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Convidamos a todo(a)s para a leitura do volume 6, número 2 do ano de 2022 do Boletim 
Informativo do Núcleo Regional Nordeste da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (NRNE/
SBCS). Nesta edição temos a satisfação de abordar o tema: “O solo e a segurança alimentar”, 
aproveitando a temática de comemoração do Dia Mundial do Solos (5 de dezembro) da FAO – 
“Solos, onde a alimentação começa”, com a redação de nove artigos opinativos que abordam 
as seguintes temáticas: (i) o solo e a segurança alimentar, (ii) a importância do manejo do solo 
para a produção de alimentos no Semiárido, (iii) solos e a produção de alimentos na Zona da 
Mata do Nordeste brasileiro, (iv) manejo do solo na mandiocultura e sua importância para a 
segurança alimentar, (v) manejo agroecológica do solo para provisão de alimentos, (vi) o solo 
como provedor de água na produção de hortaliças, (vii) o agronegócio e sua relação com a 
ciência, tecnologia e segurança alimentar, (viii) solos saudáveis e sequestro de carbono para 
segurança alimentar e (ix) sistema de interação lavoura-pecuária-floresta viabilizando a agricul-
tura e pecuária. O nosso homenageado é o Dr. José de Vasconcellos Sampaio, professor da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Ainda fomos agraciados com a participação do 
coordenador da comissão especializada de solos e segurança alimentar, Dr. Edvaldo Sagrilo 
da Embrapa Meio-Norte, na qualidade de editor temático deste número do Boletim Informativo. 

Desejamos a todos uma boa leitura!

Maria Eugênia Ortiz Escobar
(Diretora do NRNE/SBCS)

Henrique Antunes de Souza
(Editor Chefe do Boletim Informativo

 do NRNE/SBCS)

Luiz Francisco da Silva Souza Filho
(Editor Adjunto do Boletim Informativo 

do NRNE/SBCS)

João Santiago Reis
(Editor Adjunto do Boletim Informativo

 do NRNE/SBCS)

Caros Sócios,
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É quase impossível pensar 
em segurança alimentar 
sem pensar em solo, pelo 
menos para quem produz 

os alimentos e trabalha com ciência do 
solo, é assim.

Esse ano, a campanha para come-
morar o dia mundial do solo (5 de de-
zembro), promovida pela FAO, teve como 
tema: Solos, onde a alimentação come-
ça. Deve servir como um alerta, pois com 
a população mundial atingindo 8 bilhões 
de pessoas, não há como não se preocu-
par em garantir que os alimentos sejam 
produzidos em quantidade e qualidade e 
que cheguem às pessoas. Os solos são 
recursos não renováveis e, com solos de-
gradados química, física e biologicamen-
te fica praticamente inviável cumprir com 
a sociedade.

O Boletim Informativo v6, n2 de 
2022 do Núcleo Regional Nordeste da 
Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 
reuniu experts de diversas áreas para 
falarem do solo como fornecedor de ali-
mentos, em uma linguagem clara, des-

contraída e informativa.
Foi dado ênfase à produção de ali-

mentos nas principais regiões produtoras 
do Nordeste, de produção em larga es-
cala pelo agronegócio à produção agroe-
cológica, atendendo os conceitos de sis-
temas integrados, qualidade e saúde do 
solo, que garantem a segurança alimen-
tar, dentre outros.

Agradecemos ao Dr. Edvaldo Sagri-
lo (Embrapa Meio-Norte) - Editor temático 
deste número e aos demais autores que 
contribuíram com esta edição.

Desejamos a todos uma boa leitura!

Saudações,
Maria Eugenia 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 

Mensagem da Diretora 
do Núcleo Regional 

Nordeste 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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Entre os dias 8 e 15 de outu-
bro de 2022, membros do 
Núcleo Regional Nordeste 
da Sociedade Brasileira 

de Ciência do Solo (NRNE-SBCS) par-
ticiparam da XIV Reunião Brasileira de 
Classificação e Correlação de Solos – 
Goiás e Tocantins (RCC). 

O evento, que acontece desde 
1978, tem como objetivo reunir os prin-
cipais pedólogos brasileiros, e especia-
listas de áreas correlatas, para discus-
sões relacionadas ao aperfeiçoamento 
do Sistema Brasileiro de Classificação 
de Solos (SiBCS). Além disso, propor-
ciona aos participantes contato com so-
los e ambientes distintos da realidade 
em que trabalham, contribuindo com o 

aprendizado e atualização de conheci-
mentos sobre atributos, gênese, manejo 
e conservação dos solos.

Os participantes percorreram apro-
ximadamente 1800 km durante 8 dias, 
e observaram 14 perfis de solos de di-
versas regiões do bioma Cerrado dos 
estados de Goiás e Tocantins, desde 
ambientes sob vegetação de Cerrado 
propriamente dita, quanto campos de 
altitude e planícies aluvionares do Rio 
Araguaia, além de ambientes com vege-
tação florestal inclusos nos limites deste 
bioma

Estiveram presentes professores 
e pesquisadores membros do NRNE 
Flávio Adriano Marques (Embrapa So-
los), Ronny Barbosa (UFPI), João Reis 

Membros do NRNE na 
XIV Reunião Brasileira 
de Classificação e 
Correlação de Solos

NOTÍCIAS
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(UFRN), Milton Campos (UFPB), Ra-
phael Beirigo (UFPB), Maria Eloisa da 
Rosa (UFBA), Valdomiro de Souza Júnior 
(UFRPE), André Netto (UFBA), Grace Al-
ves (UFBA), Adriana Vital (UFCG) e José 
Coelho de Araújo Filho (Embrapa Solos).

Em sua décima quarta edição a 
RCC foi organizada pela Universida-
de Federal de Goiás (UFG), Embrapa 
Pesca e Aquicultura, Embrapa Solos, 
Instituto Federal Goiano (IF Goiano), 
Embrapa Arroz e Feijão e Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFR-
RJ), sendo promovida pela SBCS e seu 
Núcleo Regional Centro Oeste (NRCO). 
O evento contou com apoio financeiro da 
CAPES, CNPq, Embrapa, SBCS e Asso-
ciação dos Engenheiros Agrônomos de 
Goiás (AEAGO). 

Mais informações em https://www.
embrapa.br/en/solos/rcc.

Figura 1. Participantes membros do NRNE-SBCS na XIV RCC em Silvanópolis (TO): Flávio Adriano Marques (Em-
brapa Solos), Ronny Barbosa (UFPI), João Reis (UFRN), Milton Campos (UFPB), Raphael Beirigo (UFPB), Maria 
Eloisa da Rosa (UFBA), Valdomiro de Souza Júnior (UFRPE), Adriana Vital (UFCG), André Netto (UFBA) e José 

Coelho de Araújo Filho (Embrapa Solos).

https://www.embrapa.br/en/solos/rcc. 
https://www.embrapa.br/en/solos/rcc. 
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A VII Reunião Nordestina 
de Ciência do Solo (VII 
RNCS) ocorreu entre os 
dias 05 e 09 de dezembro 

de 2022, em Mossoró/RN. Esta sétima 
edição marcou o retorno das atividades 
presenciais promovidas pelo Núcleo Nor-
deste da Sociedade Brasileira de Ciência 
do Solo (NRNE/SBCS). O evento teve 
como tema “Saúde do Solo, Sustentabi-
lidade e Avanços na Agricultura do Nor-
deste” e reuniu aproximadamente 450 
participantes de diferentes esferas da ci-
ência do solo no Nordeste.

O evento foi realizado pela Uni-
versidade Federal Rural do Semi-Árido 
(UFERSA), por meio do Programa de 
Pós-Graduação em Manejo de Solo e 
Água (PPGMSA) e Programa de Pós-
-Graduação em Fitotecnia (PPGFITO), 
além das instituições correalizadoras: 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte (UERN), Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) e 
Universidade Federal do Oeste da Bahia 
(UFOB). A programação do evento contou 
com conferências, palestras, mesas re-

A VII Reunião 
Nordestina de 
Ciência do Solo
Carolina Malala Martins Souza
_________________________________________
Coordenadora Geral da VII RNCS
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tíficos (oral e pôster) e atividades práticas 
como minicursos e excursões técnicas.

Em números, a VII RNCS teve 616 
inscritos, sendo 492 inscrições pagas 
e o check-in no evento de aproximada-
mente 450 pessoas, distribuídas nas 
seguintes categorias: Professor Ensino 
Básico (2 %), Profissional (16 %), Estu-
dante de Pós-Graduação (29 %) e Estu-
dante de Graduação (53 %) (Figura 1). 
Em relação a participação por estados, 
Rio Grande do Norte (24 %), Pernambu-
co (16 %), Piauí (15 %), Ceará (14 %) e 
Paraíba (10 %) lideraram em quantidade 
de participantes, mas a VII RNCS contou 
com representantes de todos os estados 
do Nordeste, além de estados de outras 
regiões (MT, SP, MG, PR, TO, RR, AM, 
RS, MS e RJ) (Figura 2).

Sobre a divulgação científica, fo-
ram submetidos 594 trabalhos no formato 
“Resumo Simples”, sendo apenas 11 tra-
balhos rejeitados. Dentre os aprovados, 

foram selecionados os trabalhos com 
maior relevância pela Comissão Científi-
ca para apresentação oral, totalizando 20 
apresentações com temas distribuídos nas 
Divisões da SBCS. Dentre estes, a referi-
da comissão selecionou os três melhores 
trabalhos que foram premiados durante a 
assembleia do NRNE. O primeiro lugar fi-
cou com o trabalho intitulado: “Tolerância 
e Redução do Cr (VI) por Bactérias se-
lecionadas de áreas contaminadas com 
cromo”, de Sandra Mara Barbosa Rocha, 
Sabrina Hermelindo Ventura, Eudemio 
Sousa Brito Júnior, Mayanna Karlla Lima 
Costa e Ademir Sérgio Ferreira de Araú-
jo. Em segundo lugar, o trabalho “Quan-
tificando a proveniência de sedimentos 
de um sistema fluvial semiárido brasilei-
ro usando assinaturas geoquímicas” dos 
autores: Rennan Cabral Nascimento, Yuri 
Jacques Agra Bezerra da Silva, Angelo 
Jamil Maia, Ygor Jacques Agra Bezerra 
da silva e Adrian Loric Collins. O terceiro 
melhor trabalho foi intitulado: “O uso das 

Figura 1. Inscrições por categoria na VII Reunião Nordestina de Ciência do Solo.
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redes sociais para a difusão de temas so-
bre solos e sociedade” com autoria de Ma-
ria Eloyse Gonçalves Luiz, Paula Renata 
Muniz Araújo, Jennifer Nicoli de Souza Ol-
iveira, Maria Augusta Maciel Alves Correia 
e Juliet Emilia Santos de Sousa. 

As áreas com maior quantidade de 
trabalhos submetidos foram: Fertilidade do 
Solo e Nutrição de Plantas (27 %), Mane-
jo e Conservação do Solo e da Água (22 
%), Biologia do Solo (10 %) e Educação em 
Solos e Percepção Pública do Solo (8 %), 
sendo os demais trabalhos distribuídos nas 
outras áreas temáticas que contemplam as 
Divisões da SBCS, como visto na Figura 3.

A VII RNCS contou com a presença 
de 22 palestrantes de destaque region-
al, nacional e internacional que se dis-

tribuíram em 4 conferências, 8 palestras e 
5 mesas redondas sobre temas atuais e de 
destaque para a Ciência do Solo no Nord-
este. De forma muito honrosa, foram feit-
as homenagens póstumas a cientistas do 
solo que contribuíram de forma significa-
tiva para a Ciência do Solo na forma de 
nomes de salões, auditórios e halls, além 
do Momento In Memorian ocorrido na ab-
ertura do evento.

As atividades da VII RNCS encerrar-
am com minicursos e excursões técnicas, 
atendendo as expectativas criadas ao lon-
go dos meses por parte dos participantes 
e comissão organizadora. Agora é aguard-
ar o novo encontro na cidade de Arapiraca/
AL, local escolhido em assembleia para 
sediar a VIII RNCS!

Figura 2. Inscrições por estado na VII Reunião Nordestina de Ciência do Solo.
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Figura 3. Trabalhos por área temática apresentados na VII Reunião Nordestina de Ciência do Solo

Figura 4. Comissão Organizadora do VII RNCS. Foto: A Autora.
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Figura 7. Minicurso Herbicidas do Solo. Foto: A Autora.

Figura 5. Mesa Redonda ODS e Solo. Foto: A Autora.

Figura 6. Palestra Educação em Solos. Foto: A Autora.
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enagem O Professor 
José de 

Vasconcellos 
Sampaio 

Luiz Francisco da Silva Souza1

Luciano da Silva Souza1,2

_________________________________________
1Pesquisador Aposentado da Embrapa Mandioca e Fruticultura. 

E-mail: lfrancsouza@gmail.com
2Professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 

E-mail: lsouza@ufrb.edu.br.

O Professor José de 
Vasconcellos Sam-
paio é natural de Na-
zaré, Bahia, onde 

nasceu em 08 de julho de 1918, filho 
do Sr. Artur Firmo de Almeida Sam-
paio e da Sra. Ritta de Vasconcellos 

Sampaio. Iniciou os seus estudos na 
cidade de Nazaré (Escola Eduardo 
Caribé e Ginásio Clemente Caldas), 
transferindo-se posteriormente para 
Salvador (BA), onde concluiu o cur-
so secundário no Ginásio da Bahia. 
Destacou-se sempre pelo bom de-
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Figura 1. José de Vasconcellos Sampaio. Fonte: Acervo Pessoal. 

sempenho estudantil, tanto no curso 
primário como no curso secundário. 
Foi aprovado em primeiro lugar no 
vestibular para a Escola Agrícola da 
Bahia, antecessora da Escola Agro-
nômica da Bahia, que posteriormente 
se tornou a Escola de Agronomia da 
Universidade Federal da Bahia, célu-
la mãe da atual Universidade Fede-
ral do Recôncavo da Bahia (UFRB). 
Concluiu o curso de Agronomia em 
1940, como primeiro aluno da sua 
turma e o melhor aluno da Escola 

Agrícola, desde a sua fundação.
Após sua formatura fez cursos 

de especialização no Instituto de 
Química Agrícola, no Instituto Nacio-
nal de Tecnologia e na então Esco-
la Nacional de Agronomia, todos no 
Rio de Janeiro. Em 1942 foi para o 
Texas, nos Estados Unidos, com o 
objetivo de fazer pós-graduação, em 
nível de mestrado. Mas, em 1943, 
em razão da segunda guerra mun-
dial, interrompeu os estudos e retor-
nou ao Brasil, cumprindo determina-
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giz da mão direita para a esquerda, 
para se posicionar melhor em rela-
ção ao que estava lecionando.

Outro fato que merece destaque: 
em 1970, conversando com um aluno 
seu, o Professor Vasconcellos expôs 
sua antevisão de que, por mais que 
se modernizassem ao longo do tem-
po os recursos para ministrar aulas, 
– naquela época, os mais modernos 
eram o projetor de slides e o retropro-
jetor –, o quadro negro e o giz nunca 
perderiam sua importância, pela pra-
ticidade e versatilidade. Aquela visão 
de futuro tem se confirmado. Mais 
uma vez o sábio mestre tinha razão.

O Professor Vasconcellos acu-
mulou a carreira de professor da Es-
cola Agronômica da Bahia com a de 
pesquisador do Instituto Agronômico 
do Leste (IAL), da rede de institutos 
de pesquisa agropecuária do Minis-
tério da Agricultura. Posteriormente 
o IAL passou a ser denominado de 
Instituto de Pesquisas Agropecuá-
rias do Leste (IPEAL), antecessor 
da atual Embrapa Mandioca e Fru-
ticultura. Nos primeiros anos da dé-
cada de 1950, do século passado, o 
Professor Vasconcellos, então Che-
fe do Setor de Solos do IAL, instalou 
naquele instituto o primeiro laborató-
rio de análise de solo para fins agrí-
colas, do Estado da Bahia.

Além da docência e das ativida-
des como pesquisador, o Professor 
José de Vasconcellos Sampaio exer-
ceu funções gerenciais como Chefe 

ção do governo brasileiro no sentido 
de que todos os brasileiros em mis-
são de capacitação oficial no exte-
rior retornassem ao País. Em 1951 
participou de um curso sobre pla-
nejamento agropecuário, no Chile, 
junto à Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe - CEPAL.

No ano de 1941 o Professor José 
de Vasconcellos Sampaio iniciou a 
sua brilhante carreira de professor uni-
versitário, na Escola Agronômica da 
Bahia. Exerceu o magistério por 35 
anos, aposentando-se em 1976 como 
Professor Titular da Escola de Agrono-
mia da Universidade Federal da Bahia, 
na cidade de Cruz das Almas (BA). 
Por suas mãos passaram sucessivas 
turmas de estudantes do curso de 
Agronomia, sobretudo das disciplinas 
relacionadas à química e à fertilidade 
do solo, sendo sempre merecedor da 
admiração dos seus alunos.

Tal admiração o fez paraninfo 
de muitas turmas de engenheiros 
agrônomos da sua escola, inclusive 
da turma de 1968, que tinha entre os 
formandos o seu filho Luciano Soa-
res de Vasconcelos Sampaio, que 
mais tarde viria a ser professor da 
Escola de Agronomia da UFBA.

Além do destacado conheci-
mento do Professor Vasconcelos 
em química e fertilidade do solo e da 
sua excelente didática, havia algo 
curioso que também impressionava 
os seus alunos: a capacidade de es-
crever bem com as duas mãos! Era 
frequente durante a aula, quando 
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do Departamento de Química Agríco-
la e Solos, Membro do Conselho De-
partamental, Membro da Congrega-
ção, Membro do Colegiado de Curso 
e Diretor da Escola Agronômica da 
Bahia. Foi também Representante 
da Escola de Agronomia no Conse-
lho de Coordenação da UFBA.

O reconhecimento de que des-
frutou nacionalmente como profes-
sor na área de solos, o fez convidado 
para compor bancas de concursos 
em universidades de outros esta-
dos brasileiros, como em São Pau-
lo (USP/Esalq), Pernambuco e Rio 
Grande do Sul.

O Professor Vasconcellos foi 
membro de várias entidades cientí-
ficas, destacando-se, entre elas, a 

Sociedade Brasileira de Ciência do 
Solo, da qual foi Vice-presidente no 
período de 1955/57 e Conselheiro 
nos períodos de 1957/59 e 1959/61. 
Foi também Presidente do VI Con-
gresso Brasileiro de Ciência do Solo, 
realizado no período de 15 a 26 de 
julho de 1957, em Salvador (BA).

Na área empresarial o Professor 
Vasconcellos se destacou inicialmen-
te como produtor de abacaxi, tendo 
introduzido na Bahia a tecnologia do 
uso de fitorreguladores na indução 
floral do abacaxizeiro, objetivando o 
escalonamento da produção e dire-
cionamento para a entressafra. Pos-
teriormente, destacou-se como um 
dos maiores produtores de citros da 
região de Cruz das Almas (BA).

Figura 2. José de Vasconcellos Sampaio. Fonte: Acervo Pessoal. 



Foto: Luis Fernando Devicari
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Segurança 
Alimentar
Edvaldo Sagrilo
_________________________________________
Embrapa Meio-Norte. 
E-mail: edvaldo.sagrilo@embrapa.br

Apresentamos a todos(as) 
os artigos opinativos do vo-
lume 6, número 2 de 2022, 
do Boletim Informativo do 

Núcleo Regional Nordeste da Socieda-
de Brasileira de Ciência do Solo (NRNE/
SBCS). Dando sequência ao novo mo-
delo de planejamento e organização dos 
artigos opinativos, este número foi con-
duzido com apoio da Divisão “Solo, Am-
biente e Sociedade” e conta com a cola-
boração de profissionais da área de solos 
de diversas instituições distribuídas entre 
estados do Nordeste Brasileiro. Neste 
número, são apresentados aspectos dis-
tintos acerca dos solos como provedores 
de alimentos nas condições do Nordeste, 
abordando conceitos de manejo susten-
tável em pequena e grande escala em 
diferentes ambientes, passando pelos 
seguintes temas: 1) Bases conceituais do 
solo e segurança alimentar; 2) Manejo do 
solo para produção de alimentos no Se-
miárido; 3) Solos e produção de alimen-
tos na Zona da Mata do Nordeste Brasi-
leiro; 4) Manejo do solo na mandiocultura 

e sua importância para a segurança ali-
mentar; 5) Manejo agroecológico do solo 
e provisão de alimentos; 6) O solo como 
provedor de água na produção de horta-
liças; 7) O agronegócio brasileiro além 
do business: ciência e tecnologias para a 
segurança alimentar; 8) Solos saudáveis 
e sequestro de carbono como estratégias 
para a segurança alimentar; 9) Sistema 
ILPF viabilizando a agricultura e a pecu-
ária na região leste maranhense. Neste 
último artigo opinativo, é apresentado 
pelo próprio agricultor, um estudo de caso 
da Fazenda Barbosa (Brejo, Maranhão), 
onde práticas sustentáveis de manejo 
do solo têm aumentado os patamares de 
produção de alimentos em larga escala 
(grãos e carne) e melhorado os indicado-
res de sustentabilidade ambiental. Dese-
jamos a todos que as temáticas aborda-
das neste número possam dar uma ideia 
da devida dimensão da importância de 
solos saudáveis na produção de alimen-
tos igualmente saudáveis, sob algumas 
das condições predominantes do Nordes-
te brasileiro. Boa leitura!
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O desafio mais imediato do 
século XXI é alimentar 
a população do planeta 
Terra. A necessidade de 

produzir alimentos, devido à explosão 
populacional no mundo, é uma das mais 
importantes tarefas da humanidade para 
os próximos anos. Isso já havia sido pre-
visto há mais de dois séculos, quando 
Malthus em 1798 declarou em seu livro 
Ensaio sobre a População que: conside-
rando o histórico de crescimento da 
população humana, a necessidade de 
“comida” jamais diminuirá, visto que 
a população aumenta em ritmo muito 
mais rápido que os meios de subsis-
tência. Desde então, suas previsões se 
confirmaram e a demanda por alimentos 

tem se intensificado ao longo dos sécu-
los, não só em função da explosão po-
pulacional (Figura 1), mas, também, pelo 
aumento da longevidade humana graças 
aos avanços na área de saúde. Sem 
considerar as grandes variações entre 
os diferentes países, a média mundial de 
expectativa de vida, que em 1900 era de 
30 anos, saltou para 62 anos em 1985 
e, para 65 em 2005 (BOARETTO, 2009), 
estimando-se que seja de 75 anos em 
pouco tempo. Outro aspecto relevante é 
a mudança nos hábitos alimentares da 
população que, com a maior conscienti-
zação e preocupação com uma vida mais 
saudável, consome mais seletivamente.

Considerando que 95% do alimen-
to produzido no mundo tem como base o 
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solo (FAO, 2015) é desnecessário justificar 
nossa dependência desse recurso natural 
finito, frágil, não renovável e em curso de 
degradação na maioria dos países. Segun-
do a FAO (2021), cerca de 33% do solo em 
nível global está moderada ou altamente 
degradado. Assim, a preservação da vida 
do ser humano, como se conhece hoje, 
repousa sobre a produção de alimentos e 
tem relação direta com a conservação do 
ecossistema solo. Em função disso, não é 
difícil justificar a importância dos estudos 
relativos a esse bem maior de nosso País. 
A degradação da qualidade dos solos re-
duz a capacidade de nutrir as plantas, ao 
mesmo tempo em que deteriora a qualida-
de da água para os mais diversos usos. É 
inadmissível no século XXI, acreditar que 
o emprego de qualquer tecnologia agrícola 
possa compensar uma gestão inadequada 
dos solos (PARENT; GAGNE, 2010).

Por outro lado, de acordo com Bo-
serup (1965), o crescimento populacional 

é a variável independente que impulsiona 
o desenvolvimento agrícola. Em outras pa-
lavras, “a necessidade é a mãe das inven-
ções ou soluções”. Porém, esse é um tema 
delicado e a história nos ensina que a fome 
é a causa mais frequente das guerras e 
revoluções que derrubaram imperadores, 
czares, monarcas e regimes, havendo 
consenso de que sem alimento para a po-
pulação não há paz.

Considera-se que a agricultura teve 
início há cerca de 10 mil anos, quando o 
homem compreendeu a importância de 
cultivar plantas e passou a tirar proveito da 
capacidade fotossintética dos vegetais, o 
que permitiu o início da civilização como 
conhecemos. Desde então, houve eleva-
ção na oferta de alimentos, porém, funda-
mentalmente, graças ao avanço da agro-
pecuária sobre os biomas naturais, cada 
vez mais escassos. Não é coincidência, 
pois, que a explosão populacional no pla-
neta Terra se deu mais acentuadamente 

Figura 1. Estimativa da população mundial desde o início da era cristã até o século 21 d.C. (1804*: ano em que 
se atingiu 1 bilhão de habitantes e, sequencialmente, os anos das demais unidades de bilhões de habitantes). 
Adaptado de Boaretto & Natale (2016).
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tir dessa época, começou-se a explorar 
as jazidas de potássio (K) na Alemanha, 
bem como Liebig passa pesquisar sobre 
formas de acidular ossos para solubilizar o 
fósforo (P) presente nesses materiais para 
uso agrícola, que posteriormente levaria à 
criação de indústrias empregando rochas 
fosfatadas. Além disso, foi no início dos 
anos 1900 que o processo Haber-Bosch 
permitiu a fixação industrial do nitrogênio 
(N) na forma de amônia e, a partir de en-
tão, os diversos fertilizantes nitrogenados. 
Pode-se inferir, assim, que quando o ser 
humano compreendeu melhor o papel 
dos elementos essenciais, bem como as 
exigências dos vegetais em nutrientes e 
trabalhou para satisfazê-las, a agricultura 
passou a produzir mais alimentos, permi-
tindo o incremento populacional. 

Aumentar a produção, mas, sobretu-
do a produtividade, passa obrigatoriamente 
pelo emprego de melhores tecnologias no 
campo, o que implica em maior utilização 
de insumos agrícolas, em especial nas 
áreas tropicais do globo, como em grande 
parte do Brasil. Tilman et al. (2002) enfa-
tizam que os fertilizantes e corretivos são 
fundamentais no acréscimo da produção 
mundial de alimentos, afirmando que o au-
mento dos rendimentos nas áreas agríco-
las existentes é essencial para "economizar 
terras para a natureza". Os solos das áreas 
tropicais são caracterizados pela pobreza 
em termos de nutrientes, além da acidez, 
devido ao longo processo de intemperis-
mo a que foram submetidos durante sua 
formação. Assim, a correção da acidez e a 
fertilização podem ser consideradas deter-
minantes para a melhoria da produtividade 
e da qualidade dos produtos colhidos. No 
século XX, 50% do aumento no rendimento 
das culturas em todo o mundo foi devido à 
melhoria da nutrição vegetal, via aplicação 
de corretivos e fertilizantes (FAO, 2009). 
Considerando que as deficiências de ma-

cro e micronutrientes são relativamente 
simples de se corrigir, quando a adubação 
se faz necessária, esse problema deveria 
ser removido da lista de fatores que podem 
contribuir para as baixas produtividades. 
Porém, os adubos representam, depois da 
mão de obra, a maior parcela dos custos de 
produção das lavouras. Assim, não é mais 
razoável nos dias de hoje, quem assiste a 
rápida elevação dos custos de energia e 
das matérias primas, pecar pelo excesso 
ou carência, sobretudo nos países em de-
senvolvimento, como o Brasil, nos quais os 
adubos são importados em larga escala. 
Porém, isso pressupõe a adequada capa-
cidade técnica do produtor rural, a fim de 
compensar o investimento.

Os avanços do melhoramento ge-
nético vegetal permitiram a geração de 
plantas altamente produtivas. Entretanto, 
a fim de poder expressar todo esse po-
tencial é necessário que o agricultor dê 
condições adequadas de desenvolvimen-
to a essas culturas, em especial no que 
se refere à fertilidade do solo. Grande nú-
mero de decisões são tomadas nas pro-
priedades rurais levando em conta os re-
sultados das análises de solo. Através de 
uma avaliação criteriosa do solo é pos-
sível determinar o grau de carência dos 
nutrientes ou a acidez, o que permite a 
elaboração de programas de recomenda-
ção de calagem e adubação para superar 
essas limitações, cujo uso mais eficiente 
aumenta as colheitas, reduz os custos e 
os riscos de danos ambientais. Apesar de 
haver consenso de que a análise quími-
ca é a forma mais adequada de avaliar a 
fertilidade, há limites no uso dessa ferra-
menta, o que pode ser superado utilizan-
do-se conjuntamente a análise foliar. Vale 
ressaltar que as técnicas de diagnóstico 
(solo e planta) não se excluem mutua-
mente, sendo complementares. 

É importante destacar, também, que 
depois da água, a carência de nutrien-
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modo mais drástico a produtividade ve-
getal, em especial nas áreas tropicais do 
globo. Desse modo, não é possível ima-
ginar que um solo possa ser explorado 
indefinidamente pelas culturas, sem que 
se faça restituição de nutrientes ou cor-
reção da acidez. Apesar da acidez ser 
a mais perversa característica dos solos 
tropicais, o Brasil possui jazimentos de ro-
chas calcárias distribuídas pelo território, 
sendo o bem mineral mais abundante do 
País. Assim, basta empregar as técnicas 
já bastante consagradas para solucionar 
esse impedimento químico dos solos. Por 
outro lado, em relação aos fertilizantes a 
situação é bem mais delicada. As Figuras 
2, 3 e 4 indicam a evolução da produção, 
importação e consumo de adubos nitro-
genados, fosfatados e potássicos no Bra-
sil ao longo dos últimos setenta anos. Os 
fertilizantes nitrogenados são fabricados 
a partir do reservatório de N do ar (78%), 
sendo considerada uma fonte quase ines-
gotável. Observa-se que a produção bra-

sileira de adubos N teve evolução desde 
1950, mas estacionou, e até declinou 
mais recentemente. No caso dos adubos 
fosfatados, ocorreu algo semelhante, com 
oscilações nas últimas décadas, lembran-
do que o País possui jazidas de P em seu 
território. Em relação ao K, por outro lado, 
somente a partir dos anos 1985 o Brasil 
passou a explorar jazidas, ainda que de 
forma tímida em relação à demanda na-
cional de fertilizantes potássicos.

É importante refletir sobre as dife-
rentes situações dos macronutrientes. O 
Brasil tem a tecnologia necessária para 
a produção dos adubos N, carecendo de 
novas plantas industriais. Com relação 
ao P, as jazidas do País sempre foram 
consideradas de baixa qualidade; porém, 
deve-se reavaliar o potencial de uso, em 
função das crises no mundo. É urgente 
implementar a exploração dos jazimen-
tos de K conhecidos no território nacional, 
além de estimular o uso de fontes alter-
nativas de K existentes em outros minerais; 
porém, para tanto, a pesquisa científica e a 

Figura 2. Evolução da produção, importação e consumo de adubos nitrogenados no Brasil ao longo do tempo 
(ANDA, 1990 e 2020).
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Figura 3. Evolução da produção, importação e consumo de adubos fosfatados no Brasil ao longo do tempo 
(ANDA, 1990 e 2020).

Figura 4. Evolução da produção, importação e consumo de adubos potássicos no Brasil ao longo do tempo 
(ANDA, 1990 e 2020).

experimentação devem trabalhar para obter 
confirmação da viabilidade técnica, econômi-
ca e prática dessas fontes. O Agronegócio re-
presenta 1/3 do PIB nacional, e mais atenção 
deve ser dada a essa questão para reduzir a 

dependência do Brasil das importações que, 
em 2020, representaram cerca de 93%, 72% 
e 96% do consumo de N, P2O5 e K2O (ANDA, 
2020). Resolver essa situação é urgente, vis-
to que o fornecimento mundial desses in-
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considerando que os fertilizantes são com-
modities, o Brasil fica sujeito aos humores 
do mercado internacional. A dependência 
cada vez maior de adubos importados deixa 
a economia brasileira, fortemente apoiada 
na agricultura e na pecuária, vulnerável às 
oscilações externas.

Por outro lado, o incremento da ati-
vidade agroindustrial no Brasil tem provo-
cado a geração de resíduos ou subprodu-
tos de maneira proporcional. A carência 
de informações científicas, embasadas 
em experimentação de campo de longa 
duração, tem induzido à baixa eficiência 
de uso dos subprodutos oriundos das 
agroindústrias, observando-se que o solo 
é utilizado mais como meio de descarte 
desses materiais do que para seu apro-

veitamento racional (Souza et al., 2014). 
A utilização de fontes alternativas de nu-
trientes, provenientes especialmente de 
subprodutos gerados na própria região, 
pode ser estratégia importante na cicla-
gem de elementos essenciais, garantindo 
destino adequado de materiais que seriam 
descartados. A cadeia produtiva do setor 
agropecuário deve buscar o equilíbrio na-
tural do solo, baseado em sistemas de 
produção duráveis, tanto ambiental, como 
economicamente. Desse modo, é primor-
dial que mais pesquisas, especialmente 
de campo, sejam conduzidas a fim de pro-
duzir alimentos cada vez mais saudáveis, 
de melhor qualidade e com menor custo, 
considerando as reais necessidades das 
plantas, empregando as ferramentas de 
análise de solo e de folhas.
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Quais os principais desa-
fios para o manejo de solo 
no Semiárido nordestino? 
Com base nessa questão 

podemos destacar três problemas prin-
cipais sobre o manejo de solo no Semi-
árido: a capacitação técnica inadequada 
dos pequenos agricultores que perfazem 
mais de 70% dos produtores na região, 
o uso inadequado de corretivos e fertili-
zantes e a má utilização dos recursos hí-
dricos na irrigação, que contribui com a 
salinização dos solos. 

O Semiárido brasileiro é uma rica 
região sob vários aspectos (social, cul-
tural, ambiental e econômico), que se 
estende pelos nove estados da região 
Nordeste e norte do estado de Minas Ge-
rais (Figura 1), ocupando 12% do territó-
rio nacional e 85% do Nordeste, sendo a 
região com maior percentual da popula-
ção inserida na zona rural, com 38% dos 
habitantes (MMA, 2015). Nessa região, 
o clima é caracterizado pela escassez e 
irregularidade das chuvas, com pluviosi-
dade entre 300 e 500 mm/ano. O bioma 
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Figura 1. Mapa de delimitação do Semiárido Brasileiro (Base Cartográfica: IBGE, 2010)

predominante do Semiárido brasileiro é a 
Caatinga, constituída especialmente por 
leguminosas, gramíneas, euforbiáceas, 
bromeliáceas e cactáceas.

De acordo com o Instituto Nacional 
do Semiárido (INSA), os solos da região 
são bastante diversos, são rasos e pouco 
desenvolvidos (de 50 a 100 cm), geral-
mente pedregosos, arenosos e com bai-
xa fertilidade, mas também tem-se solos 
mais profundos e desenvolvidos, geral-
mente argilosos e com elevada reserva de 
nutrientes (INSA, 2020). Os solos estão 

distribuídos percentualmente em Latosso-
los (21,0%), Neossolos Litólicos (19,2%), 
Argissolos (14,7%), Luvissolos (13,3%), 
Neossolos Quartzarênicos (9,3%), Planos-
solos (9,1%), Neossolos Regolíticos (4,4%) 
e Cambissolos (3,6%). Perfazendo 5,4% 
da região, podem também ser encon-
trados Neossolos Flúvicos, Vertissolos, 
Chernossolos, entre outros, em pequenas 
extensões (JACOMINE, 1996). 

O solo não se resume apenas às 
suas partículas minerais, mas sim, a um 
conjunto composto de minerais, matéria 
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cujo equilíbrio é essencial para processos 
vitais e reflete no potencial produtivo e na 
sustentabilidade agrícola (CUNHA et al., 
2010), incluindo o seu papel no suporte 
e sustentação das plantas com a produ-
ção de alimentos e segurança alimentar, 
abrigo à maior diversidade biológica do 
planeta, fornece e atua regulando o fluxo 
de energia e matéria orgânica. Entretan-
to, o manejo inadequado deste recurso 
natural, com os desmatamentos, práticas 
agrícolas sem manejo adequado dos so-
los, sobrepastoreio pela pecuária extensi-
va, manejo inadequado dos sistemas de 
irrigação, torna esse recurso natural mais 
vulnerável à degradação. Mesmo com es-
sas condições tão diversas, os solos do 
semiárido tem participação representativa 

na produção agrícola de soja, algodão, 
feijão, mandioca, frutíferas (uva, manga, 
coco, goiaba, acerola etc.) e olerícolas. De 
acordo com dados do Caderno Setorial 
ETENE, em quase todas essas culturas, 
a região Nordeste está em segundo lugar 
em produtividade e terceiro em produ-
ção para o período de 2021/2022. Como 
exemplo, a produtividade de soja alcança 
3.631 kg ha-1 e 13,8 milhões de toneladas 
em produção e a cultura do algodão al-
cançou 1.711 kg ha-1 e 607,0 mil toneladas 
de produção (Tabela 1), sendo este último 
o segundo em produção e o primeiro em 
produtividade (COÊLHO, 2022).  

Toda produção agrícola depende da 
fertilidade do solo, que é a capacidade 
que ele possui em fornecer os elemen-
tos essenciais para o desenvolvimento 

Tabela 1. Produtividade e produção total de algodão em pluma e soja por região no período 2021/2022

UNIDADE 
GEOGRÁFICA

PRODUTIVIDADE 
(kg ha-1)

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Brasil

PRODUÇÃO 
(mil t)

PRODUTIVIDADE 
(kg ha-1)

PRODUÇÃO 
(mil t)

ALGODÃO EM PLUMA SOJA

1.582

1.711

1.562

1.510

1.119

1.593

21,4

607.0

1.863,0

57,3

1.4

2.550,1

3.252

3.631

3.559

3.679

1.835

3.026

8.379,9

13.876,9

68.126,0

11.767,0

23.400,0

125.549,8

Fonte: Conab 2022a (soja); Conab 2022b (algodão)
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das plantas. Sendo assim, na agricultu-
ra, é essencial que estes nutrientes se-
jam repostos periodicamente para que a 
fertilidade ideal seja mantida no solo. Tal 
reposição é realizada por meio da aduba-
ção com o uso de fertilizantes (MORAES, 
2020). Porém, o solo para ser produtivo, 
não depende apenas de sua fertilidade, 
precisa também, estar localizado numa 
região com quantidade de água e luz sa-
tisfatórias e ausência de pragas e/ou do-
enças. Para que ele produza alimentos 
por longos períodos, não basta apenas 
as condições apresentadas, é necessário 
implantar um sistema agrícola sustentável, 
com o uso racional de adubos minerais e 
agroquímicos, práticas conservacionistas, 

considerando neste último caso, pelo me-
nos, o aporte de resíduos orgânicos e a 
manutenção da cobertura vegetal.

Entretanto estas práticas não são 
realizadas na maioria das áreas agrícolas 
da região semiárida, uma vez que o sis-
tema agrícola predominante na região é o 
familiar. A agricultura familiar hoje se des-
taca no fornecimento de alimentos para a 
população. Dados apontam que cerca de 
70% dos alimentos consumidos no Bra-
sil são fruto deste tipo de sistema (IBGE, 
2017). A agricultura familiar corresponde 
a pequenos produtores que plantam para 
abastecer a família e vendem o que so-
bra da colheita, tendo como principais 
culturas cultivadas, as olerícolas (Figu-

Figura 2. Área de produção de hortaliças no município de Salgueiro, PE. Foto: Sandra Galvão.
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familiares receberam mais incentivos fi-
nanceiros e, consequentemente, houve 
aumento de área de cultivo para comer-
cialização. Na produção de culturas ali-
mentares inclui-se preparo do solo, se-
meadura, adubação, irrigação, manejo de 
pragas e doenças e a colheita. Devido a 
uma parte dos agricultores familiares não 
possuírem conhecimento teórico e nem 
receberem assistência técnica para uma 
condução adequada de suas áreas agrí-
colas, desenvolvem suas atividades de 
natureza empírica, no intuito de garantir a 
produção, muitas vezes por meio da apli-
cação dos produtos em excesso.

O uso aleatório de fertilizantes, 
sem levar em consideração o que está 
disponível no solo e o que a cultura re-
almente necessita, tem se tornado um 
problema recorrente e danoso em culti-
vos agrícolas (GUEDES, 2011). O uso de 
fertilizantes minerais é de grande impor-
tância para a agricultura, uma vez que 
estes são utilizados para a manutenção 
dos elementos essenciais presentes no 
solo, além de auxiliarem no aumento de 
produtividade e na qualidade do produto 
colhido (REETZ, 2016). Porém, o uso ex-
cessivo destes pode causar efeitos não 
esperados na qualidade do solo e da 
água, levando à contaminação do len-
çol freático, rios e lagos (ISHERWOOD, 
2000) e prejuízos financeiros.

 O manejo inadequado dos so-
los do Semiárido para o cultivo agrícola, 
com lavouras itinerantes, uso excessivo 
de fertilizantes e agroquímicos, queima-
das, uso de técnicas de irrigação mal su-
pervisionadas, destruição dos estoques 
de sementes das plantas nativas e dos 
agentes polinizadores, bem como, os fa-
tores socioeconômicos relacionados aos 
fluxos migratórios, vêm conduzindo a um 
processo de degradação do solo. Este 

processo, na região Semiárida, muitas 
vezes está pautado na utilização do solo 
pelos agricultores com modelos agrícolas 
sem planejamento e gerenciamento ade-
quados (SILVA; SILVA, 2015). A prática 
da agricultura irrigada é muito comum na 
região Semiárida, em virtude das carac-
terísticas do clima, com baixo índice plu-
viométrico anual, promovendo vários be-
nefícios nos aspectos socioeconômicos 
da região. Porém, seu uso inadequado 
vem interferindo negativamente no meio 
ambiente, condicionando muitos solos ao 
processo de salinização e tornando-os 
inaptos ao cultivo agrícola.

 Como se pode observar, os solos 
do Semiárido possuem um alto potencial 
produtivo, entretanto, seu manejo inade-
quado, a falta de políticas públicas para 
os pequenos produtores, o uso desorde-
nado da irrigação e a exploração intensiva 
da Caatinga conduz à degradação da ve-
getação, do solo e da água, três elemen-
tos naturais, que servem como base para 
a existência humana. A superexploração, 
por meio da monocultura e produção in-
tensiva, que requer o uso de tecnologias 
agrícolas como irrigação, defensivos e 
fertilizantes minerais, e o uso extensivo 
do solo, normalmente com técnicas ina-
dequadas oriundas de pequenos agricul-
tores, como as queimadas e produções 
diversificadas, provoca a diminuição do 
potencial produtivo da região, tornando o 
solo da região susceptível à degradação.

 É preciso ter um olhar cuidadoso 
para a região Semiárida, principalmente 
em relação aos manejos adequados do 
solo e da água, com ações conservacio-
nistas, para que a capacidade produtiva, 
ainda existente, possa dar continuidade 
na produção de alimentos para as gera-
ções atuais e futuras.
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de Alimentos na Zona 
da Mata do Nordeste 

Brasileiro 

Os solos são a base da pro-
dução de alimentos para 
a humanidade. É no solo 
que as plantas obtêm sus-

tentação para as raízes que absorvem 
água e nutrientes para a produção vegetal 
(Alimentos). O solo pode ser considerado 
um recurso finito, pois é passivo de degra-
dação (Erosão), sendo sua preservação e 
conservação necessárias para continuar 
garantindo a produção de alimentos em 

quantidade e qualidade suficiente para 
atender à demanda da população mundial. 

No Brasil, em especial na região 
Nordeste, a área localizada na porção 
leste do continente é conhecida como 
Zona da Mata, é uma sub-região que 
compreende uma faixa territorial que se 
estende desde o Estado do Rio Grande 
do Norte, até o Sul do Estado da Bahia 
(Figura 1). Recebeu este nome, possi-
velmente, por estar localizada na região 

Airon José da Silva
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ginalmente cobria a região. 
A vegetação original da Mata 

Atlântica foi praticamente removida, e 
atualmente existem apenas pequenos 
fragmentos da mata nativa preservada 
(Figura 2), sendo essa região explorada 
por diversas atividades agrícolas, pecuá-
ria e indústrias. Na Zona da Mata estão 
localizadas as cidades mais urbanizadas 
(Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, 
Aracaju e Salvador), e onde está con-
centrada a maior industrialização e popu-
lação da região Nordeste. Neste artigo, 
serão discutidas a relação dos solos de 
ocorrência nesta região e a produção de 

alimentos, focada na agricultura e pe-
cuária. A Zona da Mata é uma faixa que 
apresenta bastante diversificação na pro-
dução de alimentos. Nesta região é ob-
servada a cana-de-açúcar, cultivada em 
vários estados, a cultura do cacau no Sul 
da Bahia, e recentemente a bovinocultura 
de corte. Além dessas atividades, outras 
atividades são importantes para a região 
como: a fruticultura, com destaque para a 
cultura do coco e citros, a mandioca, cul-
tivo de essências florestais, hortaliças, 
milho, feijão, inhame, batata doce, etc.

Os solos desta região são bem di-
versificados, geralmente mais desenvol-
vidos do ponto de vista pedológico, por 

Figura1. Mapa das sub-regiões nordestinas: 1. Meio-Norte; 2. Sertão; 3. Agreste; 4. Zona da Mata. 
Fonte: Raphael Lorenzeto de Abreu (Autor). Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_da_
Mata#/media/Ficheiro:Brazil_Region_Nordeste_Subregions.svg. Acesso em 12/12/2022.
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estarem em uma região de clima tropical 
úmido, com precipitações predominantes 
acima de 1.000 mm por ano, sendo facil-
mente observados Argissolos, Latosso-
los, Vertissolos, Plintossolos, Chernos-
solos, etc. (Figura 3 e 4). Estes e outras 
classes de solos são a base da produção 
de alimento desta sub-região.

A cana-de-açúcar é, sem dúvida, a 
cultura mais importante para esta sub-
-região do Nordeste, cultivada desde o 
período do Brasil colônia. A produção do 
açúcar e álcool nos solos ditos “massa-
pês” de uma época passada abriram ca-
minhos para as usinas de açúcar e álcool 
hoje existentes nessa região. Hoje essa 
cultura é cultivada sobre várias classes 
de solos, com predominância das clas-
ses dos Argissolos e Latossolos. A Asso-

ciação de Produtores de Açúcar, Etanol e 
Bioenergia (NovaBio) estima o esmaga-
mento total de 46,91 milhões de tonela-
das, na safra 2021/2022, sendo a maior 
parte cultivada na Zona da Mata. A cultu-
ra do cacau tem destaque na Região Sul 
da Bahia, com produção sob a copa das 
árvores típicas da Mata Atlântica. Essa 
região chega hoje a ser responsável por 
mais de 50% do cacau produzido no Bra-
sil. Em algumas áreas desta sub-região, 
a cana-de-açúcar vem perdendo espaço 
para a criação de animais, em especial a 
bovinocultura de corte. Além dessas cul-
turas, temos como destaque a cultura do 
coco, cultivado em toda a sub-região, em 
especial no litoral e próximo às praias. 
A citricultura tem destaque no norte da 
Bahia e no Sul de Sergipe, porém, ou-

Figura 2. Fragmentos da Mata Atlântica em meio à área com pastagem degradada no Estado de 
Sergipe. Foto: Airon José da Silva
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de citros, como o Vale do Mundaú em 
Alagoas.

Os solos da Zona da Mata nor-
destina têm grande destaque na pro-
dução de alimentos de subsistência, 
praticado por agricultores familiares, 
tendo grade destaque na produção 
de inhame, batata doce, macaxei-
ra, hortaliças em geral, milho, feijão 
e espécies frutíferas como banana, 
graviola, manga e jaca. Estas últimas 
espécies vegetais têm bastante des-
taque na mesa do nordestino como 
alimento diário, ou na produção de 
subprodutos processados em pe-
quenas agroindústrias da região, na 
produção de farinhas, bolos e doces. 
São espécies que sobre solos férteis 
e bem manejados devem garantir ali-
mentos nas feiras livres e nos super-
mercados desta e de outras regiões 
(Figura 5). 

É possível observar que a Zona 
da Mata localizada no leste do litoral 
do Nordeste brasileiro, é uma sub-re-
gião rica por diversos fatores, entre 
estes, destaca-se a produção de ali-
mentos e produtos para o consumo 
local, regional e exportação para ou-
tras regiões do país e exterior. O su-
cesso desta produção tem como base 
os solos desta sub-região, os quais 
necessitam de cuidados e atenção, 
em especial no seu manejo para con-
servação e garantia da continuidade 
na produção de alimentos saudáveis 
e em quantidade suficiente para aten-
der a demanda da sociedade.

Figura 3. Mapa de solo da região Nordeste do brasil. Fon-
te: Marques et al. (2014).

Figura 4. Compilação de fotos de perfis de solos pre-
dominantes na sub-região da Zona da Mata do Nor-
deste do Brasil. Fonte: Ribeiro Filho et al. (2005) e 
Marques et al. (2014). A. Argissolo Vermelho-Amare-
lo; B. Argissolo Amarelo; C. Latossolo; D. Vertissolo; 
E. Plintossolo; F. Chernossolo.
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Figura 5. Feira Agroecológica da Universidade Federal de Sergipe. Venda Semanal de alimentos 
orgânicos produzidos na Zona da Mata Sergipana. Foto: Airon José da Silva

MARQUES, F. A.; NASCIMENTO, A. F.; ARAÚJO FILHO, J. C.; SILVA, A. B. Solos do Nordeste. EM-
BRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA SOLOS. Unidade de execução 
de Pesquisa e Desenvolvimento do Recife. Folheto, 2014, 8p. 

RIBEIRO FILHO, M. R.; ARAÚJO FILHO, J. C.; RIBEIRO, M. R.; JACOMINE, P. K. T. Guia de ex-
cursão pedológica do XXX Congresso Brasileiro de Ciência do Solo: solos da zona da mata de Per-
nambuco [recurso eletrônico] / Embrapa - Dados eletrônicos. - Recife: Universidade Federal Rural de 
Pernambuco; Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2005. 85p.

Ref. Bibliográficas



37  BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2022

O
p
iniãoManejo do Solo na 
Mandiocultura e sua 
Importância para a 
Segurança Alimentar

A intensificação agrícola pro-
movida atualmente agrava 
a competição por recursos 
e pode levar à superexplo-

ração e ao uso insustentável de recursos 
de produção, como água, solo e nutrientes 
(KOPITTKE et al., 2019). Em 2056, esti-
ma-se que a população mundial alcançará 
10 bilhões de habitantes (FERREIRA et 
al., 2018), o que aumenta a necessidade 
de crescimento proporcional da produção 
de alimentos para atender a demanda da 
população. De acordo com a FAO (2014), 
para que isso ocorra, a produção de ali-
mentos precisa ir de 8,4 bilhões de tone-

ladas a 13,5 bilhões de toneladas por ano. 
Esse crescimento tem resultado em alerta 
para garantir a segurança alimentar da atual 
e futura geração (VISSES et al., 2018).

Segundo a Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação: “Se-
gurança alimentar e nutricional existe quan-
do todas as pessoas, em todos os momen-
tos, têm acesso físico, social e econômico a 
alimentos seguros e consumidos em quanti-
dade e qualidade suficientes para atender às 
suas necessidades dietéticas e preferências 
alimentares, e é apoiada por um ambiente 
de saneamento adequado, serviços e cuida-
dos de saúde, permitindo uma vida saudável 
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gurança alimentar, a produção de mandio-
ca vem sendo cada vez mais incentivada, 
pois tem grande importância nesses cená-
rios agrícolas. 

A mandioca (Manihot esculenta 
Crantz) é um arbusto lenhoso perene da 
família Euphorbiaceae. É uma cultura tro-
pical importante para a segurança alimen-
tar e geração de renda e alimenta mais 
de um bilhão de pessoas em regiões tro-
picais em todo o mundo (CHETTY et al., 
2013 ). Mais de 240 milhões de toneladas 
de mandioca são produzidas por ano (IT-
SUMI et al., 2012). A cultura serve como 
produto básico para alimentar populações 
localizadas em muitos países subdesen-
volvidos, como Nigéria, Tailândia, Brasil e 
Indonésia, que são os maiores produtores 
mundiais (FAOSTAT, 2018).

O Brasil é o terceiro maior produtor 
de mandioca do mundo, com uma pro-
dução total de 18 milhões de toneladas 
em 2021, em uma área de 1,2 milhão de 
hectares (SOUZA, 2017; IBGE 2021). Os 
estados pertencentes às regiões Norte e 
Nordeste do país são os mais dependen-
tes da mandioca como fonte alimentar. A 
maior parte do consumo é na forma de 
farinha, produzida por pequenos agriculto-
res familiares e é o alimento básico para 
a maioria dos domicílios dessas regiões, 
com consumo per capita anual de cerca 
de 43 kg. Portanto, a cultura desempenha 
um papel estratégico para garantir o abas-
tecimento e a segurança alimentar no Bra-
sil (SILVA et al., 2013).

A produção de mandioca em sua 
grande maioria na região Nordeste é pro-
veniente da agricultura familiar. E a falta 
da utilização de tecnologias no seu cultivo 
ainda é um dos pontos determinantes na 
produtividade (MODESTO JÚNIOR; AL-
VES, 2016). Os cultivos nessa região do 
país em sua grande maioria, se caracte-

rizam pela agricultura de derruba-queima, 
método esse que utiliza fogo para limpeza 
de área, podendo causar sérios danos ao 
ecossistema (COSTA et al., 2016). 

Após o período de produção, ocorre 
diminuição da fertilidade do solo, degra-
dação por meio do aumento de proces-
sos erosivos, diminuição da microbiota e 
teores de matéria orgânica, assim como 
a redução no processo de ciclagem e dis-
ponibilidade dos nutrientes. Essa prática 
de cultivo de derrubada-queima ocasiona 
de forma significativa a diminuição dos 
microrganismos presentes no solo (RIBEI-
RO FILHO, 2015). Autores como Sá et al. 
(2007) relatam que alguns dos principais 
motivos dos agricultores utilizarem essa 
técnica é o baixo custo e fácil adoção, além 
da insuficiência de políticas de fomento e 
assistência técnica e troca de conheci-
mentos com profissionais da área. Mudar 
esse sistema é bastante desafiador, pois é 
uma prática tradicional e milenar, que vem 
passando de geração a geração, além dos 
aspectos tecnológicos e econômicos en-
volvidos (ALVES et al., 2020). 

Mesmo sendo realizado um período 
de pousio na área de cultivo, estudos com-
provam o impacto gerado, como Bélivaeu 
et al. (2015) que observaram níveis de 
compactação, queda de nutrientes e pro-
cessos erosivos após um período de três 
anos. Mertz (2002) relata em seu estudo 
que pousios mais curtos estão relaciona-
dos aos danos ambientais, principalmen-
te erosões. Comte et al. (2012) observa-
ram efeitos negativos dos minerais com 
a derruba-queima para preparo de áreas. 
Holscher et al. (1997) verificaram o esgo-
tamento de nitrogênio e carbono do solo 
com derruba-queima.

A diminuição da microbiota do solo 
com esse tipo de cultivo, aumenta os ris-
cos de desertificação, e gera consequên-
cias significativas ao decorrer dos anos. A 
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ocasionando desequilíbrio do meio 
natural e, em uma cascata de even-
tos, há a redução da biodiversidade, 
influenciando diretamente na fauna 
e na flora. Corpos hídricos também 
são prejudicados, principalmen-
te quando essa prática é realizada 
próxima a nascentes.

Esse sistema apresenta maio-
res perdas de nutrientes, como cál-
cio, potássio, magnésio e sulfatos 
(COSTA et al., 2011). Tendo em 
vista alguns dos inúmeros impactos 
ocasionados por esse sistema de 
cultivo de derruba-queima, faz-se 
importante pensar em medidas mais 
sustentáveis. Há inúmeras técnicas 
que já podem ser adotadas pelos 
produtores familiares que cultivam a 
cultura da mandioca. Um dos prin-
cipais objetivos da sustentabilidade, 
é evitar a devastação dos recursos 
naturais (GERLAGH, 2017).

Dessa maneira, devido à di-
minuição da capacidade de produ-
ção do solo, além de outros fatores 
ambientais envolvidos nos quais os 
mesmos são afetados, é fundamen-
tal a utilização de sistemas mais 
sustentáveis e que visam a maior 
produtividade (REGO e KATO, 
2018). Assim, o emprego de ma-
nejos sustentáveis é fundamental 
para manutenção da microbiota, 
dos nutrientes e incremento de ma-
téria orgânica do solo, o que possi-
bilitará a longo prazo, na obtenção 
de maiores produtividades. Dentre 
as práticas de manejo destaca-se o 
manejo agroecológico, embora pos-
sa se citar também, a utilização de 
adubações verdes, consórcios ou 
rotação de culturas, além do uso de 
bioinsumos.
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O solo é fundamental para 
garantir a segurança ali-
mentar e preservar os 
serviços essenciais dos 

ecossistemas e a biodiversidade, além de 
ser um componente valioso para a adap-
tação às emergências climáticas. A pro-
dução agrícola está alterando o ambiente 
natural de diferentes maneiras, seja na 
redução da biodiversidade com cultivos, 
afetando processos naturais com o uso de 
agroquímicos e fertilizantes, ou alterando 
a vida e a estrutura do solo com preparo 
mecânico. De todos os impactos possí-
veis, este último tem o efeito mais seve-
ro, particularmente em climas tropicais, 

onde a ocorrência de chuvas intensas, 
em áreas desprovidas de cobertura vege-
tal, favorece sobremodo a erosão, além 
de que, qualquer perturbação mecânica 
do solo leva a processos de degradação 
do solo que são maiores em magnitude 
do que sua capacidade de recuperação 
(MONTGOMERY, 2007). Outro proble-
ma normalmente encontrado nos solos 
de regiões tropicais está relacionado aos 
reduzidos teores de matéria orgânica. A 
importância da matéria orgânica no solo 
está ligada a diversos aspectos vantajo-
sos para a atividade agrícola, melhorando 
os aspectos químicos, físicos e principal-
mente microbiológicos.
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a desenvolver sistemas agroalimentares 
sustentáveis em todas as suas dimen-
sões, vem contribuindo para o conheci-
mento com a proposição de sistemas de 
produção com práticas agrícolas que res-
peitam e promovem diversas funções do 
solo, por diminuir o revolvimento e man-
ter a cobertura vegetal na sua superfície, 
o que leva à atenuação de processos de 
degradação severos, incluindo erosão, 
compactação, diminuição da matéria or-
gânica e perda de biodiversidade, além 
de aumentar a diversidade de organismos 
no ambiente. Diversas práticas agroeco-
lógicas como a semeadura direta, a ma-
nutenção da cobertura permanente do 
solo, o uso de plantas de cobertura para 
fixação biológica de nitrogênio (N), a di-
versificação de culturas ou sistemas agro-
florestais melhoram a vida do solo e, ao 
mesmo tempo, aumentam a rentabilidade 
produtiva de seus serviços ecossistêmi-
cos. Alguns aspectos notáveis dos círcu-
los virtuosos gerados por essas práticas 
são a prevenção da erosão, aumento da 
retenção de água, geração e reciclagem 
de nutrientes, melhoria da sanidade dos 
cultivos, etc. Além disso, aumentam a 
resiliência das áreas de produção frente 
às mudanças climáticas, apostando para 
que a biodiversidade “trabalhe”, estrutu-
rando e fertilizando o solo, diminuindo a 
dependência por petróleo e contribuindo 
para captar carbono do ar para acumulá-
-lo novamente no solo.

De forma complementar, as práticas 
agroecológicas como a adubação orgâni-
ca também melhoram os atributos físicos, 
químicos e biológicos do solo, não apenas 
fornecendo nutrientes à planta. Os adubos 
podem ser de origem animal (estercos), 
vegetal (leguminosas, gramíneas, oleagi-
nosas), mineral (rochas naturais, ricas em 

fósforo e potássio) e de resíduos industriais 
(tortas e efluentes sem metais pesados). 

Em Agroecologia, o solo é encarado 
como um organismo vivo e a intensidade 
da atividade biológica é fator determinante 
na sua fertilidade. Portanto, os princípios 
básicos e fundamentais são alcançar con-
dições favoráveis do solo para o cresci-
mento das plantas por meio do manejo da 
matéria orgânica, com redução no prepa-
ro, que visa diminuir a movimentação das 
camadas e a oxidação da matéria orgâni-
ca com perda de carbono do horizonte su-
perficial (liberação de dióxido de carbono 
(CO2) para a atmosfera); e a manutenção 
da cobertura vegetal, que proporciona 
maior atividade biótica e minimiza as per-
das devidas a fluxos de radiação solar, ar e 
água (SILVA, et. al., 2021). 

A partir desse princípio, os sistemas 
de produção agroecológicos preconizam 
medidas que favoreçam a ciclagem de nu-
trientes, reduzindo a necessidade de aplica-
ção de insumos externos à unidade de pro-
dução, e de forma integrada, na adição de 
matéria orgânica e na utilização de práticas 
capazes de diminuir os processos de per-
das de solo e nutrientes, visando assegurar 
as melhores condições, com um funciona-
mento biológico que sustente a fertilidade e 
a saúde das culturas, melhore a estrutura e 
contribua para a produtividade das culturas 
(SALCEDO; GUZMÁN, 2014).

Portanto, o fator fundamental para se 
conseguir uma operação adequada em lon-
go prazo é programar um manejo do solo 
orientado a proteger a estrutura, prevenir 
os fatores que podem desencadear proces-
sos erosivos e fortalecer o funcionamento 
da biologia do solo como elemento prin-
cipal que mantém a base essencial de um 
sistema agroecológico (Figura 1). 

Nesta base essencial, podem ser ar-
ticulados todos os outros processos que 
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Figura 1. Produção agroecológica com cobertura do solo utilizando 'bagana' de Carnaúba (Copernicia prunifera), 
resíduo oriundo da extração da cera. Piauí, 2022. Foto: O autor.

estão incluídos no desenho de sistemas 
eficientes e cada vez mais independentes 
de insumos externos, como a diversifica-
ção da exploração agrícola, rotação e con-
sorciação de culturas, utilização de bos-
ques como quebra vento, etc.

Dessa forma, o entendimento da di-
nâmica da matéria orgânica (MO) é um 
fator chave no manejo agroecológico do 
solo, com efeitos em processos vitais para 
o funcionamento do agroecossistema. Al-
guns dos aspectos e benefícios ao solo 
em que se deve prestar a máxima atenção 
e nos quais a adição de matéria orgânica 
oferece as melhores condições são os se-
guintes: melhoria da estrutura e da agrega-
ção das partículas do solo; pela cobertura, 
proporciona maior disponibilidade de água 
com aumento da capacidade de infiltração, 

retenção e redução da demanda de água 
do cultivo e, por diminuir a evaporação e 
aumentar a estabilização da temperatura 
do solo, economiza água e energia indi-
cando, ainda, o potencial do sistema em 
aumentar as reservas de água no solo e 
otimizar o uso da irrigação; redução e au-
mento da resistência à erosão; promoção 
de melhor aeração e menor densidade 
do solo; aumento na capacidade de troca 
catiônica e poder tampão do solo; forne-
cimento e menor potencial de perdas de 
nutrientes para os cultivos; promoção de 
uma macro e micro biologia ativa, que cria 
vida no solo e aumenta mineralização de 
nutrientes e melhora a nutrição das lavou-
ras, além de competirem com os agentes 
causadores de doenças; reflexão de deter-
minados comprimentos de luz, ajudando 
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como os pulgões; supressão de plantas in-
vasoras pela camada de palha, que reduz 
a incidência da maioria das plantas espon-
tâneas; aumento da oxigenação e redução 
da oscilação de temperatura no solo, em 
especial no início do cultivo, que é muito 
prejudicial aos microrganismos do solo; e 
mitigação dos efeitos negativos das mu-
danças climáticas sobre a agricultura, por 
retirar e diminuir a liberação de CO2 e ou-
tros gases para a atmosfera.

A partir desses efeitos no solo da 
matéria orgânica, há aumento da resis-
tência das plantas ao ataque de insetos, 
ácaros, nematoides e microrganismos, 
principalmente por diminuir os efeitos das 
secas; aumento substancial da população 
de minhocas, besouros, fungos benéficos, 
bactérias benéficas e de vários outros or-
ganismos úteis que estão livres no solo; 
aumento da população dos organismos 
úteis que vivem associados às raízes das 
plantas; aumento significativo da capaci-
dade das raízes de absorver minerais do 
solo, quando se compara com raízes em 
solos não tratados com matéria orgânica; 
disponibilidade, na sua constituição, de 
macro e micronutrientes em quantidades 
bem equilibradas, que as plantas absor-
vem conforme sua necessidade, escolhen-
do a qualidade e a quantidade; por ser fun-
damental na estruturação do solo, devido à 
formação de grumos, promove aumento da 
penetração das raízes e da quantidade de 
ar no solo; por existir nela substâncias de 
crescimento (fito-hormônios), proporciona 
aumento da respiração e da fotossíntese 
nas plantas (LAÉRCIO, et. al., 2016).

Como visto anteriormente, nos sis-
temas agroecológicos, a adição perma-
nente de matéria orgânica ao solo deve 
ser adotada como princípio básico de 
manejo, constituindo a chave para ati-

var todo o sistema, gerando estratégias 
técnicas de diversos tipos, adaptadas às 
condições específicas de cada local para 
cumprir esse princípio. Se necessário, em 
solos de baixa fertilidade, podem ser uti-
lizados corretivos e fertilizantes minerais 
não sintéticos, de reduzida solubilidade. 
As quantidades recomendadas de tais 
produtos devem ser baseadas nos resul-
tados da análise de solo. O fósforo, por 
exemplo, pode ser usado como corretivo 
nos primeiros anos da conversão para 
agricultura ecológica, até que a atividade 
biológica do organismo-vivo solo esteja 
adequada (LAÉRCIO et. al., 2016).

São muito variados os exemplos de 
métodos e estratégias que permitem me-
lhorar e estabilizar as condições do solo 
e fortalecer o ciclo de desenvolvimento 
das culturas: a reciclagem de estercos de 
animais; a aplicação de composto e todas 
as derivações da reciclagem intra-fazen-
da, o uso de adubos verdes com legumi-
nosas (feijão-de-porco, crotalárias, guan-
du, etc.), gramíneas (milheto, sorgo, etc.), 
oleaginosas (girassol, mamona) e ainda, 
a própria vegetação espontânea; resídu-
os vegetais de colheita, torta de mamona, 
raspas de mandioca, manipueira e; uso 
de ativadores biológicos de efeito mais 
rápido, como bokashi, vermicompostos e 
biofertilizantes. Ainda, caso haja neces-
sidade de complementação de minerais, 
cinzas, pós de rochas, fosfatos naturais, 
calcários e farinha de ossos podem ser 
usados como fonte. 

Deve-se ressaltar, que os adubos 
verdes são a forma mais eficiente de 
adição de matéria orgânica ao solo, do 
ponto de vista energético e de uso dos 
recursos naturais (Figura 2). Além dos 
benefícios já citados, a liberação de nu-
trientes com a decomposição dos resídu-
os orgânicos melhora as características 
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para os microrganismos.
Essas melhorias são intermediadas 

por um grande número de organismos edá-
ficos, que utilizam resíduos animais e ve-
getais como fonte de alimento, capazes de 
formar simbiose com a maioria das espé-
cies cultivadas, trazendo como vantagens 
o aumento da absorção de água e nutrien-
tes presentes no solo e promovendo uma 
melhor eficiência de uso dos fertilizantes 
minerais de reduzida solubilidade. O pré-
-cultivo com leguminosas como crotalária 
(Crotalaria juncea), feijão-de-porco (Cana-
valia ensiformis) e mucuna-preta (Mucuna 
aterrima) pode favorecer o aumento da 
população de microorganismos benéficos 
nativos do solo.  

Outro aspecto importante, que vale 

ressaltar, diz respeito ao uso dos insumos, 
tendo em vista que nos sistemas de pro-
dução agroecológicas deve-se privilegiar a 
produção dos insumos dentro do sistema, 
incluindo plantas com a função de produ-
ção de alimentos e plantas com função de 
produção de insumos, para a produção de 
biomassa para cobertura e/ou adubação 
do solo, por meio de contínua, abundante e 
permanente cobertura do solo com a poda 
dessas espécies introduzidas para esse fim.

Algumas espécies utilizadas para 
esse fim são: bananeira (Musa Spp), gra-
míneas, Acácia mangium, gliricídia (Gli-
ricidia sepium), ingá (Inga edulis), amora 
(Morus nigra), algodão bravo (Ipomoea 
carnea), pata de vaca (Bauhinia divari-
cata), leucena (Leucaena leucocephala), 
moringa (Moringa oleífera), mutamba 

Figura 2. Sementes de espécies utilizadas como adubos verdes que funcionam como uma verdadeira fábrica de 
adubos a partir da captura da energia solar. Foto: O autor.
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diversifolia), entre outras (Figuras 3 e 4).
O manejo agroecológico do solo gera 

diversos benefícios, como os serviços 
ecossistêmicos de controle das emissões 
de gases de efeito estufa, armazenamento 
de carbono, ciclagem de nutrientes, manu-
tenção e aumento da biodiversidade e con-
trole biológico, restauração e valorização de 
terras degradadas, fortalece a segurança 
hídrica com a provisão e regulação do for-
necimento de água, a segurança alimentar 
proporcionada pela diversidade, estabilida-
de e qualidade superior dos alimentos pro-
duzidos, além de gerarem empregos.

Adotar os princípios e fundamentos 
do manejo agroecológico do solo juntamen-
te com outros processos agroecológicos é, 

portanto, relevante e urgente para todo o 
mundo, principalmente para os países de 
clima tropical, como o Brasil, com áreas de 
Semiárido, cuja quantidade e regularidade 
pluviométrica são restritivas. Por isso, cons-
titui o caminho mais promissor para me-
lhorar a saúde do solo ao longo do tempo, 
para uma produção eficiente de alimentos 
saudáveis. A continuidade da melhoria dos 
atributos do solo trará efeitos benéficos so-
bre a produtividade das culturas, reduzindo 
os custos de produção e descontaminando 
o ambiente para as futuras gerações.

No entanto, a implementação dessas 
práticas pode ser difícil e requer tempo e 
conhecimento, ao mesmo tempo em que 
são necessárias experiências práticas nas 
diferentes áreas agrícolas. Por este moti-

Figura 3. Plantas utilizadas para produção de biomassa para cobertura e promoção da vida do solo – Banana 
(frutos e biomassa), margaridão e gliricídia. Piauí, 2022. Foto: O autor.
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vo, há necessidade da promoção de pes-
quisas, em conjunto com o setor agrícola, 
para cogeração dos alimentos do futuro, 
para melhor compreender o funcionamen-
to do solo e validar as práticas dos agri-

cultores. Além disso, requer trabalhos na 
sensibilização para a transição para mo-
delos alimentares resilientes, saudáveis, 
justos, diversificados e capazes de amor-
tecer as alterações climáticas.

Figura 4. Plantas após manejo com poda para cobertura do solo e promoção da ciclagem de nutrientes, coloca-
das à disposição do cultivo comercial. Piauí, 2022.Foto: O autor.
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O Brasil é o país que mais 
demanda água para a agri-
cultura. No ano de 2020, 
aproximadamente 60% da 

água retirada dos mananciais no Brasil foi 
para essa atividade, englobando as retira-
das para irrigação (50%), produção animal 
(8%) e abastecimento rural (2%), totalizan-
do uma demanda de água de 1.160 m3 s-1 

(ANA, 2022). Estima-se que essa deman-
da terá um aumento de 74% até o ano de 
2040, com consequente aumento dos con-
flitos pelo uso da água. O aumento da po-
pulação mundial e, consequentemente, a 

necessidade de se produzir cada vez mais 
alimentos, ampliará o desafio de fazer a 
gestão dos recursos hídricos para que seu 
uso seja mais eficiente e sustentável.

As hortaliças geralmente são com-
postas por mais de 90% de água e, com 
isso, o estresse hídrico interfere fortemen-
te na qualidade visual do produto e esse é 
um aspecto de grande relevância na defi-
nição do preço de venda ao consumidor. A 
absorção de água pelas plantas ocorre se-
guindo um gradiente de potencial total (ψ) 
negativo (Figura 1). Assim, quando algum 
fator interfere nesse gradiente, a planta se 
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utiliza de processos fisiológicos e bioquí-
micos, que demandam energia, para que o 
sistema solo-água-planta-atmosfera retor-
ne ao equilíbrio e, assim, o fluxo de água 
no sistema se regularize. Os mecanismos 
de ajuste utilizados pelas plantas são di-
versos, os mais comuns sendo a síntese 
de substâncias orgânicas e o acúmulo de 
determinados íons no interior das células a 
fim de reduzir o ψ interno.

As hortaliças são muito sensíveis à 
falta de água durante todo o seu desen-
volvimento. Por isso, os cultivos são, ge-
ralmente, realizados sob irrigação, pois, 
ainda que ocorram chuvas em quantidade 
suficiente, a sua distribuição ao longo do 
ciclo das culturas não permite a obtenção 
de produtos com a qualidade requerida 
pelo mercado consumidor. A água que é 
adicionada ao solo por meio da precipita-
ção ou da irrigação ficará armazenada e 
poderá estar totalmente ou parcialmente 

disponível para ser absorvida pelas raízes, 
a depender das condições presentes no 
solo que interferem nessa disponibilidade. 
Na Figura 2 tem-se a representação da va-
riação da capacidade total de armazena-
mento de água (CAD) e da água disponível 
no solo para as plantas (AD), onde se de-
monstra a redução da evapotranspiração 
da cultura (ETc) e o efeito da salinidade do 
solo. Como o potencial total da água (ψ é 
o somatório dos potenciais mátrico, gravi-
tacional, osmótico e de pressão, então a 
redução do potencial osmótico com o au-
mento da concentração de sais na solução 
do solo torna o ψ mais negativo, levando 
a planta a dispensar mais energia para 
sintetizar compostos orgânicos a fim de 
aumentar sua concentração interna e, as-
sim, reduzir o ψ internamente para garan-
tir a existência do gradiente de potencial e 
manter a ocorrência do fluxo de água no 
sistema.

Figura 1. . Representação do fluxo de água no sistema solo-planta-atmosfera conforme o gradiente de 
potencial (ψ). Imagem de domínio público
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um aumento da lâmina de água retida na 
zona radicular de 10 a 20 mm, o que re-
presenta um expressivo aumento na capa-
cidade do solo em compensar a irregulari-
dade de chuvas, sendo esse um aspecto 
relevante quando se trata de culturas mais 
sensíveis ao estresse hídrico, como é o 
caso das hortaliças.

Não é raro observar o aumento da 
salinidade do solo em áreas de cultivo 
convencional de hortaliças, tendo como 
principal razão a aplicação excessiva de 
fertilizantes, mesmo quando o cultivo é re-
alizado em solo profundo e bem drenado 
(ASSENÇÃO, 2020). Apesar da existência 
de diversos métodos de manejo da aduba-
ção, é frequente a utilização de "receitas 
prontas", recomendações de aplicação de 
fertilizantes que são distribuídas por co-
merciantes de sementes ou de fertilizan-
tes e adotadas pelos seus clientes, prática 
que pode levar a desbalanços nutricionais 
no solo e ao acúmulo de fertilizantes nas 

O efeito positivo da matéria orgâni-
ca (MO) na AD é comprovado e atribuído 
tanto à capacidade direta de retenção de 
água pela fração orgânica, quanto à sua 
influência na agregação das partículas de 
solo, com consequente aumento da porosi-
dade total do solo. Solos mais estruturados 
apresentam maior infiltração da água, que, 
somado à maior capacidade de retenção 
de água, fazem da MO uma grande alia-
da na produção sustentável de hortaliças, 
sem considerar suas demais propriedades 
benéficas para a produção, como regula-
ção da disponibilidade de nutrientes para 
as plantas, melhor qualidade dos alimen-
tos, aumento da capacidade de troca de 
cátions do solo, dentre outras. Estudos 
mostram que o incremento de 1% na MO 
do solo pode aumentar a capacidade de 
armazenamento de água de 50 L a 100 L 
para cada 1 m³ de solo (SULLIVAN, 2002; 
GOULD, 2015). Considerando a camada 
de solo de 0 a 20 cm, isso corresponde a 

Figura 2. Evapotranspiração da cultura (ETc) em função da umidade (θ) e do armazenamento de água no solo. 
Adaptado de Allen et al. (1998).
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aumento da salinidade do solo na zona ra-
dicular. Em cultivos em ambientes protegi-
dos, ou estufas, esse problema é agravado 
pelo fato de não ocorrer precipitação plu-
viométrica no interior do ambiente e, com 
isso, a lixiviação do excesso de sais para 
camadas mais profundas de solo é insig-
nificante. Como resultado, os sais (fertili-
zantes) se acumulam na camada de solo 
explorada pelas raízes, reduzindo ψ, com 
efeitos negativos na ETc e, consequente-
mente, na produtividade.

Nos últimos anos, o termo Produtivi-
dade da Água (Pa) tem sido utilizado para 
expressar a capacidade produtiva das cul-
turas em relação à quantidade de água 
consumida. A Pa é o número que expressa 
o quanto de produto é gerado por unidade 
de água utilizada, sendo representado em 
kg m-3. A Pa depende, principalmente, da 
capacidade genética da planta em conver-
ter a água consumida em produtividade, da 
eficiência do sistema de produção utilizado 

e das condições climáticas. Para exempli-
ficar, em culturas de grãos, os seguintes 
valores médios de produtividade da água 
para diferentes espécies (trigo, milho, soja, 
dentre outros) foram apresentados por Cai 
e Rosegrant (2003): de 0,1 a 0,4 kg m-3 no 
Sul e Centro da Ásia, Norte e Centro da 
África sub-saariana; 1,0 a 1,7 kg m-3 na 
China, EUA e Brasil; 1,7 a 2,4 kg m-3 na Eu-
ropa Ocidental. A Pa das espécies hortíco-
las é bastante elevada em comparação à 
Pa das demais culturas anuais (Tabela 1).

A cobertura do solo com material 
orgânico (restos culturais, palha, etc.) 
ou sintético (plástico), prática conhecida 
como “mulching” e amplamente utilizada 
no cultivo de hortaliças, em geral resul-
ta em aumento da Pa, com possibilidade 
de redução expressiva no consumo de 
água. O mulching mantém a umidade do 
solo em níveis mais elevados entre as 
irrigações, pela redução da evaporação 
de água pela superfície do solo, ficando 
as plantas por mais tempo com a umida-

CULTURA PA (kg m-3)

Alface (ambiente protegido)

Batata

Cenoura

Melancia

Melão

Pimentão (campo aberto)

FONTE

63,00

8,17

25,75

15,65

14,65

5,20

Peres et al. (2016)

Barbosa et al. (2017)

Carvalho et al. (2016)

Pereira et al. (2019)

Monteiro et al. (2014)

Santos et al. (2018)

Pimentão (ambiente protegido)

Tomate

7,96

17,61

Carvalho et al. (2011)

Silva et al. (2019)

Tabela 1. Produtividade da água (Pa) para diferentes espécies hortícolas
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a partir da qual tem início a redução da 
produtividade. Para condições de irriga-
ção plena, onde 100% da evapotranspi-
ração da cultura é reposta por meio da 
irrigação, o uso do mulching plástico au-
mentou a Pa do pimentão de 3,51 kg m-3 

para 5,49 kg m-3 (ROCHA et al., 2018), 
da abobrinha italiana de 2,89 kg m-3 para 
4,17 kg m-3 (SENA et al., 2018) e do re-
polho de 39,59 kg m-3 para 55,62 kg m-3 
(PAIVA, 2019). 

O desenvolvimento de cultivares 
mais eficientes na utilização de água, ou 
seja, a obtenção de maiores produtivida-
des sem o aumento do consumo de água, 

deverá ser contemplado em todos os pro-
gramas de melhoramento, especialmente 
no caso de espécies de cultivo extensivo, 
como grãos e pastagens cultivadas, que 
ocupam a maior parte da área cultiva-
da do país, somando quase 188 milhões 
de hectares. Técnicas de manejo do solo 
também devem ser empregadas visando o 
maior aproveitamento da água, bem como 
o manejo racional da irrigação com foco na 
produtividade da água, que pode ser sig-
nificativamente incrementada com a apli-
cação de um déficit hídrico controlado ou 
pela utilização de cobertura do solo, dentre 
outras técnicas, sempre em busca de uma 
agricultura competitiva e sustentável.
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cerrou novembro de 2022 
com um superávit comercial 
superior a US$ 11 milhões, 

confirmando, pelo nono mês consecutivo, o 
saldo positivo do setor, totalizando no acu-
mulado no ano, até novembro, um supera-
vit comercial de US$ 132 milhões – cerca 
de 37% superior ao mesmo período no ano 
passado. O Brasil, está confortavelmente 
situado como um dos principais “players” 
de commodities agrícolas, e baseado no 
acompanhamento de oferta e demanda 
de produtos referentes às safras 2021/22, 
nos mercados nacionais e internacionais, 
a perspectiva para a safra 2022/23 apon-
ta, particularmente, para a soja um cres-
cimento na oferta em 22% em grãos, 5% 
em farelo e 5% em óleo comparados à 
safra anterior, e ainda, aumento para o mi-
lho (12%), algodão (16%) e café (6%). O 
Brasil é o maior produtor e exportador de 
soja mundial [Glycine max (L.) Merril], com 
uma produção de 126 milhões toneladas 
em uma área plantada superior a 40 mi-
lhões de hectares (CONAB, 2022), tendo 
o maior destaque entre as culturas agríco-
las do mundo. Em 2021 foram exportadas 
mais de 86 milhões de toneladas em grãos. 
Desta forma, o complexo soja (grãos, farelo 
e óleo) gerou cerca de US$ 48 bilhões em 
exportações (CONAB, 2022). 

Inicialmente, a soja foi introduzida 
comercialmente no país pelo Rio Grande 
do Sul em meados da década de 1960. 
E, nos últimos 50 anos, através do melho-
ramento contínuo realizado pelos órgãos 
de pesquisas nacionais – destaque para 
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa), a cultura expandiu-se 
para todas as regiões brasileiras, sendo o 
seu crescimento acentuado em solos do 
bioma Cerrado, majoritariamente na região 
Centro-Oeste e, mais recentemente, para 
as regiões do Norte e Nordeste (p.ex., MA-
TOPIBA), atuando como força motriz pela 
migração rural-rural de empreendedores 

– sentido região Sul – Centro-Oeste – 
Norte/Nordeste. Tal expansão foi moti-
vada pelo baixo valor das terras, regime 
pluviométrico regular e favorável aos 
cultivos de primavera/verão, topografia 
adequada à mecanização e, principal-
mente, a programas de incentivos go-
vernamentais para abertura de novas 
áreas para a produção agrícola (CON-
TINI et al., 2018).

No Nordeste, o Maranhão é o se-
gundo maior produtor da região, com 
produção estimada em 6,8 milhões de 
toneladas (CONAB, 2022). O Estado 
faz parte do importante território deno-
minado Cerrado MATOPIBA (união das 
siglas dos estados, Maranhão, Tocan-
tins, Piauí e Bahia), cuja área, ainda re-
presenta a maior fronteira agrícola na-
cional pautada em tecnologias de alta 
produtividade voltada, principalmente, 
à produção de grãos. A participação do 
Maranhão na produção agrícola nacio-
nal, em especial na produção de soja, 
estava restrita à região sul do estado, 
por exemplo, o município de Balsas 
(BATLLE-BAYER et al., 2010). Porém, 
com a expansão da produção agríco-
la, o estado conta atualmente com a 
participação das regiões leste e oeste 
mais recentemente. O bioma Cerrado 
no Maranhão ocupa uma área de apro-
ximadamente 64% do território do es-
tado e é localizado entre as latitudes 
2° e 6° S e as longitudes 43° e 46° O. 
Esta localização geográfica confere à 
região, características ambientais es-
pecíficas e inerentes à sua situação 
de transição entre a Bacia Amazônica 
e o Semiárido brasileiro. Neste caso, 
este grande ecótono representa uma 
extensa faixa de contato entre Caatin-
ga-Cerrado-Amazônia.

Na região do Cerrado do leste 
maranhense, depois da abertura de 
área realiza-se o plantio de arroz e, 
posteriormente, é introduzida a soja, 
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tura principal serão plantadas outras 
espécies como milho (Zea mays L.), 
sorgo (Sorghum bicolor L. Moench.) 
ou milheto (Pannisetum glaucum L. 
R.Br,); e, com o objetivo de manter 
o solo coberto por resíduos culturais 
e utilização da braquiária (Urochloa 
ssp.) no fornecimento de forragem 
para os animais (FRAZÃO et al., 
2010; CARVALHO et al., 2014; SI-
QUEIRA NETO et al., 2011; PIRES 
et al.; 2020). Nessa região, as áreas 
foram abertas há aproximadamen-
te 25 anos, sendo importante relatar 
que os produtores rurais de origem 
sulista (atraídos pelo baixo valor da 
terra e pela proximidade com o Porto 
de Itaqui em São Luís – 255 km) em 
sua maioria tiveram dificuldades em 
trabalhar na terra, levando à falência 
de algumas propriedades logo no iní-
cio, pois, o desafio estava associado 
ao tipo de solo (principalmente ligado 
ao caráter distrocoeso), à ausência 
de variedades e à qualidade das se-
mente e o período de chuva menor 
que em outras regiões (e.g., janela de 
plantio estreita, ou seja, precipitação 
concentrada entre janeiro e maio). 
Neste sentido, pode-se afirmar que 
os estudos voltados à compreensão 
das condições edafoclimáticas locais 
teve início há cerca de 15 anos (EM-
BRAPA, 2017), paralelamente, com a 
estruturação da cadeia agroindustrial 
da soja na região.

O clima, o solo, a planta e o ma-
nejo perfazem o sucesso de uma la-
voura. Contudo, 50% deste sucesso 
depende do clima. Embora o ser hu-
mano não tenha controle pleno sobre 
o clima; para o solo, planta e manejo 
existem conjuntos de ações sobre tais 
fatores. Assim, pode-se considerar que 
os outros 50% da eficiência da lavoura 
estão associadas ao adequado diag-

nóstico do campo de produção (PIRES et 
al., 2018). No setor agropecuário, no final 
da década de 1960, como alternativa atra-
ente para o aumento da produção agrícola 
de menor impacto ambiental, desenvol-
veu-se o sistema de plantio direto - SPD 
ou sistema de semeadura direta, o qual 
consiste em sistema de cultivo adaptado, 
estruturado e implementado às condições 
brasileiras com base nos três pilares da 
agricultura conservacionista: mínima per-
turbação (revolvimento ou/e mobilização) 
do solo, rotação/diversificação de culturas 
e manejo da palhada sobre o solo (HER-
NANI, 2002; CONTINI et al., 2018).

A agricultura conservacionista ob-
jetiva evitar que o solo permaneça em 
pousio, de forma a intensificar o número 
de cultivos por ano, o que potencializa a 
retenção de carbono no solo pelo aumen-
to do seu aporte via resíduos vegetais 
(BAYER et al., 2011). Com isso, acredi-
ta-se que sua adoção, principalmente em 
solos de baixa fertilidade natural, aumen-
te ou ao menos mantenha sua capacida-
de produtiva, em razão do aumento da 
fertilidade desses solos (medida por meio 
da maior capacidade de troca de cátions 
– CTC), consequentemente, maior dispo-
nibilidade de nutrientes para as plantas 
(saturação por bases – V%), proporciona-
do pelo aumento no acúmulo da matéria 
orgânica do solo (MOS) (BAYER; MIEL-
NICZUK, 1997; LAL, 2004; FRAZÃO et 
al., 2008), bem como, melhorando a es-
truturação, infiltração e reduzindo a ero-
são (CERRI et al., 2013).

No Cerrado de forma geral, a ma-
nutenção ou o incremento da MOS cor-
responde a um dos maiores desafios dos 
agricultores, pois, essa é dificultada de-
vido às condições climáticas e alternân-
cia entre período chuvoso e seco (MA-
CHADO; SILVA, 2001; CARVALHO et al., 
2010), as quais intensificam a atividade 
da microbiota do solo e, consequente-
mente os processos de decomposição e 
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TO et al., 2020).
Neste sentido, Torres et al. (2008) 

apontaram a rápida decomposição dos 
resíduos culturais, em função deste bio-
ma apresentar elevadas temperaturas. 
Este fator pode resultar em ausência de 
cobertura no solo no início do período de 
semeadura da safra subsequente. Com 
isso, o SPD e outras tecnologias rege-
nerativas que poderiam beneficiar a sus-
tentabilidade da produção, ainda não fo-
ram devidamente adaptados.

Mesmo diante do considerável au-
mento na produção de soja no Cerrado, 
e embora a atividade desempenhe papel 
relevante na geração de renda e cresci-
mento socioeconômico, a região tem o 
clima como um dos principais entraves 
para aumento da produtividade, rentabili-
dade e maior eficiência no uso das áreas, 
uma vez que a região do Cerrado apre-
senta duas estações bem definidas, com 
verões chuvosos e invernos secos (NI-
MER, 1989). A pluviosidade é concentra-
da em um curto período, ou seja, mesmo 
com um volume de precipitação adequa-
do (média de 1.500 mm anual) (ADÁMO-
LI et al., 1987), está, porém, distribuído 
em somente quatro meses por ano.

Quanto ao solo, o Cerrado tem como 
classes mais representativas, os Latosso-
los (46%), os Argissolos (15%) e os Ne-
ossolos Quartzarênicos (15%), os quais 
são caracterizados pelo baixo teor natural 
de nutrientes, elevada acidez e presença 
significativa de argilas de baixa atividade 
(EMBRAPA, 1999; FRAZÃO et al., 2010; 
SIQUEIRA-NETO et al., 2010). Estes, no 
geral, apresentam caráter coeso e baixa 
infiltração e retenção de água. Dessa for-
ma, somados aos fatores climáticos, os 
solos, se configuram também como um 
dos principais desafios enfrentados pelos 
produtores da região.

Dentre os temas de importante re-
levância atualmente, destaca-se a segu-

rança alimentar e sustentabilidade. Se-
gundo a FAO, a definição de segurança 
alimentar foi estabelecida em Roma 
no ano de 1996, durante a Conferên-
cia Mundial da Alimentação (CMA): “A 
segurança alimentar ocorre quando to-
das as pessoas têm acesso físico, so-
cial e econômico permanente a alimen-
tos seguros, nutritivos e em quantidade 
suficiente para satisfazer suas neces-
sidades nutricionais e preferências ali-
mentares, tendo assim uma vida ativa 
e saudável”. Com o constante aumento 
da população surge, então, a preocu-
pação com a segurança alimentar mun-
dial. De acordo com o relatório da ONU 
(2022), a população mundial chegou a 
8 bilhões de habitantes e, com este sig-
nificativo número, temos a prerrogativa 
de aumentar a produção de alimentos 
e, em paralelo, ter uma produção base-
ada na sustentabilidade.

De acordo com dados da Nações 
Unidas (ONU, 2022), no mundo, uma a 
cada nove pessoas está subalimenta-
da, totalizando 815 milhões de pesso-
as. Considerando as principais causas 
dessa situação, estão a degradação 
dos solos, escassez de água, poluição 
atmosférica, mudanças climáticas, ex-
plosão demográfica, crises econômicas 
e problemas de governança. Estes fa-
tores justificam a necessidade da sus-
tentabilidade nos setores produtivos.

Considerando os aspectos ci-
tados, têm-se como alternativa, a in-
tensificação no uso da área de culti-
vo agropecuário, com o objetivo de 
produzir uma maior quantidade de 
alimentos em um menor tempo e em 
uma mesma área, com auxílio de co-
nhecimentos e tecnologias disponíveis 
no mercado. Nesse contexto, a segu-
rança alimentar deve ser baseada na 
produção agrícola em sistemas produ-
tivos sustentáveis, nos quais diversos 
estudos foram conduzidos buscando 



58  BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2022

O
p
inião intensificar o uso das áreas visando 

não só a produção, mas também me-
lhoria e proteção dos solos com os 
resíduos culturais. Sabe-se que no 
Cerrado brasileiro a soja e o milho 
são as principais culturas em siste-
ma de sucessão e/ou integrados em 
sistemas de rotação, tornando o setor 
de produção de grãos na região ainda 
mais forte. Segundo o levantamen-
to da CONAB (2022), cerca de 40% 
de toda a área cultivada com soja no 
Brasil, tem o milho como cultura na 
segunda safra. Baseado no binômio 
soja/milho, a Embrapa, desenvolveu 
nos últimos 15 anos, em diferentes 
regiões produtoras, um sistema que 

busca uma produção mais resiliente, com 
a utilização de técnicas que favorecem o 
uso racional dos recursos naturais, com 
o intuito de reduzir os riscos de perdas de 
produção e rentabilidade ao antecipar o 
plantio do milho em sobressemeadura na 
cultura principal - soja.

De acordo com Karam et al. (2020), 
em regiões como o leste maranhense, o 
sistema ANTECIPE (método de cultivo in-
tercalar e antecipado de espécies como 
milho e/ou outras forrageiras nas entre-
linhas da soja, antes da colheita desta), 
reduz os riscos ocasionados pelas incer-
tezas do clima em segunda safra. Este 
sistema possibilita um ajuste da época 
de semeadura do milho em segunda sa-

Figura 1. Plantio do milho nas entrelinhas da soja. Foto: Gregori Ferrão
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fra, em até 20 dias antes da colheita da 
soja, propiciando um incremento na pro-
dutividade do milho quando compara-
do à época de semeadura realizada de 
acordo com a janela de plantio indicada 
pelo Zoneamento Agrícola de Risco Cli-
mático (ZARC). No Maranhão, o sistema 
ANTECIPE foi implantado pela primeira 
vez no leste maranhense, no município 
de Brejo-MA, no ano agrícola 2021/22, 
buscando possibilitar a intensificação do 
uso dos solos na região com a produção 
de alimentos (Figuras 1 e 2). No ensaio, 
adotou-se duas populações de milho 
(2,9 e 3,9 plantas por metro), costumei-
ramente utilizadas na safrinha na região. 
Como supramencionado, com a redução 
das chuvas após a colheita da soja, estes 
stands de milho (ou outras culturas tes-
tadas), dificilmente obtém produtividades 
que justifiquem a semeadura, tampouco 

a adequada condução da cultura até 
a finalização do ciclo (colheita). Neste 
caso, ao antecipar a semeadura em 
20 dias antes da colheita da soja, em 
suas entrelinhas, pode-se observar 
que, para ambas as populações, hou-
ve desempenho muito superior ao pa-
drão tradicional de cultivo adotado na 
região, com população de 2,9 plantas 
por metro, semeados após a colheita 
da soja.

Além da maior produtividade, 
também foram encontrados maior 
peso médio de mil grãos de soja, ou 
seja, no sistema ANTECIPE foram 
encontrados peso de médio grãos en-
tre 80 e 90 gramas, respectivamente 
para a maior e a menor população de 
milho avaliada, superiores ao padrão 
tradicional de cultivo adotado na re-
gião. Neste caso, houve uma produ-

Figura 2. Milho em desenvolvimento nas entrelinhas da soja antes da colheita. Foto: Gregori Ferrão.
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As mudanças climáticas 
e a segurança alimentar 
estão entre os principais 
desafios do século 21, 

principalmente pelas expectativas de 
crescimento populacional global para 
cerca de 9,5 bilhões de pessoas em 
2050. Sob esse cenário, a necessidade 
de aumento da produção de alimentos, 
em até 70%, com alta qualidade nutri-
cional, deverá ser acompanhada da 
crescente demanda por fibras e ener-
gia, trazendo assim grandes pressões 
para a agricultura e os recursos natu-
rais, com impactos nos ciclos de carbo-
no e na biodiversidade. 

A procura por alimentos expe-
rimentará um crescimento contínuo. 

As produções de cereais e de carne, por 
exemplo, precisarão aumentar, conside-
rando-se os padrões atuais, em 2,1 bi-
lhões e 200 milhões de toneladas, respec-
tivamente, em sintonia com as dimensões 
de disponibilidade, estabilidade e aces-
sibilidade e sob um modelo de produção 
agrícola sustentável, que mitigue as alte-
rações no clima e garanta recompensas 
econômicas e sociais à toda sociedade. 
Esse incremento deverá ser alcançado, 
em grande parte (87%), por meio do au-
mento da produtividade, seguido pela in-
tensificação do cultivo (7%) e pela aber-
tura ou expansão de novas áreas (6%) 
(OCDE/FAO, 2021).

A disponibilidade de novas áreas 
para serem inseridas no processo produ-

Solos Saudáveis e 
Sequestro de Carbono 

como Estratégias para a 
Segurança Alimentar 

Luiz Fernando Carvalho Leite
_________________________________________
Embrapa Meio-Norte. E-mail: luiz.f.leite@embrapa.br



63  BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JUL-DEZ 2022

O
p
iniãotivo ainda é bastante incerta. Por conta da 

rápida urbanização, das plantações flo-
restais e das novas áreas protegidas, que 
competem por acesso à terra, a demanda 
total de terra adicional poderá alcançar cer-
ca de 790 milhões de hectares no mundo 
até 2030 (GOMIERO, 2016). Em adição, 
a complexidade das múltiplas pressões 
induzidas pelo processo de globalização, 
o efeito potencial dos eventos extremos 
e as questões críticas relativas ao futuro 
energético e hídrico, aumentam a expec-
tativa global e reforçam a necessidade de 
se gerar conhecimentos e conscientização 
sobre a importância da preservação dos 
recursos naturais, em especial, o solo.

Os solos têm uma diversidade de 
propriedades físicas, químicas e biológicas 
atribuída ao material de origem (origem ge-
ológica e processos deposicionais), aos fa-
tores ambientais (por exemplo, condições 
climáticas e topografia) ou mesmo às influ-
ências antropogênicas (práticas agrícolas 
ou emissões de poluentes). Por desen-
volverem um papel indispensável em sis-
temas naturais e modificados, essas pro-
priedades contribuem, além da produção 
de alimentos, para a qualidade ambiental, 
a sustentabilidade agrícola e a saúde hu-
mana. Esse aspecto multifuncional torna 
os sistemas tradicionais de avaliação da 
qualidade do solo, que tendem a se con-
centrar na fertilidade do solo e na produção 
agrícola, ultrapassados, gerando-se uma 
perspectiva de análise sistêmica a partir do 
conceito de saúde do solo, expresso pela 
“capacidade contínua do solo de funcionar 
como um ecossistema vivo que sustenta 
plantas, animais e seres humanos e dá su-
porte aos serviços ambientais, incluindo a 
produção agrícola” (LAL, 2021).

A preocupação com a adoção de sis-
temas conservacionistas e com a saúde do 
solo é histórica. Os primeiros estudiosos 
gregos, como Platão (428/427-348/347 
a.C.) e Aristóteles (384-322 a.C.) e auto-
res romanos como Lucrécio (99 a.C.- 55 
a.C.), Lívio (64 ou 59 a.C.-17 d.C.) e Plí-

nio, o Velho (23 a.C.-79 d.C.), adverti-
ram seus compatriotas sobre os efeitos 
prejudiciais das práticas agrícolas ina-
propriadas e a exploração excessiva e 
inadequada do solo. Lucrécio, já em 60 
a.C., escreveu sobre o esgotamento do 
solo romano, observando como a pro-
dutividade agrícola estava em declínio e 
que os agricultores precisariam cultivar 
muito mais do que seus ancestrais para 
se sustentarem (GOMIERO, 2016). Em 
dias atuais, cerca de 33% dos solos glo-
bais estão em algum estágio de degra-
dação, com significativa redução de sua 
capacidade produtiva, ocorrida por meio 
de processos como erosão eólica e hí-
drica, salinização, acidificação, conta-
minação, compactação, declínio dos es-
toques de carbono e esgotamento dos 
nutrientes. O custo dessa degradação 
para o mundo está em US$ 400 bilhões/
ano com redução da produção global de 
alimentos de 12 % e aumento de preços 
em até 30%, para os próximos 25 anos 
(KOPITTKE et al., 2019).

Os solos degradados e por conse-
quência, pobres em nutrientes, contri-
buem de forma significativa para produ-
ção de alimentos insuficiente e distante 
dos recomendados padrões nutricio-
nais. Em comunidades ou populações 
que apresentam quadros de desnutri-
ção, é comum se observar escassez de 
alimentos e consumo de culturas com 
baixas concentrações de oligoelemen-
tos (como ferro, magnésio e zinco). 
Em decorrência do nexo estabelecido 
entre o microbioma do solo, a qualida-
de dos alimentos e a saúde humana, a 
recuperação dos solos degradados por 
meio do manejo sustentável do solo 
passou a ser considerada estratégia 
indispensável para a consolidação de 
sistemas agroalimentares conservacio-
nistas, contribuindo de forma valiosa e 
especial, para os Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável (ODS) 2 “Fome 
Zero e 3 “Saúde e bem-estar” (LAL et 
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ços ambientais, como ciclagem de nu-
trientes, infiltração e retenção de água 
e armazenamento de carbono, e para o 
aumento da resistência e resiliência da 
população humana às crises globais. 

É um axioma, portanto, que a se-
gurança alimentar não será alcançada 
sem solos saudáveis, ainda mais, con-
siderando-se que 98% das calorias di-
árias consumidas pelos seres humanos 
(2849 kcal per capita) são provenientes 
do solo (KOPITTKE et al., 2019). Por 
isso, adotar o manejo sustentável do 
solo é vital para atendimento às neces-
sidades impostas pelo rápido cresci-
mento da população global. Em geral, a 
saúde do solo é intrinsecamente ligada 

à dinâmica do carbono (C) e da matéria 
orgânica (MO) do solo, que, por sua vez, 
influencia diretamente as propriedades fí-
sicas, químicas e biológicas do solo. A MO 
do solo estabiliza os agregados, ajuda a 
prevenir a erosão, aumenta a capacida-
de de retenção de água e é uma fonte de 
nutrientes de liberação lenta. A diminuição 
do teor de MO está conectada diretamente 
ao declínio da saúde do solo e fortemente 
dependente dos sistemas de manejo. Se-
questrar C, dessa forma, é estratégico para 
uma agricultura conservacionista pautada 
por solos saudáveis e em sintonia com a 
segurança e a qualidade dos alimentos e 
a saúde humana (Figura 1).

O manejo agrícola pode aumentar o 
C do solo e influenciar a saúde do solo e 

Figura 1. Abordagem sistêmica do sequestro de carbono e sua conexão com os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Adaptado de Rumpel et al. (2022).
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seus efeitos sobre a ciclagem de nutrien-
tes, atividade microbiana e armazenamen-
to de água no solo. Práticas como o cultivo 
reduzido, rotações de culturas diversifica-
das, envolvendo leguminosas e não legu-
minosas, culturas de cobertura, retorno de 
resíduos culturais ao solo após a colheita 
de grãos, aplicação de composto orgâ-
nico e o manejo integrado de nutrientes, 
ajudam a aumentar o armazenamento de 
MO e melhorar a saúde do solo. Por outro 
lado, sucessivas operações de preparo do 
solo, causando forte distúrbio, promovem 
quebra de agregados do solo, mineralizam 
excessivamente a MO e impactam negati-
vamente a saúde do solo. 

 Assim, a adoção de sistemas de 
manejo diversos, integrados e sob preparo 
do solo reduzido, tem se tornado importan-
te alternativa tecnológica para conserva-
ção do solo e do ambiente com aumento 
dos estoques de C e evolução da saúde do 
solo. Diferentes culturas sob variados ar-
ranjos temporais e espaciais possibilitam a 
melhoria da eficiência do uso de nutrientes 
e produzem variações na composição dos 
resíduos culturais e na quantidade e qua-
lidade de exsudatos radiculares, gerando 
maior diversidade biológica e influenciando 
de forma positiva a saúde do solo. 

O sistema integrado lavoura-pecu-
ária-floresta (ILPF) ou agrossilvipastoril, 
estabelecido sob essas premissas con-
servacionistas e apropriado aos biomas 
cerrado e caatinga, tem apresentado au-
mento da produtividade da cultura prin-
cipal, como a soja e o milho e melhoria 
dos indicadores de segurança alimentar 
e nutricional, em especial, maior consu-
mo e diversidade alimentar. De fato, a 
diversidade observada no sistema ILPF, 
pautada pela sucessão e rotação de cul-
turas e a presença de culturas de cober-
tura e florestais, fixadoras de nitrogênio, 
pode contribuir para o aumento do teor 
de proteína das culturas e melhoria das 

dietas dos animais (bovinos, em espe-
cial) beneficiando assim, além do solo, 
a saúde humana. A integração de gra-
míneas e leguminosas, com a presen-
ça do componente arbóreo, aumenta a 
produtividade e a resiliência do siste-
ma e melhora os meios de subsistên-
cia. Do ponto de vista dos pequenos 
produtores, o sistema ILPF tem efeito 
direto na disponibilidade de alimentos 
e nutrição por meio do aumento e es-
tabilidade do rendimento das culturas. 
Atualmente, o leite e a carne produzi-
dos a partir de animais fornecem 13% 
de calorias e 28% de proteína consu-
mida em todo o mundo. Além das ne-
cessidades alimentares, como carne e 
leite, o sistema ILPF produz 50% dos 
cereais (SEKARAN et al., 2021). 

Em adição à ILPF, há que se con-
siderar os sistemas de produção de 
base ecológica, considerados funda-
mentais para a proteção e melhoria das 
funções do solo e para o alcance de 
uma agricultura resiliente e sustentável. 
São centrados na produção diversifica-
da e manutenção dos serviços ambien-
tais com incrementos nos estoques de 
C e ganhos na saúde do solo. Sob essa 
perspectiva, os sistemas agroecológi-
cos, na medida em que contribuem para 
a restauração de processos ecológicos, 
dão suporte para uma equilibrada pro-
dução de alimentos, cultivados, proces-
sados e comercializados localmente, se 
conectando com a lógica da economia 
circular, com benefícios para os negó-
cios, a sociedade e o ambiente. 

Os conceitos adotados tanto no 
sistema ILPF quanto no sistema de base 
ecológica, calcados na (re)construção 
da MO, no aumento da produtividade 
do solo e na melhoria da segurança ali-
mentar e nutricional, estão estritamente 
relacionados com o Programa de Re-
carbonização dos Solos (RECSOIL) da 
FAO e a Iniciativa 4 por 1000, liderada 
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mentar o C orgânico do solo a uma taxa 
de 0,4% ao ano. Em ambos, além da 
adaptação e mitigação de mudanças cli-
máticas, por meio de implementação de 
práticas agrícolas sustentáveis, se bus-
ca, com o produtor atuando com agen-
te-chave, reduzir a pobreza e promover 
o desenvolvimento sustentável. 

Considerar a existência do nexo 
solo-alimento-saúde humana é, portan-
to, imprescindível para consolidação 
de uma agricultura conservacionista e 

descarbonizante intimamente associada 
à segurança alimentar e aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável. Recuperar 
ou restaurar solos degradados e manter a 
saúde dos solos, será parte central nesse 
processo, que deverá contemplar o reco-
nhecimento e a regulamentação dos ser-
viços fornecidos pelo solo, o aperfeiçoa-
mento de mecanismos de governança dos 
solos e o envolvimento das diferentes par-
tes interessadas, como agricultores, cien-
tistas e formuladores de políticas públicas.
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Um dos maiores desafios da 
agricultura moderna está no 
equilíbrio entre o incremento 
da produtividade e a redu-

ção do impacto ambiental. Nesse sentido, 
a saúde do solo merece atenção especial 
visto que ela é a junção da sustentabilidade 
e das praticas agrícolas. Portanto, não se 
deve pensar em agricultura sustentável, se 
as práticas agrícolas adotadas na proprie-
dade não favorecerem a saúde do solo.

O solo deve ser visto como um recur-
so não renovável composto por partículas 
minerais, matéria orgânica, água, ar e or-

ganismos vivo, sendo o suporte para toda 
a produção agrícola. O equilíbrio é o fator 
principal e responsável pelo sucesso tanto 
econômico como ambiental. Uma das for-
mas para obtenção desse balanceamento 
é trabalhar-se com sistemas integrados, 
ou seja, além de grãos, pode-se produ-
zir madeira e carne na mesma área. Isso, 
além de diversificar a produção, reduz o 
risco econômico. Nesse molde, na mesma 
área coexistem a produção de grãos, que 
exige rotação de culturas, formação de pa-
lhada e mínimo revolvimento de solo; pro-
dução de espécies florestais, que auxilia 
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rentabilidade econômica provinda da ma-
deira e produção de carne e leite. 

O melhoramento da saúde do solo 
em áreas com esses sistemas se dá pelo 
aumento da matéria orgânica e da ativida-
de biológica, que contribuem para a recu-
peração de solos degradados e diminuição 
de patógenos no solo. As áreas produtivas 
inseridas nesses sistemas, além de serem 
financeiramente mais viáveis, são ambien-
talmente mais corretas.

A fazenda Barbosa localiza-se no mu-
nicípio de Brejo - MA, na região leste mara-
nhense, nas coordenadas de 3°42'10.4"S 
e 42°57'09.8"W. O município, segundo 
Köppen, possui clima tropical quente e 
úmido (Aw), com temperatura média anual 
superior a 27 °C e precipitação pluvial mé-
dia anual de 1.835 mm, com períodos de 
chuva entre os meses de janeiro e junho e 
de seca de julho a dezembro; a umidade 
relativa anual do ar fica entre 73 e 79 % 
(SAMPAIO et al., 2011). A topografia varia 
de plana a suavemente ondulada (0 a 8%) 
(MARANHÃO, 2002). A vegetação é pre-
dominante do tipo Cerrado, com uma com-
posição florística diversificada e passando 
por formas como o campo cerrado, cerra-
do ralo, cerrado típico e cerrado denso. Os 
solos, segundo Silva et al. (2014), são do 
tipo Latossolo Amarelo distrocoeso.

A fazenda começou a trabalhar com 
sistemas integrados no ano de 2010. Ini-
cialmente, em uma área de 10 hectares 
(ha), foi plantado o consórcio de milho com 
capim braquiária e, após a colheita, colo-
cou-se o gado para pastejo da área, como 
prega o sistema de integração lavoura-pe-
cuária. O objetivo do produtor com esse 
sistema, era fornecer uma palhada em 
maior quantidade e qualidade (Figura 1), 
visto que as áreas eram deficientes nos 
índices de matéria orgânica (em torno de 
1,5%), além de obter outra fonte de renda 

nos meses sem chuva, com a produção e 
venda de carne. A braquiária escolhida foi 
a ruziziensis (Urochloa ruziziensis), devido 
ao fácil manejo desta comparado às outras 
gramíneas. Outro ponto a se destacar, era 
a dificuldade em achar outra cultura para 
rotação com soja, visto que devido à baixa 
altitude, a produção de milho solteiro não 
era rentável.

Nos anos subsequentes, gradual-
mente as quantidades de áreas com esse 
sistema foram aumentando na fazenda, 
devido às melhorias nos índices de maté-
ria orgânica do solo e também ao incre-
mento de produtividade nas áreas. No 
ano de 2015, a Urochloa brizantha cultivar 
Marandu (capim Marandu) começou a ser 
utilizada, porque observou-se que além 
de maior cobertura do solo, o sistema ra-
dicular dessa cultivar era mais agressivo, 
o que possibilitava uma melhoria no perfil 
do solo comparada à braquiária ruzizien-
sis (Figura 2). Cabe destacar que, em trin-
cheiras abertas na Fazenda Barbosa, o 
enraizamento dessa gramínea chegou a 
até 3 metros de profundidade.

Para que a pecuária se tornasse uma 
fonte de renda extra para a fazenda, hou-
ve a necessidade de um melhoramento 
genético do rebanho. A partir dessa me-
lhoria genética, algumas adaptações ti-
veram que ser implementadas nas áreas 
agrícolas. Assim, no ano de 2016, foi im-
plantada a primeira área de lavoura-pecu-
ária-floresta (ILPF). O objetivo da inclusão 
de árvores no sistema era, além de produ-
zir carne e grãos, produzir madeira e for-
necer conforto térmico para esses animais 
melhorados que eram mais sensíveis ao 
calor (Figura 3). Com o decorrer dos anos, 
diante da melhoria de peso e de taxas de 
natalidade, dentre outros fatores, as áreas 
com esses sistemas foram gradualmente 
aumentando na fazenda.

Atualmente, a fazenda tem uma área 
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Figura 1. Desenvolvimento da soja em área de integração lavoura-pecuária, cultivada em sucessão ao consór-
cio de milho com braquiária. Fazenda Barbosa, Brejo, Maranhão. Foto: O autor.

Figura 2. Performance da capim Marandu no consórcio com milho em sistema de integração lavoura-pecuária 
na Fazenda Barbosa. Brejo, Maranhão. Foto: O autor.
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Figura 3. Implantação de renques de eucalipto em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta na Fazenda 
Barbosa. Brejo, Maranhão. Foto: O autor.

Figura 4. Uso da braquiária em diferentes áreas na Fazenda Barbosa. Brejo, Maranhão. Foto: O autor.
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tes, 80 ha são dedicados especificamente 
à pecuária e 940 ha para a agricultura. Da 
área destinada à agricultura, em torno de 
18% é utilizado para o consórcio de milho 
com capim, que é rotacionado pela fazen-
da no decorrer dos anos (Figura 4). Além 
dessas mudanças, é utilizada braquiária 
pós-soja em aproximadamente 50% da 
área, sendo o restante preenchido com 
culturas como milheto e sorgo. As áreas 
com os sistemas de lavoura-pecuária-flo-
resta perfazem 23 ha.

Em relação aos resultados obtidos 
desde o ano de 2010, até o ano de 2022, 
destaca-se um aumento de produtivida-
de de 7,3 sacas de soja a mais nas áreas 
com sistemas integrados em relação aos 
demais talhões da fazenda em sistema 

convencional, além de teores de matéria 
orgânica variando entre 2,5 e 3,5% nas 
áreas de agricultura mais antigas. Em re-
lação à pecuária, nas áreas de integração 
destaca-se um ganho de peso de carcaça 
em torno de 45 kilogramas em relação às 
áreas de pastejo convencional e uma taxa 
de lotação no período seco variando entre 
2,5 e 2,8 cabeças por ha.

Os dados aqui descritos, demons-
tram que os sistemas de produção integra-
dos consistem de uma alternativa capaz de 
aumentar em larga escala a produtivida-
de de alimentos (grãos e carne) de forma 
economicamente viável e ambientalmente 
sustentável promovendo a conservação e 
melhoria da qualidade do solo, o bem-es-
tar e sanidade animal, a diversificação e a 
estabilidade produtiva.
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64. MILTON CESAR COSTA CAMPOS
65. OLDAIR DEL'ARCO VINHAS COSTA
66. PALOMA CUNHA SARAIVA
67. PÂMALLA GRAZIELY CARVALHO MORAIS
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73. RENATO LEMOS DOS SANTOS
74. RICHARD JOHN HECK
75. ROMULO VINICIUS CORDEIRO CONCEICAO DE SOUZA
76. RONNY SOBREIRA BARBOSA
77. SAMMY SIDNEY ROCHA MATIAS
78. SEBASTIANA  MAELY SARAIVA
79. SHARON GOMES RIBEIRO
80. SILVIO ROMERO DE MELO FERREIRA
81. SUELI RODRIGUES
82. VALDEVAN ROSENDO DOS SANTOS
83. VALDOMIRO SEVERINO DE SOUZA JUNIOR 
84. WALANE MARIA PEREIRA DE MELLO IVO
85. YGOR JACQUES AGRA BEZERRA DA SILVA
86. YURI JACQUES AGRA BEZERRA DA SILVA

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



NRNE


