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Prezados leitores, 

O ano de 2020 ficará para 
a história. Uma pandemia 
decorrente do Coronaví-
rus (SARS-COV-2 / CO-

VID-19) paralisou o mundo e alterou os 
nossos hábitos. Incerteza e medo foram 
palavras de ordem. Mas, aos poucos, a 
ciência trouxe esperança e é o que até 
hoje tem permitido levar a vida. É um 
novo normal. Como Diretoria terminamos 
o ano 2019 com muitos planos e cheios 
de ideias para serem implementadas no 
Núcleo, na expectativa de trazer melho-

rias. Por conta desse “novo normal” 
as coisas passaram a depender de 
outros fatores, mas não desanima-
mos, muito pelo contrário. Isso nos 
deu tempo para planejar mais e me-
lhor, para trazer mudanças a curto e 
longo prazo para o Núcleo. 

A principal atividade do 
NRNE-SBCS para esse 2020 será 
a realização da 6ª. Reunião Nordes-
tina de Ciência do Solo (VI-RNCS), 
com sede em Recife, PE e organiza-
da pelo Programa de Pós-graduação 
em Ciência do Solo da UFRPE e a 

Nota da Diretora do 
Núcleo Regional 

Nordeste

NOTÍCIAS
Embrapa Solos (UEP-Recife). A ideia é 
que seja um evento totalmente online e 
ao vivo, para garantir a segurança de 
todos que participam no evento: orga-
nizadores, congressistas e palestran-
tes. Em breve a comissão organizado-
ra irá disponibilizar toda a informação, 
e temos certeza de que será um evento 
da mais elevada qualidade, dando con-
tinuidade às edições anteriores.

Outra preocupação que temos é 
a de atender à sociedade e, para isso, 
estamos concretizando a elaboração 
de um questionário para dar oportuni-
dade de expressão a todos (sócios ou 
não, na região Nordeste e que atuem 
com solo), queremos saber o que espe-
ram de nós à frente do Núcleo. Quere-
mos receber sugestões de temas para 
eventos ou publicações, queremos sa-
ber os pontos fracos como sociedade 
científica, também os acertos. Além do 
questionário, estamos sempre de por-
tas abertas pare lhes receber, veja os 
nossos contatos no final desta matéria.

Pretendemos sermos mais parti-
cipativos e, aproveitando que a situa-
ção nos obriga a ter um distanciamen-
to social e evitar reuniões, aspiramos 
promover eventos virtuais, o que cer-
tamente irá permitir não só de levar co-
nhecimento a todas as regiões (que te-
nham acesso à internet), mas também 
dar oportunidade a aqueles que fazem 
ciência, aos que se encontram no início 
das suas carreiras e aqueles já mais 
experientes que atraem grande públi-
co. Será mais um desafio para todos!

Com relação à parte burocrática, 
vemos a necessidade de termos o nos-
so CNPJ como Núcleo e obter o ISSN 
do Boletim Informativo. Com relação a 

este último, permite que as edições 
sejam indexadas nas bases de da-
dos além de ser um bom parâmetro 
para controle da qualidade das nos-
sas publicações. Lembrem que os te-
mas tratados no BI são dirigidos a um 
público em geral, caracterizados pelo 
uso de uma linguagem simples, sem 
deixar a qualidade e embasamento 
científico de lado.

Ficamos no aguardo de que o 
próximo semestre seja mais positivo 
e traga melhores resultados, não só 
com relação à saúde pública, mas na 
ciência do solo!

Saudações ,
Maria Eugênia Ortiz Escobar
Diretora NRNE/SBCS

Lembrem que podem nos 
encontrar em:

Nossa página: 
https://sbcs-nrne.org.br/

Facebook: @DiretoriaSBCSNRNE

Instagram: @nrne.sbcs

Telegram: www.t.me/NRNE_SBCS 

https://sbcs-nrne.org.br/
http://facebook.com/DiretoriaSBCSNRNE 
http://instagram.com/nrne.sbcs
http://www.t.me/NRNE_SBCS
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Dr. Lafayette 
Franco Sobral

Luciano da Silva Souza1

Luiz Francisco da Silva Souza2

_________________________________________
1Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 

E-mail: lsouza@ufrb.edu.br
2Embrapa Mandioca e Fruticultura (Pesquisador Aposentado). 

E-mail: lfrancsouza@gmail.com

O Dr. Lafayette Franco So-
bral é natural de Araca-
ju, Sergipe. Concluiu o 
curso de Agronomia na 

Universidade Federal da Bahia no ano 
de 1971. Na universidade sofreu influ-
ência do Professor Raymundo Fonse-
ca Souza, da disciplina de Fertilidade 
do Solo, devido à sua competência 
e dedicação. Em função dessa influ-
ência vislumbrou a possibilidade de 
se dedicar a essa área da Ciência do 
Solo, tendo sido admitido como estagi-
ário da então Seção de Solos do Ins-
tituto de Pesquisas Agropecuárias do 
Leste (IPEAL), órgão descentralizado 
do Departamento Nacional de Pesqui-
sa Agropecuária (DNPEA), do Ministé-
rio da Agricultura, localizado em Cruz 
das Almas (BA). Dando seguimento à 
sua opção pela área de fertilidade do 
solo, imediatamente após a formatura 
iniciou sua carreira de pesquisador na 
Seção de Solos do mencionado Insti-
tuto. 

Em 1972 foi transferido para Ser-
gipe, onde deu sequência às suas 
atividades de pesquisa, conduzindo 
inicialmente experimentos de aduba-
ção com as culturas de milho, feijão e 
mandioca. Tais estudos evidenciaram 
a impossibilidade de obtenção de boas 
produtividades em solos de Tabuleiros 
Costeiros de Sergipe, sem adição de 
fertilizantes, principalmente o fósfo-
ro. Um dos resultados que chamou a 
atenção foi a produtividade da mandio-
ca sem e com fósforo, com variação de 

6 a 30 t ha-1, respectivamente. Com o 
advento da Embrapa foi por ela contra-
tado em 01/01/1974.

Fez o seu mestrado em Solos e 
Nutrição de Plantas na Escola Superior 
de Agricultura “Luiz de Queiroz”, no pe-
ríodo de 1974/1975, sob a orientação 
do Professor Francisco A. F. de Mello, 
concluindo-o com a Dissertação intitu-
lada “Fixação de fósforo e adubação 
do feijoeiro em um Cambisol do Esta-
do de Sergipe”. Durante o curso teve a 
oportunidade de ser aluno do Professor 
Eurípedes Malavolta, um dos grandes 
nomes da nutrição de plantas no Bra-
sil. Em 1980 iniciou o seu PhD em Soil 
Science na Texas A&M University, Es-
tados Unidos, orientado pelo Professor 
Warren B. Anderson, concluindo-o em 
1984 com a defesa da Tese “Influência 
de atributos químicos e mineralógicos 
na disponibilidade de fósforo em solos 
do Estado de Sergipe”. 

No ano de 1985 foi à Costa do 
Marfim na África e a Montpellier na 
França, para ser treinado na Cultura 
do Coqueiro e em Análise Foliar, res-
pectivamente. Quando do seu retorno 
implantou o Laboratório de Análise Fo-
liar da Unidade da Embrapa em Ser-
gipe, com a ajuda de técnicos do en-
tão IRHO, atualmente CIRAD, ambas 
instituições francesas. Realizou Pós-
-Doutorado na North Carolina State 
University, Estados Unidos, no período 
de 1995/1996, sob a orientação do Dr. 
Fred Cox, coeditor do livro “Micronu-
trients in Agriculture”. Retornou à Nor-

mailto:lsouza@ufrb.edu.br 
mailto:lfrancsouza@gmail.com 
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As pesquisas com 
solos na Emparn – Rio 
Grande do Norte

A região do Seridó é con-
siderada o berço da pes-
quisa agropecuária do 
estado do Rio Grande do 

Norte. Na década de 1920 foi instala-
da inicialmente no município de Acari 
a Estação Experimental do Seridó, vin-
culada ao Ministério da Agricultura, In-
dústria e Comércio, que posteriormen-
te, a partir de 1930, foi transferida para 
o município de Cruzeta por dispor de 
extensas várzeas aluviais ideais para o 
cultivo do algodoeiro.

Na lista de prioridades de pesqui-
sas daquela época, constava questões 
relacionadas à fertilidade dos solos 
potiguares, com as pesquisas na área 
iniciando-se com experimentos que 
avaliavam e comparavam a eficiência 
de fontes orgânicas e minerais de nu-
trientes. Já em 1927, relatórios da Es-
tação Experimental do Seridó citavam 
que a carência de fósforo (P) nos solos 
norte-rio-grandenses atuava como fator 
limitante da produtividade, e resultados 
significativos da adubação fosfatada fo-

José Simplício de Holanda1

José de Araújo Dantas1

Manoel Pereira Neto2

_______________________________________________
1Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte. 
E-mail: simplicioholanda@yahoo.com.br; 
jaradantas@hotmail.com.
2Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte. 
E-mail: manoelneto.pereira@yahoo.com.br

th Carolina State University, no ano de 
2004, para treinamento adicional em 
Fertilidade do Solo, quando foi super-
visionado pelo Professor Jot Smyth. 

Como pesquisador da Embrapa 
no Estado de Sergipe (inicialmente 
UEPAE de Quissamã, depois Centro 
Nacional de Pesquisa de Coco e atual-
mente Embrapa Tabuleiros Costeiros), 
o Dr. Lafayette tem direcionado suas 
atividades para os temas: avaliação da 
fertilidade do solo, métodos de análi-
se de solo, análise foliar, nutrição de 
plantas e adubação. Nessas temáti-
cas, vem conduzindo estudos envol-
vendo o consórcio milho x feijão, pas-
tagens, citros e a cultura do coqueiro, 
inicialmente com o coqueiro gigante 
sem irrigação e, posteriormente, com 
o coqueiro anão irrigado, sempre em 
sintonia com demandas dos produto-
res.

Os trabalhos de pesquisa desen-
volvidos permitiram-lhe a publicação 
de artigos científicos em periódicos 
brasileiros ou internacionais. Tem pu-
blicações também em anais de con-
gressos, assim como a publicação de 
livros ou capítulos de livros e de outras 
produções bibliográficas como boletins 
de pesquisa, comunicados técnicos 
etc. Tem destacada participação em  
bancas de defesas de dissertações, 
teses e qualificações, assim como tem 
co-orientado trabalhos acadêmicos em 
nível de mestrado e doutorado.

O Dr. Lafayette teve também atu-
ação na área gerencial de pesquisa, 
exercendo por dois períodos (1990-
1995 e 1999-2004) o cargo de Che-
fe Geral da Unidade da Embrapa em 
Sergipe. No primeiro período de Che-
fia atuou decisivamente para que fosse 
publicada a primeira edição do livro “A 
cultura do coqueiro no Brasil”.

Em 2007 reuniu todas as infor-
mações sobre a fertilidade do solo em 

Sergipe e publicou, como autor de capí-
tulos e editor, o livro: “Recomendações 
para o uso de corretivos e fertilizantes 
no Estado de Sergipe”, atual manual 
de recomendação de corretivos e fer-
tilizantes com base em resultados ana-
líticos de solo, para a agropecuária do 
Estado. Esta publicação contou com a 
importante participação de professo-
res do Departamento de Agronomia da 
Universidade Federal de Sergipe-UFS, 
de técnicos do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas de Sergipe – ITPS e de 
técnicos da Emdagro, na validação das 
tabelas de recomendação de fertilizan-
tes. Posteriormente, com a colaboração 
do pessoal de Tecnologia da Informa-
ção, desenvolveu o FertOnline, sistema 
informatizado para recomendação de 
fertilizantes para o coqueiro, com base 
nas análises de solo e folha, que está 
disponível em:  www.cpatc.embrapa.br.

Atualmente, no 49° ano de ativi-
dade profissional e ainda com muito 
vigor e dedicação, o Dr. Lafayette So-
bral atua como Pesquisador da Embra-
pa Tabuleiros Costeiros. Entre as ati-
vidades em andamento, destacam-se  
a liderança em dois projetos de pes-
quisa com boro e cobre em coqueiro e 
comparação de resposta a nitrogênio, 
fósforo e potássio por quatro porta-en-
xertos de laranja.

mailto:simplicioholanda@yahoo.com.br
mailto:jaradantas@hotmail.com
mailto:manoelneto.pereira@yahoo.com.br 
http://www.cpatc.embrapa.br. 
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ram descritos em algodão mocó no 4º 
ano (HOLANDA et al, 2000).

A Estação Experimental do Seridó 
esteve subordinada ao IPEANE (Insti-
tuto de Pesquisas Agronômicas do Nor-
deste) com sede em Recife-PE, até a 
criação da Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (EMBRAPA). Se-
guindo a linha de orientação do IPEA-
NE, integrou o programa de adubação 
mineral em solos do Nordeste (Convê-
nio ANDA/BNB/IPEANE) com diversos 
ensaios que culminaram com a reco-
mendação da formulação NPK 20-60-
00 para o algodão mocó.

A partir de 1975 o Rio Grande do 
Norte passou a contar com uma repre-
sentação da Embrapa, que implantou a 
Unidade de Execução de Pesquisas de 
Âmbito Estadual do Seridó (UEPAE do 
Seridó) em substituição ao IPEANE na 
administração da Estação. Em 1977 a 
sede da UEPAE foi transferida para o 

município de Caicó passando a deno-
minar-se UEPAE de Caicó.

Nessa nova fase foi empreendi-
da a programação do Projeto RURAL-
NORTE com pesquisas de adubação 
dirigidas ao algodão e consórcios. A 
adubação mineral com formulação NPK 
20-60-00 em algodoeiro de segundo 
ano cultivados em solos da região do 
Seridó proporcionou aumento médio de 
81 % no rendimento da cultura.

No período compreendido entre os 
anos de 1973 e 1978 foram conduzidos 
cerca de 60 ensaios de adubação na 
cultura da mandioca pelo programa EM-
BRATER/FAO/MA, onde se constatou 
boa resposta pela cultura à adubação 
fosfatada. Na região litorânea do Es-
tado, onde se concentra a exploração 
da cultura, doses de 45 kg ha-1 de P2O5 
proporcionaram níveis de produtividade 
de raízes acima de 21 t ha-1, resultando 
em aumento de cerca de 70% em rela-

ção ao cultivo na ausência de fósforo.
Com a criação da Empresa de 

Pesquisa Agropecuária do Rio Gran-
de do Norte S/A - EMPARN (Lei 4.885 
de 11.09.1979) todo o acervo de pes-
quisa, pessoal técnico-administrativo e 
infraestrutura existente no Estado e de 
propriedade da Embrapa passou para o 
controle da EMPARN, ganhando a pes-
quisa uma nova abrangência e dimen-
são.

No ensejo da participação de pes-

quisadores em programas de pós-gra-
duação com o objetivo de qualificar o 
seu quadro técnico, a área de Solos e 
Nutrição de Plantas foi priorizada, e so-
los representativos do Estado como os 
Latossolos, Argissolos, Neossolos Litó-
licos, Luvissolos e Vertissolos passa-
ram então a serem estudados em maior 
nível de detalhe objetivando, por exem-
plo, a determinação de parâmetros li-
gados à química e fertilidade desses 
solos como a adsorção de fósforo e a 

SOLOS

Fósforo

Latossolo

Argissolo

Neossolo 
Litólico

67

71

323

14

14

44

0,10

0,06

0,43

0,41

0,33

0,18

1 Capacidade Máxima de Adsorção de Fósforo

Potássio

CMAP1 

mg kg-1
Nível Crítico 

mg kg-1
Trocável 

cmolc kg-1
Solução 

mM L-1

Luvissolo
Horizonte A

Vertissolo

357

625

1075

49

118

150

0,56

0,44

0,62

0,26

0,09

0,08

Luvissolo
Horizonte B

Tabela 1. Parâmetros de adsorção de fósforo e de relações Q/I (Quantidade/Intensidade) de 
potássio em cinco solos do Rio Grande do Norte (HOLANDA & ME DEIROS, 1984).

Figura 2. Sede administrativa e de pesquisa da EMPARN (Parnamirim, RN, 2014). Fonte: Os autores.



15  BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JAN-JUN 202014  BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JAN-JUN 2020

H
istória

H
istória

relação entre os fatores quantidade e 
intensidade (Q/I) de potássio (K). Den-
tre os resultados obtidos, observou-se 
menor valor da capacidade máxima de 
adsorção de fósforo (CMAP) em solos 
de textura franco-arenosa com nível 
crítico de P em solução corresponden-
do a 20 % dessa adsorção. Os mesmos 
solos apresentaram menores teores de 
K trocáveis e maiores valores de K-so-
lução (Tabela 1). 

Na avaliação de benefícios da adu-
bação orgânica com esterco de curral 
na fertilidade de Latossolo foi observa-
da redução do alumínio trocável e au-
mento na disponibilidade de fósforo e 
potássio após um ano de aplicação do 
esterco (Extrator Mehlich 1). O aumen-
to no teor de P disponível foi de 0,43 
mg kg-1 e o de K trocável foi de 1,29 
mg kg-1 para cada tonelada de esterco 
aplicada. 

Pesquisas desenvolvidas no Vale 
do Açu avaliando a aplicação de dife-
rentes condicionadores de solo e ma-
nejos permitiram concluir que a palha 

de carnaúba quando incorporada ao 
solo exerceu efeito danoso mantendo 
alta a salinidade e a sodicidade, de-
vendo ser usada na superfície do solo 
como cobertura morta. O solo deixou de 
ser salino após irrigação por inundação 
para cultivo de arroz e com subsolagem 
a 0,50 m de profundidade espaçada de 
1,00 m, proporcionando um efeito efi-
caz e persistente na redução da PST, 
devendo ser praticada em intervalos de 
seis meses (HOLANDA, 2000).

O feijão macassar (Vigna ungui-
culata (L.) Walp.) é um alimento básico 
da dieta do povo norte-rio-grandense, e 
no sentido de elevar sua produtividade 
buscou-se na adubação orgânica com 
esterco de curral quantificar doses e 
efeito residual. Resultados médios de 
dez ensaios sob sequeiro levaram a 
conclusão de que a dose ideal de es-
terco é da ordem de 15 t ha-1 e que seu 
efeito residual se manifesta além de 
cinco anos. A contribuição do esterco 
no rendimento da cultura foi de 145 kg 
ha-1 de grãos por tonelada de esterco 

Figura 1. Teores de potássio no solo (extrator Mehlich-1) e na folha diagnóstica do coqueiro 
anão em função de doses de fertirrigação potássica (HOLANDA et al, 2007).

Figura 3. Abertura do XXXV Congresso Brasileiro de Ciência do Solo (Natal, RN, 2015). Fonte: Os autores.

aplicada.
 Os Cambissolos do Distrito de 

Irrigação do Baixo Açu, que têm subs-
trato calcário como material de origem, 
apresentam relação entre os cátions K+, 
Ca2+ e Mg2+ desbalanceada. Na busca 
de uma adubação mais apropriada para 
o melão bem como avaliar a adequa-
ção de relações de cátions no solo com 
correção pontual e em área total para 
1:9:3 (K:Ca:Mg), as pesquisas permiti-
ram concluir que adubações corretivas 
pontual ou em área total superaram a 
recomendação de laboratório e propor-
cionaram efeitos semelhantes na pro-
dução e qualidade de frutos do melão 
Orange Flesh e Gold Mine, enquanto 
a adubação corretiva de cálcio e mag-
nésio em área total proporcionou maior 
rendimento e melhor qualidade de fru-

tos do melão Pele de Sapo (SILVA et al, 
2005).

 Na primeira década do século 
XXI foram intensificadas pesquisas de 
adubação em coqueiro anão verde em 
Neossolo Quartzarênico do litoral do 
Estado. Foram estudados os efeitos de 
doses de nitrogênio e potássio aplica-
dos via fertirrigação. Houve uma estrei-
ta relação entre as doses de fertirriga-
ção nitrogenada e o teor de N na folha 
14 do coqueiro (folha diagnóstica), com 
determinações do elemento realizadas 
24 meses após o início das adubações. 
Foram necessários cerca de 1.250 g de 
N no solo para elevação de 1 g de N em 
1kg de folha seca do coqueiro (HOLAN-
DA et al, 2007).

Quanto ao comportamento do po-
tássio no solo, constatou-se que foram 
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Figura 4. Realização do XXXV Congresso Brasileiro de Ciência do Solo (Natal, RN, 2015). Fonte: Os autores.

Figura 5. Análise de granulometria em solos, Laboratório de Solo, Emparn. Fonte: Raphael Olivar (2020). Fonte: Os autores.
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necessários cerca de 82 g/planta/ano 
de K2O na fase juvenil do coqueiro para 
se elevar a concentração de K disponível 
em 1 mg kg-1 no solo, enquanto que na 
fase de pleno desenvolvimento, a quan-
tidade de adubação potássica foi três 
vezes maior para obtenção do mesmo 
acréscimo. O K disponível no Neossolo 
quartzarênico para maximizar a produção 
de coco verde (238 frutos/planta/ano) 
correspondeu a 30 mg kg-1. Para condi-
ções semelhantes, dispondo-se de re-
sultados de análise de solo com potás-
sio trocável (mg kg-1) pode-se estimar a 
quantidade anual de potássio a ser apli-
cada na fertirrigação do coqueiro Anão 
Verde (Figura 1).

Destaca-se que no ano de 2015 a 
Emparn promoveu pela primeira vez e 
com o apoio do Núcleo Regional Nor-
deste da Sociedade Brasileira de Ci-
ência do Solo (NRNE/SBCS) o XXXV 
Congresso Brasileiro de Ciência do 
Solo no estado do Rio Grande do Nor-

te. Este evento teve repercussão inter-
nacional em decorrência de que a Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) 
decretou 2015 como o ano internacional 
dos solos. 

Por cerca de 30 anos os adminis-
tradores da Emparn lutaram pela cons-
trução da sede administrativa da empre-
sa o que foi conseguido através do PAC 
Embrapa 2009 e 2010, centralizando os 
setores técnicos, administrativo e labo-
ratório no Campo Experimental do Jiqui 
em Parnamirim, RN. Na conjuntura atual, 
o mais preocupante é quanto aos recur-
sos humanos da empresa que não são 
renovados. A Emparn em 1995 contava 
com 276 servidores dos quais 64 eram 
do quadro da Embrapa, atualmente o 
efetivo é abaixo de 120 pessoas, com 
apenas 5 servidores da Embrapa e se 
não for empreendida uma política de ad-
missão de pessoal a Emparn fatalmente 
será extinta nos próximos 10 anos.
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QUEM FAZ CIÊNCIA DO SOLO NO NORDESTE?

Programa de Pós-Graduação 
em Agronomia da 

Universidade Federal de 
Alagoas - UFAL e a Linha de 
Pesquisa na Área de Solos: 

21 Anos de Ensino, 
Pesquisa e Extensão

Leila Cruz da Silva Calheiros
Gilson Moura Filho

Iedo Teodoro
_______________________________________________

Universidade Federal de Alagoas 
E-mail: gmf.ufal@yahoo.com.br

Histórico

O Programa de Pós-Gra-
duação em Agronomia 
(Produção Vegetal – PP-
GAPV) está localizado 

no Campus de Engenharias e Ciências 
Agrárias (CECA) da Universidade Fe-
deral de Alagoas (UFAL) (Figura 1a), lo-
calizado na cidade de Rio Largo/AL. O 
PPGAPV/UFAL (Figura 1b) funciona uti-
lizando-se da infraestrutura de ensino e 
pesquisa, bem como do corpo docente 
do CECA de forma a contribuir para o de-
senvolvimento da Região Nordeste.

A contribuição PPGAPV/UFAL vem 
ocorrendo, através da preparação de re-
cursos humanos de alto nível em Agro-
nomia e áreas afins, por meio de ativi-
dades integradas de ensino, pesquisa e 
extensão, fornecendo para a sociedade 
pessoal qualificado e com capacidade 
criativa e inovadora. O PPGA foi criado 
em 1999, com o nível de mestrado, na 
área de concentração em Produção Ve-
getal com um corpo docente de 20 pro-
fessores, sendo 16 docentes permanen-
tes e 4 colaboradores.

Desde sua existência o PPGA-Pro-
dução Vegetal já formou 98 mestres e 20 
doutores que atuam em diferentes insti-
tuições de ensino, pesquisa e extensão 
do Brasil e do exterior. O programa conta 
com duas linhas de pesquisa: Melhora-
mento e Manejo de Culturas Tropicais e 
Ecofisiologia de Culturas Tropicais. 

A criação do curso de Doutora-
do, em 2014 também tem impulsionado 
ações de internacionalização, de modo 
que os pós-graduandos estão sendo es-
timulados a utilizar as cotas de doutora-
do sanduíche do programa, bem como 
as bolsas de projetos de cooperação. En-
tretanto, a redução no número de bolsas 
para doutorado sanduíche refletiu nega-
tivamente no potencial do PPGAPV em 

enviar pós-graduandos para outros países. 
Por outro lado, ainda no sentido da inter-
nacionalização, é importante destacar que 
acordos firmados pela Pró-Reitoria de Pós-
-Graduação da UFAL e países africanos de 
língua portuguesa tem atraído estudantes 
de Moçambique e Cabo Verde, enquanto 
que acordos com Governo Mexicano tem 
garantido a presença de estudantes des-
sa nacionalidade tanto no curso de Mes-
trado quanto no de Doutorado. Também 
vem crescendo a inserção do PPGAPV no 
contexto regional, atraindo candidatos de 
outros estados do Nordeste e de outras re-
giões do país. 

No triênio 2017 - 2019, o Programa 
evoluiu no sentido de adequar disciplinas 
(ementas, conteúdo e bibliografia), tornan-
do-as mais coerentes e atualizadas com as 
Linhas de Pesquisa do Programa. Anterior-
mente, o PPGAPV contava com quatro li-
nhas de pesquisa, porém com a criação do 
PPGA em Proteção de Plantas no mesmo 
Campus houve a necessidade de adequar 
as linhas de pesquisa, de forma a manter 
as linhas "Melhoramento e Manejo de Cul-
turas Tropicais" e "Ecofisiologia de Cultu-
ras Tropicais".

Criação e Evolução – Conjuntura 
atual

O corpo docente do PPGAPV é cons-
tituído por 16 professores, sendo 14 da 
UFAL, 1 do IFAL (Instituto Federal de Ala-
goas) e 1 da UFRRJ (Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro). Um indicativo de 
que o programa está em processo de con-
solidação é o fato de ter hoje 4 docentes 
como bolsistas de produtividade do CNPq, 
o que corresponde a um quarto de seu 
corpo docente. Ressalta-se ainda a coo-
peração acadêmica e projetos conjuntos 
envolvendo professores do PPGAPV do 
CECA-UFAL com pesquisadores da Em-
brapa Tabuleiros Costeiros, pois o CECA

mailto:gmf.ufal@yahoo.com.br
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área onde funciona uma Unidade de Ex-
tensão e Pesquisa (UEP) da Embrapa 
Tabuleiros Costeiros.

Merece destaque também a co-
-operação com a Secretaria de Agricultu-
ra de Alagoas, através da Nova Emater. 
Os indicadores do programa mostram 
uma evolução significativa no número 
médio de publicações que saltou de 0,77 
equivalente A1/DP/ano, no triênio 2007-
2009 para 1,88 na última avaliação. Esse 
número continua crescendo, devendo al-
cançar pelo menos 2,25 em 2020.

Nos últimos anos destaca-se como 
ponto favorável a captação de recursos 
por meio de projetos submetidos por pro-
fessores vinculados ao programa. Tais 
recursos vêm sendo utilizados na melho-
ria da infraestrutura física, na aquisição e 
manutenção de equipamentos e de ma-
terial de consumo. Citam-se como exem-
plos importantes projetos aprovados em 
editais da PETROBRÁS, FINEP, BNB, 
FAPEAL e CNPq, além de uma consi-

derável injeção de recursos privados, 
alocados pelas indústrias de açúcar, ál-
cool e bioenergia de Alagoas, por meio 
do Programa de Melhoramento Genéti-
co da Cana-de-açúcar do CECA-UFAL. 
Outro aspecto que tem sido enfatizado é 
o acompanhamento do desempenho dis-
cente, semestralmente, em cumprimento 
ao regimento do programa e em conso-
nância com as normativas da CAPES.

Vale ressaltar também, que no perí-
odo de 2013 a 2019 foram defendidas 17 
dissertações. Já em relação ao doutora-
do foram defendidas desde 2014 até os 
dias atuais 04 teses de doutorado, sendo 
todas na área de solos.

No âmbito do PPGAPV as pesqui-
sas que envolvem física, classificação 
e fertilidade do solo são desenvolvidas 
no Laboratório de Física do Solo, Labo-
ratório de Fertilidade do Solo e Nutrição 
Mineral de Plantas, ambos pertencentes 
ao Laboratório de Solos, Água e Planta 
(LABSAP). Também pertencem ao LAB-
SAP, o Laboratório de Hidrologia e Aná-

Figura 1 (esquerda).  Campus de Engenharias e Ciências Agrárias – CECA/UFAL (a). Pós-Graduação 
em Agronomia (Produção Vegetal – PPGAPV) (b). Fonte: Os autores.

lise de Água e Laboratório de Geologia 
e Recursos Naturais (Figura 3). Todos 
os laboratórios  citados acima, contêm 
equipamentos modernos para dar supor-
te aos projetos desenvolvidos.

O Laboratório de Física e Fertili-
dade do Solo coordenado pelo Prof. Dr. 
Gilson Moura Filho vem desenvolvendo 
Análises do Solo completas, para aten-
der aos graduandos e pós-graduandos 
do CECA e de outras instituições. Foi 
desenvolvido no LABSAP, juntamente 
com a CENPES-PETROBRÁS um proje-
to intitulado “Estabelecimento de valores 
de referências de qualidade (VRQs) de 
elementos químicos para os principais 
tipos de solos nos estados de Alagoas 
e Sergipe”. Como produto desse projeto 
foi desenvolvido uma Tese de doutorado 
intitulada “Valores de referências de qua-
lidade de metais pesados (VRQs) para 
os principais tipos de solos de Alagoas” 
(2018) a qual foi publicada pela Secre-
taria do Meio Ambiente e Recursos Hí-
dricos – Conselho Estadual de Proteção 
Ambiental de Alagoas.

Foi desenvolvido também, no ano 
de 2019 no LABSAP, o primeiro Monólito 
de solos do CECA (Figura 4A e B) e uma 
representação da Lei do Mínimo (Figura 
5). Essas atividades envolveu a turma de 
2019.2 do curso de graduação em Agrono-
mia, para atender à necessidade de elabo-
rar materiais didático para educação em 
solo para comunidade acadêmica e tam-
bém a outras instituições, bem como para 
criação de espaço de conhecimentos so-
bre a Geodiversidade do Estado.

A UFAL também tem se destacado na 
promoção do importante evento técnico-
-científico na área de Solos. Em 2012 ocor-
reu em Alagoas a FertBio (2012), evento 
que teve grande repercussão nacional.

Perspectivas 
Após a confirmação dos resultados 

da última avaliação do triênio (2010-2012), 
o programa discutiu ações e prospectar es-
tratégias para a melhoria de seus indicado-
res e desempenho. Neste contexto, inse-
rem-se concretamente as seguintes ações: 
a) contratação de professor visitante; b) 

Figura 3.  Laboratório de Solos, Água e Planta (LABSAP) – CECA/
UFAL. Fonte: Os autores.

a b
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recredenciamento e incentivo à qualifi-
cação do corpo docente; c) cooperação 
técnico científica com a Embrapa e; d) 
apoio a publicações. Espera-se que tais 
ações possam viabilizar as mudanças 
necessárias para reconduzir o PPGAPV/
CECA/UFAL à categoria de Programa de 
Pós-Graduação de referência e reconhe-
cido pela Capes, na área de Agronomia 
na região Nordeste. 

Nesse cenário, as expectativas são 
de consolidação do curso de Doutorado 
e de avaliação positiva do Programa de 
Pós-graduação pela CAPES. Vislum-
bra- se que o PPGAPV/CECA/UFAL no 
CECA/UFAL seja referência na região 
Nordeste, atraindo jovens talentos e for-
mando recursos humanos que venham 
a atuar na resolução de problemas e no 
desenvolvimento tecnológico da região.

Os 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

Figura 4.  Abertura de rincheira para confecção de monólito (a) e monólito pronto (b), CECA/
UFAL. Fonte: Os autores.

a b

 Figura 5. Representação da Lei de Liebig (Lei do Míni-
mo). Fonte: Os autores.
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O uso de tecnologias na ciên-
cia do solo tem sido uma 
das bases que vem condi-
cionando parte das trans-

formações que estão ocorrendo no meio 
rural brasileiro. Tal fato é fruto de décadas 
de estudos voltados para o conhecimento 
das limitações e potencialidades dos solos, 
de forma a permitir um melhor zoneamen-
to e classificação da capacidade de uso e 
aptidão agrícola das terras, o uso mais efi-
ciente de corretivos e fertilizantes, a quali-
dade da água e seu manejo na irrigação, 
dente outras aplicações.

O resultado do avanço tecnológico 
no meio rural brasileiro é bastante visível 
e inquestionável quando se leva em consi-
deração a liderança mundial do Brasil em 
vários segmentos dos setores agrícola, pe-

cuário e florestal, os quais tem o solo como 
uma das principais ferramentas de produção. 
Assim, para que os solos possam expressar 
todo o seu potencial de produção nos seto-
res agropecuários e florestais ao longo do 
tempo, há necessidade de se conhecer, não 
somente, seus atributos físicos, químicos 
e biológicos, mas também a qualidade dos 
corretivos e fertilizantes utilizados no manejo 
da adubação, a água utilizada na irrigação, o 
estado nutricional das plantas e os níveis de 
contaminação dos solos por agentes quími-
cos e biológicos. 

No Nordeste do Brasil a prestação de 
serviços voltados para o conhecimento dos 
problemas relativos aos solos vem sendo fei-
ta através de laboratórios sediados em vários 
estados da região de forma a otimizar o uso 
correto de corretivos e fertilizantes, a avalia-

mailto:jcanobreg@ufrb.edu.br 
mailto:%20julian%40ufpi.edu.br?subject=
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do solo, a qualidade da água para irrigação e o 
controle de pragas e outros organismos do solo 
causadores de doenças e outras enfermidades 
em plantas. O uso de serviços laboratoriais volta-
dos para análises de solo, água, planta e conta-
minantes do solo tem evoluído, significativamen-
te, ao longo dos últimos 50 anos no Nordeste do 
Brasil. Desde a década de 70 do século passado, 
vários laboratórios foram criados, inicialmente em 
centros de pesquisas e universidades federais e, 
ou estaduais, voltados, incialmente, para as ati-
vidades de ensino e pesquisa, mas que através 
dos anos voltarem-se também para a prestação 
de serviços a produtores e outros profissionais 
que trabalham com a ciência do solo, processo 
esse intensificado nas duas últimas décadas pelo 
surgimento de laboratórios privados em vários 
estados da região. Tal fato tem contribuído para 
o aumento na oferta de serviços laboratoriais a 
nível regional, reduzindo com isso, a busca des-
ses serviços em laboratórios de outras regiões do 
Brasil, especialmente do Sudeste, embora deva 
ser destacado que muitos produtores e outros 
profissionais que trabalham com os solos da re-
gião, desconheça a prestação desses serviços 
pelos laboratórios sediados na região Nordeste.

Destaca-se que entre os vários laborató-
rios públicos e privados prestadores de serviços 
a Ciência do Solo, a maioria realizam análises 
voltadas para o conhecimento das condições de 
fertilidade do solo, incluindo as determinações de 
pH, teores de fósforo (P), potássio (K+),  cálcio 
(Ca2+), magnésio (Mg2+), alumínio (Al3+), enxofre 
(S), sódio (Na), acidez potencial (H+Al), matéria 
orgânica do solo e teores micronutrientes (B, Cu, 
Fe, Zn, Mn, Mo), sendo estes determinados em 
menor proporção pelos laboratórios. Além dos la-
boratórios de fertilidade do solo, há também labo-
ratórios prestadores de serviços para avaliação 
do estado nutricional das plantas; de atributos 
físicos do solo (principalmente a granulometria 
e a curva de retenção de água); contaminantes 
ambientais, a exemplo dos metais pesados como 
cádmio (Cd), Chumbo (Pb), Cromo (Cr) e Níquel 

(Ni); a qualidade da água para irrigação e 
de corretivos e fertilizantes para o mane-
jo da adubação. Mais recentemente, vem 
surgindo no mercado regional, laboratórios 
que avaliam também a saúde do solo, a 
exemplo das análises voltadas para quan-
tificação e identificação de nematoides em 
solo e raízes. 

A utilização desses serviços laborato-
riais, embora contribuam para redução do 
custo de produção e de riscos ambientais, 
a exemplo da melhor utilização de correti-
vos e fertilizantes, ainda não é de conhe-
cimento da maioria dos produtores e pro-
fissionais que trabalham com a Ciência do 
Solo na região Nordeste, fato que dificul-
ta a universalização de técnicas voltadas 
para uma melhor utilização de corretivos e 
fertilizantes, bem como da água para irri-
gação nos diversos sistemas de produção 
ocorrentes nos setores agrícola, pecuário 
e florestal do Nordeste do Brasil.

Visando reduzir parte do desconheci-
mento da infraestrutura laboratorial da Re-
gião Nordeste voltada para prestação de 
serviços a Ciência do Solo, o NRNE/SBCS 
sabiamente nos oferta o presente Bole-
tim Informativo para uma leitura profunda 
e precisa, dos vários artigos escritos por 
pesquisadores/docentes especialistas nas 
áreas de fertilidade e química do solo, bem 
como de nutrição de plantas, destacando, 
na maioria dos estados da região, os labo-
ratórios e seus serviços analitos voltados, 
principalmente, para o conhecimento e 
monitoramento da qualidade do solo, o es-
tado nutricional das plantas e a qualidade 
da água, corretivos e fertilizantes utilizados 
pelos produtores rurais nos diferentes sis-
temas de produção na Região Nordeste de 
forma a garantir que os mesmos expres-
sem todo o seu o potencial produtivo, sem 
comprometimento do funcionamento dos 
ecossistemas para as gerações atuais e 
futuras.

A ciência do solo a 
serviço do campo 
na Bahia
Leandro Gonçalves dos Santos
José Augusto Monteiro de Castro Lima
_________________________________________
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. 
E-mails: leandro.santos@ifbaiano.edu.br;
 jose.castro@ifbaiano.edu.br

C onhecer os solos e suas 
relações com os dife-
rentes componentes 
dos ecossistemas (ter-

restres, aquáticos e atmosféricos) são 
fundamentais para a gestão sustentá-
vel do planeta. Não obstante, a ONU 
(Organização das Nações Unidas) 
prevê que o uso e manejo adequado 
dos solos agrícolas é um dos pilares 
para atingir cinco dos dezessete obje-
tivos do Desenvolvimento Sustentável 

para o ano de 2030. Portanto, conhe-
cer o solo por meio de seus atributos 
químicos, físicos e biológicos é impe-
rativo para atingir o potencial produtivo 
do solo, manter o funcionamento dos 
ecossistemas e garantir o bem estar 
das gerações futuras.

A análise de solo é um dos proce-
dimentos mundialmente conhecidos e 
utilizados para auxiliar na identificação 
e agrupamentos de solos sob diver-
sos enfoques (taxonômico, agronômi-

mailto: leandro.santos@ifbaiano.edu.br
mailto: jose.castro@ifbaiano.edu.br
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Tabela 1. Análises químicas e físicas realizadas pelos laboratórios.

LABORATÓRIO

CAMPO 
ANÁLISES

CEPLAC

CETAB

CENIQ

EMBRAPA

EXXXATO

FAAHFLAB

LAFSMA

UESB

UFBA-LAVIET

IFBAIANO 
Guanambi

IFBAIANO 
Catu

UESC

UFBA-LASP

UFRB

UNEB

AGROLAB

AKLO

x

ROT

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MIC

x

x

x

x

x

x

x

x

SO4
-2

x

x

x

x

x

P-Rem

x

x

x

x

x

x

x

x

TEX

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

POR

x

x

x

x

x

x

DEN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

AD

x

x

x

x

x

x

QUÍMICA FÍSICA

ROT= rotina; MO= matéria orgânica; MIC= micronutrientes; SO4-2 = sulfato; P-Rem = fósforo remanescente; TEX= textura; POR= porosidade; 
DEN= densidade; ADI= argila dispersa. Fonte: Os autores. 

co, ambiental, engenharia, etc.). Sob 
o aspecto da produção agropecuária, 
a análise de solo é fundamental para 
o diagnóstico da fertilidade do solo e 
para o planejamento do manejo agríco-
la a ser adotado de modo a atender as-
pectos socioeconômicos e ambientais.

No entanto, apesar da relevância 
agronômica da análise de solo, este 
procedimento não se encontra univer-
salizado nos sistemas de produção do 
setor agropecuário brasileiro e baiano. 
De modo geral, encontra-se concentra-
do nas áreas com maior nível tecno-
lógico e, dentre estas, nas áreas com 
adoção da agricultura de precisão. Em 
alguns casos, a análise laboratorial está 
sendo substituída por uso de sensores 
embarcados nas máquinas agrícolas. 
Por outro lado, uma grande parte dos 
estabelecimentos agropecuários nem 

sequer fazem uso desse procedimento 
laboratorial para conhecer as necessi-
dades dos cultivos e planejamento da 
produtividade.

O estado da Bahia possui uma 
extensão territorial de 564.733,2 km², 
e apesar da diversidade pedoambien-
tal, inerentes ao processo de formação 
de solos, há a predominância de so-
los intemperizados com destaque aos 
Latossolos nos três biomas (Cerrado, 
Caatinga e Mata Atlântica). Contudo, 
as informações oficiais (IBGE, 2019) 
revelam que no período compreendido 
entre 1º de outubro de 2016 a 30 de 
setembro de 2017, dos 762.848 esta-
belecimentos agropecuários, 53% não 
costumam realizar adubações e ape-
nas 7% realizaram correção da acidez. 
Estas informações refletem a necessi-
dade de retomar as discussões sobre o 

Figura 1. Mapa de localização dos laboratórios com infraestrutura para análise de solo no estado da Bahia no 
ano de 2020. Fonte: Os autores.
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Tabela 2. Análises de fertilizantes e corretivos, água e tecido vegetal realizadas pelos laboratórios no estado da Bahia.

LABORATÓRIO

CAMPO 
ANÁLISES

CEPLAC

CETAB

CENIQ

EMBRAPA

EXXXATO

FAAHFLAB

LAFSMA

UESB

UFBA-LAVIET

IFBAIANO 
Guanambi

IFBAIANO 
Catu

UESC

UFBA-LASP

UFRB

UNEB

AGROLAB

AKLO

x

CAL

x

x

x

x

x

x

x

GES

x

x

x

x

MIN

x

x

x

x

OMI

x

x

x

x

ORG

x

x

x

x

x

x

FQ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MET

x

x

x

PES

x

x

x

MAC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FERTILIZANTES 
E CORRETIVO ÁGUA

CAL= calcário; GES= gesso agrícola; MIN= mineral; OMI= organomineral; ORG= orgânico; FQ= físico-química; MET= metais pesados; PES= 
pesticidas; MAC= macronutriente; MIC= micronutriente. Fonte: Os autores. 

x

MIC

x

x

x

x

x

x

x

x

TECIDO 
VEGETALmanejo adequado da fertilidade do solo 

para a produtividade agrícola, econo-
mia, e a conservação dos solos e das 
águas.

Deste modo, este artigo objetiva 
caracterizar a infraestrutura disponível 
no estado da Bahia para a realização 
de análises de solos. Para tanto, bus-
cou-se informações  por meio de pes-
quisas na internet, contato com consul-
tores agronômicos, com laboratórios 
e com as instituições de ensino que 
ofertam cursos na área de Ciências 
Agrárias. A caracterização dos labo-
ratórios foi realizada com a aplicação 
de um formulário estruturado no Goo-
gle Forms com questões relacionadas 
à: localização, selos de programas de 
qualidade, tipos de análises, valor das 
análises, demanda por análise e públi-
co atendido.

Dezoito laboratórios que realizam 
análises de solo para fins de fertilida-
de foram identificados. Estes foram 
agrupados em laboratórios que pres-
tam serviço ao público em geral (12) e 
laboratórios acadêmicos (6) conforme 
pode ser observado na figura 1. Den-
tre os laboratórios que prestam serviço 
ao público em geral (produtores rurais, 
empresas de consultoria, instituições 
de pesquisa, dentre outros) são da ini-
ciativa privada, instituições de ensino, 
mantidos pelo Governo Federal e man-
tido pelo Governo do Estado.

A maior disponibilidade de labora-
tórios que ofertam serviços ao público 
externo, em geral, está localizada nos 
municípios de Luís Eduardo Magalhães 
e Salvador como ilustrado no mapa de 
localização da Figura 1. O município de 
Luís Eduardo Magalhães destaca-se 
por ser município sede do polo baiano 
de produção de grãos e fibras, com os 

maiores níveis tecnológicos da Bahia. 
Em Salvador, tem-se os laboratórios da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
e o Laboratório do Centro Tecnológico 
Agropecuário da Bahia (CETAB), vin-
culado ao Governo Estadual, porém 
são laboratórios distantes de regiões 
produtoras e que possuem baixa capa-
cidade de processamento.

Os laboratórios das instituições 
de ensino (Universidades e Institutos 
Federais)  dispõem de infraestrutura 
laboratorial para atender as deman-
das acadêmicas como atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, contudo, 
a UFBA e a UESB (Universidade Es-
tadual do Sudoeste da Bahia) prestam 
serviço também ao público em geral, e 
estão localizadas em Salvador e Vitória 
da Conquista, respectivamente.

Em relação a análise de atribu-
tos químicos do solo (Tabela 1) foram 
levantadas as informações: quais de-
terminações são realizadas e partici-
pação em programas de qualidade. As 
determinações no contexto da análise 
de rotina compreendem os atributos 
pH, Ca+2, Mg+2, K+, Na+, P (Mehlich-1), 
Al+3 e acidez potencial. Todos os labo-
ratórios consultados realizam esses 
procedimentos analíticos, conhecida 
como análise básica, simples ou de 
rotina pelos laboratórios e consumido-
res. Entretanto, para os laboratórios 
consultados que prestam serviços para 
o público em geral a quantificação da 
matéria orgânica, dos micronutrientes, 
sulfato (S-SO4

-2) e do fósforo remanes-
cente (P-rem) foram respectivamente 
92%, 67%, 42% e 33%, destacando-se 
os laboratório Campo Análises, Exxa-
to e FAAHFLAB por executar todas as 
análises químicas do solo presentes 
neste levantamento. Entre os labora-
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Tabela 3. Endereço e contato dos laboratórios de análise de solo no estado da Bahia. Fonte: Os Autores.

Embrapa Mandioca e Fruticultura
Endereço: Rua Embrapa s/n, Cruz das Al-
mas-BA. Telefone: (75) 3312-8075.
E-mail: nafez.bittencourt@embrapa.br

FAAHFLAB - Lab. de Análise Agrícola e 
Mineral
Endereço: Rua Paraíba, Nº 2299, Mimoso 
1, Luís Eduardo Magalhães-BA. 
Telefone: (77) 3628-3586.  
E-mail: contato@faahflab.com.br

UESB - Lab. de Solos
Endereço: Estrada do Bem Querer, km 4, 
Vitória da Conquista-BA. 
Telefone: (77) 3424-8635.
E-mail: chfamorim@gmail.com

IF Baiano Campus Catu
Endereço: Rua Barão de Camaçari, 92, 
Centro, Catu-BA. 
Telefone: (71) 3641-7901.
E-mail: luis.geraldo@ifbaiano.edu.br

UESC - Lab. de Química e Fertilidade do 
Solo
Endereço: Rod. Jorge Amado, Km 16 - Sa-
lobrinho, Ilhéus-BA. 
Telefone: (73) 3680-5200.
E-mail: olimpio@uesc.br

UFRB - Lab. de Química do Solo
Endereço: Rua Rui Barbosa, Campus 
Universitário, Cruz das Almas-BA. Telefone: 
(75) 3621-9697.
E-mail: pauga@ufrb.edu.br

EXXATO Análises Agrícolas
Endereço: Av. Octogonal, 21 Jardim Impe-
rial, Luís Eduardo Magalhães-BA. Telefone: 
(77) 99971-0090.    
E-mail: comercial@exxato.com.br

LAFSMA - Lab. de Análise de Fertilizan-
tes, Solos e Monitoramento
Endereço: Rua Juracy Magalhães, 411, 
Cruz das Almas-BA. 
Telefone: (75) 98311-1875.
E-mail: mauricio.ufrb@hotmail.com

UFBA - LAVIET
Endereço: Av. Ademar de Barros, s/n, Ondi-
na, Salvador-BA. 
Telefone: (71) 3263-6522.
E-mail: laviet@ufba.br

IF Baiano Campus Guanambi
Endereço: Zona Rural, Distrito de Ceraima, 
s/n, Guanambi-BA. 
Telefone: (77)3493-2100.
E-mail: leandro.santos@ifbaiano.edu.br

UFBA - LASP
Endereço: Av. Ademar de Barros, s/n, Ondi-
na, Salvador-BA. 
Telefone: (71) 3283-6701.
E-mail: vagnerleite@ufba.br

UNEB - Lab. de Análises de solo, água e 
calcário
Endereço: Rua Edgard Chastinet, s/n, São 
Geraldo, Juazeiro-BA. 
Telefone: (74) 3611-7363.
E-mail: eefsantos@uneb.br

tórios das instituições de ensino para 
finalidades acadêmicas, 83% deles 
realizam análise de rotina e adicional-
mente as análises de matéria orgânica, 
micronutrientes e fósforo remanescen-
te correspondem a 50%, 17% e 50% 
respectivamente.

Em relação a análise física do 
solo (Tabela 1), 67% dos laboratórios 
que prestam serviço ao público em 
geral informaram analisar pelo menos 
um dos seguintes parâmetros: textura, 
densidade, argila dispersa e porosida-
de, correspondendo respectivamente a 
58%, 58%, 33% e 25% destacando-se 
os laboratórios Agrolab, Campo Análi-
ses e Embrapa, por realizar todas as 

análises físicas presentes neste levan-
tamento.  Entre os laboratórios das ins-
tituições de ensino que realizam análi-
ses apenas para fins acadêmicos, 50% 
deles realizam análises destes mes-
mos atributos físicos, sendo eles o do 
IFBaiano Campus Guanambi, UFRB e 
UNEB.

Quanto aos valores cobrados ao 
público em geral pela análise de roti-
na tem-se valores enquadrados em 
três faixas. Vinte e cinco por cento 
dos laboratórios informaram cobrar va-
lor abaixo de R$25,00, enquanto 67% 
dos laboratórios cobram o valor entre 
R$25,00 e R$50,00 e 8% cobram valor 
entre R$51,00 e R$75,00. 

ENDEREÇO E CONTATO DOS LABORATÓRIOS

AGROLAB Lab. Agropecuário
Endereço: Rua Cecília Meireles, 1033, 
Florais Lea, Luís Eduardo Magalhães - BA. 
Telefone: (77) 99967-7528. 
E-mail: agrolab.lem@uol.com.br

CAMPO ANÁLISES
Endereço: Rua 31 de Março, 74, s.7, Jar-
dim Paraíso, Luís Eduardo Magalhães - BA 
Telefone: (77) 3628-3745. 
E-mail: bahia@campoanalises.com.br

CETAB - Centro Tecn. Agropecuário da 
Bahia
Endereço: Av. Adhemar de Barros, 967, 
Ondina, Salvador-BA. 
Telefone: (71) 3261-5627.
E-mail: cetab.solos@seagri.ba.gov.br

AKLO Consultoria e Lab. de Análise de 
Solo, Água e Plantas
Endereço: Rua Eunice Fonseca, 160, 
Centro, Governador Mangabeira - BA. 
Telefone: (75) 98216-4447 
E-mail: akloltda@yahoo.com

CEPLAC
Endereço: Rodovia Jorge Amado, 
km 22, Ilhéus-BA. 
Telefone: (73) 3214-3258. 
E-mail: isabel.brandao@agricultura.gov.br

CENIQ - Lab. de análises microbiológi-
cas e físico-químicas
Endereço: Av. Cinquentenário, n° 1569, 
Centro, Itabuna-BA. 
Telefone: (73) 98822-2776.
E-mail: atendimento@ceniq.net

mailto:nafez.bittencourt@embrapa.br
mailto:contato@faahflab.com.br 
mailto:chfamorim@gmail.com
mailto:luis.geraldo@ifbaiano.edu.br 
mailto:olimpio@uesc.br
mailto:pauga@ufrb.edu.br
mailto: comercial@exxato.com.br
mailto:mauricio.ufrb@hotmail.com 
mailto:laviet@ufba.br 
mailto:leandro.santos@ifbaiano.edu.br 
mailto:vagnerleite@ufba.br
mailto:eefsantos@uneb.br
mailto:agrolab.lem@uol.com.br
mailto:bahia@campoanalises.com.br
mailto: cetab.solos@seagri.ba.gov.br
mailto:akloltda@yahoo.com
mailto:isabel.brandao@agricultura.gov.br 
mailto:atendimento@ceniq.net 
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enquanto os laboratórios do IFBaiano 
Campus Catu, UESC e UFBA-LASP re-
alizam análises de micronutrientes em 
tecido vegetal.

Com base nas demandas do ano 
de 2019, 42% dos que prestam ser-
viço ao público em geral informaram 
realizar uma quantidade menor que 
100 análises por mês, enquanto 16% 
realizam entre 100 e 500 análises por 
mês e 42% realizam mais que 1000 
análises por mês. Quando questiona-
dos se o laboratório consegue atender 
uma demanda de análises maior que a 
praticada, 83% desses informaram que 
conseguem atender e 17% não conse-
guem. Dentre as instituições de ensi-
no que realizam análises apenas para 
fins acadêmicos, todas possuem uma 
demanda menor que 100 análises por 
mês e metade delas conseguem aten-
der uma demanda maior que essa. 

Como considerações finais, esse 
levantamento permite afirmar que a re-
gião Oeste, importante polo produtor 
de grãos e fibras, possui uma oferta 
maior e mais completa de infraestrutu-
ra laboratorial que prestam serviços de 
análise de solo, de fertilizantes e cor-
retivos, de água e tecido vegetal para 
o público em geral. Por outro lado, a 
região central da Bahia que compreen-
de a Chapada Diamantina, importante 
polo produtor de hortaliças, flores e 
café, é desprovida de laboratórios para 
análise de solo. A região que compre-
ende o vale do São Francisco, polo 
de fruticultura irrigada, não dispõe de 
laboratórios baianos abertos ao públi-
co em geral para análise de interesse 
agronômico, sendo a demanda dessas 
análises atendidas por laboratórios se-
diados em Petrolina-PE.

Por outro lado, verifica-se o dis-
tanciamento desses serviços para 

IBGE. Censo Agropecuário 2017: Re-
sultados Definitivos (2019).   Disponível 
em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/
censo-agropecuario/censo-agropecua-
rio-2017> Acesso em: set 2020

ONU. Organização das Nações Unidas. 
Agenda 2013. Disponível em: < https://
brasil.un.org/> Acesso em: ago 2020

SEAGRI. Secretaria da Agricultura, Pe-
cuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura. 
Panorama da produção agropecuária 
da Bahia. Disponível em: <http://www.
seagri.ba.gov.br/sites/default/files/pa-
norama_producao_agropecuaria.pdf> 
Acesso em: ago 2020.

Ref. Bibliográficas

a maior parte dos estabelecimentos 
agropecuários da Bahia que são da 
Agricultura Familiar. A infraestrutura 
governamental e privada quando exis-
tente apresentam capacidade limitada 
em quantidade de processamento e na 
natureza da análise. Nessa perspecti-
va, considerando a rede de instituições 
de ensino, que atuam em cursos de Ci-
ências Agrárias no estado, sugere-se 
apoiá-las/demandá-las para o atendi-
mento externo de forma mais expressi-
va (Figura 2). 

Por fim, o endereço, telefone e 
e-mail para contato com os laboratórios 
podem ser encontradas na Tabela 3.

A qualidade das determinações 
analíticas em solos dos laboratórios 
de instituições públicas e privadas são 
avaliadas por meio de programas de 
qualidades organizados por Universi-
dades e/ou Instituições de Pesquisa. 
Dos laboratórios de atendimento ao 
público 8% não participam de progra-
ma de qualidade inter-laboratorial, en-
quanto que os demais participam ou 
participou de programa de qualidade, 
sendo o Programa de Análise de Qua-
lidade dos Laboratório de Fertilidade 
(PAQLF) da Embrapa o mais adotado 
(92%), seguido do programa de quali-
dade do IAC (25%), do programa PIA-
TV-Esalq (25%) e do programa PRO-
FERT (8%). Entre os laboratórios das 
instituições de ensino para finalidades 
acadêmicas, 83% não participam de 
programa de qualidade e 17% partici-
pam do PAQLF-Embrapa.

No entanto, vale ressaltar que 
apenas os laboratórios Exxato e o da 
Embrapa Mandioca e Fruticultura estão 
listados como aprovados no exercício 
2019/2020, conforme pode ser consul-
tado no site do programa (https://www.
embrapa.br/solos/paqlf). 

As análises biológicas (biomassa 
microbiana, respiração potencial e ati-
vidade enzimática) são realizadas ape-
nas por um laboratório para o público 
em geral (UFBA-LAVIET) e um para 
fins acadêmicos (IFBaiano Campus 
Guanambi). 

Em relação a análise de fertilizan-
tes e corretivos (Tabela 2), 33% dos 
laboratórios que prestam serviço ao 
público em geral informaram não rea-
lizar esse procedimento, enquanto que 
os demais realizam as seguintes aná-
lises: calcário (50%), gesso agrícola 
(33%), minerais (33%), organominerais 
(33%) e orgânicos (42%), destacan-

do-se os laboratórios Agrolab, Campo 
Análises, CEPLAC e FAAHFLAB que 
realizam todas essas análises em ferti-
lizantes e corretivos. Dentre as institui-
ções de ensino que realizam análises 
apenas para fins acadêmicos, apenas 
o IFBaiano Campus Guanambi realiza 
análise de adubos orgânicos e a UNEB 
realiza análise de calcário.

A análise de água é realizada por 
13 laboratórios, sendo 9 para o públi-
co em geral e 4 para fins acadêmicos. 
A análise físico-química apresentou 
maior frequência de análise (72%), 
enquanto para contaminantes (metais 
pesados e pesticidas) foi de 25% e 
17% respectivamente. Nenhuma das 
instituições de ensino declarou realizar 
procedimentos para avaliar os conta-
minantes e apenas 33% delas realizam 
análise físico-química da água. Os la-
boratórios Campo Análise e AKLO se 
destacam por realizar todas as análi-
ses listadas (Tabela 2).

A análise foliar é realizada com o 
objetivo de determinar o nível dos nu-
trientes no tecido da planta, possibili-
tando o ajuste na adubação de forma 
a proporcionar maior rendimento da 
cultura. A análise de macro e micronu-
trientes em tecido vegetal (Tabela 2) é 
realizada por 50% dos laboratórios que 
prestam serviço ao público em geral 
e das instituições de ensino para fins  
acadêmicos. Com exceção do labora-
tório da UFBA-LAVIET, que só realiza 
análise de macronutrientes em tecido 
vegetal, os laboratórios Agrolab, AKLO, 
Campo Análises, Embrapa, Exxato e 
FAAHFLAB, realizam a determinação 
de macro e micronutrientes para esse 
tipo de análise. Entre os laboratórios 
das instituições de ensino que realizam 
análises apenas para fins acadêmicos, 
somente a UNEB não realiza análise 

https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2017
https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2017
https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2017
https://brasil.un.org/
https://brasil.un.org/
http://www.seagri.ba.gov.br/sites/default/files/panorama_producao_agropecuaria.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/sites/default/files/panorama_producao_agropecuaria.pdf
http://www.seagri.ba.gov.br/sites/default/files/panorama_producao_agropecuaria.pdf
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A ciência do solo a 
serviço do campo 

em Alagoas

1. Introdução: O campo no Estado de 
Alagoas e os principais tipos de so-
los

O presente texto tem 
como objetivo informar 
sobre a rede de labo-
ratórios que pode pres-

tar serviços ao setor agropecuário em 

Alagoas. Traz um breve relato sobre as 
principais cadeias produtivas do agro-
negócio, classes de solos dominantes 
no estado, finalizando com as informa-
ções sobre laboratórios vinculados às 
atividades de pesquisa e aqueles que 
atendem ao público externo para análi-
ses de solo, água e tecido vegetal.

O estado de Alagoas, localiza-
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do no Nordeste brasileiro, possui uma 
área de 27.778 km² e tem sua econo-
mia baseada, principalmente, no turis-
mo, indústria e agricultura, com esta 
última apresentando crescimento nos 
últimos anos (IBGE, 2020). O clima 
predominante no estado é o tropical, 
quente e úmido, mas apresenta con-
dições climáticas bastante variadas ao 
longo do território, o que reflete na di-
versidade do uso e da cobertura das 
terras. De acordo com o Zoneamento 
Agroecológico do Estado de Alago-
as (ZAAL, 2013), a cobertura vegetal 
nativa foi removida em cerca de 70% 
da área do estado, e os 30% restantes 
têm sido explorados de forma mais ou 
menos intensa pelo homem. Com rela-
ção às áreas antrópicas agrícolas, po-
de-se destacar que são ocupadas por 
pastagem, cana-de-açúcar, pequena 
agricultura (fruticultura, mandioca, mi-
lho, feijão, fumo) e coco.

A cana-de-açúcar ainda domina 
a paisagem da Zona da Mata, região 
caracterizada por altos índices pluvio-
métricos, e a cultura responde por mais 
de 80% do valor de produção agrícola 
de Alagoas; sendo a mandioca a se-
gunda cultura mais importante do esta-
do, destacando-se também a banana, 
como a principal cultura permanente. 
As regiões do Agreste e do Sertão, 
com clima semiárido, são dominadas 
por pastagens (naturais e plantadas) 
usadas para pecuária de corte e, prin-
cipalmente, no caso das áreas serra-
nas do Agreste, para a pecuária leiteira 
(ZAAL, 2013). Parte destas pastagens 
apresenta baixa produtividade ou en-
contra-se em estágio avançado de 
degradação. Desta forma, existe uma 
grande demanda relacionada a siste-
mas que garantam a sustentabilidade 

econômica e ambiental para estas áre-
as.

Destaca-se que, mais recentemen-
te, o percentual da área ocupado pela 
cana-de-açúcar sofreu redução, sendo 
esta cultura substituída por grãos (mi-
lho, feijão e soja), eucalipto (encostas) 
ou pastagem (Figura 1). O milho é uma 
das culturas que tem evoluído em ter-
mos de geração riqueza para o agrone-
gócio alagoano, apresentando um va-
lor bruto da produção (VBP) de menos 
de um milhão de reais, em 2012, para, 
aproximadamente, R$ 18 milhões por 
ano, nas safras de 2017/18; com a pro-
dutividade aumentando de 502 kg ha-1 
para 1.930 kg ha-1. O que demonstra 
o potencial que ainda tem a percorrer, 
por meio de uso de tecnologias como 
variedades adequadas, recomendação 
de adubação correta e uso de sistemas 
conservacionistas, uma vez que a mé-
dia brasileira chega a 5.345 kg ha-1. 

O aumento de produtividade das 
culturas produzidas no estado, por 
meio da utilização de tecnologias já 
disponíveis, pode estar fortemente re-
lacionado à prática da realização de 
análises de solo, planta e água pelos 
produtores. Boa parte destes, desta-
cando-se os pequenos agricultores, 
não tem como rotina fazer análises 
de solo e obedecer a recomendações 
de adubação derivadas destas análi-
ses. Da mesma forma, o cuidado com 
a qualidade da água de irrigação e o 
monitoramento do solo nas áreas irri-
gadas, evitando problemas de saliniza-
ção das áreas, deve ser intensificado.

Observando-se o mapa de solos 
do Estado (Figura 2), nota-se, clara-
mente, que existe uma distribuição di-
ferenciada das classes entre o Leste, 
mais chuvoso e área da zona da mata, 

mailto:lucielio.silva@embrapa.br 
mailto:walane.ivo@embrapa.br 
mailto:regla.massahud@ceca.ufal.br 
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za o semiárido alagoano. As principais 
classes no Leste são os Argissolos, 
com abrangência de 34,5 %, seguidos 
dos Latossolos ocupando 10,1 % da 
área do estado. O principal uso destes 
solos é cana-de-açúcar, e, no Agreste, 
região de transição para o semiárido, 
a pequena agricultura (mandioca, fumo 
e hortaliças) (ZAAL, 2013). Como prin-
cipais limitações aos cultivos apresen-
tam baixa fertilidade natural, eventual-
mente, horizontes coesos, e, mais ao 
norte, relevo ondulado a forte ondula-
do. Na região do Semiárido alagoano 
dominam os Planossolos que corres-
pondem a 15,5 % da área do estado e 
o principal uso é agricultura familiar e 
pastagem, além da presença Neosso-
los Litólicos e Neossolos Regolíticos, 
solos rasos que apresentam limitações 
químicas e físicas e problemas relacio-
nados à salinidade.

Além das características naturais 
dos solos, o histórico de manejo dos 
sistemas de produção também provoca 
modificações nas propriedades do solo, 
as quais devem ser monitoradas por 
meio de análises, visando o aumento 
de eficiência no uso de insumos e au-
mento de produtividade e preservação 
do meio ambiente. Neste contexto, po-
demos citar áreas de cana-de-açúcar, 
cultivadas por longo tempo em Alagoas, 
nas quais a mudança de uso e manejo 
do solo alteraram fortemente os teores 
de alguns nutrientes, como o fósforo 
(P). Em estudos de cronossequências 
de cultivo da cultura, foram encontra-
dos acréscimos significativos dos teo-
res de P, com o aumento do tempo de 
cultivo. Depois de 25 anos de cultivo, 
na profundidade de 0-0,15 cm, o solo 

da área cultivada tinha 188 mg kg-1 de 
P a mais que no solo da mata nativa, 
resultado das fertilizações fosfatadas. 
Além disso, em área com 35 anos de 
cultivo, os teores de P foram significa-
tivamente maiores que as outras áreas 
até a camada de 0,40-0,60 m (Araújo 
et al. 1993; Mello Ivo, 2012). Isso de-
monstra a necessidade das análises de 
solo que permite aos produtores o uso 
racional de insumos e dos recursos 
naturais, sendo que as tecnologias de 
adubação e correção do solo baseadas 
em análises de fertilidade é uma das 
principais ferramentas para aumento 
da produtividade, maximização do lu-
cro, minimização de custos e menor 
contaminação do ambiente, quando re-
alizadas de forma adequada.

2. Serviços da Ciência do Solo e de 
outras áreas afins disponíveis aos 
produtores

Diante do exposto, destaca-se a 
importância da existência de uma rede 
de laboratórios que permita aos produ-
tores rurais a realização de análises de 
variáveis relacionadas ao aumento de 
eficiência dos sistemas de produção e 
monitoramento ambiental, fortalecen-
do, assim, o setor do agronegócio. De 
mesma importância é a existência de 
uma rede de laboratórios ligados à Pes-
quisa, Desenvolvimento e Inovação, 
uma vez que permite o conhecimento 
dos recursos naturais disponíveis, a in-
dicação de tecnologias mais eficientes 
e sustentáveis, além de possibilitar o 
monitoramento permanente dos efeitos 
dos diferentes usos e manejos do solo 
e da água.

O estado de Alagoas conta com 
duas instituições de ensino superior 

públicas e federais, a Universidade Fe-
deral de Alagoas (UFAL) e o Instituto 
Federal de Educação Tecnológica de 
Alagoas (IFAL); uma instituição de en-
sino pública estadual, a Universidade 
Estadual de Alagoas (UNEAL), e várias 
faculdades particulares. Também conta 
com a presença da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (EMBRA-
PA), por meio da Unidade Execução de 
Pesquisa de Rio Largo, ligada à Em-
brapa Tabuleiros Costeiros, e, mais re-
centemente, do Centro Nacional de Ali-
mentos e Territórios. Outra instituição 
que atua na linha de monitoramento de 

recursos naturais é o Instituto do Meio 
Ambiente de Alagoas – IMA, órgão do 
Governo do Estado.

Para dar suporte às pesquisas e 
aos produtores rurais, o estado conta 
com uma rede de oito laboratórios que 
prestam serviços em análises de solos, 
plantas, água e contaminantes (Tabela 
1). A maioria dos laboratórios pertence 
às instituições públicas referidas acima 
e é voltada às pesquisas. Conforme as 
informações da tabela 1, dois desses la-
boratórios da rede pública prestam ser-
viços ao público externo, o Laboratório 
de Instrumentação e Desenvolvimento 

Figura 1: Campo de produção de milho nos Tabuleiros Costeiros da região do SEALBA. Fonte: Saulo Coelho Nunes. 
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iniãoem Química Analítica (LINQA) e Labo-

ratório de Física e Fertilidade do Solo e 
Nutrição Mineral de Plantas (LABSAP), 
vinculados à UFAL. O único laboratório 
privado é a Central Analítica, localiza-
do em Maceió, que possui Certificação 
pelo Programa Inter-laboratorial da 
Embrapa, PAQLF. 

Nos laboratórios que realizam 
análises de solos para fins de avaliação 
da fertilidade e recomendação de adu-
bação e correção, os métodos analíti-
cos adotados são os descritos no Ma-
nual da Embrapa (Teixeira et al., 2017). 
A análise granulométrica (areia, silte e 
argila) é realizada apenas pelo méto-
do do densímetro e a quantificação do 
teor de cálcio e magnésio, alguns la-
boratórios fazem por Espectrofotome-
tria de Absorção Atômica e outros por 
titulação. Apenas o laboratório Central 
Analítica informou que realiza a análi-
se de matéria orgânica (MO). Nesses 
laboratórios são realizadas, basica-
mente, dois tipos de análises para fins 
de fertilidade: (1) análise de fertilidade 
simples, que determina pH, P, Na, K, 
Ca, Mg, Al, H+Al, MO, e, (2) fertilidade 
completa, que  traz informações sobre 
pH, P, Na, K, Ca, Mg, Al, H+Al, MO, Fe, 
Cu, Zn e Mn, com valores em torno de 
R$25,00 e R$35,00, respectivamente. 

3. Considerações finais
Alagoas é um dos menores esta-

dos do país, sendo a agropecuária um 
relevante setor da sua economia. Con-
ta com uma importante rede de labo-
ratórios públicos e privados, que dão 
suporte à pesquisa e ao setor produ-
tivo. No entanto, a demanda por análi-
ses para recomendação de adubação 
e correção do solo, além de monitora-
mento da qualidade do solo e da água, 

poderia ser mais intensiva, já que mui-
tos produtores ainda não incorporaram 
esta prática em suas áreas de produ-
ção. É uma prática simples, barata e 
com elevado potencial para aumento 
de produtividade e aumento da susten-
tabilidade dos sistemas de produção.

Tabela 1. Lista de Laboratórios que realizam análises de solos, plantas, água e contaminantes no estado de Alagoas

*Laboratório de 
Estudos Ambientais 
do Instituto do Meio 
Ambiente de Alagoas

NOME ENDEREÇO CONTATO TIPOS DE 
ANÁLISES

**Laboratório de Fí-
sica e de Química do 
solo da Universidade 
Federal de Alagoas 

*Laboratório de Aná-
lise de Água, Solo e 
Planta do Instituto 
Federal de Alagoas

***Central Analítica 

***LINQA – Labora-
tório de Instrumen-
tação e Desenvolvi-
mento em Química 
Analítica

*Laboratório de 
Aquicultura e Análise 
de Água

**Laboratório de 
Solos da Embrapa - 
UEP Rio Largo

*Laboratório de 
Física e Fertilidade 
do Solo e Nutrição 
Mineral de Plantas 
(LABSAP)

Avenida Fernandes 
Lima, nº 679, 2º e 3º 
andar – Bairro Farol – 
Maceió/AL

Av. Manoel Severino 
Barbosa, s/n, Bairro 
Bom Sucesso – Arapi-
raca – AL

Av. Sergipe, 1477, 
Vila Cascavel, Bairro 
Xingó, Piranhas - AL, 
57460-000

Rua Sá e Albuquerque, 
184 –Bairro: Jaraguá –
CEP: 57022-180 –Ma-
ceió-Al

Av. Lourival Melo Mota, 
s/n. Tabuleiro do Mar-
tins - Maceió - AL, 
CEP: 57072-900

BR 104, KM 85, 
UFAL-CECA, 
Rio Largo

Vila Destilaria, Rio 
Largo - AL, 
CEP: 57100-000

BR-104, Km 85, s/n. 
Rio Largo - AL 
CEP 57100-000

(82) 98823 9000 / 
(82) 98808 5501

(82) 3482 1842 /
 (82) 3482 1820 / 
(82) 3482 1842 / 
(82) 99373 7955

(82) 2126 6453 / 
(82) 99652 2775

(82) 99381 8313/
 (82) 3326 6020

(82) 3214 1347 /
(82) 99660 1688

(82) 99971 6554
https://laquacecaufal.

wixsite.com/laqua 

(82) 3261 2188

Prof. Dr. Gilson 
Moura Filho

Potabilidade, Balnea-
bilidade, piscicultura, 
efluentes, águas de 
superficiais.

Fertilidade de solos, 
física de solos e macro 
nutrientes em plantas

Análise química de 
solo, planta e água

Análises química e físicas 
de solo. Análise de macro 
e micronutrientes de plan-
tas, corretivos e fertilizan-
tes, efluentes e água

Análise química de 
solo, planta e água

Análises de parâmetros 
químicos, físicos, conta-
minantes e toxicológicos 
de água

Análises químicas e 
fisicas de solos, plantas 
e substratos.

Física do solo e Fertili-
dade do Solo, macronu-
trientes em plantas.

*Laboratório de Instituição pública que atende produtores. ** Laboratório de Instituição Pública, voltado apenas a pesquisas; ***Laboratórios 
particulares que atendem aos produtores. Fonte: Os autores.
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É conhecida a importância do 
solo para os cultivos agrí-
colas, uma vez que é ele 
quem fornece os nutrientes 

e a água necessários ao bom desenvolvi-
mento das plantas e consequentemente, 
tem implicações diretas na lucratividade.

Além de produzir mais, atividades 
agrícolas e pecuárias precisam ser mais 
sustentáveis. Para atender essa deman-
da, é necessária a avaliação da fertilidade 
do solo, realizar as análises em laborató-
rios que indiquem o estado da fertilidade 
para saber o que deve ser corrigido, de-
terminar as fontes de nutrientes e suas 
quantidades visando ajustar esses pro-
blemas. Portanto, conhecer as caracterís-
ticas do solo é imprescindível para a boa 
rentabilidade das terras e. Para isso, as 
análises do solo são fundamentais, pois 
indica os níveis de nutrientes presentes 
no solo, possibilitando o desenvolvimento 

de um programa de calagem e adubação 
mais eficientes e, proporciona de forma 
regular o monitoramento e avaliação de 
mudanças na disponibilidade dos nutrien-
tes, permitindo, por consequência, au-
mentar a intensidade de cultivo de forma 
sustentável.

Escolha do laboratório para análíse do 
solo

Os agricultores devem considerar 
vários fatores antes de selecionar um la-
boratório para analises de solos. Deve ter 
certeza que os resultados serão de qua-
lidade e se por ventura, os mesmos são 
acompanhados por recomendações, de-
vem ter certeza que são feitos com base 
em dados de pesquisa. A seguir, são des-
tacados alguns fatores a serem conside-
rados na escolha do laboratório de análi-
ses de solos:

Metodologias:

O uso apropriado das metodologias 
de análises é muito imporante para ga-
rantir a correta determinação das concen-
trações de nutrientes disponíveis para as 
plantas no solo. Dada a grande extensão 
do Brasil, é comum encontrar diferenças 
nas metodologias para a determinação 
de um mesmo parâmetro, devido às dife-
renças edáficas, climáticas e até de dis-
ponibilidade de equipamentos (exemplo: 
fósforo).
Certificados de qualidade:

Refere-se à sua capacidade de pro-
duzir resultados de testes precisos. É difí-
cil para um laboratório avaliar independen-
temente esse fator. Para isso, a Embrapa 
coordena o Programa de Análise de Qua-
lidade de Laboratórios de Fertilidade – 
PAQLF, que tem como principal objetivo 
a verificação da qualidade das determina-
ções analíticas em solos dos laboratórios 
de instituições públicas e privadas, tendo 
em vista a garantia dos resultados gera-
dos pelos participantes e utilizados para o 
cálculo dos níveis de adubação e calagem 
que serão aplicados pelos produtores ru-
rais de todas as regiões do Brasil. 

 Existe também o sistema de ges-
tão da qualidade em conformidade com 
a NBR ISO/IEC 17025, que trata sobre a 
organização e a acreditação dos resulta-
dos. O laboratório para atender a normati-
va 17.025 precisa participar de programas 
como o PAQLF. No Ceará, somente um 
laboratório está participando dessa certifi-
cação, e há projetos que objetivam inserir 
outros laboratórios, garantindo a qualida-
de das análises para os usuários.
Outros clientes:

Clientes potenciais podem solicitar 
aos laboratórios contatos de alguns de 
seus atuais clientes, o qual permite fa-
zer uma avaliação do laboratório desde a 
perspectiva dos agricultores.
Unidades dos resultados:

Um fator muito importante a ser con-
siderado, uma vez que os resultados se-
rão utilizados nas tabelas de classificação 
da fertilidade. Recomenda-se que os la-
boratórios utilizem o Sistema Internacio-
nal de Unidades. O agricultor pode pedir 
ao representante do laboratório que ex-
plique o significado ou forneça fatores de 
conversão das unidades, caso não sejam 
claras.
Categorias de Quantidade:

Alguns laboratórios podem colocar 
os resultados dos testes em categorias 
subjetivas, como por exemplo "muito bai-
xo, baixo, médio, alto e muito alto". Pode 
haver categorias adicionais ou catego-
rias diferentes dessas. Essas categorias 
geralmente indicam uma faixa de valores 
de teste. É provável que as categorias da-
das por um laboratório não representem 
as mesmas concentrações de nutrientes 
para outro laboratório. O agricultor pode 
solicitar ao laboratório a definição de  
cada intervalo que é usado, uma vez que 
ao ser um atributo da análise de solo con-
siderado como "médio" para uma determi-
nada cultura pode ser considerado "muito 
baixo" para outra cultura, dependendo de 
condições como tipo de solo, clima, etc.
Tempo de resposta:

É importante saber quanto tempo 
leva o laboratório para fazer testes de roti-
na do solo e retornar resultados. Para que 
os resultados e as recomendações sejam 
úteis para um produtor, o tempo de res-
posta deve ser o mais curto possível. Um 
bom laboratório deve ser capaz de forne-
cer os resultados em dois a três dias úteis 
para análises padrão do solo, sem sacri-
ficar a precisão das análies laboratoriais 
pelo tempo de resposta.
Preços da análises:

Os preços da análise do solo ge-
ralmente variam muito de um laboratório 
para o outro. Confirme se são concedidos 

mailto:mariaeugenia@ufc.br
mailto:ferrey@ufc.br 
mailto:david.anjos@estacio.br
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de número de amostras e se os preços 
são ou não negociáveis.
Outros serviços:

Muitos laboratórios oferecem análi-
ses de tecidos vegetais, análises de qua-
lidade de água, de adubos orgânicos, etc, 
além de análises de metais do solo, ne-
matoides e microbiológicos. Essas análi-

ses podem ser muito úteis quando asso-
ciadas ao teste do solo para monitorar a 
fertilidade.

Na Tabela 1 estão listados os labora-
tórios de análise de solos e outros  servi-
ços aos agricultores no Estado do Ceará. 
Adicionalmente, existem outros laborató-
rios no Estado do Ceará, alguns não pres-
tam serviço ao público, como o laboratório 

Figura 1. Equipamentos (a) 
e estrutura de laboratório de 
solos (b). Fonte: Os autores

de Solos da Embrapa Agroindustria Tropi-
cal (a serviço da pesquisa) e os laborató-
rios do Núcleo de Tecnologia e Qualidade 
Industrial do Ceará (NUTEC), para aná-
lises mais específicas de  Química Am-
biental, Físico-Química de Alimentos e de 
Resíduos Sólidos e Efluentes. Há também 

empresas cadastradas para realizar esses 
serviços, mas são tercerizados, enviando 
as amostras para análise em outros Esta-
dos, como Pernambuco, Minas Gerais e 
São Paulo. Na Figura 1A-B são apresenta-
das fotos de equipamentos e estrutura de 
laboratórios de solos do Estado do Ceará.

a

b

LABORATÓRIO 
E CONTATO

P R O G R A M A S 
DE QUALIDADE 
LABORATORIAL

ATRIBUTOS 
ANALISADOS 
(ROTINA + MI-
CRONUTRIEN-
TES + S-SO4

2-+ 
AL3+).

VALOR DA 
ANÁLISE DE 

SOLO DE 
ROTINA (R$)

Não

Não

PIATV (Programa 
Inter Laboratorial de 
Análises de Tecidos 
Vegetais) promo-
vida pela ESALQ/
USP e SBCS 

Não

Completa

Rotina

Completa

Rotina

Fertilidade 40,00
Química 60,00

-

Fertilidade - 18,00
Física (granulo-
metria + densida-
de) - 15,00
Micronutrientes - 
25,00

40,00

N°

1

2

3

4

OUTROS 
SERVIÇOS

Análises 
de água 

para irriga-
ção, adu-

bos, tecido 
vegetal, 
calcário.

Água para 
irrigação.

Água para 
irrigação, 
tecidos 

vegetais e 
composto 
orgânico

Água e
tecidos

Laboratório de Análises de 
Solos, Águas, Tecidos Vegetais 
e Adubos - Convênio FUNCEME/
UFC.
Campus do Pici, BL. 807 - Av. Mis-
ter Hull, s/n - Pici, Fortaleza - CE, 
60455-760 
E-mail: aj.dm@bol.com.br 
(85) 33669689
https://dcscca.ufc.br/pt/extensao/
produtos-e-servicos/

Laboratório de de Análise de 
Solo e Água para Irrigação 
IFCE - Sobral.
IFCE - Campus de Sobral – Prédio 
do Eixo de Recursos Naturais. Av 
Dr Guarany. Sobral- CE.
E-mail: cristina2009@ifce.edu.br
Responsável pelo lab: Maria Cristi-
na Martins Ribeiro de Souza – (88) 
996881213

Laboratório de Solos, Água e 
Tecidos Vegetais do IFCE – Cam-
pus Limoeiro do Norte (LABSAT)
Rua Estevão Remígio de Freitas, 
1145 - Monsenhor Otávio, Limoeiro 
do Norte - CE, 62930-000. Conta-
to: labsat.limoeiro@gmail.com

LABAS – Laboratório de Aná-
lises de Água, Solos e Tecidos 
Vegetais do IFCE – Instituto Fe-
deral do Ceará, campus Iguatu. 
Rodovia Iguatu/Várzea Alegre Km 
05 s/n. https://ifce.edu.br/iguatu 
Telefone: (88) 3582-1000

Tabela 1 (ao lado).  Lista de laboratórios de prestação de serviços para análises de solos, água e tecidos vegetais 
no Estado do Ceará.
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Serviços de análise 
de solo e tecido vegetal 

no Estado do Piauí

Julian Junio de Jesus Lacerda1

Henrique Antunes de Souza2

Luiz Fernando Carvalho Leite2

Luis Alfredo Pinheiro Leal Nunes1

Sammy Sidney Rocha Matias3

Tiago da Costa Silva Barbosa4

Múcio Mallan do Nascimento Mascarenhas5

Andreza Bertoldo6

_________________________________________
1Universidade Federal do Piauí. 

E-mail: julian@ufpi.edu.br; luisalfredo@ufpi.edu.br
2Embrapa Meio-Norte. 

E-mail: henrique.souza@embrapa.br; luiz.f.leite@embrapa.br
3Universidade Estadual do Piauí. 

E-mail: ymmsa2001@yahoo.com.br
4Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. 

E-mail: tiago.silva@ifpi.edu.br
5Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, Piauí. 

E-mail: muciomallan21@gmail.com 
6Fitoagro. 

E-mail: andreza@fitoagro.com

Os serviços de análi-
se de solo e planta se 
constituem em etapa 
primordial para a reco-

mendação de corretivos e fertilizantes 
nos sistemas de produção agropecu-
ários. O uso destas ferramentas deve 
ser indispensável aos profissionais 
das Ciências Agrárias, de modo que, 
todo o produtor rural deveria conhe-
cer as necessidades de correção do 
solo e reposição de nutrientes de sua 
lavoura antes da aplicação dos insu-
mos. Os níveis de tecnologia utilizada 
na agricultura do estado do Piauí são 
diversos, desde o modelo tradicional 
com uso de equipamentos rudimenta-
res e tração animal (agricultura 1.0) 
até o uso de máquinas, veículos au-
tônomos, drones e outras tecnologias 
(agricultura 4.0). Assim, o acesso dos 
agricultores a ferramentas agronômi-
cas, como a análise de solo, plantas, 
pragas, doenças e outras avaliações 
que ajudam na maximização dos po-
tenciais produtivos das culturas varia 
de acordo com o nível de instrução e 
capital investido.

Os agricultores do sudoeste 
piauiense são caracterizados pelo cul-
tivo de culturas de larga escala, como 
soja, milho e algodão, com uso de tec-
nologias e apresentam alta capacida-
de de investimento, e são o público 
que acessam as análises de fertilida-
de do solo e de folhas (tecido vegetal) 
no Estado do Piauí.

 As análises de solo, tecido vege-
tal, fertilizantes e outras são comuns 
na produção agrícola. Contudo, muitos 
dos serviços de análise que estes pro-
dutores acessam, principalmente de 
solo, são realizados em laboratórios 

fora do estado (Centro-Sul do país). O 
envio das amostras para laboratórios 
em outras regiões retratam algumas 
situações, (i) o estado não apresen-
tava laboratórios com capacidade de 
análise de um número expressivo de 
amostras para atender a demanda, 
haja vista que o incremento da área 
cultivada no Cerrado piauiense ocor-
reu na década de 1990; (ii) os consul-
tores técnicos eram, em sua maioria, 
de outras regiões do país e recomen-
davam os laboratórios de sua região 
de origem; (iii) a falta de laboratórios 
com registro em programas nacionais 
de controle qualidade das análises de 
solo dificultava a confiança dos agri-
cultores nos laudos.

Algumas instituições públicas já 
ofertaram o serviço de análise de solo 
para o público externo, entretanto a 
prestação deste serviço foi desconti-
nuada, como no Laboratório de Solo da 
Universidade Federal do Piauí (UFPI) 
- Teresina, Universidade Estadual do 
Piauí (UESPI) – Corrente e Embrapa 
Meio-Norte. Atualmente há um labora-
tório que oferta o serviço para tercei-
ros, público externo, o Laboratório de 
Solo da UFPI de Bom Jesus. As insti-
tuições como a Embrapa Meio-Norte, 
a UFPI de Teresina, a UESPI e o Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Piauí (IFPI) apresentam 
em suas estruturas laboratórios de 
análise de solo e/ou planta, contudo 
os serviços não são ofertados para a 
sociedade, estando restritos às ativi-
dades de pesquisa ou ensino.

Recentemente, a Embrapa Meio-
-Norte organizou o “I Workshop de 
Análises de Solos da Embrapa Meio-
-Norte”, com objetivo de reunir as ins-

mailto:julian@ufpi.edu.br
mailto: luisalfredo@ufpi.edu.br 
mailto:henrique.souza@embrapa.br
mailto:luiz.f.leite@embrapa.br 
mailto:ymmsa2001@yahoo.com.br
mailto: tiago.silva@ifpi.edu.br 
mailto:muciomallan21@gmail.com  
mailto:andreza@fitoagro.com 
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no Estado do Piauí para ser um mo-
mento de atualização dos procedimen-
tos adotados, troca de informações e 
experiências, com participação de re-
presentantes da Secretaria de Agricul-
tura Familiar do Estado do Piauí, UFPI 
de Bom Jesus, UFPI de Teresina, IFPI 
de Campo Maior e IFPI de Teresina.

Abaixo retratamos o histórico dos 
laboratórios de solos do Estado do 
Piauí, e iniciativas:

Laboratório de Solo da UFPI de Te-
resina:

O laboratório de solos da UFPI 
de Teresina foi construído com recur-
sos do convênio BID/USAID/FUFPI 
- em 22 de fevereiro 1989 e foi ins-
titucionalizado pelo Conselho Diretor 
da  FUFPI (Fundação Universidade 
Federal do Piauí), sendo Coordena-
do pelo Professor José Carvalho Cor-
deiro. A principal finalidade era apoiar 
o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, 
bem como, ao atendimento na área de 
análises de solos ao setor produtivo 
agrícola. Atendeu o setor primário dos 
Estados do Piauí e Maranhão, com 
análises de solos sobre fertilidade e 
físicas e químicas para fins de pedo-
logia; proporcionou estágios para alu-
nos de agronomia e alunos de diver-
sas instituições do Estado; e apoiou 
trabalhos de pesquisa de mestrandos 
e doutorandos.

Laboratório de Solo da UESPI de 
Corrente:

O laboratório de solos da UESPI, 
Campus Corrente, foi criado em 1992, 
sendo o primeiro laboratório de análi-
se de solo da região sul e segundo do 
Estado do Piauí; deu suporte aos pro-

dutores agrícolas da região de Coace-
ral e Chapada das Mangabeiras, entre 
1992 a 1998. Naquela ocasião era o 
laboratório mais próximo, pois a al-
ternativa era enviar as amostras para 
Teresina, PI (900 km de distância), ou 
Barreiras, BA (250 km de distância). 
As análises realizadas tinham o ob-
jetivo de dar suporte aos produtores 
rurais, que necessitavam apresentar 
laudos para a obtenção de financia-
mentos agrícolas. As análises oferta-
das de fertilidade do solo permitiam 
avaliar a necessidade de calagem e os 
nutrientes que deveriam ser forneci-
dos por meio de adubação. A partir de 
1999, o laboratório diminuiu o número 
de análises para produtores e passou 
a dar suporte principalmente ao curso 
de agronomia por meio de aulas práti-
cas, e atividades de pesquisa. 

Laboratório de Solo da Embrapa 
Meio-Norte:

As atividades de análise de solo 
na Embrapa Meio-Norte iniciaram em 
1992 em Parnaíba; estruturado para 
análise de fertilidade de solo, e em 
2005 o laboratório iniciou a participa-
ção no Programa de Análise de Qua-
lidade de Laboratórios de Fertilidade 
(PAQLF) da Embrapa Solos. Em Tere-
sina o laboratório de solos iniciou suas 
atividades de análises a partir de 2004; 
de 2004 a 2006 foi implementada uma 
primeira fase para possibilitar uma es-
trutura de equipamentos e reagentes 
que viabilizasse as análises químicas 
de solo, principalmente fertilidade, em 
decorrência das grandes demandas 
existentes nos projetos de pesquisa. 
Na segunda fase, de 2007 a 2012, o 
laboratório foi ampliado fisicamente, 
passando a conter 3 compartimentos, 

distribuídos, nas etapas de recepção, 
preparação e análise de solo. Nesta 
fase, foram incluídas análises físicas, 
biológicas e compartimentos de car-
bono (fracionamento químico e físico). 
A terceira fase, compreendida entre 
2013 e 2020, conta com a inclusão de 
novos equipamentos, que permitiram 
ampliar as análises físicas e químicas, 
e principalmente as biológicas, como 
por exemplo, a determinação de várias 
enzimas do solo. Com o cromatógrafo 
gasoso, em vias de instalação, pode-
rão ser também realizadas análise das 
emissões de gases de efeito estufa. 

Ambos os laboratórios (Parnaíba 
e Teresina) propiciaram treinamentos 
de estudantes (graduação e pós-gra-
duação), cursos, capacitações e a 
viabilização de vários projetos que ne-

cessitavam de análises de solos, prin-
cipalmente, do Piauí e Maranhão.

  Atualmente as análises de solo 
da Embrapa Meio-Norte estão concen-
tradas em Teresina, para atendimento 
das atividades de pesquisa da Embra-
pa e parceiros sendo que o laboratório 
de solos participa do PAQLF e do Pro-
grama Interlaboratorial de Análise de 
Tecido Vegetal (PIATV) da Esalq/USP 
e Sociedade Brasileira de Ciência do 
Solo; sendo proficiente em ambos os 
programas e apto a usar os selos de 
proficiência em suas análises.

Laboratórios de Solos do IFPI:
No âmbito do IFPI os Campi 

Campo Maior e São João do Piauí 
possuem laboratórios específicos de 
solos onde são realizadas atividades 

Figura 1: Laboratório de Solo e Planta da Embrapa Meio-Norte. Fonte: José Afonso Abreu (Embrapa Meio-Norte).
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de ensino e pesquisa. O laboratório 
de Campo Maior funciona em parce-
ria com o Centro Vocacional Tecno-
lógico em Agroecologia do IFPI (CVT 
– IFPI), que desenvolve atividades de 
pesquisa e extensão em agroecologia. 
Os demais Campi não possuem labo-
ratórios específicos de solos e as ati-
vidades de ensino e extensão nessa 
temática são realizadas em parceria 
com laboratórios gerais de pesquisas 
ou com o laboratório de solos da Em-
brapa Meio-Norte.

Secretaria de Agricultura Familiar 
do Estado do Piauí – iniciativa Fert-
móvel:

Uma iniciativa do governo do Es-
tado do Piauí, conduzido pela Secre-
taria de Agricultura Familiar é ofertar 
aos agricultores, principalmente, os 
agricultores familiares, o serviço de 
análise de solo com o uso do Fertmó-
vel, tecnologia desenvolvida pela Em-
brapa Solos, que em parceria com a 
Embrapa Meio-Norte, implantará dois 
veículos que subsidiarão a execução 
da análise de solo.

Os laboratórios que atualmente 
prestam serviço para o público exter-
no (agricultores) sediados no Estado 
do Piauí estão lotados no município 
de Bom Jesus, sendo o Laboratório de 
Solo da UFPI, ofertando as análises 
químicas e físicas, e a Fitoagro Labor, 
que realiza análise de sementes e ne-
matoides em solo e raízes.

Laboratório de Solo da UFPI de Bom 
Jesus:

O laboratório de análise de solo 
da UFPI - Bom Jesus obteve e mantém 
o selo de qualidade do PAQLF, desde 

2018. Nos últimos anos, o laboratório 
passou a receber maior número de 
amostras de solo para análise, uma 
vez que a divulgação da obtenção do 
selo de qualidade conferiu maior cre-
dibilidade aos resultados. O laborató-
rio foi criado em 2010 na ocasião da 
criação do Campus Professora Cino-
belina Elvas, com o objetivo de forne-
cer o serviço aos agricultores da re-
gião e atender as demandas de ensino 
e pesquisa dos cursos de graduação 
em Agronomia, Engenharia Florestal e 
Zootecnia. Em seguida teve suas ati-
vidades ampliadas com a implantação 
dos cursos de Pós-Graduação em So-
los e Nutrição de Plantas e Fitotecnia 
(Mestrados), atualmente Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Agrárias 
(Mestrado e Doutorado). 

Atualmente, o laboratório ofere-
ce ao público externo, os serviços de 
análise de solo com todos os parâme-
tros para fins de avaliação da fertili-
dade do solo, que incluem: a determi-
nação do valor de pH em água; teores 
de fósforo (P), potássio trocável (K+) e 
micronutrientes (Cu, Fe, Zn, Mn) ex-
traídos pela solução de Mehlich-1; cál-
cio (Ca2+), magnésio (Mg2+) e alumínio 
(Al3+) trocáveis extraídos com a solu-
ção de cloreto de potássio; acidez po-
tencial (H+Al) extraída com acetato de 
cálcio. A determinação da concentra-
ção dos nutrientes é feita com uso de 
técnicas de espectrometria de absor-
ção atômica com chamas, fotometria 
de chama e espectrofotometria uv/vis. 
Também é realizada a análise dos te-
ores de matéria orgânica do solo, pelo 
método colorimétrico e calculados os 
parâmetros saturação por bases, sa-
turação por alumínio, capacidade de 

troca catiônica efetiva e potencial ou a 
pH 7,0. Além disso, é realizada a análi-
se dos teores de areia, silte e argila do 
solo pelo método da pipeta. A análise 
completa custa R$47,00 por amostra.

As análises dos teores de enxo-
fre (S), boro (B), sódio (Na), silício 
(Si), molibdênio (Mo) e metais pesa-
dos como cádmio (Cd), Chumbo (Pb), 
Cromo (Cr) e outros podem ser soli-
citadas separadamente, uma vez que 
não há demanda frequente por esses 
parâmetros. Também podem ser soli-
citadas análises de material vegetal, 
corretivos agrícolas e fertilizantes or-
gânicos e minerais. Para a pesquisa 
o laboratório possui estrutura para 
permitir a realização de estudos de 
adsorção e dessorção de nutrientes, 
eletroquímica do solo (ponto de efeito 
salino nulo e ponto de carga zero), fra-
cionamento químico (ácido fúlvico, hú-
mico e humina), fracionamento físico 
granulométrico e densimétrico da ma-
téria orgânica do solo, e metodologias 
de fracionamento de fósforo quanto à 
labilidade. Adicionalmente, está em 
funcionamento o equipamento espec-
troscopia no infravermelho por trans-
formada de Fourier com modo de refle-
xão total atenuada (ATR), que permite 
a caracterização de grupamentos quí-
micos da matéria orgânica do solo. 

As amostras de solo podem ser 
enviadas para o endereço: Avenida 
Manoel Gracindo, km 01, Bairro Pla-
nalto Horizonte, CEP: 64900-000; Bom 
Jesus-PI. Outras informações podem 
ser obtidas através dos telefones (89) 
3562-1151; (89) 99924-3988, ou ende-
reços de email: soloscpce@ufpi.edu.
br, julian@ufpi.edu.br.   

Outras análises ofertadas ao agri-
cultor - Laboratório Fitoagro de 
Bom Jesus:

Em Bom Jesus há um laborató-
rio particular de análise de sementes 
e nematoides em solos e raízes que 
presta serviço para agricultores do 
Piauí e do Maranhão. As análises em 
semente são baseadas nas Regras de 
Análise de Sementes (RAS) e o labo-
ratório está credenciado pelo Minis-
tério da Agricultura Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA), com Renasem nº 
00179/2017, exercendo suas ativida-
des em soja, feijão, milho e algodão. 
São realizadas análises de qualidade 
na fase de pré-colheita, análise de ger-
minação e envelhecimento acelerado, 
análise de velocidade de germinação, 
tetrazólio (qualidade fisiológica da se-
mente), teste de desempenho de plân-
tula e teste de patologia de sementes; 
sendo realizadas em média de 1.500 a 
2.000 amostras por ano.

A Fitoagro também realiza análi-
ses de nematoides em solo e raízes, 
identificando o gênero e número de 
indivíduos presentes na amostra (He-
terodera glycines (cisto), Pratylenchus 
brachiurus (lesões), Meloidogyne sp. 
(galha), Tubixaba t. (ectoparasita) 
e Aphelecoides b. (retenção foliar e 
haste verde). O número de amostras 
analisadas é em torno de 500 por ano. 
As amostras podem ser enviadas para 
o endereço Rua Pau Brasil sn, Cai-
xa Postal 157, Cidade Jardim, CEP: 
64900-000, Bom Jesus, Piauí.
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A ciência do solo a 
serviço do campo no 

Estado do Rio 
Grande do Norte

No Rio Grande do Norte exis-
tem dois Laboratórios de 
Solos que prestam Servi-
ços aos agricultores do Es-

tado. São os laboratórios da Universidade 
Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) 
e da Empresa de Pesquisa Agropecuária 
do Rio Grande do Norte (EMPARN).

Na UFERSA há o Laboratório de 
Solos desde a década de 70 do século 
passado, que atualmente é denominado 
de Laboratório de Análise de Solo, Água 

e Planta (LASAP). Este laboratório pres-
ta serviços para a sociedade realizando 
análises de química e fertilidade, física do 
solo, de água para fins de irrigação e de 
tecido vegetal, além de metais pesados 
contaminantes do solo. Anualmente são 
realizadas cerca de 2000 análises de fer-
tilidade do solo com a finalidade de diag-
nóstico do estado da fertilidade do solo 
e para recomendação de adubação; mais 
de 400 análises de micronutrientes do 
solo; cerca de 500 análises de água para 

José Francismar de Medeiros
_________________________________________

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

fins de irrigação e mais de  200 análises 
de tecido vegetal para fins de avaliação 
do estado nutricional das plantas. Na fí-
sica do solo  tem sido realizada mais de 
500 análises granulométricas por ano, 
bem como análises de  umidade do solo 
na  capacidade de campo e no ponto de 
murcha permanente. Destaca se também 
nos últimos anos a prestação de serviços 
sobre recomendação de adubação e ela-
boração de laudos técnicos sobre a qua-
lidade de água para irrigação. Em média, 
tem sido emitido por ano cerca de 100 
laudos e  200 recomendações de aduba-
ção.

As análises de solo seguem as me-
todologias citadas nos manuais de aná-
lises de solos e de tecido vegetal recen-
tes da Embrapa (Teixeira et al., 2017). A 
determinação dos macronutrientes é feita 
por processos de titulação, colorimetria 
e com espectrofotometria de chama, en-
quanto os micronutrientes por absorção 
atômica. O extrator utilizado para a extra-
ção do fósforo (P) e dos micronutrientes 
é o Mehlich 1.

A digestão de tecido vegetal é reali-
zada com ácido nítrico em micro-ondas e 
digestão sulfúrica. O nitrogênio (N) é de-
terminado por destilação, o P por espec-
trofotometria, o potássio (K) e sódio (Na) 
em espectrofotômetro de chama e os de-
mais nutrientes em espectrofotômetro de 
absorção atômica. Recentemente o labo-
ratório adquiriu um ICP-OES que possibi-
lita realizar análises de vários elementos 
ao mesmo tempo de uma dada amostra 
de material, o que possibilita fazer um nú-
mero grande de análises num pequeno 
espaço de tempo, e com elevada preci-
são. Até o ano de 2018 o LASAP partici-
pou do Programa de Análise de Qualida-
de Laboratórios de Fertilidade (PAQLF).

A análise granulométrica é deter-
minada pelo método da pipeta, com a 
dispersão física realizada em agitador 

Wagner. A capacidade de campo é deter-
minada em mesa de tensão e o ponto de 
murcha permanente em panelas de pres-
são de Richards.

Os valores cobrados para realiza-
ção das análises atualmente são os se-
guintes: Análise de fertilidade do solo 
para recomendação de adubação con-
vencional, denominada de análise de ro-
tina – R$25,00; análise de micronutrien-
tes do solo – R$30,00; análise de matéria 
orgânica e nitrogênio – R$10,00 cada;  
granulometria – R$20,00; Capacidade 
de campo e ponto de murcha permanen-
te – R$10,00;  macronutrientes em tecido 
vegetal sem o enxofre – R$35,00;  mi-
cronutrientes em tecido vegetal (Fe, Mn, 
Cu e Zn) – R$30,00 e; elementos adicio-
nais, incluindo metais pesados – R$10,00 
cada.

O laboratório de solos,  tecido vege-
tal e água da EMPARN também faz todas 
as análises que o LASAP realiza. Os va-
lores das análises são similares aos da 
UFERSA e tem certificação para as aná-
lises de fertilidade do solo e  de tecido 
vegetal. Os laboratórios da UFERSA e da 
EMPARN têm atendido usuários dos es-
tados do Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Ceará, Pernambuco e Piauí entre outros, 
incluindo produtores agrícolas, pisciculto-
res e carcinicultores.

TEIXEIRA, P.C.; DONAGEMMA, 
G.K.; FONTANA, A.; TEIXEIRA, W.G. 
Manual de métodos de análise de so-
los. 3.ed. rev. e ampl. Brasília: Em-
brapa, 2017. 573p
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A análise de solo para 
fins de recomendação 
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do laboratório participa do PQALF 
e tem recebido selos de qualidade. 
Na Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), o Laboratório de Remediação 
de Solos processou 520 amostras 
de solo em 2019, visando atender 
atividades de pesquisas e extensão 
desenvolvidas por professores, as 
quais foram coletadas nos municí-
pios Sergipanos. 

Na área privada, o Estado conta 
com dois laboratórios. O LabSolo lo-
calizado no município de Itabaiana, o 
qual em 2019 emitiu 3359 laudos de 
análise e o Laboratório Nova Gênese 
sediado no Munícipio de Macambira 
o qual emitiu 1765 laudos de análi-
se em 2019 e participa do PQALF, 
tendo recebido selo de qualidade do 
citado programa. As amostras de 
solo analisadas são predominante-
mente provenientes dos municípios 
de Carira, Frei Paulo, N. Sra. Apare-
cida, N. Sra da Glória, Poço Verde, 
Simão Dias, Lagarto, Itabaianinha e 
Monte Alegre de Sergipe. O labora-
tório também recebe amostras do 
Estado da Bahia provenientes dos 
municípios de Paripiranga, Adustina, 
Coronel João Sá, Pedro Alexandre, 
Cícero Dantas, Crisópolis  e Inham-
bupe. As culturas para as quais são 
solicitadas análises são: o milho e 
o feijão e em menor escala batata 
doce, abóbora, mandioca, melancia, 
acerola, maracujá, tomate, quiabo, 
coentro, cebolinha e pastagens de 
Brachiaria e Mombaça além de Ca-
pim de corte. 

Os métodos de análise utiliza-
dos pelos laboratórios são os se-
guintes: o pH do solo é mensurado 
em água na proporção uma parte de 
solo para duas e meia de água. O 
alumínio trocável é extraído com so-
lução KCl 1 mol L-1 e determinado por 
titulação com NaOH, na presença 

Na década de 1970, boa 
parte das amostras de 
solo coletadas em Sergipe 
era encaminhada para o 

Laboratório de Análise de Solo do então 
Instituto de Pesquisas Agropecuárias do 
Leste – IPEAL localizado em Cruz das 
Almas – Bahia. As recomendações de 
adubação eram feitas com base no “Guia 
para adubações por análises de solos”, 
publicado pelo então professor Raymun-
do Fonseca e colaboradores. Em 1976, 
foi criado o Laboratório de Química Agrí-
cola do então Instituto de Tecnologia e 
Pesquisas do Estado de Sergipe hoje, 
Instituto Tecnológico e de Pesquisas do 
Estado de SergipeITPS, com o objetivo 
de analisar amostras de solo para pro-
dutores. Este laboratório participa e vem 
recebendo selos de qualidade do Pro-
grama Qualidade Amostras dos Labora-
tórios de Fertilidade - PQALF, coorde-
nado pela Embrapa Solos, além de ter 
a creditação em diversos ensaios pela 
Norma ISO-IEC 17025, desde 2010. Em 
2019 o laboratório do ITPS processou 
3330 amostras, sendo 2239 de Ser-
gipe e demais amostras provenientes 
principalmente dos Estados da Bahia e 
de Alagoas.  Em Sergipe, o laboratório 
atende a maioria dos munícipios e as 
culturas para as quais são demandadas 
recomendações de fertilizantes são: mi-
lho, laranja, fruteiras, oleícolas, mandio-
ca e forrageiras tanto de pastejo quanto 
de corte. O ITPS também realiza anali-
ses foliar, de corretivos e fertilizantes e 
qualidade da água para irrigação.  Na 
área estatal, o Estado de Sergipe conta 
ainda com os laboratórios da Embrapa 
Tabuleiros Costeiros e da Universidade 
Federal de Sergipe. Entretanto, estes la-
boratórios atendem somente a amostras 
provenientes de trabalhos de pesquisa 
das citadas Instituições. Em 2019 o la-
boratório da Embrapa Tabuleiros Cos-
teiros processou 953 amostras. O cita-

mailto:lafayette.sobral@embrapa.br 
mailto: lucia.macedo@itps.se.gov.br 
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A acidez total, que é representa-
da pelo H+Al, é obtida diretamen-
te através do método do acetato 
de cálcio a pH 7,0 e indiretamente 
com base no pH de uma solução 
tamponada adicionada ao solo 
(pH SMP). Este método baseia-se 
na relação existente entre o pH 
de uma solução tamponada adi-
cionada ao solo e o teor de H+Al. 
Como esta relação é dependente 
de atributos físicos, químicos e 
mineralógicos do solo, é conve-
niente a calibração desta relação 

para os solos da região de influência do 
laboratório. O laboratório do ITPS com 
a colaboração da UFS procedeu à cali-
bração entre o pH SMP e o teor de H+Al 
dos solos do Estado de Sergipe. O cál-
cio e o magnésio trocáveis também são 
extraídos com solução KCl 1 mol L-1 e 
determinados por absorção atômica. As 
determinações do cálcio e do magnésio 
trocáveis também pode ser feita por titu-
lação com EDTA usando-se o indicador 
negro de eriocromo-T. Em outra alíquo-
ta do extrato é determinado o cálcio por 
complexometria com EDTA e ácido cal-
concarbônico como indicador. O mag-

Figura 1. Campo experimento com ensaio de adubação. Fonte: Os autores.

nésio é obtido pela diferença. O P, o 
K e o Na são extraídos com a solução 
Melhich-1, ou duplo ácido, na propor-
ção de uma parte de solo para dez de 
solução. O P em solução é determina-
do por espectrofotometria de absorção 
molecular do complexo fósforo-molíb-
dico, tendo o ácido ascórbico como 
redutor. O K e o Na são determinados 
por fotometria de chama. Os micronu-
trientes Cu, Zn e Mn também são ex-
traídos com a solução Mehlich-1 e de-
terminados por espectrofotometria de 
absorção atômica. O B é extraído em 
água quente, usando aquecimento por 
micro-ondas. O B é mensurado por 
espectrofotometria de absorção mo-
lecular após reação com o azometine. 
A determinação da matéria orgânica 
baseia-se na sua oxidação em meio 
fortemente ácido. Em laboratórios de 
rotina a amostra de solo é colocada 
em contato com o dicromato de sódio, 
na presença de ácido sulfúrico e água 
destilada. A quantidade de ions Cr (III) 
que não reagiu é determinada através 
de espectrofotmetria de absorção mo-
lecular.  Em  laboratórios onde é reque-
rida uma maior precisão, a amostra é 
colocada em contato com o dicromato 
de potássio, ácido sulfúrico concen-
trada e água destilada e o Cr(III) que 
não reagiu é determinado por titulação 
com sulfato ferroso amonicacal 

As recomendações de fertilizan-
tes no Estado de Sergipe são feitas 
com base na publicação “Recomenda-
ções para o uso de corretivos e fer-
tilizantes no Estado de Sergipe”. Esta 
publicação, além de conter recomen-
dações de adubação com base em ex-
perimentos de campo conduzidos des-
de a década de 70, contém também:  
um capítulo sobre os solos do Estado 
de Sergipe, um capítulo que trata do 
situação da Fertilidade dos Solos do 

Estado de Sergipe e cinco capítulos 
sobre conceitos básicos de nutrição 
de plantas, fertilidade do solo e fer-
tilizantes. Com base na citada pu-
blicação, a Embrapa desenvolveu o 
software FertOnline que recomenda 
fertilizantes para as culturas do co-
queiro, laranja e milho e está disponí-
vel para acesso livre em: www.cpatc.
embrapa.br. Na Figura 1 é apresenta-
do campo experimental com ensaios 
de adubação.

Considerando as demandas atu-
ais, o Estado de Sergipe é bem servi-
do de Laboratórios de Análise de Solo 
para fins de recomendação de Fertili-
zantes. Entretanto, tanto a publicação 
que serve de base para as recomen-
dações, quanto o software, FertOnli-
ne, precisam ser atualizados. A pri-
meira para incorporar resultados de 
pesquisa mais recentes e o segundo, 
para ampliar o formato das recomen-
dações contemplando formulações de 
fertilizantes existentes no mercado.  
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sável pela consolidação das informa-
ções do Laboratório do ITPS, Adeilva 
Rodrigues Valença e Fillipe Lata Ca-
valcanti, Laboratório de Solos da Em-
brapa Tabuleiros Costeiros, Eduardo 
Ribeiro, Laboratório Nova Gênese, 
Daniel Muniz Oliveira,  LabSolo,  e 
Airon José da Silva e Marcos Cabral 
de Vasconcelos Barreto, Laboratório 
de Remediação de Solos do Departa-
mento de Agronomia da Universidade 
Federal de Sergipe, pelas informa-
ções prestadas, as quais viabilizaram 
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TesesTESES E DISSERTAÇÕES SOBRE
CIÊNCIAS DO SOLO

Defesas ocorridas entre 
janeiro e junho de 2020

CALAGEM, VARIABILIDADE ESPACIAL E SUSCEPTIBILIDADE MAGNÉTICA EM 
SOLO CULTIVADO COM BANANEIRA. 
Autor: Alex Pinto de Matos. 
Orientador: Sammy Sidney Rocha Matias. 
Data: 02/2020.

SELEÇÃO DE ESTIRPES DE Bradyrhizobium NATIVAS DO CERRADO PIAUIENSE 
COM POTENCIAL DE USO COMO INOCULANTES EM PLANTAS DE SOJA. 
Autor: Luis Borges Rocha. 
Orientadora: Elaine Martins da Costa. 
Data: 02/2020.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

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

IPHOTOSYNTHETIC EFFICIENCY MECHANISMS INVOLVED WITH TOLERANCE TO 
EXCESSO AMMONIUM AND LIGHT IN RICE PLANTS. 
Autor: Francisco William Viana Martins. Orientador: Joaquim Albenísio Gomes da Silveira. 
Co-orientador: Fabrício Eulálio Leite Carvalho. Data: 01/2020.

USO CÍCLICO DE ÁGUA SALINA EM AMENDOIM ASSOCIADO A RIZÓBIO. 
Autor: Max Ferreira dos Santos. Orientador: Paulo Furtado Mendes Filho. 
Co-orientador: Lucas Nunes da Paz. Data: 02/2020.

TRANSLOCAÇÃO DE METAIS PESADOS EM PLANTAS DE MELÃO (Cucumis melo) 
CULTIVADAS EM UM NEOSSOLO QUARTZARÊNICO DO ESTADO DO CEARÁ. 
Autor: Carlos Roberto Irias Zelaya. Orientadora: Maria Eugenia Ortiz Escobar. 
Data: 02/2020.

MAPEAMENTO DE SOLOS DO SEMIÁRIDO E QUANTIFICAÇÃO DE SEUS ATRIBU-
TOS FÍSICOS E QUÍMICOS. 
Autora: Cemila Pansera. Orientador: Raul Shiso Toma. 
Data: 04/2020.

USO DE CONDICIONADORES E DESENVOLVIMENTO DE SORGO FORRAGEIRO 
EM ARGISSOLO AMARELO IRRIGADO COM ÁGUA SALINA. 
Autor: Moisés de Lira Pessôa. Orientador: Fernando Felipe Ferreyra Hernandez. 
Co-orientador: David Correia dos Anjos. Data: 04/2020.

PROFUNDIDADES DE COLETA DO SOLO PARA FINS DE LEVANTAMENTO PEDO-
LÓGICO NO ESTADO DO CEARÁ: UM DIAGNÓSTICO CRÍTICO. 
Autor: Manuel Geremias. Orientador: Raul Shiso Toma. 
Data: 04/2020.

SENSORIAMENTO REMOTO HIPERESPECTRAL NA ESTIMATIVA DA GRANULO-
METRIA DE HORIZONTES SUPERFICIAIS DE SOLOS. 
Autora: Eurileny Lucas de Almeida. Orientador: Adunias dos Santos Teixeira. 
Data: 02/2020.

MOVIMENTAÇÃO DE CÁTIONS NO PERFIL DE UM ARGISSOLO AMARELO SOB 
CONDICIONANTES. 
Autor: Marcos Miguel Retamozo Ramos. Orientador: Fernando Felipe Ferreyra 
Hernandez. Co-orientador: David Correia dos Anjos. Data: 02/2020.
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOLOS E QUALIDADE DE 
ECOSSISTEMAS DA UNIVESIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA

CARACTERIZAÇÃO E PROPOSTA DE MITIGAÇÃO DA LIMITAÇÃO FÍSICA EM 
SOLO COESO VISANDO À PRODUÇÃO DE ESPÉCIES FLORESTAIS DO RECÔN-
CAVO DA BAHIA. 
Autora: Lucas Mota Amorim. Orientador: José Maria de Lima. 
Co-orientador: Júlio César Azevedo Nóbrega. Data: 06/2020.

OTIMIZAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS EM Croton heliotropiifo-
lius Kunth E APLICAÇÃO DO EXTRATO NO CULTIVO DO FEIJÃO-CAUPI. 
Autora: Cheila Bonati do Carmo de Sousa. Orientador: Fábio de Souza Dias. 
Co-orientadora: Rafaela Simão Abrahão Nóbrega. Data: 04/2020.

EFEITOS DE BIOCARVÃO SOBRE ATRIBUTOS MICROBIOLÓGICOS E FISICO EM 
ARGISSOLO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO. 
Autora: Celicleide Quaresma Lobo. Orientador: Ossival Lolato Ribeiro. 
Co-orientador: Júlio César Azevedo Nóbrega. Data: 02/2020.

SÓCIOS DO NRNE/SBCS 
(PERÍODO 01/01/2020 – 
30/06/2020)

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

MAPEAMENTO DETALHADO DE PLUMA DE CONTAMINAÇÃO POR METAIS NOS 
SOLOS DO MUNICIPIO DE SANTO AMARO – BAHIA.
 Autora: Michelle Santos Monte Nero. Orientador: Thomas Vincent Gloaguen. 
Co-orientador: Oldair Del’Arco Vinhas Costa. Data: 02/2020.

MORFOLOGIA DE SOLOS COESOS E NÃO COESOS ORIUNDOS DE SEDIMENTOS 
CENOZÓICOS NO ESTADO DA BAHIA. 
Autora: Avete Vieira Lima Orientador: Luciano da Silva Souza. 
Co-orientador: Oldair Del’Arco Vinhas Costa. Data: 03/2020.
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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

64. MARIA BETÂNIA GALVAO DOS SANTOS FREIRE
65. MÁRIO DE ANDRADE LIRA JUNIOR
66. MATEUS ROSAS RIBEIRO FILHO
67. OLDAIR DEL'ARCO VINHAS COSTA
68. QUINTINO REIS ARAUJO
69. RENATO LEMOS DOS SANTOS
70. RICHARD JOHN HECK
71. RITA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA
72. RONNY SOBREIRA BARBOSA
73. ROSECLÊNIA ALVES SANTOS
74. ROSY CARINA DE ARAUJO VENTURA
75. SÂMIA PAIVA DE OLIVEIRA MORAES
76. SAMMY SIDNEY ROCHA MATIAS
77. SEBASTIANA  MAELY SARAIVA
78. SÍLVIO ROMERO DE MELO FERREIRA
79. TAMARA CLAUDIA DE ARAUJO GOMES
80. TIAGO DA SILVA SANTOS
81. VALDEVAN ROSENDO DOS SANTOS
82. VALDOMIRO SEVERINO DE SOUZA JUNIOR
83. VANESSA DINA CAVALCANTE BARROS
84. VÂNIA DA SILVA FRAGA
85. WANDERSON BENERVAL DE LUCENA
86. YONÁ SERPA MASCARENHAS
87. YGOR JACQUES AGRA BEZERRA DA SILVA
88. YURI JACQUES AGRA BEZERRA DA SILVA

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



NRNE


