta fazer
o mapeamento de solos do Brasil em 30
anos, com uma estimativa de custos na ordem de R$ 3 bilhões de reais, orçamento de
R$ 740 milhões para os próximos 10 anos,
e expectativas de ganhos para o país da ordem de R$ 185,00 reais, para cada R$ 1,00
investido (Embrapa, 2017).

Tabela 1. Definição de áreas prioritárias e escalas de mapeamento de solos no âmbito do
PronaSolos no estado do Piauí.

ESCALA

ÁREA (km²)

LEVANTAMENTO DE CURTO PRAZO (0-4 ANOS)
Matopiba (área inserida no Estado)

74.900

1:100.000

Região da Baixada Litorânea

2.200

1:50.000

Área de Degradação Ambiental de Gilbués

7.200

1:50.000

Áreas dos Perímetros Irrigados do Estado

450

1:25.000

LEVANTAMENTO DE MÉDIO PRAZO (5-10 ANOS)
Parque Nacional da Serra da Capivara

900

1:50.000

Parque Nacional das Sete Cidades

60

1:50.000

5.300

1:50.000

Parque Nacional da Serra das Confusões

LEVANTAMENTO DE LONGO PRAZO (11-30 ANOS)
Estado do Piauí

251.529

1:100.000
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metido e sob uma coordenação eficiente.
Para um trabalho de qualidade, as equipes
devem seguir protocolos bem definidos,
buscando homogeneidade, dentro de padrões aceitos. Para ter sucesso, todas essas questões e outras foram contempladas
no documento norteador do PronaSolos.
Cabe a seguinte reflexão: Os recursos humanos seriam treinados por quem?
Atualmente no Piauí se tem uma equipe de
pedólogos com experiência de treinamento
que envolva métodos de mapeamento tradicionais e digitais? Infraestrutura para os
treinamentos com laboratórios didáticos,
pessoal de apoio, veículos? E em cartografia digital, geoprocessamento, técnicos
de laboratório, técnicos de campo, transferência de tecnologia e comunicação em
pedologia? Parece que não. Portanto os
docentes para formação dos novos pedólogos e demais profissionais envolvidos também deverão ser treinados, claro de forma
diferente. Deverá ter uma articulação muito
forte regionalmente e nacionalmente, para
manter um padrão uniforme. Sem nos esquecermos da eficiente aplicação desses
produtos. Pois de nada serviria produzir todos esses mapas e não os aplicar para o
desenvolvimento da sociedade brasileira.
E sobre a estrutura sede para um trabalho desse porte? As instituições de ensino e pesquisa no Piauí atualmente dispõem
de espaço físico vago e de fácil adaptação?
Teriam que ser construídas novas edificações ou alugadas? Estrutura essa que
envolve laboratórios, soloteca, estacionamento, oficina, área administrativa, área de
transferência de tecnologia e comunicação.
Portanto os desafios para o sucesso do
PronaSolos no estado do Piauí são muitos,
mas podem ser superados se for do interesse e vontade daqueles envolvidos com a
ciência do solo aplicada ao desenvolvimento da sociedade. Devemos trabalhar arduamente para que a busca por conhecimento
sobre os solos saia do papel e se torne realidade. O primeiro passo já foi dado.
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Histórico

m 2015 por meio de um levantamento feito pelo Tribunal de Contas da União
(TCU), foi constatada uma
série de problemas com as informações
sobre solos no Brasil. O conhecimento
atual não apresenta uma escala com bom
detalhamento das classes de solos, há
dificuldade no acesso aos poucos dados
disponíveis, inconsistências nas informações oficiais de ocupação do território,
sobreposição e lacunas de atuação governamental, complexidade e dispersão da
legislação brasileira sobre o assunto (Notícias Agrícolas, 2018).
O primeiro levantamento de solos do

estado de Sergipe foi apresentado em 1975,
com a publicação do Levantamento Exploratório e de Reconhecimento de Solos do Estado de Sergipe. O foco deste levantamento foi
de caráter generalizado, onde foi apresentada uma visão global dos solos do estado, e
sua distribuição geográfica apresentada em
um mapeamento generalizado. O levantamento foi executado em nível intermediário
entre exploratório e de reconhecimento, em
escalas que variaram entre 1:400.000 até
1:80.000. Foram descritos e coletados 88
perfis representativos dos solos de Sergipe,
sendo complementados com mais cinco perfis extras, totalizando 93 unidades de mapeamento.
Em 1999 foi apresentado o Levanta-
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desde 1966 existe uma legislação sobre
solo e água e o território daquele país é
todo mapeado em escalas que chegam
a 1:15.000. No Brasil, há apenas 25 km2
em todo o seu território com detalhamento
similar. O PronaSolos surge como um importante passo para superar essa lacuna
(Notícias Agrícolas, 2018).
A carência de informações detalhadas sobre os solos brasileiros é, portanto,
um sério problema para o desenvolvimento ambiental, social, econômico e agrícola. Ao tomar ciência dessa situação, em
2015, o TCU determinou que fosse elaborado um plano de ação para a criação
de um programa nacional de solos. Para
isto, foi constituído um grupo de trabalho
formado por pesquisadores de várias unidades da Embrapa, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da
Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
(SBCS), da Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais (CPRM), da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
UFRRJ, da Universidade Federal do Piauí
(UFPI), da Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC), da Universidade
Federal de Lavras (UFLA) e do Ministério
da Agricultura, que formularam um documento que serviu de base para a criação
do PronaSolos, que deverá fornecer, num
prazo de 30 anos, informações adequadas
para orientação do uso da terra em todo o
Brasil (Notícias Agrícolas, 2018).
Em 2017, a Diretoria-Executiva da
Embrapa instituiu um projeto especial que
delineou as principais diretrizes e estratégias de ação para a implementação do
PronaSolos. No dia 19 de junho de 2018, o
maior programa de investigação de solos
do Brasil foi oficializado com a assinatura
do decreto presidencial n0 9.414 (Notícias
Agrícolas, 2018).
Conjuntura Atual
Segundo a Embrapa (2018) estima-se que serão necessários recursos da or-
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mento de Reconhecimento de Média Intensidade dos Solos da Região dos Tabuleiros
Costeiros e da Baixada Litorânea do Estado
de Sergipe, com o objetivo de mapear solos e
gerar informações básicas para o projeto de
caracterização e zoneamento dos recursos
naturais e socioeconômicos destas regiões.
Com este levantamento foram apresentados
mapas de solos na escala 1:100.000, bem
como informações sobre o meio ambiente,
descrição, caracterização e classificação
dos solos das regiões estudadas.
Em 2014, a Embrapa publicou um
DVD com o título “Base de Dados para o
Estado de Sergipe: Referenciais de Solos
para o Desenvolvimento”. Esta publicação
trata de levantamentos pedológicos na escala de 1:400.000 no âmbito estadual e de
1:100.000 para a região litorânea, aptidão
agrícola das terras na escala de 1:400.000,
e informações de fertilidade dos solos que
contemplam, diagnósticos regionais e municipais e a distribuição espacial de componentes de análises de solo, e cartas planialtimétricas, originalmente impressas em
escala 1:100.000.
Atualmente, a Embrapa Solos publicou a quarta edição do Sistema Brasileiro de
Classificação de Solo, o que indica uma necessidade de atualização do mapeamento
de solos de todo o território nacional, inclusive do estado de Sergipe. Diversos avanços
na área de pedologia e novas tecnologias
de posicionamento geográficas surgiram, e
as diversas ações de políticas públicas necessitam destas informações para melhor
planejamento das ações que vão desde a
proteção ambiental até a ocupação rural e
urbana da população, e a realização das diversas atividades econômicas.
Visando melhorar as informações de
uso e ocupação de solos no país, o TCU firmou parceira envolvendo vários ministérios,
e designou a Embrapa como um dos principais responsáveis por esse levantamento,
o chamado de Programa Nacional de Solos
do Brasil - PronaSolos. Nos Estados Unidos,

gó, que terá 165 km2 na escala de 1:25.000,
tendo como impactos potenciais o aumento
da área de perímetro irrigado para produção
agrícola. Também terá mapeamento de solos de áreas adjacentes a Barragem do Rio
Vaza Barris com uma área mapeada de 5
km2 na escala de 1:10.000, tendo como critério de seleção o aproveitamento e o manejo de recursos hídricos, no sentido de gerar
serviços ecossistêmicos como oferta hídrica
regularizada e preservação de fragmentos
florestais e o aumento da produção agrícola.
Em virtude da sua importância hidrológica, os solos da Bacia Hidrográfica do Rio
São Francisco no estado de Sergipe serão
mapeados em uma escala de 1:100.000, totalizando uma área mapeada de 7.600 km2.
Essa área será mapeada pelo PronaSolos
em função do Rio São Francisco atender
as demandas hídricas na região Nordeste,
em especial a capital Aracaju e sua região
metropolitana. Pretende-se com este mapeamento aumentar a oferta de serviços ecossistêmicos na melhoria da qualidade e quantidade de água e seus múltiplos usos como
irrigação e abastecimento público.
A APA Sul (Área de Proteção Ambiental do Litoral Sul de Sergipe) está inserida
no Bioma Mata Atlântica e constitui um dos
maiores remanescentes de Mata Atlântica
em Sergipe. Nesta região serão mapeados
pelo PronaSolos 700 km2 utilizando uma
escala de 1:50.000, e o critério de seleção
foi pela importância ecológica e o potencial
turístico desta região. Pretende-se com o
mapeamento de solos em escalas mais detalhadas, induzir ao manejo e conservação
do solo e da água com vistas a reduzir os
processos erosivos na área agrícolas.
Outra Área de Proteção Ambiental a ter
um mapeamento de solos pelo PronaSolos
será a APA Norte (Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte de Sergipe). É uma
área de grande importância ecológica por
Perspectivas
No estado de Sergipe algumas áre- apresentar formações vegetais de Restinga
as foram priorizadas para serem mapea- e Mata Atlântica aliado a grande visitação tudas no PronaSolos como o Canal de Xin- rística, daí ter sido também priorizada para
dem de R$ 4 bilhões em 30 anos para que
sejam alcançados os objetivos do PronaSolos, com financiamento do poder público e da iniciativa privada. O retorno para
a sociedade pode chegar a R$ 185 para
cada real investido no Programa. Ainda
de acordo com Embrapa (2018) os dados
gerados pelo PronaSolos irão subsidiar
políticas públicas no meio rural e nas cidades, em nível nacional, estadual e municipal, trazendo inúmeros benefícios à
sociedade
O estado de Sergipe apresenta dois
principais Biomas, a Mata Atlântica e a
Caatinga ambos com alto grau de fragmentação florestal e desmatamento. O
estado apresenta somente 8% da faixa de
Mata Atlântica original, que de acordo com
alguns estudos, são áreas que permanecem sob constante pressão antrópica,
principalmente no que diz respeito a conversão de remanescentes florestais para
pastagens e áreas agrícolas (FERREIRA et al., 2011). Fernandes et al. (2015)
observaram em 21 anos um aumento de
mais de 26% do desmatamento da área
de Caatinga em Sergipe, sendo a vegetação da Caatinga convertida em áreas de
pastagens.
Neste contexto, o PronaSolos em
Sergipe pode subsidiar o planejamento
do uso da terra no sentido de definir quais
áreas são prioritárias para manutenção
dos remanescentes florestais e para a
restauração de áreas degradadas. O estado possui um elevado número de assentamentos rurais e agricultura de base
familiar, que não possuem uma definição
da aptidão agrícola, pela carência de um
mapa de solos em uma escala mais detalhada, neste sentido, o PronaSolos pode
equacionar essa problemática.
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ser mapeada. Nesta área o mapeamento de
solos será em uma área de 500 km2 em uma
escala de 1:50.000. Em virtude do grande
desmatamento por conta da especulação
imobiliária, houve um avanço nos processos erosivos nesta região, sendo crucial um
programa de manejo e conservação do solo
e da água, bem como o reflorestamento de
áreas com presença de erosão.
Considerações finais
O mapeamento de solos a ser realizado pelo PronaSolos no estado de Sergipe
permitirá aos órgãos ambientais e agrícolas
um melhor planejamento e realização de políticas públicas, que definam as áreas prioritárias para investimentos agrícolas e atividades voltadas para a conservação do solo e
da natureza. O estado de Sergipe possui importantes bacias hidrográficas que utilizam
água para abastecimento público e irrigação,
neste sentido um mapeamento de solos em
uma escala detalhada fornecerá base para
elaboração de um diagnóstico conservacionista e a aptidão agrícola das terras, e melhorias ambientais das bacias hidrográficas
prioritárias do estado.
O PronaSolos permitirá um melhor planejamento agrícola das áreas irrigadas, reduzindo os riscos a erosão e salinização dos
solos dos diversos perímetros irrigados do
estado de Sergipe. Garantirá maior sustentabilidade nas áreas de pastagens na bacia leiteira do estado, estimulando a ampliação da
produção de forragem e grão, como exemplo
da expansão da cultura do milho. Na área de
fruticultura, o PronaSolos poderá fortalecer a
produção de citros e coco, atividades importante em vários municípios Sergipanos.
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MANEJO DO SOLO E DA ÁGUA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
ATRIBUTOS ESTRUTURAIS E MINERALÓGICOS EM CLASSES DE SOLOS NA CHAPADA DO APODI. Autora: Thais Cristina de Souza Lopes. Orientadora: Jeane Cruz Portela. Data: 07/2018.

CARACTERIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E APTIDÃO AGRÍCOLA DE SOLOS EM PROJETO DE ASSENTAMENTO NA CHAPADA DO APODI, RN. Autora: Joseane Dunga da
Costa. Orientadora: Jeane Cruz Portela. Data: 08/2018.

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

ATRIBUTOS QUÍMICOS E FÍSICOS DO SOLO DA PLANÍCIE HIPERSALINA DO ESTUÁRIO DO RIO APODI – MOSSORÓ. Autor: LUCAS RAMOS DA COSTA. Orientador:
Marcelo Tavares Gurgel. Data: 08/2018.
LEVANTAMENTO DE SOLOS E CLASSIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE USO DAS
TERRAS NO PROJETO DE ASSENTAMENTO MOACIR LUCENA, APODI-RN. Autora:
Pollyana Mona Soares Dias. Orientadora: Jeane Cruz Portela. Data: 11/2018.
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PROCESSOS DE DECOMPOSIÇÃO DE RESÍDUOS VEGETAIS EM AMBIENTE SEMIÁRIDO. Autor: Douglas Monteiro Cavalcante. Orientador: José Ramon Barros Cantalice.
Co-orientador: Newton Pereira Stamford. Data: 08/2018.
GEOQUÍMICA DE ELEMENTOS TERRAS RARAS EM SOLOS DA BACIA CABO, NORDESTE DO BRASIL. Autora: Stephany Alves Brilhante . Orientador: Valdomiro Severino
de Souza Júnior. Co-orientador: Clístenes Williams Araújo do Nascimento. Data: 08/2018.
NANOPARTÍCULAS DE ZnO E DE CuO: EFEITOS FISIOLÓGICOS EM PLANTAS DE
FEIJÃO-CAUPI (Vigna unguiculata). Autora: Adriana Alves Batista de Souza. Orientador:
Clístenes Williams Araújo do Nascimento. Co-orientador: Edivan Rodrigues de Souza.
Data: 08/2018.
ALTERAÇÕES NOS ATRIBUTOS DE LUVISSOLO SOB IRRIGAÇÃO DO SUBMÉDIO
DO RIO SÃO FRANCISCO, PERNAMBUCO. Autora: Marilya Gabryella Fernanda de
Souza. Orientator: Valdomiro Severino de Souza Júnior. Co-orientador: Giselle Gomes
Monteiro Fracetto. Data: 08/2018.
MÉTODOS DE DIAGNOSE NUTRICIONAL DA CANA-DE-AÇÚCAR FERTIRRIGADA NA
PARAÍBA. Autor: Nathalia Sobral Bezerra. Orientador: Fernando José Freire. Co-orientador: Emídio Cantidio Almeida de Oliveira. Data: 08/2018.
METAIS PESADOS, URÂNIO E TÓRIO EM ROCHAS, SOLOS E PLANTAS DO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO. Autor: Greciele Joelen Ribeiro de Luna Cavalcante. Orientadora: Caroline Miranda Biondi. Co-orientador: Ygor Jacques Bezerra da Silva.
Data: 08/2018.
GÊNESE DE LUVISSOLOS AO LONGO DE UMA CLIMOSSEQUENCIA SOBRE ANFIBOLITO NO SEMIÁRIDO DE PERNAMBUCO. Autora: Vitória Regina Faustino da Silva.
Orienator: Valdomiro Severino de Souza Júnior. Co-orientador: Jean Cheyson Barros dos
Santos. Data: 09/2018.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DO SOLO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA PARAÍBA
AVALIAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EXTRATORES DE K DISPONÍVEL EM SOLOS DA
ZONA ABACAXICULTORA PARAIBANA. Autor: Ernandes Fernandes da Silva. Orientador: Alexandre Paiva da Silva. Data: 08/2018.
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DO SOLO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

EORES E ESTOQUES DE NITROGÊNIO DO SOLO SOB DIFERENTES USOS E MANEJOS NOS BIOMAS CAATINGA E CERRADO. Autora: Liliane da Silva Soares. Orientador: Bruno de Oliveira Dias. Data: 09/2018.
ATRIBUTOS FÍSICOS E QUÍMICOS DE SOLOS E CARACTERIZAÇÃO DE MACROARTRÓPODES EM AGROECOSSISTEMAS NA CHAPADA DO APODI-RN. Autor: Joaquim
Emanuel Fernandes Gondim. Orientador: Djail Santos. Data: 11/2018.
ACÚMULO DE CARBONO E NITROGÊNIO EM LATOSSOLOS SOB ECOSSISTEMA
NATURAL E PASTAGEM. Autor: Daniel Ferreira de Lima Eliziário. Orientador: Bruno de
Oliveira Dias. Data: 11/2018.
AGREGAÇÃO EM LATOSSOLO AMARELO SUBMETIDO À ADUBAÇÃO NITROGENADA E POTÁSSICA. Autor: Danillo Dutra Tavares. Orientador: Flávio Pereira de Oliveira.
Data: 11/2018.
REGIME HÍDRICO E TÉRMICO DE NEOSSOLOS DO CARIRI PARAIBANO. Autora:
Safira Yara Azevedo Medeiros da silva. Orientador: Raphael Moreira Beirigo. Data:
11/2018.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
REGENERAÇÃO NATURAL DO COMPONENTE ARBUSTIVO-ARBÓREO E ATRIBUTOS DO SOLO EM ÁREAS COM DIFERENTES ALTITUDES NO SEMIÁRIDO PERNAMBUCANO. Autor: José Edson de Lima Torres. Orientador: Luiz Carlos Marangon.
Co-orientadora: Ana Lícia Patriota Feliciano. Co-orientador: Fernando José Freire. Data:
07/2018.
CICLAGEM DE NUTRIENTES EM FUNÇÃO DA SAZONALIDADE CLIMÁTICA E DO
GRADIENTE DE ALTITUDE EM FLORESTA TROPICAL SECA. Autor: Clarissa Soares
Freire. Orientador: Fernando José Freire. Data: 07/2018.
MUDANÇAS TEMPORAIS NO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA DO NORDESTE DO BRASIL. Autor: Paulo Fernando
Rodrigues Cândido. Orientadora: Lucia de Fátima de Carvalho Chaves. Co-orientador:
Emanuel Araújo Silva. Data: 08/2018.
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ATRIBUTOS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS DE UM LATOSSOLO AMARELO DISTROCOESO SUBMETIDO A USO INTENSIVO DO SOLO. Autora: Raquel Almeida Cardoso
da Hora. Orientador: Francisco Marcus Lima Bezerra. Co-orientador: JOSE FERNANDES
DE MELO FILHO. Data: 07/2018..
INTERAÇÃO PORTA-ENXERTO E COPA DE CAJUEIRO QUANTO A TOLERÂNCIA AO
ALUMÍNIO. Autora: Esraelda Amaral de Araújo. Orientador: Adriana Guirado Artur. Co-orientador: CARLOS ALBERTO KENJI TANIGUCHI. Data: 07/2018.
QUALIDADE DA ÁGUA DE FONTES HÍDRICAS DA SUB-BACIA DO BAIXO JAGUARIBE,
CEARÁ, BRASIL. Autora: Thereza Rhayane Barbosa Cavalcante. Orientador: Fernando
Felipe Ferreyra Hernandez. Co-orientador: David Correia dos Anjos. Data: 07/2018.
VARIABILIDADE ESPACIAL DE ATRIBUTOS DO SOLO EM SISTEMA DE TERRAÇOS EM
REGIÃO SEMIÁRIDA. Autor: Luan Alves Lima. Orientadora: Mirian Cristina Gomes Costa.
Data: 07/2018.

CRESCIMENTO E ACÚMULO DE NUTRIENTES DAS PITAIAS VERMELHA E SABOROSA. Autora: Denise de Castro Lima. Orientador: William Natale. Data: 07/2018.

RELAÇÃO ENTRE CAPACIDADE DE CAMPO E LIMITES DE CONSISTÊNCIA DO SOLO.
Autor: Rodolfo Artur Alves Guedes. Orientador: Raimundo Nonato de Assis Júnior. Data:
08/2018.
UTILIZAÇÃO DE ESPECTRORRADIOMETRIA NA ESTIMATIVA DE METAIS PESADOS
NO SOLO DA JAZIDA DE ITATAIA, SANTA QUITÉRIA-CE. Autor: Acrísio Feitosa de Oliveira Castro Filho. Orientador: Adunias dos Santos Teixeira. Data: 08/2018.
ASSOCIAÇÃO ENTRE A CAPACIDADE DE CAMPO "IN SITU" E O PONTO DE INFLEXÃO
DA CURVA DE RETENÇÃO DE ÁGUA NO SOLO. Autor: Carlos Levi Anastacio dos Santos.
Orientador: Raimundo Nonato de Assis Júnior. Data: 08/2018.
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DO SOLO DA UNIVERSIDADE
FEDERALDO CEARÁ

CONTRIBUIÇÃO DE SILÍCIO E ALUMÍNIO NA GÊNESE DO CARÁTER COESO. Autor:
Nathielly Herculano de Paula. Orientador: Ricardo Espíndola Romero. Data: 10/2018.

ESTIMATIVA DA CAPACIDADE DE CAMPO EM SOLOS POR CRITÉRIOS ESTÁTICOS
E DINÂMICOS. Autor: Márcio Godofredo Rocha Lobato. Orientador: Jaedson Cláudio
Anunciato Mota. Data: 11/2018.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOLOS E QUALIDADE DE ECOSSISTEMAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
PRODUTIVIDADE DE MANDIOCA EM SISTEMA AGROFLORESTAL E USO DE COMPOSTO ORGÂNICO NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE ANGICO VERMELHO. Autor: Iago
Nery Melo. Orientador: Elton da Silva Leite. Co-orientador: Júlio César Azevedo Nóbrega.
Data: 07/2018.
MUDANÇAS EM ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO EM SISTEMAS DE CULTIVO DE BANANEIRA NO BAIXO SUL BAIANO. Autora: Flávia de Jesus Nunes. Orientador: Francisco
Alisson da Silva Xavier. Co-orientadora: Euzelina dos Santos Borges Inácio. Data: 08/2018.
EFEITO DO PREPARO MECÂNICO E DA MANIPUEIRA NA VEGETAÇÃO ESPONTÂNEA
E NOS ATRIBUTOS FÍSICOS E QUÍMICOS DE UM LATOSSOLO AMARELO DISTROCOESO. Autora: Iara Oliveira Fernandes. Orientador: Franceli da Silva. Co-orientador: José
Fernandes de Melo Filho. Data: 08/2018.
ATRIBUTOS FÍSICOS DE SUBSTRATOS À BASE DE BIOCARVÃO E SUA UTILIZAÇÃO
NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE MARACUJAZEIRO-AMARELO. Autora: Geise Bruna da
Mata Camilo. Orientador: Francisco Alisson da Silva Xavier. Co-orientador: Laercio Duarte
Souza. Data: 08/2018.
INCÊNDIOS NO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DIAMANTINA- BA E SEUS IMPACTOS AOS ECOSSISTEMAS. Autor: Suilan Furtado Oliveira. Orientador: Thomas Vincent
Gloaguen. Co-orientador: Everton LuísPoelking. Data: 08/2018.
MAPEAMENTO DO ENRIQUECIMENTO POR METAIS NO SOLO, SANTO AMARO-BA.
Autor: Helio Guedes de Carvalho Júnior. Orientador: Thomas Vincent Gloaguen. Co-orientador: Jorge Antônio Gonzaga Santos. Data: 11/2018.
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