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Convidamos a todo(a)s para a leitura do volume 3, número 1 do ano de 2019 do Bole-
tim Informativo do Núcleo Regional Nordeste da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo 
(NRNE/SBCS). Ao longo dos textos serão disponibilizadas informações sobre a 5ª Reunião 
Nordestina de Ciência do Solo, em Fortaleza, CE, bem como as atividades de pesquisa de-
senvolvidas por pesquisadores de Sergipe visando a geração de índice de sustentabilidade 
na produção de milho verde para o referido Estado. Para conhecer um pouco mais sobre 
as instituições e pessoas que trabalham com Ciência do Solo, o leitor terá oportunidade de 
conhecer um pouco mais sobre o Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias da 
Universidade Federaldo Piauí, Campus de Bom Jesus, e sua relação com a Ciência do Solo; 
o histórico do IPEAL (Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do Leste), que 
depois originou a Embrapa Mandioca e Fruticultura; a trajetória acadêmica da Dra. Leonor 
Costa Maia, profissional com vida dedicada à ciência do solo e; um panorama do estado 
atual das pesquisas em biologia do solo por estado da região Nordeste. O NRNE/SBCS 
agradece o trabalho e contribuições da Dra. Artenisa Cerqueira Rodrigues da Universidade 
Federaldo Piauí, como Editora Temática desta edição e, mais uma vez reforça o convite e o 
desejo de uma boa leitura!

Júlio César Azevedo Nóbrega
(Diretor do NRNE/SBCS)

Henrique Antunes de Souza
(Editor Chefe do Boletim Informativo do NRNE/SBCS)

Luiz Francisco da Silva Souza Filho
(Editor Adjunto do Boletim Informativo do NRNE/SBCS)

Caros  Sócios,
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Realizada em Fortaleza, CE, de 27 
a 30 de maio/2019. Foi um su-
cesso total, mais ainda, conside-

rando a difícil situação do país em termos de 
apoio a eventos.

A comissão organizadora trabalhou ar-
duamente por mais de um ano e sempre, a 
maior preocupação, foi garantir uma progra-
mação científica de alta qualidade. 

Dentro da programação houve duas 
conferências, 10 seminários em diferentes 
áreas da ciência do solo (Biologia e Micro-
biologia do Solo, Ensino em Ciência do Solo, 
Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas, 
Fertilizantes e Corretivos, Física do Solo, 
Gênese, Morfologia e Classificação do Solo, 
Uso, Manejo e Conservação do Solo, Polui-
ção do Solo e Segurança Alimentar e Quími-
ca e Mineralogia do Solo) com 29 palestras, 
apresentação de trabalhos nas modalidades 
de pôsteres e orais, um workshop sobre Par-
cerias Público Privadas para o Financiamento 
de Pesquisas na Região Nordeste, participa-
ção de dois palestrantes internacionais (Ro-
bert Simmons da Universidade de Cranfield 
– Reino Unido e Michel Brossasrd do Instituto 
de Pesquisa para o Desenvolvimento – IRD, 
da França) e participação de dois agricultores 
(Fábio Régis de Albuquerque e João Félix de 
Sousa) como palestrantes.

Para garantir a interação entre o Dr. 
Robert Simmons com os participantes e vice-
-versa, a comissão organizadora não mediu 

esforços e providenciou o serviço de inter-
pretação simultânea (equipamentos e intér-
pretes) para 400 pessoas. 

Houve uma intensa divulgação do 
evento - redes sociais, nas páginas oficiais 
da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo 
e do NRNE/SBCS e da Universidade Fede-
ral do Ceará, também estivemos presentes 
durante o Congresso Mundial de Ciência do 
Solo realizado em Rio de Janeiro em 2018 
promovendo o evento, nos permitindo atingir 
uma meta, que foi a do número de partici-
pantes. 

Como esperado, a maioria dos partici-
pantes foram estudantes de graduação das 
mais diversas entidades (Universidades Fe-
derais, Estaduais, Institutos Federais, etc.), 
em segundo lugar a participação de profis-
sionais e por último, estudantes de Pós Gra-
duação, para um total de 542 participantes 
durante o evento (Figura 1).

Durante a divulgação da 5ª RNCS na 
página oficial do evento (https://sites.google.
com/a/ufc.br/5rncs/trabalhos) foi anunciado 
que os autores dos melhores resumos se-
riam convidados a submeterem os artigos 
na íntegra para publicação especial na Re-
vista Ciência Agronômica – RCA em 2019, 
o que certamente gerou uma grande expec-
tativa por parte dos participantes e elevou a 
qualidade dos trabalhos (Tabela 1).

Foram submetidos 710 resumos, sen-
do 690 aprovados, dos quais 588 foram 

5ª Reunião Nordestina 
de Ciência do Solo

NOTÍCIAS

https://sites.google.com/a/ufc.br/5rncs/trabalhos
https://sites.google.com/a/ufc.br/5rncs/trabalhos
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Figura 1. Relação de 
número de participan-
tes da 5ª RNCS por 
categoria.

apresentados, 528 na modalidade de pôster e 
60 na forma oral. 

Adicionalmente, o NRNE/SBCS criou o 
Prêmio Nordeste “Destaque Acadêmico em 
Ciência do Solo – 1ª. Edição”, sendo solicitado 
pela Diretoria NRNE/SBCS às Coordenações 
de Programas de Pós Graduação da região a 
indicação dos trabalhos (nível de Mestrado e 
Doutorado) para concorrer em cada uma das 
quatro divisões do Núcleo, premiação ocorrida 
também durante o encerramento da 5ª. RNCS:

D1 - SOLO NO ESPAÇO E NO TEMPO: 
onde concorreram trabalhos de Gênese e Mor-
fologia do Solo; Levantamento e Classificação 
do Solo e Pedometria, tendo como vencedo-
res Stephany Alves Brilhante pelo trabalho de 
Tese “Geoquímica de elementos terras raras 
em solos da Bacia Cabo, Nordeste do Brasil” 
defendido no Programa de Pós-Graduação 
em Ciência do Solo da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco sob a orientação do pro-
fessor Dr. Valdomiro Severino de Souza Júnior 
e, Ryshardson Geovane Pereira de Oliveira e 
Silva pelo trabalho de Dissertação “Espectros-
copia de reflectância no mapeamento e mo-
delagem de solos no semiárido” defendido no 
Programa de Pós-Graduação em Ciência do 
Solo da Universidade Federal do Ceará sob a 
orientação do professor Dr. Raul Shiso Toma.

D2 - PROCESSOS E PROPRIEDADES 
DO SOLO: onde concorreram trabalhos de 
Biologia do Solo; Física do Solo; Mineralogia 
do Solo e Química do Solo, tendo como vence-

dores Márcio Godofrêdo Rocha Lobato pelo 
trabalho de Tese “Estimativa da capacidade 
de campo em solos por critérios estáticos e 
dinâmicos” defendido no Programa de Pós-
-Graduação em Ciência do Solo da Univer-
sidade Federal do Ceará sob a orientação 
do professor Dr. Jaedson Cláudio Anuncia-
to Mota e, Felipe Martins do Rêgo Barros, 
pelo trabalho de Dissertação “Diversidade e 
abundância de bactérias totais, amônio-oxi-
dantes e diazotróficos em solos sob siste-
ma silvipastoril com leguminosas arbóreas” 
defendido no Programa de Pós-Graduação 
em Ciência do Solo da Universidade Fede-
ral Rural de Pernambuco sob a orientação 
da professora Dra. Giselle Gomes Monteiro 
Fracetto.

D3 - USO E MANEJO DO SOLO: 
onde concorreram trabalhos de Fertilidade 
do Solo e Nutrição de Plantas; Corretivos e 
Fertilizantes; Manejo e Conservação do Solo 
e da Água; Planejamento do Uso da Terra 
e; Poluição, Remediação do Solo e Recu-
peração de Áreas Degradadas, tendo como 
vencedores Fernando Bruno Vieira da Silva 
pelo trabalho de Tese “Inputs of heavy metal 
sand rare earth elements in soils via phos-
phate fertilizers and correctives” defendido 
no Programa de Pós-graduação em  Ciência 
do Solo da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco sob a orientação do professor 
Dr. Clístenes Williams Araújo do Nascimento 
e, Nathalia Sobral Bezerra pelo trabalho de 
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dissertação “Métodos de diagnose nutricional 
da cana-de-açúcar fertirrigada na Paraíba” de-
fendida no Programa de Pós-Graduação em 
Ciência do Solo da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco sob a orientação do professor 
Dr. Fernando José Freire.

D4 - SOLO, AMBIENTE E SOCIEDADE: 
onde concorreram trabalhos de Educação em 
Solos e Percepção Pública do Solo; Solos e 
Segurança Alimentar e; História, Epistemo-

logia e Sociologia da Ciência do Solo, não 
tendo nenhum indicado nesta ocasião.

Paralelamente e como parte das ho-
menagens, o NRNE/SBCS, conferiu o Prê-
mio Nordeste de Ciência do Solo, 3ª Edição, 
ao Professor Fernando Felipe Ferreyra Her-
nández, da Universidade Federal do Cea-
rá, o qual recebeu medalha e certificado de 
mãos do Diretor do NRNE/SBCS, Dr. Júlio 
César Azevedo Nóbrega.

Título do Trabalho 

Identificação de comunidades desertificadas em 
Irauçuba Centro Norte com scatterplot2D.

Autores

Thiago Costa dos Santos, Adunias 
dos Santos Texeira, Luis Clenio 
Jário Moreira, Raul Shiso Toma

Enxofre elementar inoculado com bactérias oxidan-
tes como alternativa para acidificação de solos com 
pH alcalino.

Maria Iderlane de Freitas, Marllon 
dos Santos Martins, Emmanuella 
Vila Nova, Newton Pereira 
Stanford

Imputação múltipla para preenchimento de banco 
de dados de propriedades físico-hídricas do solo.

Luciana Maria Oliveira, Sueli 
Rodrigues, Herdjania Veras Lima, 
Eduardo Jorge Maklouf Carvalho

Caracterização de solos usando espectroscopia no 
infravermelho próximo e análise de componentes 
principais.

Maria Ivanilda Aguiar, Livia Paulia 
Dias Ribeiro, Aurea Pinto dos 
Ramos, Edson Lopes Cardoso

Atributos eletroquímicos de solos de cerrado com 
diferentes teores de argila e matéria orgânica.

José de Siqueira Barbosa Neto, 
Alex Pinto de Matos, Estefenson 
Marques Morais, Julian Junio de 
Jesus Lacerda

Variação no sinal isotópico de N15 em solos culti-
vados com cana-de-açúcar no semiárido pernam-
bucano.

Evaldo Barbosa de França Júnior, 
Monalisa Barbosa da Costa San-
tos, Raul Vitor de Souza Santos, 
Renato Lemos dos Santos

Potencial fertilizante de leguminosas arbóreas no 
semiárido nordestino: uma abordagem multivariada.

Francisco Ronaldo Alves de Oli-
veira, Henrique Antunes de Souza, 
Carlos Tadeu dos Santos Dias, 
Mírian Cristina Gomes Costa
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Comissão organizadora da 5ª Reunião 
Nordestina de Ciência do Solo:
Coordenadora | Maria Eugenia Ortiz Esco-
bar – UFC
Coordenador adjunto | Julius Blum – UFC
Secretário e Coordenador adjunto de di-
vulgação | Raul Shiso Toma - UFC
Secretária adjunta | Mirian Cristina Gomes 
Costa – UFC
Coordenador de divulgação | Helon Héba-
no de Freitas Sousa - UFC
Tesoureiro | Ricardo Espíndola Romero – 
UFC

Tesoureiro adjunto | Jaedson Cláudio 
Anunciato Mota – UFC
Coordenador Técnico Científico |  William 
Natale – UFC
Coordenador de logística | Francisco de 
Assis Bezerra – Funceme

Em nome de toda a comissão organi-
zadora da 5ª RNCS, agradecemos a todos 
os que contribuíram para a realização e su-
cesso desta edição e lhes convidamos para 
participar e garantir o êxito da 6ª RNCS a ser 
realizada em Recife, PE em 2020.

Tabela 1 (ao lado). Relação dos melhores resumos apresentados na 5ª RNCS.
Figuras 2 a 5 (acima). Fotos da 5ª RNCS.



10  BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JAN-JUN 2019

N
otícias Prodema-UFS determina a 

qualidade da principal 
classe de solo do Tabuleiro 

Costeiro sergipano e 
índices de sustentabilidade 

de explorações de
milho verde

Pesquisadores trabalharam na elaboração de indicadores 
que levam em consideração aspectos ambientais, técnicos 

e econômicos para revelar tecnologias apropriadas à 
exploração sustentável do milho verde

Alceu Pedrotti (UFS); 
Sara Julliane Ribeiro Assunção (UFS); 

Maria Isidória da Silva Gonzaga (UFS); 
Júlio César Azevedo Nóbrega (UFRB)
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têm importância fundamen-
tal na produção de alimen-
tos, quer seja para os seres 

humanos, quer seja para a criação ani-
mal, garantindo soberania alimentar da 
população. Além disso, garante a inser-
ção de cidadãos brasileiros no mercado 
de trabalho, e participação na balança 
comercial. Porém, a demanda crescente 
por alimentos, tem ocasionado uma maior 
pressão dessas atividades sobre os re-
cursos naturais, em especial o solo, que 
se caracteriza por não ser renovável, e 
imprescindível a produção agrícola, pois 
serve como base dos sistemas de pro-
dução. Desta forma, a busca por explo-
rações agrícolas que causem menores 
pressões sobre os recursos naturais, tem 
ganhado notoriedade na pesquisa, sendo 
denominada Agricultura Sustentável.

Não se pode falar em agricultura sus-
tentável sem falar em qualidade do solo, 
principalmente no atual cenário mundial, 
onde aproximadamente 40% dos solos 
do mundo estão degradados. O concei-
to de qualidade do solo é recente (surgiu 
na década de 1990) e envolve não só a 
questão da produtividade técnica (que na 
cultura do milho, pode ser traduzida em 
espigas de milho verde), mas também 
aspectos de manutenção e melhoria das 
características do solo. A qualidade do 
solo é vital para a produção sustentável 
de alimentos e fibras e para o equilíbrio 
geral do ecossistema, modificado de suas 
condições originais (ecológicas) em virtu-
de das atividades antrópicas.

Manter ou aumentar a qualidade 
dos solos pode prover uma série de be-
nefícios, ambientais, técnicos e conse-
quentemente econômicos. Por exemplo, 
solos de alta qualidade são produtivos, 
pois permitem uma alta eficiência da utili-

zação de água e nutrientes, favorecem as 
atividades biológicas e consequentemen-
te beneficiam as culturas. Nos Estados 
Unidos da América enfatiza-se que a qua-
lidade do solo é tão importante quanto à 
qualidade do ar e da água na determina-
ção da qualidade global do ambiente em 
que vivemos. Assim a qualidade do solo 
tem efeitos profundos na saúde e na pro-
dutividade de um determinado ecossiste-
ma e nos ambientes a ele relacionados.

Desta forma, o manejo adequado 
do solo promove a melhoria na quali-
dade da água e do ar via a redução da 
erosão, lixiviação de contaminantes e da 
emissão de gases de efeito estufa. Toda-
via, diferentemente do ar e da água, para 
os quais existem padrões de qualidade, 
a definição e quantificação da qualidade 
do solo não é simples em decorrência da 
complexidade dos fatores envolvidos, e 
de não ser o solo consumido diretamente 
pelo homem e animais. 

A qualidade do solo é aceita, fre-
quentemente, como uma característica 
abstrata que depende além de seus atri-
butos intrínsecos; de fatores externos, 
como as práticas de uso e manejo; de in-
terações com o ecossistema e das priori-
dades socioeconômicas e políticas locais. 
Manejos do solo, onde o revolvimento não 
é intenso, associado ao uso racional de 
água, fertilizantes e plantas antecedentes 
(gramíneas como o milheto e legumino-
sas como a crotalária, caupí e guandu), 
tem mostrado efeitos benéficos sobre a 
qualidade do solo, que quando associado 
a sistemas de manejo conservacionista, 
como o Plantio Direto e o Cultivo Mínimo, 
mantêm ou melhoram as suas proprieda-
des químicas, físicas e biológicas.

A escolha de indicadores de quali-
dade dos solos dos ecossistemas está 
baseada no modelo da prática da medici-
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cessão de passos, como a identificação 
dos sintomas, medida dos sinais vitais, 
realização de um diagnóstico provisório, 
aplicação de testes para comprovação do 
diagnóstico, prognóstico e prescrição do 
tratamento. Esta analogia possibilitou que 
um conjunto de atributos do solo fossem 
relacionados e adotados para avaliar a 
sua qualidade, e mudanças na capacida-
de produtiva deste recurso natural. A sua 
avaliação pode ser realizada em condi-
ções de campo, assim como também em 
experimentos de longa duração, por meio 
do uso de indicadores. A literatura científi-
ca têm mostrado que os melhores indica-
dores da qualidade do solo são aqueles 
que integram os efeitos combinados de 
diversos atributos ou processo do solo, 
os quais devem ser precisos, sensíveis, 
confiáveis, fáceis de avaliação a campo, 
simples para o uso e terem sentido, ou 
seja, devem estar associados à função 
para a qual se pretende usar o solo. 

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

Pressupõem-se então a existên-
cia de um método ou índice que permi-
ta acessar e monitorar a qualidade dos 
solos manejados de forma a permitir a 
discriminação de sistemas sustentáveis 
daqueles não sustentáveis. Entretanto, 
a quantificação da qualidade de um solo 
não é uma tarefa fácil. A multiplicidade 
de fatores químicos, físicos e biológicos 
que resultam no “funcionamento” do solo 
e suas variações, em função do tempo e 
espaço, estão entre os fatores que difi-
cultam a acessibilidade do produtor a sua 
qualidade. Ademais, existe uma enorme 
diversidade de tipos de solo, os quais po-
dem ser submetidos a uma multiplicidade 
de usos.

A avaliação quantitativa da qualida-
de do solo é fundamental na determina-
ção da sustentabilidade dos sistemas de 
manejo utilizados. A determinação de in-
dicadores de qualidade de solo se faz ne-
cessárias por possibilitar a identificação 
de problemas de degradação em curso 
em áreas utilizadas para a produção; es-
timativas realistas de produtividade; mo-
nitoramento de mudanças na qualidade 
ambiental, além de possibilitar auxílio as 
agências governamentais na formulação 
e desenvolvimento de políticas agrícolas 
públicas de uso e ocupação da terra. Po-
rém, para uma análise sistêmica e mais 
ampla da sustentabilidade agrícola, a 
qualidade do solo deve ser analisada de 
maneira conjunta com sua participação 
ou contribuição nas eficiências técnica e 
econômica em explorações agrícolas.

Assim, explorações agrícolas sus-
tentáveis, além de manter ou melhorar 
a qualidade do solo, são rentáveis, não 
geram passivos ambientais e são social-
mente justas, com oferta de emprego e 
geração de renda aos trabalhadores ao 
longo do tempo, mesmo com a alteração 
das condições dos ecossistemas. Assim, 
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Figura 1. Aspectos do experimento 
(A, B, C e D), conduzido há 19 anos 
no CAMPUS RURAL da UFS. Fonte: 
Os autores.

A

B

C
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trata-se de uma característica mutável e 
intrínseca de cada ecossistema, respei-
tando as peculiaridades edafoclimáticas 
e sociais locais.

Para se integrar todos estas infor-
mações, pertencentes a diferentes di-
mensões estudadas (solo, clima, pro-
dutividade, custos de produção, etc), há 
necessidade de se desenvolver índices, 
que servem para estabelecer limites en-
tre condições sustentáveis das não sus-
tentáveis, sendo que esta última interfere 
de maneira não adequada na eficiência 
da exploração agrícola, devendo, portan-
to, ser trocadas ou não mais terem o seu 
uso contínuo, por inviabilizarem até as 
condições econômicas. 

Essa integração pode resultar na ge-

ração de um índice de sustentabilidade, 
conforme gerado pela Dra. Sara Julliane 
Ribeiro Assunção no seu estudo, possi-
bilitando separar sistemas sustentáveis 
dos insustentáveis, além de ranqueá-los 
em ordem crescente. Assim utilizando-
-se de metodologia aditiva, que permite a 
construção e condução de testes em mo-
delos para cálculos de IQS de forma rápi-
da, e que pode ser aplicados a diferentes 
regiões e culturas, a Dra. Sara defendeu 
no início deste ano (2019), no Programa 
de Pós-graduação em Desenvolvimento 
e Meio Ambiente – PRODEMA, em rede 
com diversas IES pelo Nordeste Brasilei-
ro, a Tese de Doutorado, intitulada: “SUS-
TENTABILIDADE DO USO DE TECNO-
LOGIAS PARA O CULTIVO DE MILHO 
VERDE NOS TABULEIROS COSTEI-
ROS EM SERGIPE”. No estudo deter-
minou-se as condições de qualidade do 
Argissolo Vermelho Amarelo, classe de 
solo de maior ocorrência e uso agrícola 
intenso na região dos Tabuleiros Costei-
ros, em experimento conduzido a quase 
2 décadas, na Fazenda Experimental dos 
Cursos de Ciências Agrárias da Universi-
dade Federal de Sergipe – UFS, em nos-
so Campus Rural, além da determinação 
das eficiências técnicas e econômicas 
de diferentes sistema de plantio de mi-
lho verde (plantio direto, cultivo mínimo e 
cultivo convencional)  posterior ao cultivo 
de culturas antecedentes (caupi, guan-
du, crotalária, milheto), como informa 
o Orientador e Coordenador do Projeto 
de Pesquisa, Prof. Alceu Pedrotti do De-
partamento de Engenharia Agronômica 
– DEA/UFS. O enfoque sobre qualidade 
do solo vem despertando um crescente 
interesse, principalmente quando da aná-
lise a sustentabilidade de explorações 
agrícola – principal temática do Grupo de 
Pesquisa: Manejo de Solos e Sustentabi-
lidade, registrado nos âmbitos do CNPq 
e da UFS.

D
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No presente estudo, identificou-se 
que o sistema de cultivo envolvendo plan-
tio direto associado a cultura antecedente 
milheto, conferiu maior índice de qualida-
de do solo, ao passo que os piores níveis 
foram encontrados no sistema de cultivo 
convencional associado a crotalária. Em-
bora o sistema de cultivo plantio direto 
associado à planta antecedente guan-
du tenha conferido maior produtividade 
(35.900 espigas/hectare) foi o sistema de 
plantio direto associado com a crotalária 
como cultura antecedente que apresen-
tou maior lucro operacional, índice de 
rentabilidade e ponto de nivelamento de 
comercialização para a cultura do milho 
verde, enquanto que milheto no sistema 
de cultivo mínimo apresentou resultados 
mais baixos incluindo menor produtivida-
de (19.390 espigas/hectare). 

Na avaliação conjunta destes in-
dicadores de sustentabilidade (índice 
de qualidade do solo como indicador de 
mudanças ambientais, índice de renta-
bilidade como avaliador econômico e a 
produtividade como avaliador técnico) o 
sistema de plantio direto associado com 
as culturas antecedentes guandu e crota-
lária apresentaram melhor desempenho 
sendo indicados como os sistemas mais 
sustentáveis. Porém o sistema de culti-
vo convencional, independente da planta 
antecedente utilizada (caupi, crotalária, 
guandu, milheto), e o milheto sob cultivo 
mínimo mostraram-se insustentáveis por 
conferirem um índice de rentabilidade ne-
gativo a exploração agrícola.

Assim, identifica-se que para as 
condições edafoclimáticas do Argissolo 
Vermelho Amarelo do Tabuleiro Costeiro 
de Sergipe, em que os manejos conser-
vacionistas como o plantio direto e cul-
tivo mínimo, além de conferirem melhor 
qualidade do solo, conferem maior produ-
tividade agrícola e maior rentabilidade e 
lucratividade ao produtor rural, possibili-

tando sistemas agrícolas mais sustentá-
veis. Em contrapartida, o manejo conven-
cional, além de degradar as propriedades 
do solo, provocando uma perda de quali-
dade, apresenta-se como um sistema de 
elevado custo e baixa produtividade, que 
sob certas condições torna-se não rentá-
vel e insustentável.

A geração desta informação para o 
agricultor rural, em especial ao pequeno 
agricultor, principal produtor de espigas 
de milho verde no estado de Sergipe é 
crucial na escolha do método de prepa-
ro do solo, no uso de plantas de cober-
tura e na condução dos tratos culturais, 
já que determinaram o sucesso a longo 
prazo da atividade agrícola. Desta forma 
a adoção de manejos conservacionistas 
pelos produtores rurais é vital para o de-
senvolvimento de uma atividade agrícola 
sustentável, onde a geração de alimentos 
e fibras não é prejudicada diante do au-
mento da demanda mundial, além de não 
favorecer a geração de passivos ambien-
tais e sociais a comunidade (Figura 1 A, 
B, C e D).

Ressalta-se também que este Proje-
to de Pesquisa e a Tese são desenvolvi-
dos com o apoio imprescindível da Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
Superior – CAPES, Fundação de Apoio 
a Pesquisa e Inovação de Sergipe – FA-
PITEC, Conselho Nacional de Pesquisas 
– CNPq, Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento e Meio Ambiente – 
Rede PRODEMA, Departamento de En-
genharia Agronômica – DEA, Fazenda 
Experimental dos Cursos de Ciências 
Agrárias da Universidade Federal de Ser-
gipe – CAMPUS RURAL, Laboratório de 
Fitoremediação – LAFITO, Laboratório de 
Água e Solo – LAS, Laboratório de Física 
dos Solos - LFS, Campus de Cruz das Al-
mas da Universidade Federal do Recôn-
cavo da Bahia – UFRB.
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enagemA Dra. Leonor Costa Maia é, 
atualmente, professora ti-
tular do Departamento de 
Micologia da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) e pesqui-
sadora 1A do CNPq. A atuação da Profa. 
Leonor não se restringiu ao ensino de gra-
duação, pós-graduação e a pesquisa cien-
tífica, mas se estendeu, ao longo da sua 
carreira, em contribuir na gestão universi-
tária atuando como vice-diretora do Centro 
de Biociências e Coordenadora da Pós-
-Graduação em Biologia de Fungos (PP-
GBF) da UFPE. Durante sua participação 
na coordenação do PPGBF, foi autorizado 
o funcionamento do curso em nível de Dou-
torado, contribuindo sobremaneira para a 
formação qualificada e oferta de doutores 
na área de Micologia no Brasil. À frente da 
Curadoria do Herbário URM (Universidade 
de Recife Micologia) desde 1992, sua de-
dicação possibilitou a modernização da in-
fraestrutura e melhoria na qualidade da ca-
talogação do acervo, permitindo aumentar 
o intercâmbio com instituições nacionais e 
internacionais. 

Com sua expansividade e compro-
misso, participou como membro do Con-
selho Superior da Sociedade Botânica do 
Brasil (SBB) sendo, posteriormente, elei-
ta Presidente desta sociedade, buscando 
aumentar a participação dos sócios e re-
presentatividade da SBB, a fim de fortale-
cer a botânica brasileira. Foi convidada a 
compor os Comitês de Assessoramento da 
Fundação de Amparo a Ciência e Tecnolo-
gia do Estado de Pernambuco (Facepe) e 
CNPq, respectivamente a Câmara de Ciên-
cias Biológicas e de Botânica, de Avaliação 
de Cursos de Pós-Graduação da Capes e 
do Conselho Federal de Biologia; além de 
participar do Corpo Editorial da Acta Bo-
tanica Brasilica e da Revista Brasileira de 
Botânica (= Brazilian Journal of Botany).

O entusiasmo pelo estudo de fungos 

iniciou-se ainda na graduação em Ciências 
Biológicas. Durante esse período estagiou 
no antigo Instituto de Micologia do Recife, 
que teve a liderança do grande pesquisa-
dor Augusto Chaves Batista, onde teve a 
oportunidade de conhecer as pesquisas 
com microbiologia do solo. Seguindo, fez 
duas especializações – em Biossistemáti-
ca Vegetal na Universidade Federal Rural 
de Pernambuco (UFRPE) e Micologia na 
UFPE e, entre as diversas possibilidades 
de estudo, optou pela Micologia, realizan-
do seu Mestrado em Ecologia de Fungos, 
onde desenvolveu trabalho com sucessão 
ecológica de fungos em folhedo de flores-
ta tropical úmida, sob a orientação do re-
nomado micologista Dr. José Luiz Bezer-
ra. Neste período, participou do 1º curso 
de Endomicorrizas no Brasil, realizado no 
Instituto Agronômico de Campinas, sob a 
organização do Dr. Ely Sidney Lopes e a 
presença de importantes pesquisadores 
como Bárbara Mosse e David Hayman. 
Com certeza, este curso foi um marco 
para a micorrizologia e fundamental para 
expansão dos estudos com fungos micor-
rízicos arbusculares (FMA) no Brasil e sua 
ligação com a Ciência do Solo, pois diver-
sos pesquisadores que contribuem para as 
pesquisas e atuam na formação de talen-
tos humanos nesta área participaram deste 
evento ou foram formados pelos pioneiros 
desta importante área de pesquisa. Apro-
fundar o conhecimento na taxonomia, bio-
logia e ultraestrutura de FMA impulsionou a 
Profa. Leonor a realizar seu Doutorado na 
University of Florida, com o Dr. James W. 
Kimbrough, cuja pesquisa contribuiu para 
estabelecimento de protocolos mais ade-
quados aos estudos com FMA envolvendo 
microscopia eletrônica, possibilitando re-
conhecer padrões em parede de esporos 
desses fungos. 

No seu retorno ao Brasil, consolidou 
seu grupo de pesquisa, atuando principal-
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mente em estudos de diversidade e eco-
logia de FMA e sua aplicação em plantas 
de interesse agronômico e ambiental. Os 
números de publicações científicas – ar-
tigos (194), capítulos de livros (35), livros 
organizados (4); de orientações finalizadas 
– Doutorado (42), Mestrado (41) e vários 
alunos de Iniciação Científica (54) e Pós-
-doutores (18), e de prêmios recebidos - 
concedidos pelas Sociedades Botânica do 
Brasil - SBB e Brasileira de Micologia - SB-
Myc, Facepe e UFPE,  demonstram o reco-
nhecimento do seu trabalho e dedicação à 
ciência brasileira.

Dentre as diversas qualidades cien-
tíficas, sua competência, visão, ética e 
capacidade de agregar alunos e pesquisa-
dores permitiram alavancar grandes proje-
tos nacionais voltados para Taxonomia e 
Coleções de Cultura, com destaque para 
o Instituto Nacional de Ciência e Tecnolo-
gia (INCT) Herbário Virtual da Flora e dos 
Fungos (2009 até a presente data). Este 
projeto audacioso promoveu a unificação e 
disponibilização de informações de quali-
dade das coleções botânicas e de fungos, 
permitindo que os dados disponíveis pu-
dessem incrementar o conhecimento por 
meio da divulgação, aproximar instituições 
e apoiar políticas públicas voltadas à con-
servação e proteção de áreas, bem como 
à aplicação de recursos para formação de 
pesquisadores para taxonomia. 

O esforço empreendido na forma-
ção de recursos humanos para taxonomia 
de fungos resultou na descoberta de no-
vos táxons para Ciência, compreendendo, 
aproximadamente, 25 espécies novas, das 
quais 14 pertencem ao grupo Glomeromy-
cota, incluindo ainda mais cinco gêneros, 
uma família, uma ordem e duas classes. 
Além da descrição de novos táxons para 
Ciência, os estudos sobre diversidade e 
ecologia de FMA tem contribuído para en-
tender melhor a dinâmica de ocorrência, 
propagação e função desses fungos em 
florestas tropicais, especialmente a Mata 

Atlântica, Caatinga e Cerrado. 
A expansão das informações sobre 

a diversidade de FMA na região Nordeste 
levou a pesquisa sobre a associação mi-
corrízica em plantas cultivadas e nativas. 
Essa expansão resultou no conhecimento 
sobre espécies passíveis de colonização e 
o potencial de aplicação destes fungos na 
melhoria do desenvolvimento vegetativo, 
na produção de substâncias de interesse 
farmacológico e na mitigação de efeitos 
adversos decorrentes do ataque de pató-
genos do solo e estresse hídrico e salino, 
esses dois últimos tão comuns no Nor-
deste brasileiro. Trabalhos voltados para 
produção de inoculante micorrízico tam-
bém foram realizados visando estabelecer 
protocolos mais efetivos, destacando-se a 
introdução da técnica de aeroponia e uso 
de tampões orgânicos para produção em 
larga escala. 

Desde o início das pesquisas com 
FMA no Nordeste, muito conhecimento foi 
gerado e divulgado, que por si só já justifi-
cariam o grande legado da Profa. Leonor. 
Mesmo assim, é admirável sua força e co-
ragem em aceitar os desafios de se fazer 
Ciência e, principalmente, de transmitir seu 
conhecimento e sua expertise na formação 
de recursos humanos, visando contribuir 
na solução de problemas para uma socie-
dade mais equânime.

A Profa. Leonor é o exemplo de uma 
grande mulher e cientista, sua retidão e ge-
nerosidade são qualidades marcantes que 
ajudaram na nucleação de pesquisado-
res e avanço nas descobertas científicas. 
Hoje, seus seguidores – orientados, estão 
distribuídos pelo Brasil e pelo mundo, bus-
cando transmitir seu legado; somos gratos 
por nos preparar, não somente cientifica-
mente, mas como pessoas, estimulando-
-nos a extrair nossa capacidade intelectual 
e irmos atrás dos nossos sonhos. Muito 
obrigada por nos inspirar e acreditar que é 
possível fazer Ciência!     
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IPEAL: Antecessor da 
Embrapa Mandioca e 
Fruticultura

O então Centro Nacional de 
Pesquisa de Mandioca e 
Fruticultura da Embrapa 
(hoje Embrapa Mandio-

ca e Fruticultura) localizado em Cruz 
das Almas, no Recôncavo da Bahia, foi 
criado em 1975 e oficialmente instalado 
em 1977. A sua área física, edificações 
e instalações originaram-se do extinto 
Instituto de Pesquisas Agropecuárias do 

Leste (IPEAL), órgão descentralizado 
do Departamento Nacional de Pesqui-
sa Agropecuária (DNPEA), do Ministé-
rio da Agricultura.

O IPEAL, criado na década de 
1950 sob a denominação de Instituto 
Agronômico do Leste (IAL), tinha como 
jurisdição a Região Leste, até então 
existente e composta pelos Estados 
da Bahia e Sergipe, onde desenvolvia 

Luciano da Silva Souza1

 Luiz Francisco da Silva Souza2

_______________________________________________
1Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 
E-mail: lsouuza@ufrb.edu.br
2 Embrapa Mandioca e Fruticultura (Pesquisador Aposentado). 
E-mail: lfrancsouza@gmail.com
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pesquisas voltadas para a exploração 
agropecuária como um todo.

Mais especificamente em relação 
aos solos, cabe destacar no IAL/IPEAL 
as seguintes ações pioneiras:

• No IAL, os Profs. José de Vas-
concelos Sampaio e Raymundo Fon-
seca Souza iniciaram pesquisas em 
calagem, adubação e nutrição em vá-
rias culturas, na década de 1950.

• No final dessa década foi insta-
lado, sob a direção do Prof. Raymun-
do Fonseca Souza, um dos primeiros 
laboratórios brasileiros de análises 
rápidas de solos para assistência a 
agricultores, ligado ao Soil Test Inter-
nacional, coordenado pela Universida-
de da Carolina do Norte (EUA). Esse 
laboratório pioneiro manteve convê-
nios com a Suvale, mais tarde Code-
vasf, para prestação de serviços de 
análises de solo e água, em apoio a 
projetos de irrigação existentes ou em 
implantação, e com o Banco do Nor-
deste, para realizar análises de solos 
de propriedades agrícolas. Esse labo-
ratório também atuou na realização de 
análises completas de solos, em apoio 
aos primeiros levantamentos de solos 
em execução no Nordeste e no Brasil.

• Os trabalhos experimentais so-
bre fertilidade do solo e adubação, 
desenvolvidos em casa-de-vegetação 
e em campo, envolvendo culturas de 
interesse regional, foram importantes 
para a elaboração, na década de 1970, 
da primeira edição das recomendações 
de calagem e adubação para culturas 
na Bahia e Sergipe, constituindo-se no 
embrião para o Manual de Adubação 
e Calagem para o Estado da Bahia 
(1989), resultado de ação conjunta 
entre Ceplac, Ematerba, Embrapa, 
Epaba e Nitrofértil.

• No início da década de 1970, 
os resultados das análises de solos 
até então realizadas serviram de base 
para a elaboração de diagnósticos da 
fertilidade dos solos nos Estados da 
Bahia e Sergipe, que serviu de base 

para programas diversos. 
• Com a criação da Ceplac, em 

1957, o IPEAL manteve convênio para 
várias ações, dentre elas a execução 
conjunta de um levantamento da fer-
tilidade do solo em toda a região do 
cacau, por meio da técnica de micro-
parcelas de milho, cujos resultados fo-
ram a base para o primeiro programa 
de calagem e adubação dessa cultura, 
resultando em significativo impacto no 
aumento da produtividade e produção 
do cacau e, consequentemente, da 
sua exportação.

• Treinamentos diversos foram 
realizados para os extensionistas da 
Bahia e Sergipe sobre análise de solo, 
calagem e adubação, de modo a am-
plamente difundir tais práticas nos dois 
Estados. Como apoio, publicações te-
máticas foram então elaboradas e a 
utilização da técnica de unidades de-
monstrativas em áreas de produtores 
foi um trabalho pioneiro que trouxe 
grande impulso na difusão do conheci-
mento. 

• No IPEAL, o Pesq. Orlando 
Sampaio Passos, apoiado por pesqui-
sadores da área de solos, iniciou tra-
balho de pesquisa pioneiro em manejo 
do solo em citros no final da década de 
1960, já preocupado com a conserva-
ção do solo.

O excelente artigo – a seguir re-
produzido – “IPEAL CONSTRÓI BA-
SES TÉCNICAS DA AGROPECUÁ-
RIA” (Extensão Rural, Rio de Janeiro, 
v.6, n.61, p.3-8, 1971), de autoria de 
Cyro Mascarenhas Rodrigues, possibi-
lita uma boa visão da abrangência das 
ações então desenvolvidas pelo IPE-
AL. Desejamos aos leitores do Boletim 
Informativo do Núcleo Regional Nor-
deste da SBCS uma boa leitura deste 
artigo, que permite rememorar fatos e 
momentos históricos sobre a pesquisa 
na agropecuária nordestina.
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QUEM FAZ CIÊNCIA DO SOLO NO NORDESTE?

Transformações institucionais 
na superação de desafios

no único Programa de Pós 
Graduação em Ciências 

Agrárias do Cerrado  
piauiense: da criação ao 

doutorado

A Pós-Graduação nas institui-
ções públicas brasileiras, após 
um período de crescimento 
exponencial, está passando 

por um momento desafiador, com recursos li-
mitados, o que certamente acarretará mudan-
ças no ensino de Pós-Graduação. Os Pro-
gramas de Pós-Graduação (PPG), pioneiros 

e contemporâneos, que são vistos como 
agentes formadores de excelência e como 
ferramentas para o crescimento social, vi-
vem num cenário ambíguo onde buscam 
constantemente evidenciar seu papel na 
formação profissional de qualidade em um 
ambiente de contingência financeira.

Diante desta realidade, dois PPGs 

Everaldo Moreira da Silva
Yuri Jacques Agra Bezerra da Silva

Ronny Sobreira Barbosa
Luciana Barboza Silva
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localizados na região do Cerrado piauien-
se, decidiram dar um passo importante em 
direção ao enfretamento destes desafios. 
Decorridos aproximadamente 9 anos de 
atuação na formação profissional, os PPGs 
em Agronomia-Solos e Nutrição de Plan-
tas (PPGSNP) e em Agronomia-Fitotecnia 
(PPGAF) decidiram realizar uma fusão, re-
sultando na criação do PPG em Ciências 
Agrárias (PPGCA), culminando num PPG 
mais robusto e com potencial para superar 
os desafios postos, com vistas ao cresci-
mento e à manutenção da excelência na 
formação discente. Observando o caminho 
percorrido e as cargas ideológica e social 
destes dois PPGs, nota-se a relevância 
das ações que resultaram nessa fusão e, 
recentemente, na autorização do funciona-
mento do Doutorado neste PPG.

A trajetória iniciou-se em 2009, quan-
do principiaram as atividades do PPGSNP, 
primeiro PPG do interior do Piauí, localiza-
do no Campus Professora Cinobelina El-
vas (CPCE) fundado em 2006 (Figura 1a.). 
Este PPG surgiu com a proposta de formar 

profissionais na área de Agronomia, especia-
lizados em Ciência do Solo. Os profissionais 
formados neste PPG têm atendido às deman-
das de ensino, pesquisa e extensão nesta 
área de concentração em âmbito nacional e, 
em especial, no Cerrado piauiense, região em 
franco desenvolvimento social e econômico. 
Diante do crescente desenvolvimento regio-
nal e expansão das demandas socioeconômi-
cas e educacionais na área agronômica nesta 
região, logo foi unanimidade o entendimento 
de que era o momento de expandir a forma-
ção em nível de mestrado em agronomia, o 
que resultou na criação, em 2010, do PPGAF. 
Este novo PPG veio com o intuito de direcio-
nar a formação de professores, pesquisado-
res e técnicos capazes de atuar com produ-
ção, proteção e melhoramento de plantas.

O PPGSNP e PPGAF caminharam pa-
ralelamente, contribuindo de forma efetiva na 
formação de profissionais de excelência, na 
área de Ciências Agrárias, oriundos de vários 
estados brasileiros. Ambos foram responsá-
veis pela titulação de 184 mestres até o início 
de 2019. Esses egressos encontram-se hoje 
realizando atividades em instituições e empre-

Figura 1.a.:Visão aérea parcial do Campus Professora Cinobelina Elvas da Universidade Federal do Piauí. 
1, Colégio Técnico de Bom Jesus; 2, Quadra Poliesportiva; 3 e 15, Blocos de Salas de Aula; 4, Restaurante 
Universitário e Espaço de Convivência; 5, Núcleo de Assistência Estudantil; 6, Núcleo de Pós-Graduação 
do CPCE; 7, Centro de Análise de Solos; 8, Laboratório de Flores; 9, Laboratório de Nutrição Animal; 10 e 
11, Blocos de Laboratórios; 12, Auditório Principal; 13, Bloco Administrativo; 14, Biblioteca; 16, Garagem. 
b.: Visão Frontal do Núcleo de Pós-Graduação do CPCE. Foto: Doze Batista de Oliveira.
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sas, públicas e privadas, distribuídas pelo 
Brasil, em especial na região do Cerrado 
piauiense. Estas atividades envolvem dou-
toramento, consultoria, docência em níveis 
superior e básico, além de ofícios ligados 
diretamente ao produtor rural, como técni-
cos de extensão rural ou como funcionários 
de empresas privadas do agronegócio bra-
sileiro (Figura 2), agregando conhecimento 
científico à produção agrícola.

Diante das particularidades regionais, 
os docentes dos PPGSNP e PPGAF sem-
pre buscaram evoluir no sentido institucio-
nal e científico, estando certos de que esta 
experiência resultaria no uso mais racional 
dos recursos públicos, além de refletir posi-
tivamente na formação dos egressos. Essa 
maturidade profissional foi impulsionada 
pela necessidade de alcance das métri-
cas da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) na Área de Ciências Agrárias I, 
cuja competitividade meritocrática é cada 
vez mais evidente. Assim, em 2018, os do-
centes dos PPGSNP e PPGAF, juntamen-
te com a direção do CPCE e com a Pró-
-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 

UFPI, chegaram à conclusão de que era o 
momento de solicitar à CAPES a fusão do 
PPGSNP e PPGAF, para resultar na cria-
ção do PPGCA (conceito 4).

Com o surgimento do PPGCA, o cor-
po docente permanente ficou mais coeso 
e a produção científica compatível com os 
critérios de avaliação na área de Ciências 
Agrárias I. Isso resultou num total de 20 
docentes permanentes, sendo cinco deles 
(25%) bolsistas de Produtividade em Pes-
quisa do CNPq. O PPGCA conta com duas 
Áreas de Concentração: Ciência do Solo e 
Produção Vegetal. A área de concentração 
Ciência do Solo abrange as linhas de pes-
quisa 1) Recursos Ambientais, Uso e Mane-
jo do Solo e da Água e 2) Fertilidade, Biolo-
gia do Solo e Nutrição de Plantas. A área de 
concentração Produção Vegetal abrange 
as linhas de pesquisa 1) Propagação e Ma-
nejo Cultural de Plantas e 2) Proteção de 
Plantas. Esta “arquitetura institucional” foi 
pensada como uma forma de migrar todo 
o histórico de construção do conhecimento 
dos antigos PPGs ao PPGCA, o que seria 
uma importante estratégia para solicitar um 
curso de Doutorado.

Figura 2. Distribuição dos egressos do PPGSNP e PPGAF por atividade atual.
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foi elaborada uma proposta de solicitação 
do curso de Doutorado à CAPES, a qual 
foi aprovada, com início previsto para o pri-
meiro semestre de 2020, surgindo como 
uma ótima alternativa, inclusive para aque-
les egressos que estão na porcentagem de 
consultores e outros. A procura por PPGs 
Stricto Sensu em Ciências Agrárias tem se 
mostrado cada vez mais crescente e ne-
cessária. Desta maneira, o funcionamento 
do referido curso em um local de ampla ex-
pansão agrícola no estado do Piauí possi-
bilitará maior atendimento à demanda por 
profissionais capacitados a trabalhar e de-
senvolver a agricultura em âmbito regional 
e nacional.

Além da qualificação profissional, o 
PPGCA representa um importante pilar no 
processo educacional na região do Cerra-
do piauiense. A existência do PPGCA abre 
possibilidades para membros de institui-
ções parceiras da UFPI, como a Universi-
dade Estadual do Piauí (UESPI) e Instituto 
Federal do Piauí (IFPI), fazerem parte des-
sa iniciativa, resultando em ampliação do 
desenvolvimento regional. Espera-se que, 
no futuro, as linhas de pesquisa do PPG-
CA sejam reajustadas na perspectiva da 
ampliação da qualificação profissional, de 
acordo com a demanda científica, tecnoló-
gica e social.

Em termos de infraestrutura, o PPG-
CA possui um prédio de dois pavimentos 
exclusivo para as atividades relacionadas 
à Pós-Graduação (Figura 1b.). Este prédio 
conta com dois auditórios (capacidade para 
noventa pessoas cada), seis salas de aula, 
uma sala para videoconferência, dois labo-
ratórios de informática, quatro salas para as 
coordenações de curso, uma sala de con-
vivência para discentes e docentes, uma 
biblioteca, banheiros, copa, almoxarifado e 
duas salas de estudos para os alunos. O 

prédio está equipado com itens de acessibili-
dade, telefone, ponto de internet e rede wire-
less, ar condicionado, armários e mesas para 
reuniões. Além disso, os estudantes do PPG-
CA têm à sua disposição dezessete laborató-
rios (entre laboratórios de pesquisa e didáti-
cos), duas casas de vegetação (com controle 
de temperatura, umidade e sistema de irriga-
ção), sete casas teladas para a condução dos 
experimentos, fazenda experimental própria 
(400 ha). Devido à proximidade do setor pro-
dutivo no Cerrado piauiense, o PPGCA tam-
bém conta com parceiros que disponibilizam 
áreas comerciais agrícolas para a realização 
de aulas e pesquisa.

Assim sendo, as palavras de ordem 
dentro do conteúdo apresentado aqui são: 
união, continuidade e crescimento. A união 
(no sentido ideológico e operacional) se mos-
trou uma ótima ferramenta para consolidação 
de PPGs em um novo curso com manutenção 
da essência dos envolvidos (Ciência do Solo 
e Fitotecnia). Muitos docentes passaram pelo 
CPCE e pelos PPGSNP e PPGAF, os quais 
foram essenciais para o pioneirismo da pes-
quisa no Cerrado piauiense. Os atuais docen-
tes do PPGCA sentem-se agradecidos pelo 
corajoso desbravamento realizado por eles e 
trabalham diariamente para dar continuidade 
a esse trabalho. Agora, com o Doutorado, o 
crescimento deve ser impulsionado, com foco 
na cooperação nacional e internacional. Fica 
aqui também o agradecimento especial à 
toda a equipe da Direção do CPCE e da Pró-
-Reitoria de Pós-Graduação da UFPI que es-
tiveram juntos na elaboração da proposta de 
Doutorado e que não medem esforços para 
que a pós-graduação do CPCE e da UFPI 
continue evoluindo. Esperamos que os exem-
plos apresentados aqui sejam vistos como 
um incentivo ao crescimento e consolidação 
da Pós-Graduação brasileira, especialmente 
em Ciência do Solo.
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do Solo: conjuntura 
atual e perspectivas

Este Boletim Informativo do Nú-
cleo Regional Nordeste da So-
ciedade Brasileira de Ciência 
do Solo trata sobre o cenário 

atual e futuro das pesquisas em Biologia do 
Solo na região Nordeste, uma das cinco re-
giões do Brasil, composta pelos estados de 
Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 
Sergipe. O objetivo deste Boletim é informar 
ao leitor a importância dos organismos para 
o equilíbrio do solo e para o desenvolvimen-
to de ações que visam à manutenção dos 
ecossistemas terrestres, bem como a sus-
tentação da vida na Terra. Ressalta-se que 
a Região Nordeste é demarcada em quatro 
sub-regiões com aspectos distintos: Meio 
Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata.

A sub-região Meio Norte é caracteriza-
da pela transição entre a Floresta Amazônica 

e o Cerrado, sendo também área de tran-
sição entre o Cerrado e a Caatinga. Assim, 
conclusivamente denominada como faixa 
de transição entre a Amazônia e o sertão 
semiárido Nordestino. O Sertão é a sub-
-região com transição entre o Cerrado e 
a Caatinga, onde o regime de chuvas é 
muito baixo e irregular, marcado por secas 
intensas e sazonais, por isso denominado 
“polígono da seca”. A sub-região Agres-
te é caracterizada pela transição entre o 
Sertão semiárido (vegetação de Caatinga) 
e a Zona da Mata (constituída pela Mata 
Atlântica). A Zona da Mata é a sub-região 
localizada na faixa litorânea banhada pelo 
Oceano Atlântico com clima tropical úmi-
do, solos férteis e regularidade de chuvas, 
conhecida como região intertropical.

Por suas características peculiares, 
a região Nordeste possui grande diversi-

Artenisa Cerqueira Rodrigues
_________________________________________

Universidade Federal do Piauí
E-mail: artenisacerqueira@ufpi.edu.br
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dade de macro, meso e microrganismos 
edáficos e estes por sua vez interferem 
no equilíbrio físico, químico e biológico do 
solo, e, por conseguinte influenciam na 
qualidade e manutenção dos cultivos esta-
belecidos nos solos da região. Os micror-
ganismos foram os primeiros seres vivos a 
colonizar a Terra (~3,5 milhões de anos), 
nesse período o planeta passava por nu-
merosas transformações geológicas e 
químicas e a atmosfera ainda não possuía 
oxigênio (Atlas e Bartha, 1998). Os micror-
ganismos do solo constituem um imenso, 
heterogêneo e complexo grupo, no entan-
to, ainda pouco explorados. Este campo 
da Biologia do Solo tem sido estudado por 
grupos de pesquisadores nordestinos, de 
forma geral, os resultados têm indicado 
grande importância da fauna do solo para 
o equilíbrio ambiental.

As pesquisas em Biologia do Solo 
abordam as mais diversas áreas, dentre 
estas, podemos citar o estudo de patóge-
nos habitantes do solo. A crescente utiliza-
ção de monocultivos realizados de forma 
extensiva tem ocasionado múltiplas difi-
culdades, induzindo a resistência destes 
patógenos ao controle, seja químico ou 
não. Além da resistência adquirida, esses 
organismos realizam diversas interações 
biológicas que garantem a sua sobrevi-
vência mesmo que o solo se encontre em 
condições desfavoráveis, como por exem-
plo, alta salinidade, poluição, estresse ou 
até mesmo quando a qualidade da água e 
do solo é considerada muito baixa. As pes-
quisas nesta área têm buscado formas al-
ternativas de controle, que visam também, 
a manutenção da qualidade do ambiente, 
bem como aumento da produtividade agrí-
cola e a redução nos custos de produção.

Acerca da Fixação Biológica do Ni-
trogênio (FBN), na região Nordeste do 
Brasil, pesquisas relevantes têm sido de-

senvolvidas e resultados expressivos fo-
ram obtidos. A FBN é uma prática de gran-
de expressão econômica que promove 
benefícios para a sustentabilidade agríco-
la aliado a pouco ou nenhum impacto am-
biental, e por isso, tem se mostrado como 
importante artifício a ser empregado em 
sistemas de agricultura sustentável. Nes-
te sentido, a seleção de microrganismos 
fixadores de nitrogênio que possam adap-
tar-se as condições edafoclimáticas da re-
gião Nordeste, como solos de baixa fertili-
dade natural, períodos de seca prolongada 
e altas temperaturas, podem assegurar o 
sucesso do processo de FBN por rizóbios 
em simbiose com leguminosas que pode-
rá refletir diretamente e positivamente no 
desenvolvimento de espécies vegetais 
como o feijão-caupi (Vigna unguiculata L.) 
e o feijão-fava (Phaseolus lunatus L.), cul-
turas de importância agrícola e social, não 
só para a região Nordeste.

Com o intuito de selecionar microrga-
nismos adaptados as condições edafocli-
máticas do Nordeste brasileiro, pesquisas 
são desenvolvidas e buscam a formulação 
de novos inoculantes (fertilizantes biológi-
cos), que possam auxiliar os agricultores 
na melhoria da fertilidade dos solos e con-
sequente incremento da produtividade. 
A Associação Nacional dos Produtores 
e Importadores de Inoculantes (ANPII), 
destaca o uso dos inoculantes na cultu-
ra da soja (Glycine max L.), e corrobora 
com resultados incontestáveis no avanço 
da produtividade sustentável. O uso des-
te insumo biológico tem sinalizado que a 
Microbiologia pode promover o aumento 
da produtividade quando aliada ao uso de 
insumos não agressivos ao ambiente. A 
ANPII relata, também, que a tecnologia do 
uso de inoculantes não só acarreta bene-
fícios para as leguminosas, mas também 
para as gramíneas, e esta ocorrência abre 
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po de atuação na agricultura.
Outra tecnologia biológica que tem 

granjeado espaço no cenário agrícola na-
cional é a utilização de Fungos Micorrízi-
cos Arbusculares (FMAs), que são fungos 
de solo, biotróficos obrigatórios, formado-
res de simbiose mutualista, e capazes de 
colonizar as raízes da maioria das plantas. 
A simbiose micorrízica arbuscular benefi-
cia as plantas pelo aumento na absorção 
de água e nutrientes, principalmente o 
fósforo, possibilitando maior tolerância a 
estresse biótico e abiótico, como também, 
por proporcionar considerável economia 
no uso de fertilizantes minerais, contribuin-
do para o estabelecimento de sistemas 
agrícolas mais sustentáveis. Na região 
Nordeste, diversas pesquisas com FMA e 
suas interações biológicas no solo estão 
sendo desenvolvidas, com destaque para 
as que buscam subsidiar, agronomica-
mente, a produção de mudas de espécies 
florestais da Caatinga e a sobrevivência 
destas plantas em condições de campo.

De acordo com o Centro de Estu-
dos Avançados em Economia Aplicada 
(CEPEA/ESALq-USP) em parceria com a 
Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), o produto interno bruto 
(PIB) do Agronegócio brasileiro apresen-
tou ligeira queda de 0,15% em janeiro de 
2019. Segundo os pesquisadores do CE-
PEA, essa pequena retração está ligada 
ao resultado negativo observado para a 
pecuária, de 0,6%, por outro lado, o ramo 
agrícola registrou estabilidade. No en-
tanto, a pesquisa informa que, entre os 
segmentos do agronegócio, apenas o de 
insumos cresceu em janeiro, mantendo 
a tendência de alta verificada em 2018. 
A tendência de crescimento dos insumos 
químicos pode refletir uma crescente pre-
ocupação na manutenção ou até mesmo 

na tão sonhada melhoria na qualidade e 
sustentabilidade ambiental, neste cenário, 
surgem os grandes desafios do setor em 
reduzir os custos de produção, aumentar 
a produtividade e minimizar os impactos 
ambientais, e é nesta conjuntura agrícola 
que podemos lançar mão da Microbiologia 
do Solo e defini-la como uma ferramenta 
para alcançar a agricultura sustentável.

Aos leitores deste respeitável boletim 
informativo, salientamos a relevância das 
pesquisas no ramo da Biologia do Solo, no 
cenário passado, presente e futuro, apre-
ciando desde as relacionadas à taxonomia 
de organismos até as que visam elucidar 
os aspectos relacionados ao emprego 
destes seres, por vezes invisíveis a olho 
nú, todavia de desmesurada importância, 
em busca da proteção, melhoria e manu-
tenção dos cultivos agrícolas de forma a 
incrementar a produtividade, sem, contu-
do, ocasionar prejuízos a diversidade bio-
lógica, e a qualidade do solo e da água. 
Ademais, devemos considerar e resguar-
dar a saúde humana e animal, assegu-
rando melhores condições de trabalho e 
a ingestão de alimentos “limpos” e de co-
nhecida qualidade. Por tudo isso, nos res-
ta admitir que a micro, meso e macrofauna 
do solo devem ser conhecidas, compreen-
didas e protegidas para que a manutenção 
do equilíbrio biológico e a sustentabilidade 
agrícola seja, de fato, alcançada.

ATLAS, R.M.; BARTHA, R. Microbial ecology: 
Fundamentals and Applications. Benjamin/
Cummings Publishing Company. p. 281-324, 
1998.
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do Solo no Estado 
da Bahia

O Estado da Bahia abriga três 
biomas principais: Mata 
Atlântica, Cerrado e Caatin-
ga. No bioma Caatinga, en-

contram-se os campos rupestres da Cha-
pada Diamantina e na Mata Atlântica, as 
Restingas e os Tabuleiros Costeiros, que 
congregam uma grande variabilidade de 
condições edafoclimáticas culminando em 
paisagens peculiares com habitats únicos. 
Por outro lado, a ação humana sob os ecos-
sistemas naturais evidenciadas pela expan-
são do agronegócio, da mineração e dos 
usos diversos do solo reforçam a necessi-
dade de um levantamento de informações 
acerca das condições originais relaciona-
das aos atributos físicos, químicos e bioló-
gicos desses solos.

Pesquisas voltadas para os ambien-
tes edáficos são essenciais, dada grande 
importância de serviços sistêmicos que são 
mediados nos diferentes nichos ecológicos 
do solo, pela ação da diversidade de orga-
nismos. Decomposição e mineralização da 
matéria orgânica, ciclagem dos nutrientes 
e da energia, melhoria de aquisição de nu-

trientes pelas plantas, controle biológico 
e decomposição de xenobióticos, são al-
gumas das atividades biológicas do solo 
vitais para o funcionamento dos ecossis-
temas. Neste contexto, no presente arti-
go serão abordadas informações sobre 
os grupos de pesquisa e de estudos em 
Biologia do Solo do Estado da Bahia: si-
tuação atual. 

1) Grupos de pesquisas/Estudo 
em Biologia do Solo

O Estado da Bahia é constituído por 
aproximadamente 69 centros de ensino 
superior distribuídos entre faculdades, 
universidades, institutos federais e cen-
tros universitários. Considerando as insti-
tuições públicas, pelo menos cinco apre-
sentam cursos, a nível superior, voltados 
para as ciências agrárias.

A fim de realizar um levantamento 
do estado da arte quanto à pesquisa em 
Biologia do Solo por pesquisadores atu-
antes no Estado da Bahia, foi conduzida 
uma busca na plataforma do CNPq para 
identificar, primeiramente, os grupos atu-

Rafaela Simão Abrahão Nóbrega1

Patrícia Lopes Leal2
_________________________________________
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Tabela 1. Grupos de pesquisa do Estado da Bahia que atuam com as temáticas: Microbiologia, Microbiologia do solo, Biologia 
do Solo e Microrganismos.

GRUPO DE PESQUISA 

APLICABIO

INSTITUIÇÃO ÁREA

Biologia molecular

Biotecnologia microbiana aplicada à 
agricultura

Ecologia e processos microbianos 
aplicados

Ecologia, biodiversidade e 
bioprospecção de microrganismos, 

micro e macroinvertebrados

Engenharia de Biotecnologia

Fitotecnia em espécies hortículas

Laboratório de ecologia aplicada à 
conservação – LEAC

Manejo de pastagens tropicais

Manejo integrado de doenças de 
plantas no cerrado baiano

Microbiologia aplicada

Microbiologia e biotecnologia de 
microrganismos

Produção animal sustentável no 
semiárido

Fonte: Consulta parametrizada na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) 
(dados obtidos em htt://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf. em 10/08/2019)

IFBA

UFBA

UFRB

UFRB

UFBA

UFOB

UNEB

UESC

UESB

UNEB

UESC

UNEB

UESB

Microbiologia

Genética

Agronomia

Microbiologia

Microbiologia

Biotecnologia

Agronomia

Ecologia

Zootecnia

Agronomia

Microbiologia

Microbiologia

Zootecnia

 htt://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf.
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dos os seguintes termos chave: Microbiolo-
gia, Microbiologia do solo, Biologia do Solo 
e Microrganismos (Tabela 1). 

Constata-se que há uma multidisci-
plinaridade das denominações dos grupos 
de pesquisa que abordam a temática Mi-
crobiologia, Microrganismos, Microbiologia 
do Solo e Biologia do Solo nas diferentes 
instituições de ensino do estado da Bahia 
(Tabela 1). Nesse sentido, devido à diver-
sidade de temas na abordagem da Biologia 
do Solo, as considerações feitas no manus-
crito foram baseadas em artigos científicos 
publicados entre os anos de 2013 a 2019, 
em sua maioria extraídos dos currículos dos 
líderes dos grupos de pesquisa apresenta-
dos na Tabela 1.

2) Pesquisa em Biologia do Solo na 
Bahia: situação atual 

a) Ecologia microbiana e controle 
de fitopatógenos

A Ecologia do solo é um ramo da Bio-
logia do Solo que tem como objetivo esta-
belecer as relações entre os organismos 
edáficos e seu meio. Essa temática tem sido 
bastante estudada por diferentes grupos 
de pesquisa em função da diversidade de 
ambientes ocorrentes no Estado da Bahia 
objetivando fornecer informações importan-
tes para a condução de ações sustentáveis 
para o uso do solo. 

Pesquisas realizadas na Caatinga da 
Bahia relataram a ocorrência de espécies 
Daedalea ryvardeniana Drechsler-Santos & 
Robledo (Santos et al., 2018) e Septoglo-
mus titan (Goto et al., 2013) bem como do 
gênero de bactérias nodulífera Paraburkhol-
deria na Chapada Diamantina (Silva et al., 
2018a). Na Caatinga, estudos também ve-
rificaram que Tripogon spicatus pode ser 
considerada uma planta hospedeira de 
bactérias promotoras de crescimento ve-
getal (Fernandes Júnior et al., 2015), bem 
como bactérias do gênero Bradyrhizobium 
são abundantes e importantes em estudos 

para a adaptação das plantas ao estres-
se salino em regiões semiáridas (Leite et 
al., 2017). Há também a abordagem sobre 
o desenvolvimento inicial de espécies da 
Caatinga nodulíferas e não nodulíferas, 
cultivadas em solos de diferentes municí-
pios componentes do semiárido nordesti-
no (Menezes et al., 2015).

Entre as principais funções exer-
cidas pela biota edáfica está também o 
controle biológico e ou biocontrole de pra-
gas e doenças. Com essa temática há es-
tudos com a cultura da bananeira (Musa 
sp.) (Jesus et al., 2014; Haddad et al., 
2018; Damasceno et al., 2019) associa-
das a bactérias endofíticas oriundas de ri-
zosfera do sisal (Agave sisalana Perrine) 
(Damasceno et al., 2019), cultura de gran-
de importância para a economia das co-
munidades rurais do semiárido da Bahia. 
A podridão vermelha nessa cultura é cau-
sada por Aspergillus welwitschiae (Duar-
te et al., 2018) e atinge muitas lavouras, 
causando depreciação da fibra. Entre os 
fatores que afetam a sobrevivência desse 
patógeno destacam-se o uso de isolados 
de bactérias comuns do solo, como as do 
gênero Burkholderia sp., no seu biocon-
trole (Carmo et al. 2018). Além disso, o 
controle biológico de Meloidogyne sp. por 
isolados de actinomicetos (Gonçalves et 
al., 2019) e por fungos micorrízicos (Pi-
nheiro et al., 2014) foram temas pesqui-
sados, como também a inibição de in vitro 
de Fusarium sp. por actinomicetos iso-
lados da rizosfera de plantas nativas do 
Cerrado baiano (Silva et al., 2013).

b) Uso da biota do solo na melho-
ria da fertilidade do solo e na nutrição 
de plantas

A melhoria na aquisição de nutrien-
tes pelas plantas por meio de mecanis-
mos diversos, tais como: pela fixação bio-
lógica de nitrogênio atmosférico (FBN), 
pelas simbioses micorrízicas, pela sínte-
se de hormônios de crescimento vegetal 
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pelos microrganismos do solo também 
tem sido abordadas.

No estudo realizado por Nunes et 
al. (2018) o sequenciamento parcial do 
gene 16S rRNA permitiu identificar isola-
dos como membros dos gêneros Bacillus, 
Bradyrhizobium, Leifsonia, Microvirga e 
Rhizobium, que habitam nódulos das for-
rageiras Clitoria ternatea e Stylosanthes 
capitata. Esses dados revelaram a diver-
sidade fenotípicas e genotípicas de bacté-
rias que habitam nódulos dessas forragei-
ras e representam uma importante fonte 
microbiana para a prospecção de novos 
produtos biotecnológicos para promover 
melhor crescimento dessas plantas na re-
gião semiárida (Nunes et al., 2018). Con-
siderando ainda o estudo com espécies 
forrageiras, pesquisas mostraram que a 
calagem, juntamente com adubação de 
base (sem N) e inoculação com rizóbio 
nativo da Bahia permitiram a nodulação 
e crescimento de calopogônio (Calopo-
gonium mucunoides), desmódio (Desmo-
dium heterocarpon subsp. ovalifolium) e 
puerária (Pueraria phaseoloides) (Santos 
et al., 2014). 

Para espécies arbóreas também foi 
relatado que a exótica Bauhinia variegata 
L., muito utilizada na arborização urbana 
no Nordeste, embora não nodulífera, em 
crescimento inicial é responsiva à inocu-
lação e adubação orgânica (Braulio et al., 
2019). Também foi relatado que Erythrina 
velutina Willd, leguminosa nativa da flora 
da Caatinga brasileira, é hábil em esta-
belecer simbiose eficiente com α e β-rizó-
bios nos solos de região semiárida (Me-
nezes et al., 2017). 

A inoculação em espécies granífe-
ras, importantes para alimentação huma-
na, foi reportada para as culturas do fei-
jão-caupi (Vigna unguiculata L. Walp) e do 
milho (Zea mays), ambas são de grande 
relevância para o Estado. Considerando o 
feijão-caupi, experimentos foram conduzi-

dos nos perímetros irrigados de Mandaca-
ru (Juazeiro, BA) e Bebedouro (Petrolina, 
PE). As plantas inoculadas apresentaram 
produtividade de grãos similar à observada 
em plantas adubadas com 80 kg ha-1 de N, 
tendo as cultivares BRS Tapaihum e BRS 
Pujante destacado-se quanto à produtivida-
de e ao teor de proteínas nos grãos (Mari-
nho et al., 2014). Também em Juazeiro, em 
condições de campo, isolados de Bradyrhi-
zobium (ESA 17 e ESA18) foram avaliados 
em experimentos de rede visando a autori-
zação oficial de novas bactérias para o ino-
culante de feijão-caupi no Brasil (Marinho et 
al., 2017).

Em relação à ocorrência e atividade 
de fungos micorrízicos arbusculares, há re-
latos em plantios de eucalipto no litoral nor-
te da Bahia (Lima et al., 2013) e o efeito 
nutricional em culturas frutíferas como em 
gravioleira (Annona muricata L.), que neste 
caso, aliada à adubação orgânica, promo-
veu melhor crescimento e a nutrição das 
mudas (Gomes Júnior et al., 2018). Efei-
to benéfico da inoculação de micorrizas 
no cultivo da menta (Piperita L. var. citrata 
(Ehrh.) Briq.) sob níveis de fósforo também 
foi relatado (Silva et al., 2014). Adiciona-se 
também o estudo realizado por Pereira et 
al. (2018) que verificaram que a adição de 
esterco em solo contaminado com cádmio 
melhorou significativamente a colonização 
micorrízica e a produção de glomalina em 
cultivo de Solidago chilensis Meyen (Aste-
raceae). 

A busca pelo entendimento da cicla-
gem dos nutrientes no ambiente edáfico 
também é abordada com enfoque tanto no 
solo, quanto na busca de hotspots para es-
tudos aplicados, principalmente em compo-
nentes da paisagem da Bahia pouco pes-
quisados. Quanto à ciclagem do nitrogênio, 
Da Silva et al. (2017) relataram baixos valo-
res de FBN (fixação biológica de nitrogênio) 
nas Caatingas madura e em regeneração, 
na região semiárida. Na Chapada Diaman-
tina foi relatada a ocorrência de genes re-



40  BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JAN-JUN 2019

O
p
inião lacionados ao ciclo do N (FBN e oxidação 

do amônio) em cavernas de arenito (Silva et 
al., 2018b) e na caverna do Buraco da So-
pradeira, em São Desidério, BA (Marques et 
al., 2019). Segundo os autores essa caver-
na é também um hotspot interessante para 
o estudo de archaeas oxidante de amônio.

c) Impacto dos sistemas de uso do 
solo na Biologia do Solo 

O manejo da mamoneira (Ricinus 
communis L.), muito cultivada na mesorre-
gião Centro Norte da Bahia, foi estudado 
por Dias et al. (2019). Os autores demons-
traram que biomassa e atividade microbiana 
do solo foram influenciadas pelos sistemas 
de manejo da mamoeira tendo como melhor 
sistema o preparo do solo com subsolagem. 
Estudos voltados para a Biologia do Solo 
em áreas de produção de cacau (Theobro-
ma cacao L) levando em consideração os 
diferentes sistemas de manejo da cultura: o 
sistema tradicional (cacau-cabruca, cultiva-
do sob variadas espécies arbóreas da Mata 
Atlântica, com adoção de recomendações 
convencionais de práticas agrícolas); siste-
ma agroflorestal - SAF (cacau consorciado 
com seringueira) e cultivo orgânico (cacau 
consorciado com diferentes espécies arbó-
reas, sem utilização de agroquímicos) reve-
laram maior evolução de CO2 no Nitossolo 
Háplico Eutrófico e no Cambissolo Háplico 
Distrófico típico, ambos com cacau cabruca 
orgânico (Anjos et al., 2017). Outro estudo, 
com objetivo de avaliar a qualidade do solo 
em áreas de cacau cabruca, mata e poli-
cultivo no sul da Bahia, revelou que, inde-
pendente do sistema de produção, os solos 
avaliados apresentaram baixos níveis de 
fertilidade e caráter distrófico (Fernandes et 
al., 2013).

d) Uso da biota do solo na biorre-
mediação de solos e sedimentos conta-
minados 

 A importância nas várias áreas do 
conhecimento do potencial de utilização da 
biota edáfica na biorremediação de conta-

minantes é derivada da sua capacidade 
em degradar xenobióticos, o que pode 
favorecer também a fitorremediação, em 
programas de recuperação de áreas de-
gradadas. 

 Pesquisas recentes identificaram 
que há uma mudança na comunidade 
microbiana do solo após a aplicação de 
biodiesel (Silva et al., 2019) e que em 
amostras de solo oriundas de áreas com 
histórico de contaminação de cádmio, po-
dem ocorrer bactérias que nodulam legu-
minosas capazes de nodular feijão-caupi 
(Pereira et al., 2017). Destaca-se tam-
bém o estudo de Buzzanelo et al. (2014) 
que identificaram uma nova espécie de 
Bacillus pumilus isolada de solos da Re-
finaria Landulfo Alves, na Bahia, capaz 
de degradar dibenzotiofeno, o principal 
composto contendo enxofre presente nos 
combustíveis. Em outra pesquisa, os iso-
lados de bactérias promotoras de cresci-
mento vegetal Pseudomonas aeruginosa 
e Bacillus sp. foram estudadas quanto 
suas habilidades para degradar hidrocar-
bonetos policíclicos aromáticos. Forma-
ção de biofilmes por essas cepas nas raí-
zes das plantas em contato com o diesel, 
sugerem que a interação entre Rhizopho-
ra mangle L. e as cepas bacterianas (Ba-
cillus sp. e P. aeruginosa) tem o potencial 
em degradar o óleo diesel e portanto po-
dem auxiliar na biorremediação dos solos 
de mangues impactados (Sampaio et al., 
2019a). Considerando ainda a temática 
biorremediação, Sampaio et al. (2019b) 
revelou que linhagens de Acinetobacter 
sp., Bacillus sp., Pantoea sp. e Entero-
bacter sp. isoladas do trato digestivo de 
vermes poliquetas podem ser emprega-
das em estratégias de biorremediação de 
áreas contaminadas com petróleo. 

 
3) Considerações finais
O estudo da Biologia do Solo pode 

nos fornecer importantes informações 
acerca de funções específicas dos or-
ganismos e sua aplicabilidade no mane-
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A história da pesquisa em biolo-
gia do solo no Ceará se mes-
cla com o início do ensino das 
ciências do solo no estado 

desde a fundação da Escola de Agronomia, 
estadualizada no período de 1935 a 1941 
e federalizada a partir de 1941, até os dias 
atuais. Em 1944 concluí aos estudos o jo-
vem José Ilo Ponte de Vasconcelos, forman-
do-se Engenheiro Agrônomo no hoje deno-
minado Curso de Graduação em Agronomia 
do Centro de Ciências Agrárias da Universi-
dade Federal do Ceará (UFC), Campus de 
Fortaleza. No ano seguinte ingressa como 
professor auxiliar na antiga Escola de Agro-
nomia do Ceará, vindo a tornar-se professor 
catedrático da cadeira de Fitopatologia e Mi-
crobiologia Agrícola no ano de 1949, dando 

início ao ensino e semeando a pesquisa 
voltada a microbiologia do solo no estado, 
atividade que perdurou até sua aposenta-
doria.

Em 1973 foi fundado o Departamen-
to de Engenharia Agrícola e Edafologia, 
desmembrado posteriormente (1982) em 
dois departamentos distintos: Engenha-
ria Agrícola (DENA) e Ciências do Solo 
(DCS). Os Professores José Ilo Ponte de 
Vasconcelos e Rogério Tavares de Almei-
da, este último também professor de mi-
crobiologia agrícola, passam a integrar o 
Setor de Microbiologia do Solo do recém-
-criado departamento, época em que se 
consolidou o primeiro laboratório onde se 
desenvolvia pesquisas com microrganis-
mos edáficos associados a leguminosas 

Paulo Furtado Mendes Filho
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No ano de 1976 foi criado o Curso de 
Mestrado em Solos e Nutrição de Plantas 
e no ano de 2011 houve a ampliação do 
programa de pós-graduação com a cria-
ção do Curso de Doutorado que, a partir 
de 2016, passou a denominar-se oficial-
mente Programa de Pós-Graduação em 
Ciência do Solo. Atualmente a pesquisa 
sobre a atividade biológica do solo está 
vinculada a linha de pesquisa Química, 
Fertilidade e Biologia do Solo, onde são 
estudados os principais aspectos envolvi-
dos na interação micro-organismos/solo/
água/nutrientes e fauna como indicadora 
de qualidade do solo, seus reflexos sobre 
as plantas em ambientes agrícolas e não 
agrícolas, com enfoque no semiárido bra-
sileiro.

No início da década de 80, após rea-
lização de estágio pós-doutoral em Dakar, 
Senegal, o Professor Rogério Tavares de 
Almeida trouxe para o laboratório de mi-
crobiologia do solo algumas espécies de 
fungos micorrízicos arbusculares (FMA) 
os quais, depois de multiplicados local-
mente, foram testados em associação 
com espécies de leguminosas inoculadas 
com estirpes rizobianas nativas seleciona-
das e obtendo-se grande sucesso. Nascia 
assim o principal eixo de pesquisa com a 
microbiologia do solo em nosso estado, 
posteriormente voltando-se o interesse 
também para a prospecção de espécies 
de FMA nativas isoladas e selecionadas 
para os nossos solos. 

Desenvolveu-se a partir de então a 
pesquisa em biologia do solo tendo como 
base o grupo de pesquisadores ligados a 
UFC, inicialmente trabalhando com micro-
-organismos nativos simbiontes isolados 
de diversas microrregiões homogêneas 
do estado e sua interação com as princi-
pais plantas de interesse para o semiárido 
como feijão de corda (Vigna unguiculata L. 
(Walp)), sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia 
Benth.), jurema preta (Mimosa tenuiflora 
(Mart.) Benth.), algaroba (Prosopis juliflo-
ra (Sw.) DC.), leucena (Leucaena leuco-
cephala (Lam.) de Wit.)), entre outras.

Nesse período foram executados 
pelo grupo de pesquisadores ligados à 

UFC projetos de grande abrangência para 
o estado do Ceará tais como “Estudo de 
Solos do Ceará para o Cultivo de Plantas 
Produtoras de Matérias-Primas do Álco-
ol”, em parceria com a FINEP/Fundação 
Cearense de Pesquisa e Cultura-FCPC/
UFC, “Efeitos da Interação Rhizobium-
-FMA-Fosfato de Rocha em Legumino-
sas Arbóreas do Nordeste”, em parceria 
com a EMBRAPA/FCPC/UFC e “Manejo e 
Conservação do Solo – Subprojeto PDCT 
CE 17 Microbiologia do Solo, em parceria 
como Banco Interamericano para o De-
senvolvimento (BID)/Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq)/UFC, todos sob a coordena-
ção técnica dos Professores Ilo Vascon-
celos e Rogério Almeida.

Respaldada pelo Programa de Pós-
-Graduação em Ciência do Solo, somen-
te sua linha de pesquisa em Biologia do 
Solo produziu até o presente momento 35 
dissertações de mestrado (2 atualmente 
em andamento), 3 teses de doutorado (3 
atualmente em andamento) e 85 publica-
ções em periódicos científicos nacionais e 
internacionais, enfocando prioritariamente 
as relações entre os organismos edáficos 
e as plantas nas mais diversas condições 
de solo do semiárido cearense.

Ressalte-se ainda que muitos dos 
trabalhos produzidos no estado têm se 
voltado ao estudo de reabilitação de solos 
degradados, tanto pela ação natural como 
antrópica, na perspectiva de se promover 
uma revegetação mais rápida e o retorno 
de uma atividade biológica sustentável. 

Um exemplo desse tipo de aborda-
gem é o projeto de pesquisa em parceria 
com pesquisadores do Departamento de 
Biologia do Centro de Ciências/UFC, sob 
a coordenação dos Professores José Ge-
rardo Beserra de Oliveira e Marta Celina 
Linhares Sales “Monitoramento da Deser-
tificação em Irauçuba/CE”, que produziu 
um vasto material bibliográfico sobre os 
principais aspectos bióticos e abióticos 
da degradação nesse núcleo de deser-
tificação, publicado na forma de livro no 
ano de 2015. Destaca-se também nessa 
abordagem o estudo sobre a importância 
das associações simbióticas com legumi-
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degradadas pela contaminação por me-
tais pesados no Ceará.

Nos últimos anos, os estudos sobre 
a biologia do solo no Ceará têm se esten-
dido a outros setores ligados à pesquisa. 
O Programa de Pós-Graduação em Eco-
logia dos Recursos Naturais, vinculado ao 
Departamento de Biologia do Centro de 
Ciências/UFC, também tem contribuído 
para a pesquisa em biologia do solo no 
estado através dos estudos coordenados 
pelas Professoras Cláudia Miranda Mar-
tins e Suzana Cláudia Silveira Martins 
sobre a diversidade de actinobactérias e 
caracterização de micro-organismos nati-
vos fixadores do nitrogênio frente aos ex-
tremos abióticos do Semiárido brasileiro.

A Universidade da Integração In-
ternacional da Lusofonia Afro-Brasilei-
ra (UNILAB), Campus de Redenção/CE, 
através da Professora Maria Ivanilda de 
Aguiar, vem desenvolvendo pesquisas so-
bre a fauna edáfica associada a qualidade 
estrutural do solo em diferentes manejos 
agrícolas na região do Maciço de Baturité/
CE, além do monitoramento da composi-
ção, densidade e diversidade da meso e 
da macrofauna edáfica em áreas que so-
freram desmatamentos, a fim de identifi-
car modificações ocorridas com a retirada 
da vegetação nativa e implantação de cul-
tivos diversos. É importante aqui ressaltar 
que essa iniciativa é pioneira no estudo 
sistematizado sobre a fauna edáfica no 
Ceará e se agrega ao artigo publicado so-
bre esse assunto pelo grupo de pesqui-
sa em Biologia do Solo da UFC que teve 
como título “Artrópodes e atributos micro-
biológicos do solo em cultivo de fruteiras 
no Vale do Curu/CE”, gerado a partir de 
projeto de mestrado orientado pela Pro-
fessora Vânia Felipe Freire Gomes e pu-
blicado em 2018.

A EMBRAPA- Agroindústria Tropical, 
centro de pesquisa sediado em Fortaleza/
CE, é outra instituição que também tem 
contribuído para o estudo sobre a ativida-
de dos micro-organismos edáficos para o 
estado do Ceará. Entre suas contribuições 
destacam-se as pesquisas sobre bacté-
rias promotoras do crescimento e sele-

ção de bactérias promissoras no controle 
biológico de espécies frutíferas (projetos 
coordenados pelos pesquisadores Olmar 
Baller Weber e Christiana de Fátima Bru-
ce da Silva).

Numa perspectiva de futuro para a 
biologia do solo no Ceará, é importante 
conclamar todas as instituições de pes-
quisa do estado venham a interagir de for-
ma mais efetiva e articulada, contribuindo 
para o aprofundamento do conhecimento 
sobre os processos biológicos que ocor-
rem nos solos do estado. 

Precisamos investir mais no conhe-
cimento de aspectos fundamentais sobre 
como variam a densidade e a diversidade 
funcional dos micro-organismos e da fau-
na edáfica em áreas em processo de de-
sertificação no semiárido, um verdadeiro 
laboratório a céu aberto, e entendermos 
quais estratégias adaptativas estão envol-
vidas numa possível transição entre o Se-
miárido e o Árido. Ferramentas modernas, 
como o sensoriamento remoto e as técni-
cas moleculares, poderão auxiliar-nos no 
estudo da composição da crosta biológica 
formada nos solos dessas áreas vulnerá-
veis à desertificação.

É importante também que a pesqui-
sa sobre a rizosfera das espécies econo-
micamente importantes para região seja 
intensificada, sobretudo no que diz res-
peito à cultura do cajueiro. Igualmente 
precisamos estimular a investigação so-
bre a importância dos micro-organismos 
rizosféricos no estímulo nutricional e no 
controle biológico na produção de rosas e 
flores no estado.  

O incremento atual das áreas de 
mineração no Ceará impõe que nos pre-
ocupemos ainda mais com a futura rea-
bilitação das áreas degradadas, estimu-
lando-se a revegetação com espécies 
vegetais associadas a micro-organismos 
que aumentem sua capacidade de tole-
rância a metais.

A pesquisa em biologia do solo no 
estado do Ceará ainda pode crescer mui-
to mais. Esse é, sem dúvida, um dos ca-
minhos para aprendermos a conviver com 
os desafios que a região nos apresenta.
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Pesquisas em Biologia 
do Solo no Estado de 

Pernambuco

Conhecer a Biologia do Solo 
significa ir além de simples-
mente entender as ações 
executadas pelos animais, 

vegetais e micro-organismos, mas tam-
bém compreender que todos os seres vivos 
agem de forma interativa, onde o solo dei-
xa de ser simplesmente o habitat daquele 
organismo e passa a ser um sistema com 
uma infinidade de trocas de favores. É fun-
damental considerar o sistema solo como 
uma fonte que nutre toda vida biológica, 
sem exceções, e que também armazena a 
vida em seus locais aparentemente inóspi-
tos, como no interior de um simples torrão.

No Programa de Pós-Graduação em 
Ciência do Solo da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco, a Biologia do Solo, 
que hoje é uma disciplina obrigatória para 
o doutorado, é explorada em todas as suas 
vertentes. De forma geral, as pesquisas 
que vem sendo desenvolvidas envolvem o 
estudo de micro-organismos e os proces-

sos desempenhados por eles como in-
dicadores de qualidade do solo, estudo 
dos organismos edáficos em processos 
pedogenéticos, prospecção de micro-or-
ganismos promotores de crescimento de 
plantas, fixação biológica de nitrogênio e 
micorrizas arbusculares em espécies en-
dêmicas da Caatinga e em plantas de in-
teresse agrícola.

A utilização de técnicas moleculares 
para o estudo da diversidade taxonômica 
e funcional dos micro-organismos do solo 
é indispensável. Utilizando esta aborda-
gem, alguns trabalhos têm sido desen-
volvidos em Pernambuco a fim de enten-
der como diferentes sistemas de manejo 
ou diferentes níveis de degradação está 
afetando a ciclagem de nutrientes nestes 
solos. No Núcleo de Desertificação em 
Cabrobó (Figura 1), por exemplo, a de-
gradação causou uma redução significa-
tiva de bactérias, fungos e de micro-or-
ganismos responsáveis pela ciclagem do 

Giselle Gomes Monteiro Fracetto
 Felipe José Cury Fracetto
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A de Planossolos (Neves, 2018) e Luvis-
solos (Santos, 2019). Entretanto, devido 
as características mineralógicas e reten-
ção de umidade dos horizontes subsuper-
ficiais, a comunidade microbiana fica pro-
tegida nestes horizontes, provavelmente 
em suas formas de resistência (esporos 
e endósporos), podendo voltar ao seu es-
tado metabólico ativo, em programas de 
recuperação de áreas degradadas.

Uma forma de recuperação de pas-
tagens degradadas é o uso do consórcio 
de leguminosas arbóreas com gramíneas 
forrageiras, em sistema silvipastoril. Na 
Estação Experimental do Instituto Agro-
nômico de Pernambuco (IPA) em Itambé, 
esse sistema foi implantado em 2011 com 
sabiá e gliricídia, consorciadas com bra-
quiária. Com a utilização de técnicas mo-
leculares, foi possível verificar que, em 
quatro anos, a introdução destas legu-
minosas melhorou a qualidade biológica 
do solo por favorecer a comunidade mi-
crobiana ligada à ciclagem do nitrogênio 
(fixação biológica de nitrogênio e nitrifica-
ção) (Barros et al., 2018) e do carbono 

(biomassa microbiana e respiração basal 
do solo) (Silva, 2017), resultando em um 
maior estoque de carbono e nitrogênio 
nestes solos, podendo ser um exemplo 
de manejo para recuperação de pasta-
gens degradadas a ser implantado em re-
giões tropicais subúmidas. (Figura 2).

A rizosfera abriga uma comunida-
de de micro-organismos que apresentam 
diferentes mecanismos de promoção de 
crescimento de plantas e que vêm re-
cebendo uma atenção considerável nos 
últimos anos devido ao seu potencial 
biotecnológico. Em Pernambuco, traba-
lhos de prospecção e inoculação destes 
micro-organismos em diferentes plantas 
para promoção de crescimento e alívio 
de estresses estão sendo cada vez mais 
desenvolvidos. Por exemplo, bactérias 
isoladas da rizosfera e do solo adjacen-
te de Mimosa bimucronata em uma lagoa 
temporária em Parnamirim são grandes 
produtoras de ácido indolacético e ACC 
(1-aminociclopropano-1-carboxilato) de-
aminase, são fixadoras de nitrogênio e 
solubilizadoras de fosfato de cálcio e 
apresentam alta capacidade em crescer 

Figura 1. Núcleo de Desertificação de Cabrobó em Itacuruba – PE. Fonte: Os autores.
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em meio com baixa atividade de água. 
A inoculação destas bactérias em milho 
com e sem estresse hídrico promoveu o 
crescimento da planta e aliviou significa-
tivamente o estresse causado pela falta 
de água (Araújo, 2019), demonstrando o 
potencial biotecnológico destas bactérias 
(Figura 3). A busca por estas bactérias 
também tem sido feita na rizosfera de uva 
do Vale do São Francisco, em diferentes 
partes da planta de capim pangolão e em 
espécies endêmicas da Caatinga, como 
a catingueira e o pereiro, e os trabalhos 
estão em andamento.

A fixação biológica de nitrogênio 
(FBN) é um processo essencial para 
manutenção da vida na Terra. Inúmeros 
trabalhos têm sido desenvolvidos em 
Pernambuco visando compreender os 
diversos fatores que regulam este pro-
cesso, assim como desenvolver tecnolo-
gias de uso do processo para a produção 

agrícola sustentável e para o manejo e 
preservação de vegetação nativa. Parte 
desses trabalhos são descritos em Frei-
tas et al. (2015), mas diversos resultados 
novos foram publicados desde então, le-
vando à formação de uma base de dados 
inicial para o estudo da FBN. Por meio 
das informações geradas, sabe-se que o 
processo de FBN em leguminosas e gra-
míneas pode ser responsável por aportes 
significativos de N atmosférico por meio 
da associação com bactérias diazotrófi-
cas, além de ser de importância funda-
mental para a nutrição desses vegetais. 
Essa condição é de grande importância 
para Pernambuco, principalmente devido 
a preponderância de sistemas agrícolas 
de baixa utilização de insumos e ao baixo 
teor de matéria orgânica dos solos. 

Com a utilização de técnicas isotó-
picas, já estão disponíveis estimativas 
da FBN em plantas leguminosas utiliza-

Figura 2. Sistema silvipastoril implantado na Estação Experimental do Instituto Agronômico de Per-
nambuco (IPA) em Itambé – PE na época seca e na época chuvosa. Fonte: Os autores.



49  BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JAN-JUN 2019

O
p
iniãodas como alimentação humana e animal 

(Freitas et al., 2012), como adubos verdes 
(Dantas et al., 2019), espécies forragei-
ras de ocorrência natural (Freitas et al., 
2012), sistemas agroflorestais (Martins 
et al., 2015) e fragmentos de vegetação 
nativa (Silva et al., 2017); assim como 
para gramíneas energéticas como cana-
-de-açúcar (Antunes et al., 2019). Vários 
esforços também têm sido feitos para o 
isolamento, caracterização morfofisiológi-
ca e genética, testes de eficiência e sele-
ção de bactérias para recomendação de 
inoculação em espécies como calopogô-
nio (Calheiros et al., 2015), sabiá (Martins 
et al., 2015), mucuna preta (Santos et al., 
2017), leucena (Silva et al., 2018), entre 
outras.

As micorrizas arbusculares formam 
uma das associações simbióticas mais 
antigas e bem estabelecidas que con-
tribuem diretamente para o crescimento 
e nutrição de plantas. Na Universida-
de Federal de Pernambuco, o grupo da 
Professora Leonor Maia estuda a diver-
sidade dos fungos micorrízicos arbus-
culares (FMA) em diferentes biomas de 
Pernambuco. A Caatinga, por exemplo, 
abriga uma alta diversidade de FMA, 
principalmente devido aos diferentes ni-
chos que este bioma possui, sendo que 
as características do solo estruturam as 

comunidades de FMA, como observado 
no Parque Nacional do Catimbau (Mari-
nho et al., 2019). Pedone-Bonfim et al. 
(2017) demonstraram, por meio de uma 
compilação de diferentes estudos sobre 
os efeitos da simbiose entre FMA e plan-
tas da Caatinga, que a maior eficiência da 
simbiose micorrízica pode ser obtida em 
solos com baixos níveis de P, enfatizando 
o papel essencial desses micro-organis-
mos no crescimento e sobrevivência de 
espécies vegetais do bioma Caatinga.

Os trabalhos listados aqui são uma 
pequena parte de tudo que está sen-
do realizado em Pernambuco dentro da 
perspectiva da Biologia do Solo. Muitos 
trabalhos estão em desenvolvimento e 
muitos desafios precisam ser vencidos. 
Acreditamos que esforços precisam ser 
feitos principalmente na indicação de ino-
culantes adaptados as condições edafo-
climáticas de Pernambuco, na utilização 
de simbioses tripartites (planta-bactérias 
diazotróficas-fungos micorrízicos arbus-
culares) para uma produção agrícola 
sustentável, no emprego de micro-orga-
nismos promotores de crescimento de 
plantas, na supressão de doenças como 
alternativa ao uso de defensivos agríco-
las, e entendimento do microbioma dos 
diferentes solos de Pernambuco.

Figura 3. Parte aérea (A) e raízes de milho (B) inoculadas com bactérias promotoras de crescimento isoladas da 
rizosfera e do solo adjacente de Mimosa bimucronata em uma lagoa temporária em Parnamirim – PE. CH: controle 
adubado; CSI: controle sem inoculação; C: inoculação com diferentes consórcios bacterianos. Fonte: Os autores.
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O solo é o habitat de uma vasta 
gama de organismos, incluin-
do algas, bactérias, cianobac-
térias, fungos, insetos, ne-

matoides, protozoários, vermes e raízes de 
plantas. Os organismos benéficos habitan-
tes do solo apresentam grande importância 
na sanidade das plantas e na dinâmica da 
água. Estes podem contribuir na ciclagem e 
retenção de nutrientes, infiltração de água, 
supressão de doenças, fornecimento de nu-
trientes as plantas, entre outros. Quando 
em seu estado natural, sem a interferência 
do homem, o solo mantém-se em equilíbrio 
com a sua fauna, flora e microbiota local. 
Solos agrícolas não apresentam a mesma 
biodiversidade devido ao manejo que, na 
maioria das vezes, acarreta desequilíbrio do 
ecossistema.

O estado do Rio Grande do Norte (RN) 
é conhecido como um dos grandes produ-
tores de frutas do Brasil. Grande parte des-
ta denominação deve-se a produção de 
melão, que tem como principal destino os 
países da Europa. Entretanto, práticas roti-

neiras nestes campos produtivos, como o 
monocultivo, vêm provocando o aumento 
de problemas ocasionados por patóge-
nos habitantes do solo (PHS), que apre-
sentam difícil controle, devido a gama de 
hospedeiros e o desenvolvimento de es-
truturas de resistência, que garantem a 
sobrevivência destes no solo, mesmo em 
condições desfavoráveis. O aumento da 
demanda por alimentos mais saudáveis, 
livres de resíduos tóxicos, a preocupação 
com o meio ambiente e as dificuldade no 
manejo de microrganismos patogênicos, 
vêm incentivando as Universidades e Ins-
titutos de Pesquisa a desenvolverem tra-
balhos visando o controle de PHS com a 
introdução de outros microrganismos nes-
te ambiente, além da utilização de maté-
rias orgânicas com objetivo de favorecer 
a multiplicação dos introduzidos e dos já 
existentes.

No RN vêm sendo realizadas diferen-
tes pesquisas objetivando estudar o efei-
to de produtos biológicos associados, ou 
não, a matéria orgânica (de origem animal 
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ou vegetal), na sobrevivência e no contro-
le de diferentes PHS. Neste estado cresce 
a utilização de produtos comerciais à base 
de microrganismos (Trichoderma, Ba-
cillus, Enterococcus, Lactobacillus, entre 
outros) nas principais áreas produtoras de 
abóbora, abobrinha, banana, melão, me-
lancia e mamão, com objetivo de acelerar 
o crescimento das plantas, supressão de 
patógenos, função protetora e curativa e 
prevenção de tombamentos de plântulas. 
Devido ao reconhecimento da importância 
da utilização de microrganismos benéficos 
para a agricultura, alguns produtos bioló-
gicos comerciais vêm sendo multiplicados 
(Figuras 1A e 1B) nas empresas, visando 
reduzir os custos. Esta prática, cada vez 
mais comum no RN, vem alertando pes-
quisadores também para a realização de 

estudos dentro deste contexto.
Também vem sendo realizadas 

pesquisas com sistemas de cultivo (con-
vencional e plantio direto), coberturas do 
solo (braquiária, crotalária, milheto, mi-
lho, entre outros), além da incorporação 
de espécies espontâneas (flor de seda e 
jitirana) (Figura 1C), adubos verdes, bio-
fertilizantes (bovino e galinha) e húmus de 
minhoca, visando o aumento de comuni-
dades microbianas do solo (fungos totais, 
bactérias totais, bactérias esporulantes 
e actinomicetos) e o manejo de PHS em 
áreas de cultivo de hortaliças e feijão cau-
pi (Marrocos et al., 2012; Batista et al., 
2013; Nascimento et al., 2016; Nascimen-
to et al., 2018; Costa, 2019)

Embora ainda não tão expressiva, 
outra linha de pesquisa em biologia do 

Figura 1. A- Tanque de multiplicação de produto biológico comercial para utilização em campo (Foto: Miche-
langelo Fernandes); B- Placa de Petri contendo bactérias isoladas de produto multiplicado (Foto: Márcia M. Q. 
Ambrósio); C- Pesquisa de incorporação ao solo de espécies espontâneas para produção de hortaliças (Foto: 
Josimar Nogueira da Silva).
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solo no RN que vem sendo desenvolvida é 
o uso de fungos micorrízicos arbusculares e 
bactérias fixadoras de nitrogênio (BFN) na 
produção de mudas de espécies florestais 
da Caatinga (EFC) e, na avaliação da sobre-
vivência destas plantas em campo. Os es-
tudos são realizados com BFN isoladas de 
nódulos de EFC coletados no próprio estado 
(Figura 2a), e com inoculantes e misturas 
de rizóbios (Bradyrhizobium sp., Bradyrhi-
zobium elkanii, Rhizobium sp., Burkholderia 
sp.), além da utilização de micorrizas (Gigas-
pora margarita, Dentiscutata heterogama, 
Rhizophagus clarus, Acaulospora colombia-
na, A.scrobiculata, Claroideo glomusetuni-
catum) (Figura 2B), cedidos pela Embrapa 
Agrobiologia (Seropédica, RJ). As EFC apre-
sentam grande potencial na regeneração de 
solos erodidos, além de ajudar na recupera-
ção do teor de nitrogênio no solo por meio da 
simbiose com bactérias.

As pesquisas em biologia do solo no 
RN vêm sendo divulgadas em periódicos 
nacionais e internacionais, de diferentes 
fatores de impacto, além da divulgação em 
congressos científicos nacionais e regionais. 
Entretanto, sabemos que estas pesquisas 
ainda precisam ser fortalecidas, para que se 
possa conhecer melhor a biologia dos solos 
neste estado.

Figura 2. A- Raízes de Timbaúba (Enterolobium contortisiliquum) contendo nódulos de rizóbio; B- 
Esporos de micorrizas colonizando raízes de Timbaúba. Fotos: Márcia M. Q. Ambrósio.
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do Solo no Estado do 
Piauí

O Estado do Piauí tem em seu 
histórico uma agricultura vol-
tada, em sua maioria, para os 
cultivos de subsistência. Na 

década de 1990, com a imigração de pro-
dutores advindos do Estado do Rio Gran-
de do Sul, as terras piauienses começaram 
a ser exploradas para a produção de soja 
em larga escala. Com o passar dos anos, 
a atividade agrícola piauiense se diversifi-
cou e alcançou uma configuração voltada 
para a comercialização da produção e pas-
sou a se destacar com a produção de soja, 
feijão-caupi, algodão, feijão-fava e milho. 
Embora os incentivos para o incremento 
da produção sejam constantes, o estado 
do Piauí apresenta níveis de produtividade 
modestos em relação ao cenário nacional 

e, portanto, não conseguem suprir as ne-
cessidades internas de consumo. Isso 
se dá pelas características climáticas e 
edáficas das terras piauienses e, portan-
to, torna-se necessário conhecer os fato-
res envolvidos com a dinâmica dos solos 
desta região, principalmente no tocante 
aos aspectos biológicos destes solos. 
Quando as propriedades biológicas do 
solo são adequadamente manejadas, o 
sistema solo-planta torna-se mais dinâ-
mico e potencialmente mais produtivo. 
Assim, faz-se necessário estudar e com-
preender as relações estabelecidas entre 
as propriedades químicas, físicas e bioló-
gicas dos solos do Piauí.

À primeira vista, pode-se pensar que 
o solo é um material inerte que serve ape-
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nas para suprir a necessidade do homem 
moderno uma vez que suporta a instala-
ção de estradas, a construção de casas 
e o cultivo de plantas que servem como 
fonte alimentar. No entanto, o solo é um 
microambiente rico composto por diferen-
tes tipos de organismos, os quais com-
põem a sua fração viva e que são estu-
dados por pesquisadores distribuídos em 
diferentes subáreas da biologia do solo. 
Conceitualmente, a biologia do solo é um 
ramo da ciência do solo que se dedica a 
compreender a composição microbioló-
gica e faunística bem como a atividade 
e as interações ecológicas estabeleci-
das entre os diferentes organismos que 
compõem o sistema solo. Desta forma, 
os pesquisadores da área de biologia do 
solo estudam organismos da micro, meso 
e macrofauna do solo, com destaque para 
arqueias, eubactérias, fungos, algas, ne-
matoides, protozoários, oligoquetas e in-
setos. Estes organismos desempenham 
funções específicas e fundamentais, e o 
equilíbrio desta diversidade biológica in-
duz melhoria e/ou conservação da qua-
lidade do solo que, consequentemente, 
podem induzir incrementos significativos 
na produtividade agrícola.

A pesquisa em biologia do solo no 
Brasil é considerada relativamente nova 
e tem crescido significativamente no es-
tado do Piauí desde os anos 2000. Os 
solos do estado, majoritariamente origi-
nados de rochas sedimentares, são alta-
mente intemperizados e depauperados e, 
portanto, demandam aplicações de insu-
mos agrícolas na busca de melhorar os 
indicadores de qualidade. A intervenção 
antrópica afeta a dinâmica do solo uma 
vez que este sistema é altamente sen-
sível e isso reflete na alteração de com-
portamento dos componentes biológicos 
do solo. Neste contexto, tanto a fauna do 
solo como a comunidade microbiana pre-
sente são alteradas. Os estudos faunís-
ticos são aqueles dedicados a conhecer 
e entender a dinâmica da comunidade 
de invertebrados que vivem permanente-
mente ou que passam um ou mais ciclos 
de vida no solo. Estes estudos são impor-
tantes no entendimento da dinâmica dos 
solos uma vez que os organismos que 

compõem a fauna edáfica influenciam na 
decomposição da matéria orgânica, cicla-
gem dos nutrientes e fertilidade do solo. 
Desta forma, a análise da fauna edáfica 
pode ser incluída como uma das formas 
de mensurar a sua qualidade e pode, por-
tanto, ser útil na caracterização de agroe-
cossistemas degradados.

Como reflexo da ação antrópica, a 
fauna do solo tende a ter sua diversida-
de reduzida e isto impacta negativamente 
nos processos biológicos dos ecossiste-
mas naturais e artificiais. O conhecimento 
da fauna edáfica é um indicador útil de 
sustentabilidade, degradação e recupera-
ção de determinada área no tocante ao 
sistema solo-planta. Estudos de fauna do 
solo no Piauí são escassos e os primeiros 
resultados para áreas piauienses são do 
início dos anos 2000. Lima et al. (2007), 
registraram o efeito negativo da prática 
agrícola de corte e queima na densidade 
e diversidade da macrofauna invertebra-
da em áreas do município de Esperanti-
na/PI e ainda os efeitos positivos do uso 
de sistemas agroflorestais na diversida-
de da macrofauna edáfica. Nunes et al. 
(2012), relatam alterações na distribuição 
da fauna edáfica em áreas com cultivo 
de forrageiras (capim-Tifton 85, capim-
-Tanzânia, capim-Andropogon e leucena) 
localizadas na cidade de Teresina/PI e 
demonstraram que estas respostas nega-
tivas estavam fortemente relacionadas à 
disponibilidade hídrica. Em áreas de pas-
tagens ocupadas por Brachiaria sp., Luz 
et al. (2013) ressaltam que a remoção de 
vegetação e tipo de manejo interfere nos 
grupos de artrópodes presentes no solo.

Com o passar dos anos, mais estu-
dos estão sendo desenvolvidos na busca 
de entender a composição e dinâmica da 
fauna edáfica, em especial aos organis-
mos que compõem a meso e macrofau-
na do solo. Estes trabalhos vêm sendo 
conduzidos por docentes e/ou pesquisa-
dores vinculados à Universidade Federal 
do Piauí (UFPI), Instituto Federal do Piauí 
(IFPI), Universidade Estadual do Piauí 
(UESPI) e Embrapa Meio-Norte. De fato, 
pesquisadores da Embrapa Meio-Norte 
demonstraram que a fauna edáfica de 
um Neossolo Litólico Eutrófico sob con-
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pogon apresenta maior diversidade que 
áreas submetidas ao monocultivo com 
estas culturas (Fernandes et al., 2015). 
Já pesquisadores da UFPI registraram 
maior abundância e riqueza de espécies 
em uma área de Latossolo Amarelo dis-
trófico, de diferentes cidades do Sudo-
este piauiense, utilizadas para o cultivo 
de milho e soja sob o sistema de plantio 
direto (Santos et al., 2016). Em outro tra-
balho desenvolvido no Nordeste piauien-
se, pesquisadores da UFPI constataram 
distúrbios na fauna edáfica em áreas de 
Caatinga não-preservadas com histórico 
de corte e queima seguido do cultivo de 
arroz e milho (Araújo et al., 2017).

Os dados obtidos ao longo dos anos 
ressaltam a importância do emprego de 
sistemas de manejo com reduzido impac-
to sobre a fauna edáfica uma vez que es-
tes organismos atuam como predadores 
e decompositores dos detritos do solo e, 
portanto, são mantenedores do equilíbrio 
de qualquer agroecossistema. É notório 
que existe forte relação entre a fauna e 
a microbiota do solo uma vez que estes 
organismos podem atuar sinergicamen-
te para decompor e mineralizar a maté-
ria orgânica do solo (Brady; Weil, 2013). 
A microbiota edáfica é a parte ativa da 
matéria orgânica, estando responsável 
pelo controle do seu acúmulo e decom-
posição, sendo formada, principalmente, 

Figura 1. Mensuração dos parâmetros fotossintéticos de plantas de feijão-fava inoculadas com bactérias diazo-
tróficas nativas do estado do Piauí com uso do analisador de gases por infravermelho (IRGA). Foto: Aurenivia 
Bonifacio.
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gueiredo et al., 2016). As alterações na 
biomassa e atividade microbiana do solo 
são indicadores de qualidade e/ou degra-
dação de um solo uma vez que estes or-
ganismos são muito sensíveis às mudan-
ças provocadas pelo manejo empregado 
em uma determinada área. Os microrga-
nismos desempenham diversas funções 
no solo, com destaque para decomposi-
ção da matéria orgânica e ciclagem de 
nutrientes, e ainda, representam um re-
servatório nutricional para as plantas uma 
vez que sua decomposição libera nutrien-
tes importantes que são absorvidos pelas 
plantas.

Louis Pasteur, um dos fundadores 
da microbiologia moderna, ressalta que 
os microrganismos, embora organis-
mos diminutos, apresentam papel “infi-
nitamente grande”. De fato, a microbiota 
edáfica contribui para a melhoria da ferti-
lidade do solo de diferentes agroecossis-
temas (Kuypers et al., 2018). Isso se dá 
pela contribuição post mortem destes or-
ganismos no fornecimento de nutrientes 
e também pelo seu papel na dinâmica da 
matéria orgânica do solo (Kuzyakov; Bla-
godatskaya, 2015). O estudo da dinâmica 
da matéria orgânica, em solos intemperi-
zados ou não, é de extrema importância 
uma vez que a matéria orgânica exerce 
influência na qualidade e capacidade 
produtiva de um determinado solo. Con-
siderando que a biomassa microbiana é 
a parte ativa da matéria orgânica do solo 
(Cardozo Junior et al., 2018), estudos vi-
sando entender o comportamento da bio-
massa microbiana podem contribuir com 
a compreensão da dinâmica de deposi-
ção de resíduos e ciclagem de nutrientes 
úteis para as plantas. Neste sentido, um 
volume significativo de dados tem sido 
gerado por docentes e pesquisadores da 
UFPI e de outras instituições piauienses, 
tais como IFPI, UESPI e Embrapa Meio-
-Norte.

Os primeiros trabalhos com foco 
na microbiota do solo foram publicados 
em meados de 2006. Inicialmente, os 
trabalhos publicados por pesquisadores 
piauienses tinham como foco o compor-

tamento de plantas em simbiose com 
microrganismos fixadores de nitrogênio 
crescidas em solo adicionado de lodo de 
curtume (Araújo et al., 2006, 2007; Matias 
et al., 2009). Estes trabalhos mostraram 
que o lodo de curtume não prejudicou a 
nodulação e o crescimento das espécies 
vegetais. Em 2009, publicou-se um estu-
do da avaliação de diferentes sistemas 
de manejo sobre a biomassa microbiana 
e os estoques totais de carbono orgâni-
co e nitrogênio em um Latossolo Amarelo 
localizado na cidade de Uruçuí-PI (Araú-
jo et al., 2009). Neste estudo, os autores 
relatam melhoria na qualidade do solo 
devido ao aumento na biomassa micro-
biana e nos estoques de carbono do solo 
e indicam que isso se deu devido à ado-
ção do plantio direto para o cultivo de soja 
conjuntamente com o uso do milheto para 
formação da palhada. Com o passar dos 
anos, estudos com foco na microbiota do 
solo foram realizados e resultados sobre 
a dinâmica destes microrganismos em 
diferentes agroecossistemas piauienses 
foram obtidos, principalmente no que se 
refere a fixação biológica do nitrogênio.

A fixação biológica é um processo 
de conversão biológica do nitrogênio at-
mosférico em compostos nitrogenados 
assimiláveis que é realizado por procario-
tos diazotróficos que vivem livremente no 
solo ou que estabelecem simbiose com 
as espécies vegetais. Sabendo disso, 
trabalhos com estes microsimbiontes fo-
ram realizados em plantas de feijão-caupi 
por Moraes et al. (2016). Estes autores 
demonstraram que o uso de Bradyrhi-
zobium sp. na inoculação de plantas de 
feijão-caupi crescidas em solo suplemen-
tado com lodo de curtume compostado 
por sete anos induziu melhorias no cres-
cimento e captação de nitrogênio bem 
como houve menor estresse oxidativo 
nos nódulos destas plantas. Costa Neto 
et al. (2017) relataram que a inoculação 
de plantas de feijão-fava com isolados 
indígenas de Bradyrhizobium foram mais 
eficientes em melhorar o crescimento, no-
dulação e fluxo de nitrogênio em relação 
às plantas inoculadas com isolados indí-
genas de Rhizobium. Lima et al. (2016) 
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mostram que a inoculação com Bacillus 
sp., uma bactéria promotora de cresci-
mento em plantas, induziu melhorias na 
taxa de crescimento, biomassa e teor de 
clorofila de plantas de feijão-fava. Estes 
resultados demonstram o benefício da 
aplicação de microrganismos na perfor-
mance vegetal.

É notável que os docentes e pesqui-
sadores da UFPI, IFPI, UESPI e Embrapa 
Meio-Norte tem gerado um significativo 
volume de informações acerca da bio-
logia de solos piauienses, principalmen-
te acerca da fauna de invertebrados, do 
comportamento da biomassa microbiana 
e ainda do papel destes microrganismos 
no crescimento e desenvolvimento de es-
pécies vegetais de interesse agronômico. 
É importante ressaltar que o estudo dos 
organismos que vivem no solo e suas re-
lações entre si são imprescindíveis para 
manutenção e sobrevivência das comu-

nidades vegetais. As funções destes or-
ganismos justificam a necessidade do 
desenvolvimento de mais pesquisas que 
possam subsidiar o uso racional do solo 
que é um recurso natural de extrema im-
portância. Os resultados apresentados 
pela comunidade científica piauiense têm 
contribuído de forma grandiosa para ade-
quação e execução de planos de manejo 
dos solos que preservem a comunidade 
biológica já existente fornecendo supor-
te para o aumento de produtividade das 
culturas e melhoria da qualidade do sis-
tema solo-planta-atmosfera. Assim, a dis-
seminação dos resultados que reforcem o 
efeito benéfico de insetos, fungos e bac-
térias na biodinâmica de solos do Piauí 
pode contribuir significativamente com a 
manutenção da qualidade e sustentabili-
dade de agroecossistemas piauienses.

Figura 2. Plantas de feijão-caupi cultivadas em condições de casa de vegetação na Universidade Federal do Piauí 
antes de serem expostas ao estresse Salino. Foto: Aurenivia Bonifacio
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No sistema solo x planta, os mi-
cro-organismos do solo são 
importantes na ciclagem de 
nutrientes, redução do consu-

mo de fertilizantes, redução de perdas de 
adubos nitrogenados e fosfatados no solo 
agrícola. Os micro-organismos também 
promovem tolerância das plantas à seca e à 
salinidade do solo, assim como na recupe-
ração de áreas degradadas, biorremedia-
ção do solo, incremento da produção agrí-
cola, no desenvolvimento e sobrevivência 
de espécies vegetais nativas, e na indução 
do sistema de defesa contra pragas e fito-
patógenos.

Nos solos agrícolas podem ser encon-
trados diversos tipos de micro-organismos, 
como: fungos e bactérias solubilizadores 
de fosfato; decompositores de matéria or-

gânica ou antagonistas de outros orga-
nismos do solo; bactérias de vida livre 
ou simbiontes responsáveis pela fixação 
biológica do nitrogênio e fungos simbion-
tes como os Fungos Micorrízicos Arbus-
culares (FMA). Dentre os micro-organis-
mos simbióticos capazes de estimular o 
crescimento vegetal tem-se que os FMA 
se caracterizam por serem organismos 
biotróficos obrigatórios capazes de se as-
sociarem com mais de 80% das espécies 
vegetais.

Especificamente em culturas de 
importância econômica na região Norte-
-Nordeste do Brasil, Batista et al. (2018) 
observaram que os fungos endofíticos 
como Colletotrichum sp. (2%), Guignardia 
sp. (22%), Penicillium sp. (2%), Ulocla-
dium sp. (2%), Aspergillus sp. (2%) e Fu-
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sarium sp. (2%) encontrados no açaizeiro 
podem apresentar potencial antimicrobia-
no a depender da interação microbiana. 
Assim, os micro-organismos endofíticos 
podem ser utilizados no controle de agen-
tes fitopatogênicos ou estimular a popu-
lação microbiana benéfica do solo. Neste 
contexto, Lima et al. (2011) verificaram 
que a inoculação do feijão caupi (Vigna 
unguiculata) com a bactéria simbiótica e 
fixadora de nitrogênio Bradyrhizobium sp. 
(estirpe BR3267) com Bacillus sp. (estirpe 
449) e Bacillus pumilus sp. (estirpe 444) 
apresentaram sinergismo e aumentaram 
mais de 100% a produção do feijoeiro. 

Em Sergipe vem sendo desenvolvi-
dos estudos que investigam a interação 
de fungos micorrízicos arbusculares com 
o capim Paspallum (Paspalum millegrana 
Schrad) e capim Vetiver (Chrysopogon 
zizanioides (L.)) utilizados em obras de 
bioengenharia de solos para controle de 
erosão em margens de rios e contenção 
de encostas, respectivamente. Em tem-
po, o capim Paspalum é uma espécie 
nativa das Américas, que se destaca por 
apresentar ampla distribuição geográfica, 
sendo encontrado em pastagens, matas 
ciliares e margens de rodovias (Oliveira et 
al., 2013). O capim Vetiver também con-
tribui para o aumento da resistência ao 
cisalhamento sendo capaz de agregar as 
partículas do solo (Machado et al., 2015).

Em solos com baixa fertilidade, tais 
como os encontrados em parte da região 
Nordeste do Brasil, pode ocorrer a com-
petição por nutrientes entre os FMA e as 
plantas hospedeiras e reduzir os bene-
fícios da simbiose (Wang et al., 2018). 
Zhang et al. (2016) verificaram que a 
colonização por FMA reduz o efeito de 
temperaturas elevadas na produção de 
biomassa de poáceas, o que pode favo-
recer o cultivo de pastagens na região do 
Nordeste brasileiro.

Em Sergipe, Santos et al. (2018a) 
relataram que a Gliricidia sepium culti-
vada em campo foi colonizada por FMA 
nativos, por fungos endofíticos DSE e 
também pelas bactérias endofíticas Pae-
nibacillus illinoisensis e Pantoea stewartii 
cuja interação tripla ainda não havia sido 

encontrada na literatura. A presença des-
tes micro-organismos pode auxiliar na 
sobrevivência da gliricídia em campo e 
pode estar correlacionada com o poten-
cial desta espécie em ser utilizada na re-
cuperação de áreas degradadas, além de 
servir de ração animal, muito importante 
no Nordeste, uma vez que é adaptada a 
solos de baixa fertilidade (Eiras e Coelho, 
2011). Souchie e Abboud (2007) observa-
ram que o teor de fósforo solubilizado no 
solo e o número de micro-organismos de 
vida livre solubilizadores de fosfato variou 
com o tipo de solo e o genótipo do feijão 
guandu.

Santos et al. (2018b) demonstraram 
o potencial da microbiota do solo asso-
ciada aos FMA nativos no controle do 
nematoide formador de galhas, Meloido-
gyne incognita, em quiabeiro cultivado 
numa propriedade orgânica, no município 
de Areia Branca, em Sergipe.  Da mes-
ma forma, Sousa et al. (2013) observa-
ram que na região do semiárido nordes-
tino brasileiro, o gênero Glomus de FMA 
foi predominante. No entanto, Costa et 
al. (2019, no prelo) observaram que es-
pécies de FMA exóticos como Rhizoglo-
mus clarum, Claroideoglomus etunicatum 
e Acaulospora morrowiae colonizaram o 
milho crioulo utilizado por agricultores fa-
miliares no agreste sergipano. Assim, a 
introdução de espécies exóticas de FMA 
na região Nordeste do Brasil pode repre-
sentar uma alternativa de sobrevivência 
de plantas de interesse econômico, como 
o milho. São muitos os estudos realiza-
dos sobre as contribuições da população 
microbiana dos solos seja aumentando a 
absorção de nutrientes pelas raízes, seja 
melhorando a fertilidade do solo, ou mes-
mo contribuindo ao se associar com as 
raízes, na sua resistência aos processos 
erosivos e consequentemente promo-
vendo a prática de uma agricultura mais 
sustentável. Em nível de região Nordeste 
o conhecimento de como se comportam 
os micro-organismos dos solos nas con-
dições edafoclimáticas apresentadas são 
de grande valia para a melhoria e amplia-
ção da produção. 
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Teses TESES E DISSERTAÇÕES SOBRE
CIÊNCIAS DO SOLO

Defesas ocorridas entre 
janeiro e junho de 2019

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

Mudanças induzidas na temperatura de pirólise nas características físico-químicas e no 
risco ecológico do lodo de esgoto. Autora: Claudineia de Souza Souza. Orientador: Jorge 
Antônio Gonzaga Santos. Co-orientador: Marcela Rebouças Bomfim. Data: 01/2029.

Cultivo de bulbilhos de agave sisalana perrine em substratos orgânicos enriquecidos 
com trichoderma. Autor: Rhavena Rocha Pereira. Orientador: Rafaela Simão Abrahão 
Nóbrega. Co-orientador: Ana Cristina Fermino Soares. Data: 02/2019.

Produção, teor e rendimento de alecrim (Rosmarinnus officinalis L.) submetido à aduba-
ção nitrogenada e sulfatada. Autor: Aline dos Anjos Souza. Orientador: Anacleto Ranulfo 
dos Santos. Co-orientador: Girlene Santos de Souza. Data: 02/2019.

Caracterização química e frações de carbono de substratos a base de biocarvão. Autora: 
Kaliane Silva Conceiçãoo. Orientador: Francisco Alisson da Silva Xavier. Data: 04/2019

Salvi aofficinalis L. cultivada em ambientes de luz e substratos orgânicos. Autor: Janildes 
de Jesus da Silva. Orientador: Anacleto Ranulfo dos Santos. Co-orientador: Girlene San-
tos de Souza. Data: 06/2019.

Estresse por chumbo e cádmio em tomateiro (Solanum lycopersicum): respostas nutri-
cionais. Autor: Maria de Lurdes Campos dos Santos. Orientador: Fábio de Souza Dias. 
Co-orientador: André Dias de Azevedo Neto. Data: 01/2019
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DO SOLO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ

Rochagem como fonte de nutrientes para o sorgo forrageiro. Autor: Wesley dos Santos 
Souza. Orientador: Fernando Felipe Ferreyra Hernandez. Data: 02/2019.

Estimativa dos parâmetros da equação de Van Genuchten com dados de umidade do 
solo e modelagem inversa com Hydrus-1D. Autor: Tancio Gutier Ailan Costa. Orienta-
dor: Jaedson Cláudio Anunciato Mota. Data: 02/2019.

Folha diagnóstica para avaliação do estado nutricional de clones de cajueiro anão. 
Autora: Thaís da Silva Martins. Orientadora: Adriana Guirado Artur. Co-orientador: 
Luiz Augusto Lopes Serrano. Data: 02/2019.

Uso de resíduos pneumáticos pirolisados e fitorremediação para mitigação de metais 
em solos. Autor: Jader Vieira Carneiro. Orientadora: Maria Eugenia Ortiz Escobar.
Co-orientador: Teógenes Senna de Oliveira. Data: 05/2019.

Aplicação de extrato de algas marinhas em sistema de produção de girassol irrigado 
com água salina. Autora: Nayara Rochelli de Sousa Luna. Orientador: Francisco Mar-
cus Lima Bezerra. Data: 03/2019.

Gênese do caráter coeso: relação da resistência tênsil com atributos físicos e químicos 
do solo. Autor: Cillas Pollicarto da Silva. Orientador: Jaedson Cláudio Anunciato Mota. 
Co-orientador: Brivaldo Gomes de Almeida. Data: 04/2019.

Avaliação da alteração de horizontes superficiais sob processo de desertificação após 
pousio. Autor: Francisco Gilcivan da Silva Moreira. Orientador: Ricardo Espíndola Ro-
mero. Data: 02/2019.

Nitrogen use efficiency, photosynthesis and photorespiration in cotton plants exposed  
to excess energy and N-deprivation. Autor: Eliezer de Araújo Guilherme. Orientador: 
Joaquim Albenísio Gomes da Silveira. Co-orientador: Danilo de Menezes Daloso. Data: 
04/2019.

Pedogênese de horizontes com caráter coeso: processos físicos e agentes químicos 
envolvidos na coesão. Autora: Juliana Matos Vieira. Orientador: Ricardo Espíndola Ro-
mero. Co-orientador: Tiago Osório Ferreira. Data: 06/2019.
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Balanço do nitrogênio e sugestão de adubação nitrogenada para o milho cultivado em 
sistema de plantio direto. Autor: Helton de Souza Silva. Orientador: Adailson Pereira 
de Souza. Data: 02/2019.

Variabilidade espaço-sazonal de atributos físicos, químico e biológicos em topossequ-
ência de Neossolos do Cariri paraibano. Autor: Marco Aurélio Barbosa Alves. Orien-
tador: Raphael Moreira Beirigo. Co-orientador: Tancredo Augusto Feitosa de Souza. 
Data: 02/2019.

Mapeamento e análise do uso atual da terra no município de Areia-PB: subsídios para 
o planejamento ambiental. Autor: Felipy Rafael Marinho Pereira. Orientador: Leonaldo 
Alves de Andrade. Data: 02/2019.

Dinâmica temporal do efluxo de CO2 e produção de glomalina em área de caatinga sob 
Neossolo litólico. Autor: Cássio Ricardo Gonçalves da Costa. Orientadora: Vânia da 
Silva Fraga. Co-orientador: George Rodrigues Lambais. Data: 05/2019.

Erodibilidade em entressulcos e encrostamento em solos do semiárido sob a aplica-
ção de gesso agrícola. Autor: José Flávio Cardoso Zuza. Orientador: Djail Santos. 
Data: 02/2019.

Erodibilidade em entressulcos, escoamento superficial e formação de crosta em solos 
representativos do estado da Paraíba. Autor: Rodolpho José de Almeida Nascimento. 
Orientador: Flávio Pereira de Oliveira. Data: 02/2019.

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

Geoespacialização e modelagem da matéria orgânica do solo em agroecossistemas do 
semiárido piauiense. Autora: Isnara Regina Assunção Medeiros. Orientador: Bruno de 
Oliveira Dias. Co-orientador: Luiz Fernando Carvalho Leite. Data: 02/2019.

Disponibilidade de fósforo em solo alcalino carbonático com uso do enxofre elemen-
tar. Autor: Ewerton Gonçalves de Abrantes. Orientador: Alexandre Paiva da Silva. Data: 
02/2019.

Dinâmica dos resíduos vegetais em Latossolo Amarelo sob diferentes sistemas de uso. 
Autora: Mary Anne Barbosa de Carvalho. Orientador: Adailson Pereira de Souza. Data: 
05/2019.
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Óxidos de Fe e Al no deslocamento de P em Neossolos Regolíticos. Autora: Kalline de 
Almeida Alves Carneiro. Orientadora: Vânia da Silva Fraga. Data: 06/2019.

Dinâmica da água e qualidade de pastagens no efluxo de CO2 em encostas de Argis-
solos Vermelho Amarelo. Autor: Tiago de Carvalho Pessoa. Orientadora: Vânia da Silva 
Fraga. Data: 06/2019.

Populações de alfa e beta-rizóbios de feijão-caupi naturalmente estabelecidas em solos 
do semiárido tropical. Autor: Aleksandro Ferreira da Silva. Orientadora: Ana Dolores 
Santiago de Freitas. Co-oreintador: Paulo Ivan Fernandes Júnior. Data: 02/2019.

Eficiência do fertilizante biológico com quitosana fúngica no controle de nematoides, 
indução de resistência e nutrição na cana-de-açúcar. Autor: Wagner da Silva Oliveira. 
Orientador: Newton Pereira Stamford. Co-orientador: Andréa Chaves Fiuza porto. Data: 
02/2019.

Atributos do solo relacionados com o potencial enológico de uvas viníferas no vale do 
submédio São Francisco. Autor: Mayame de Brito Santana. Orientador: Mateus Rosas 
Ribeiro Filho. Co-orientador: Tony Jarbas Ferreira Cunha. Data: 02/2019. 

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

Diversidade de bactérias endofíticas de Digitaria eriantha Steud e seu potencial de promo-
ção de crescimento in vitro e in vivo. Autor: Johny de Jesus Mendonça. Orientador: Mario de 
Adrade Lira Junior. Co-orientadora: Giselle Gomes Monteiro Fracetto. Data: 02/2019.

Anomalias de elementos terras raras, urânio e tório em solos e rochas de diferentes 
litologias no Agreste de Pernambuco. Autor: Paula Caroline Ferreira Rodrigues. Orien-
tador: Caroline Miranda Biondi. Co-orientador: Flávio Adriano Marques. Data: 03/2019.

Aspectos fisiológicos e produtivos de gramíneas adaptadas a condições semiáridas sub-
metidas à déficit hídrico. Autor: Guilherme Andrade Cavalcanti. Orientador: Maria Betâ-
nia Galvão dos Santos Freire. Co-orientador: Josimar Gurgel Fernandes. Data: 05/2019.
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Comparação de métodos para extração da fase aquosa de solos com mineralogias 
distintas de Pernambuco. Autor: Aglair Cardoso Alves. Orientador: Edivan Rodrigues 
De Souza. Co-orientador: Hidelblandi Farias de Melo. Data: 02/2019.

Dinâmica de fósforo em solos de diferentes mineralogias: fracionamento, fontes e 
modo de aplicação para crescimento de Brachiaria decumbes. Autora: Janyelle de Oli-
veira Lemos. Orientador: Fernando José Freire. Co-orientador: Valdomiro Severino de 
Souza Júnior. Data: 02/2019. 

Prospecção de bactérias promotoras de crescimento de plantas de uma lagoa tempo-
rária do Semiárido Tropical. Autor: Victor Lucas Vieira Prudêncio De Araújo. Orienta-
dora: Giselle Gomes Monteiro Fracetto. Co-orientador: Mario De Andrade Lira Junior. 
Data: 01/2019.

Fósforo e metais pesados em solos sob cultivo de videiras e sua relação com os atri-
butos microbiológicos do solo. Autor: Eliabe de Morais Freitas. Orientadora: Giselle 
Gomes Monteiro Fracetto. Co-orientador: Clístenes Williams Araújo do Nascimento. 
Data: 02/2019.

Deposição atmosférica de metais pesados e avaliação de risco à saúde humana na 
cidade do Recife avaliados por musgos e exposição a poeira de asfalto. Autor: Luiz 
Henrique Vieira Lima. Orientador: Clístenes Williams Araújo do Nascimento. Co-orien-
tador: Caroline Miranda Biondi. Data: 02/2019.

Extração do si e efeitos da fertilização silicatada na cana-de-açúcar cultivada em solo 
arenoso. Autor: Katerin Manuelita Encina Oliva. Orientador: Clístenes Williams Araújo 
do Nascimento. Co-orientador: Emídio Cantídio de Almeida Oliveira. Data: 02/2019.

Eficiência do manejo da adubação nitrogenada na cana soca cultivada em solo are-
noso da região Nordeste do Brasil. Autora: Ariane Márcia de Sousa Silva, Orientador: 
Emídio Cantídio de Almeida Oliveira. Co-orientador: Paulo Cesar Ocheuze Trivelin. 
Data: 02/2019

Leguminosas como fonte de nitrogênio para o milho em pernambuco. Autora: Vanessa 
Dina Cavalcante Barros. Orientador: Mario de Andrade Lira Junior. Co-orientador: Vicen-
te Imbroisi Teixeira. Data: 02/2019.
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Geoquímica de elementos terras raras em perfis de solo do arquipélago de Fernando 
de Noronha. Autora: Marina Monteiro Feitosa. Orientador: Clístenes Williams Araújo 
do Nascimento. Co-orientador: Ygor Jacques Agra Bezerra da Silva. Data: 02/2019.

Eficiência de bactérias diazotróficas na produção de fertilizante microbiano para pi-
mentão em solo com e sem herbicida. Autor: Joais José da Silva. Orientador: Newton 
Pereira Stamford. Co-orientadora: Emmanuella Vila Nova da Silva. Data: 02/2019. 

Avaliação de leguminosas inoculadas para remediação de solo contaminado com 
cádmio, chumbo e zinco por deposição de escórias. Autor: Jessyca Adriana Gomes 
Florêncio da Silva. Orientadora: Ana Dolores Santiago de Freitas. Co-orientador: Clís-
tenes Williams Araújo do Nascimento. Data: 02/2019. 

Abundância e estrutura genética e bioquímica das comunidades microbianas em solo 
arenoso cultivado com feijão e milho sob aplicação de biochars oriundos do café. Au-
tor: Cintia Caroline Gouveia da Silva. Orientador: Erika Valente de Medeiros. Co-orien-
tadora: Giselle Gomes Monteiro Fracetto. Data: 02/2019.
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1. ADILSON ALVES COSTA
2. ADRIANA DE FÁTIMA MEIRA VITAL
3. ADRIANA FERREIRA MARTINS
4. ALCEU PEDROTTI
5. ALEXANDRE PAIVA DA SILVA
6. ALEXSANDRO DOS SANTOS BRITO
7. ANA LÚCIA BORGES
8. ANDRE RODRIGUES NETTO
9. ANTONIO CARLOS BARRETO
10. ARLICELIO DE QUEIROZ PAIVA
11. BRUNO BORGES DEMINICIS
12. BRUNO GOMES CUNHA
13. CÁCIO LUIZ BOECHAT
14. CARMEM SUEZE SILVA MIRANDA
15. CAROLINA MALALA MARTINS SOUZA
16. CLAUDIVAN FEITOSA DE LACERDA
17. CLISTENES WILLIAMS ARAUJO DO NASCIMENTO
18. DAVI JOSÉ SILVA
19. DIANA FERREIRA DE FREITAS
20. DIANA SIGNOR DEON
21. DIVINO LEVI MIGUEL
22. DJAIL SANTOS
23. ELIANE CRISTINA SAMPAIO DE FREITAS
24. FÁBIO RICARDO COUTINHO FONTES CÉSAR
25. FERNANDO CARTAXO ROLIM NETO
26. FLÁVIO ADRIANO MARQUES
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27. FLÁVIO PEREIRA DE OLIVEIRA
28. FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA LEITE
29. GISELLE GOMES MONTEIRO FRACETTO
30. GLAILSON BARRETO SILVA
31. GRACE BUNGENSTAB ALVES
32. GUSTAVO SOUZA VALLADARES
33. HEMMANNUELLA COSTA SANTOS
34. HENRIQUE ANTUNES DE SOUZA
35. IVANDRO DE FRANÇA DA SILVA
36. JEANE CRUZ PORTELA
37. JEFFERSON LUAN DE ARAÚJO REGIS
38. JOAQUIM PEDRO SOARES NETO
39. JOSÉ COELHO DE ARAUJO FILHO
40. JOSÉ JOÃO LELIS LEAL DE SOUZA
41. JOSÉ ROBERTO DE SÁ
42. JOSÉ WILSON COSTA DE CARVALHO
43. JOSINALDO LOPES ARAUJO
44. JÚLIO CÉSAR AZEVEDO NÓBREGA
45. JULIUS BLUM
46. JUSSARA SILVA DANTAS
47. KAMYLLA GONÇALVES OLIVEIRA ASSIS
48. LAÉRCIO DUARTE SOUZA
49. LAERTE BEZERRA DE AMORIM
50. LEONARDO TEIXEIRA SOUSA
51. LISANDRO DE QUADROS
52. LÚCIA RAQUEL QUEIROZ PEREIRA DA LUZ
53. LUCIANO DA SILVA SOUZA
54. LUÍS ROMERO BARBOSA
55. LUIZ FRANCISCO DA SILVA SOUZA FILHO
56. MÁRCIA DO VALE BARRETO FIGUEIREDO
57. MARCOS ANTONIO VIEIRA BATISTA
58. MARCOS MARTINS MASUTTI
59. MARIA CRISTINA MARTINS RIBEIRO DE SOUZA
60. MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA
61. MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DE FREITAS
62. MARIA ELOISA CARDOSO DA ROSA
63. MARIA EUGENIA ORTIZ ESCOBAR
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64. MARIA BETÂNIA GALVAO DOS SANTOS FREIRE
65. MÁRIO DE ANDRADE LIRA JUNIOR
66. MATEUS ROSAS RIBEIRO FILHO
67. OLDAIR DEL'ARCO VINHAS COSTA
68. QUINTINO REIS ARAUJO
69. RENATO LEMOS DOS SANTOS
70. RICHARD JOHN HECK
71. RITA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA
72. RONNY SOBREIRA BARBOSA
73. ROSECLÊNIA ALVES SANTOS
74. ROSY CARINA DE ARAUJO VENTURA
75. SÂMIA PAIVA DE OLIVEIRA MORAES
76. SAMMY SIDNEY ROCHA MATIAS
77. SEBASTIANA  MAELY SARAIVA
78. SÍLVIO ROMERO DE MELO FERREIRA
79. TAMARA CLAUDIA DE ARAUJO GOMES
80. TIAGO DA SILVA SANTOS
81. VALDEVAN ROSENDO DOS SANTOS
82. VALDOMIRO SEVERINO DE SOUZA JUNIOR
83. VANESSA DINA CAVALCANTE BARROS
84. VÂNIA DA SILVA FRAGA
85. WANDERSON BENERVAL DE LUCENA
86. YONÁ SERPA MASCARENHAS
87. YGOR JACQUES AGRA BEZERRA DA SILVA
88. YURI JACQUES AGRA BEZERRA DA SILVA

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



O s artigos devem ser informati-
vos, ou seja, mostrar o esta-
do da arte do tema proposto, 

ou opinativos, quando o autor discute o 
tema e apresenta sua opinião a respeito, 
optando por enfocar um ou outro aspecto. 
Portanto, os artigos devem ter linguagem 
mais informal, opinativa e leve, diferente 
dos artigos científicos e acadêmicos, pois 
é um veículo de divulgação científica para 
voltado para diferentes públicos.

Normas para o artigo HOMENAGEM: 
Margens: 2,5 cm; letra Times 12, texto jus-
tificado; no máximo 02 lauda, espaço sim-
ples. Título: Nome do homenageado em 
Times 12 (centralizado), espaço simples. 
Autor: 02 no máximo, no final do artigo. 
Abaixo do nome inserir instituição vincu-
lada e e-mail. Texto: descrever a história 
acadêmica de determinado pesquisador 
contendo, formação, instituição que atuou, 
linhas de pesquisa, orientações, publica-
ções etc. Deve ser enviada uma foto do 
homenageado com alta resolução e quali-
dade para impressão.

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

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

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

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

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