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Gostaríamos de convidar para folhe-
arem o primeiro número de 2018 do Bo-
letim Informativo do Núcleo Regional Nor-
deste da Sociedade Brasileira de Ciência 
do Solo (NRNE/SBCS). Entre as notícias 
presentes destacam-se os preparativos 
para a 5ª Reunião Nordestina de Ciên-
cia do Solo, em Fortaleza - CE, as come-
morações pelo Dia da Conservação do 
Solo, realizada em Sumé-PB, o Congres-
so Mundial de Solos no Rio de Janeiro e 
os preparativos para o início do “Prêmio 
Destaque Acadêmico em Ciência do Solo 
do NRNE/SBCS. 

Buscando socializar os trabalhos fei-
tos por instituições e pesquisadores da 
nossa região, na seção quem faz ciência 
do solo temos a satisfação e oportunidade 
de conhecer um pouco mais do Programa 
de Pós-Graduação em Manejo do Solo e 
Água da Universidade Federal Rural do 
Semi-Árido (Mestrado e Doutorado). Há 
ainda o histórico de experimentos de lon-
ga duração sobre erosão situado na Para-
íba e a trajetória acadêmica e profissional 
do Dr. Raimundo Nonato de Assis Júnior, 
cujo trabalho vem sendo dedicado à ciên-
cia do solo. 

Para subsidiar as discussões a res-
peito do ensino de solos no Nordeste, na 
seção artigos opinativos são retratados 
pontos de vista de profissionais da região 
sobre o estado da arte, histórico e pers-
pectivas sobre a Educação em Solos no 

Nordeste brasileiro. A Editora Temática é 
a Dra. Adriana Vital da Universidade Fe-
deral de Campina Grande (UFCG) cujo 
trabalho vem sendo reconhecido por to-
dos sobre a difusão do ensino de solos, 
principalmente na região do Cariri parai-
bano. 

Aproveitamos, também, para apre-
sentar e dar as boas-vindas ao novo 
Editor Adjunto do Boletim Informativo do 
NRNE/SBCS, o Dr. Luiz Francisco da Sil-
va Souza Filho, da Universidade Federal 
do Oeste da Bahia, o qual, em muito, con-
tribuirá na produção de Boletim. 

A todos (as) uma boa leitura!

Júlio César Azevedo Nóbrega 
(Diretor do NRNE/SBCS)

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

NRNE/SBCS)

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

NRNE/SBCS)

Caros  Sócios,
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AComissão Organizadora da 
5ª Reunião Nordestina de 
Ciência do  Solo (5ª RNCS) 
está trabalhando intensa-

mente para proporcionar a todos os 
participantes um excelente evento, a 
exemplo do corrido nas edições an-
teriores das RNCS. O evento está 
agendado para os dias 27 a 30 de 
maio de 2019, em Fortaleza, Ceará e 
terá como tema “Solo como fator de 
produção frente às mudanças climá-
ticas no Nordeste Brasileiro”.

Segundo a Dra. Maria Eugenia 
Ortiz Escobar, presidente da Co-
missão Organizadora da 5ª RNCS, 
espera-se um público de aproxima-
damente 600 pessoas, constituído, 
principalmente por alunos de gra-
duação e pós-graduação, professo-
res e pesquisadores ligados à ciên-
cia do solo, além de extensionistas, 
consultores, produtores rurais e ou-
tros profissionais ligados às ciências 
agrárias e ambientais. Neste sentido, 
o evento se destaca como uma exce-
lente oportunidade de integração dos 
diversos atores ligados à ciência do 

solo do Nordeste do Brasil, os quais 
poderão se atualizar a respeito do 
estado atual do conhecimento, divul-
gar resultados e promover debates 
dentro das diversas áreas da ciência 
do solo, além de despertar interesse 
por áreas e elencar necessidades de 
pesquisa.

Para atingir estes objetivo, a 5ª 
RNCS contará com duas conferên-
cias, 10 seminários nas diferentes 
áreas da ciência do solo com 21 pa-
lestras, e apresentação de trabalhos 
técnico-científicos nas modalidades 
de pôsteres e orais. Todas essas 
atividades ocorrerão na Fábrica de 
Negócios, um centro de exposições 
utilizado para conferências, conven-
ções e reuniões com capacidade de 
até 1.200 pessoas, localizada próxi-
mo à praia de Iracema, com ampla 
oferta de hotéis e pousadas, o que 
torna mais acessível aos participan-
tes.

Para maiores informações aces-
se: https://sites.google.com/a/ufc.
br/5rncs/home

5ª Reunião Nordestina 
de Ciência do Solo

Dia Nacional da 
Conservação do Solo 

O Dia Nacional da Con-
servação do Solo é co-
memorado em 15 de 
abril, uma iniciativa do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) (Decreto de lei 
nº 7.876, de 13 de novembro de 1989) 
com o intuito de desenvolver um pensa-
mento crítico na população sobre a im-
portância da correta utilização do solo, 
como um recurso natural para a produ-
ção de alimentos. A escolha da data é 
uma homenagem ao conservacionista 
norte-americano Hugh Hammond Ben-
nett (1881 – 1960), considerado o “pai 
da conservação do solo” nos Estados 
Unidos e um modelo para todas as ou-
tras nações. 

No Nordeste, várias instituições re-
alizaram atos em comemoração à data, 
através do palestras, dias de campo e 
outras atividades. Exemplo disso, foi o 
Projeto Solo na Escola da Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG), 
situado no município de Sumé, Cariri 
paraibano, que elaborou uma série de 
atividades para mostrar a importân-
cia da data. As ações aconteceram na 
segunda-feira (16) com uma exposição 
temática na Praça José Américo, centro 
da cidade, numa ação conjunta com o 
Laboratório de Solos e Laboratório de 
Fitossanidade do Semiárido, do Cen-
tro de Desenvolvimento Sustentável do 
Semiárido da Universidade Federal de 
Campina Grande.

Os integrantes do Projeto e acadê-
micos do curso de Tecnologia em Agro-

ecologia apresentaram maquetes so-
bre a formação do solo, painéis das 
práticas de conservação e distribuí-
ram composto orgânico, húmus, mu-
das de espécies nativas e exóticas 
e raquetes de palma forrageira com 
os visitantes do estande. Crianças 
das escolas municipais e particula-
res também visitaram o espaço e se 
divertiram, conversando com os per-
sonagens do Teatrinho do Solo, que 
animaram o evento. Além disso, foi 
realizada uma roda de conversa com 
agricultores e técnicos extensionistas 
da Emater e Procase, representantes 
da gestão pública, de movimentos so-
ciais, das Secretarias de Educação, 
Agricultura e Ação Social, e profes-
sores e estudantes do ensino básico, 
sobre a importância do conhecimento 
sobre o solo e da disseminação de 
práticas conservacionistas.

Para finalizar as atividades co-
memorativas, a coordenadora do 
Projeto Solo na Escola/UFCG, pro-
fessora Adriana Meira Vital, partici-
pou da sessão ordinária na Câmara 
de Vereadores de Sumé, onde falou 
da importância da Instituição, en-
quanto canal de discussão e inclusão 
de políticas públicas para debater 
o zoneamento do solo e disseminar 
orientações sustentáveis sobre o 
solo e convidou os vereadores a visi-
tar o Espaço de Educação em Solos 
do Campus Universitário da UFCG 
em Sumé, Paraíba.

Foto: Maria Eugenia Ortiz Escobar

https://sites.google.com/a/ufc.br/5rncs/home
https://sites.google.com/a/ufc.br/5rncs/home
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Mundial de Ciência 
do Solo

Figura 1. Pão de Açúcar, Rio de Ja-
neiro. Figura 2. Windsor Convention & 
Expo Center, Rio de Janeiro. Figura 3. 
Logo do 21st WCSS. Crédito das fotos: 
Site do 21st WCSS

O 21º Congresso Mun-
dial de Ciência do 
Solo (21st WCSS), a 
ser realizado entre os 

dias 12 e 17 de agosto de 2018 no 
Windsor Convention & Expo Center 
na cidade do Rio de Janeiro, será 
um evento histórico para todos nós 
pesquisadores, professores, profis-
sionais, estudantes de Pós-gradu-
ação e de graduação, pois além do 
conhecimento técnico-científico que 
proporcionará aos participantes, dei-
xará um enorme legado em termos 
de contribuição para organização de 
outros eventos dessa magnitude no 
Brasil.

Destaca-se durante o evento, 
a vasta programação dividida entre 
conferências, simpósios, sessão de 
pôsteres, apresentações orais e vá-
rias outras atividades paralelas e so-
ciais em torno do tema do congresso 
que busca ressaltar a importância do 
solo para além da produção de ali-
mentos e energia. Neste sentido, ao 
reunir um grande número de cientis-
tas e empresas públicas e privadas, 

o 21st WCSS, nas palavras do Dr. 
Flávio Camargo, será uma excelente 
experiência de aprendizagem, uma 
oportunidade para o intercâmbio de 
conhecimento em direção aos avan-
ços tecnológicos, bem como uma 
oportunidade de negócios para as 
empresas que lidam com áreas rela-
cionadas à Ciência do Solo.

Neste sentido, o Núcleo Regio-
nal Nordeste da Sociedade Brasilei-
ra de Ciência do Solo (NRNE/SBCS) 
convida a todos que trabalham com 
a Ciência do Solo no Nordeste a par-
ticiparem do evento e, desde já, pa-
rabeniza a Comissão Organizadora, 
a Sociedade Brasileira de Ciência do 
Solo, a Sociedade Latino-Americana 
de Ciência do Solo e a União Inter-
nacional de Ciência do Solo pela re-
alização do 21st WCSS.
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Como é de conhecimen-
to de todos foi aprovado 
durante as assembleias 
do Núcleo Regional Nor-

deste da Sociedade Brasileira de Ciên-
cia do Solo (NRNE/SBCS), realizadas 
em Aracaju e Belém, a criação do Prê-
mio Nordeste "Destaque Acadêmico 
em Ciência do Solo". Já em Teresina, 
durante a IV Reunião Nordestina de Ci-
ência do Solo a definição de que em 
2018 seria feita a primeira edição da 
Premiação. 

Neste sentido, o NRNE transcre-
ve a seguir, o regulamento aprovado 
nas assembleias, que norteará o pro-
cesso de escolha dos trabalhos de 

Prêmio Nordeste 
"Destaque Acadêmico 
em Ciência do Solo" – 

Premiação das 
dissertações e teses  

defendidas em 2017 e 
2018

dissertações e teses de Programas de 
Pós-graduação em Ciência do Solo se-
diados nos estados de Alagoas, Bahia, 
Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Norte e Sergipe.

Para atender ao que foi definido 
em assembleia, a primeira edição do 
Prêmio Nordeste "Destaque Acadê-
mico em Ciência do Solo" será relati-
va aos trabalhos realizados no ano de 
2017 e a segunda edição ao ano de 
2018. A cerimônia de premiação com a 
entrega do diploma e placa alusivos ao 
prêmio ocorrerá durante a 5ª Reunião 
Nordestina de Ciência do Solo, em 
maio de 2019, na cidade de Fortaleza, 
Ceará.”

Regulamento do Prêmio Nor-
deste “Destaque Acadêmico em Ci-
ência do Solo” Modalidades: Disser-
tação e Tese

I - Das Disposições Gerais 
Art. 1. Pelo presente é regula-

mentado o Prêmio Nordeste “Destaque 
Acadêmico em Ciência do Solo “, a ser 
concedido em cada edição da Reunião 
Nordestina de Ciência do Solo (RNCS) 
e, ou em cerimônia especial pelo Nú-
cleo Regional Nordeste da Sociedade 
Brasileira de Ciência do Solo (NRNE/
SBCS), para as modalidades Disserta-
ção e, ou tese.

Art. 2. O Prêmio será outorgado 
para a melhor dissertação de mestrado 
e tese de doutorado a ser selecionada 
em cada uma das divisões de conheci-
mento que compõem a estrutura orga-
nizacional do NRNE/SBCS.

Parágrafo único. Consideram-se 
divisões de conhecimento aquelas de-
finidas no regimento do NRNE/SBCS, 
a saber: 

Divisão I - Solo no Espaço e no 
Tempo: que inclui as comissões de 
Gênese e Morfologia do Solo; Levan-
tamento e Classificação do Solo e Pe-
dometria.  

Divisão II - Processos e Proprie-
dades do Solo: que inclui as comissões 
de Biologia do Solo; Física do Solo; Mi-
neralogia do Solo e Química do Solo. 

Divisão III - Uso e Manejo do Solo: 
que inclui as comissões de Fertilidade 
do Solo e Nutrição de Plantas; Correti-
vos e Fertilizantes; Manejo e Conserva-
ção do Solo e da Água; Planejamento 
do Uso da Terra e; Poluição, Remedia-
ção do Solo e Recuperação de Áreas 
Degradadas.

Divisão IV – Solo, Ambiente e So-
ciedade: que inclui as comissões de 
Educação em Solos e Percepção Pú-
blica do Solo; Solos e Segurança Ali-
mentar; História, Epistemologia e So-
ciologia da Ciência do Solo.

Art. 3. As dissertações e teses 
para concorrerem ao Prêmio Nordeste 
“Destaque Acadêmico em Ciência do 
Solo devem, necessária e obrigatoria-
mente, atender aos seguintes critérios 
de elegibilidade: 

I – Ter sido defendida em cursos 
de pós-graduação adimplentes e reco-
nhecidos pela CAPES e que estejam 
sediados nos estados do Nordeste sob 
jurisdição do NRNE/SBCS; 

II – Estar disponível na Plataforma 
Sucupira da CAPES; 

II - Ter sido defendida em ano re-
lativo a cobertura da premiação. 

Art. 4. Os critérios de premiação 
deverão considerar: a originalidade do 
trabalho; sua relevância para o desen-
volvimento científico, tecnológico e, ou 
de inovação para região Nordeste. 

Parágrafo único. Caso nenhuma 
dissertação e, ou tese cumpra os crité-
rios de premiação, pode-se decidir pela 
não atribuição do prêmio. 

II - Da Premiação 
Art. 5. O Prêmio será constituído 

por: a) Diploma alusivo ao prêmio e b) 
Placa “Destaque Acadêmico em Ciên-
cia do Solo“, a ser entregue a cada au-
tor do trabalho vencedor (Dissertação 
e, ou Tese) em cada uma das divisões 
do NRNE/SBCS.

I - A entrega da premiação ocorre-
rá em cerimônia de premiação durante 
as edições das RNCS e, ou em cerimô-
nia especial definida pelo NRNE; 
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II – O certificado de premiação 
será outorgado ao orientador, co-
-orientador(es) e autor do trabalho de 
dissertação e, ou tese; 

III – Placa alusiva a premiação será 
entregue somente ao autor do trabalho 
de dissertação e, ou tese. 

III - Da Pré-Seleção das Disserta-
ções e Teses 

Art. 6. A pré-seleção das disserta-
ções e teses a serem indicadas ao prê-
mio ocorrerá nos Programas de Pós-
-Graduação das Instituições sediados 
nos estados do Nordeste sob jurisdição 
do NRNE.

Art. 7. O programa de mestrado e 
doutorado deverá instituir uma comis-
são de avaliação, que terá as seguintes 

atribuições: 
I - Fazer ampla divulgação do pro-

cesso seletivo entre docentes e discen-
tes do Programa; 

II - Verificar a adequação das dis-
sertações e teses para representar o 
programa na premiação; 

III - Selecionar para indicação ape-
nas uma dissertação e, ou tese que irá 
concorrer em cada uma das divisões de 
conhecimento do NRNE. 

IV - Das Inscrições 
Art. 8. Após a indicação das disser-

tações e teses selecionadas pela comis-
são e, ou colegiados do PPG, o Coorde-
nador do Programa de Pós-Graduação 
será responsável pela inscrição das dis-
sertações e teses, exclusivamente, via 

email: contato@sbcs-nrne.org.br e dire-
toria.nrne@gmail.com. 

Art. 9. Os documentos necessários 
para a inscrição são: 

I - Ata da reunião da comissão de 
avaliação e, ou do colegiado assinada 
pela maioria dos membros; 

II - Indicação da dissertação e, ou 
tese selecionada por cada divisão de 
conhecimento do NRNE/SBCS; 

III – Exemplar em PDF da disserta-
ção e, ou tese selecionada; 

IV – Declaração assinada pelo au-
tor e orientador, concordando com a ins-
crição de sua dissertação e, ou tese no 
prêmio; 

V - Exemplares de resumos, arti-
gos e/ou livros aceitos para publicação, 
ou ainda outros produtos relevantes de-
correntes da dissertação e, ou tese que 
poderão ser considerados pela comis-
são de julgamento do prêmio. 

§1º Não serão aceitas inscrições 
feitas pelo correio. Excepcionalmente, 
documentos que não puderem ser ane-
xados via email devido ao tamanho do 
arquivo deverão ser enviados para o 
endereço: Universidade Federal do Re-
côncavo da Bahia, Centro de Ciências 
Agrárias, Ambientais e Biológicas. Nú-
cleo Regional Nordeste, Prédio de So-
los. Campus Universitário de Cruz das 
Almas / BA. CEP 44.380-000.

§2º A falta de qualquer um dos do-
cumentos listados no ato da inscrição 
implica a desclassificação da disserta-
ção e, ou tese. 

V - Das Comissões de Avaliação 
da Premiação 

Art. 10. Para cada uma das divi-
sões de conhecimento do NRNE/SBCS 

será formada uma comissão de premia-
ção, com no mínimo três membros, a 
ser constituída por membros da direto-
ria, do corpo editorial do Boletim Infor-
mativo e coordenadores das comissões 
especializadas por divisão das áreas de 
conhecimento do NRNE/SBCS.

I - A comissão de premiação de 
cada divisão será convidada pela Dire-
toria do NRNE para cada edição de pre-
miação. 

II - É vedada a participação de 
orientadores ou co-orientadores de dis-
sertações e teses concorrentes na co-
missão de premiação. 

Art.11. A comissão de premiação 
poderá decidir pela atribuição ou não 
atribuição ao prêmio em determinada 
divisão, caso nenhuma dissertação ou 
tese atinja um patamar de qualidade 
que justifique a concessão do prêmio na 
respectiva divisão. 

VI - Disposições Finais 
Art. 12. Não cabe recurso das de-

cisões tomadas pelas comissões de 
julgamento em nenhuma das fases da 
premiação. 

Art. 13. O não cumprimento de 
qualquer instrução deste regimento im-
plica em desclassificação da disserta-
ção e, ou tese. 

Art. 14. Os casos omissos deverão 
ser encaminhados à Diretoria do NRNE/
SBCS, gestora da premiação, e serão 
analisadas pelos membros da Diretoria 
Executiva. 

Cruz das Almas, 
14 de outubro de 2017

Diretoria do NRNE/SBCS

Foto: Fabiano O. P. Oliveira
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Durante a IV Reunião 
Nordestina de Ciência 
do Solo, os participan-
tes do evento tiveram 

a oportunidade de conhecerem e 
adquirirem diversos produtos liga-
dos a ciência do solo (suvenires), 
como blocos de anotações, cami-
setas, chaveiros e canecas, dentre 
outros produtos, cujo objetivo, den-
tre outros, foi para fortalecer a mar-
ca e levantar recursos para custear 
as atividades de funcionamento do 
NRNE/SBCS.

Em 2018 vários eventos rela-
cionados a ciência do solo foram 
realizados e, ou estão para serem 
realizados em instituições do Nor-

Eventos locais 
poderão contar com 

a exposição/
comercialização de 

produtos do NRNE/
SBCS

deste sob jurisdição do NRNE/
SBCS. Neste sentido, muitos des-
ses eventos, poderão ser uma exce-
lente oportunidade para demonstra-
ção e, possível venda de produtos 
com a marca do NRNE/SBCS, pois 
além de contribuir para captação 
de recursos financeiros, fortalece a 
marca da ciência do solo juntos aos 
participantes do evento. Caso haja 
interesse, a Comissão Organizado-
ra do evento a ser realizado, poderá 
solicitar a diretoria do NRNE exem-
plares de suvenires a serem ex-
postos/comercializados, desde que 
exista a disponibilidade do produto 
em estoque.

Foto: NRNE/SBCS – IV RNCS
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O Professor Raimundo 
Nonato de Assis Júnior

Jaedson Cláudio Anunciato Mota
_________________________________________

Universidade Federal do Ceará
E-mail: jaedson.mota@ufc.br

Foto: Fotografia do Profes-
sor Assis Júnior. Foto: Jae-
dson Mota

Raimundo Nonato de Assis Jú-
nior, filho de Raimundo Nonato 
de Assis e Adélia Maria de As-
sis, nasceu em 19/04/1955, em 

Mossoró-RN. O terceiro mais velho dos sete 
filhos do casal, foi educado já na tenra ida-
de pela professora Luiza Benedita – a quem 
sempre se reporta com a saudosa lembran-
ça do rigor e cuidado com que ela tratava a 
formação de seus alunos. Ainda jovem ha-
bituado que era à leitura de bons escritos, 
o que contribuiu para a expertise que tem 
como usuário da língua portuguesa, não lhe 
foi difícil perceber a afeição pelo Jornalismo 
como carreira a ser seguida profissionalmen-
te. Entretanto, por circunstâncias, formou-se 
Engenheiro Agrônomo pela Escola Superior 
de Agricultura de Mossoró em 1979.

Em 1981 ingressou no curso de Pós-
-Graduação em Agronomia – Solos e Nutri-
ção de Plantas da Universidade Federal do 
Ceará, concluindo-o em 1984, ano em que 
foi contratado pela Fundação Cearense de 
Pesquisa e Cultura (em Fortaleza - CE) para 
atuar como Engenheiro Agrônomo no PDCT/
NE (Programa de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico para o Nordeste), quando 
trabalhou com o Prof. Mardônio Aguiar Co-
elho – Titular da Cátedra de Física do Solo 
– de quem se tornou amigo e parceiro em 
atividades de pesquisa. Com o falecimento 
do Prof. Mardônio, prestou concurso no De-
partamento de Ciências do Solo da Univer-
sidade Federal do Ceará para o setor de es-
tudos em Física do Solo, no qual atua desde 
1985. Entre 1992-1995, realizou o seu dou-
toramento na Universidade de São Paulo, 
pela Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz”, em Piracicaba - SP.

Ao longo de sua carreira na Universi-
dade Federal do Ceará exerceu atividades 
administrativas como chefe do Departamen-
to de Ciências do Solo (1997-2001), coorde-
nador do curso de graduação em Agronomia 
(2003-2007), vice coordenador (2006-2011) 
e coordenador do Programa de Pós-gradu-
ação em Agronomia: Solos e Nutrição de 
Plantas (2011-2015). Concernente ao Ensi-
no leciona as disciplinas Física do Solo (gra-
duação), Física do Solo (pós-graduação) 
e Metodologia Científica (pós-graduação). 
Orientou quatro trabalhos de conclusão de 

curso de graduação (um em andamento), 
21 dissertações de mestrado (um em an-
damento), uma tese de doutorado (quatro 
em andamento), além de estágios em ou-
tras modalidades acadêmicas. Supervisio-
nou a execução de um projeto de pesqui-
sa conduzido por recém-doutor. Quanto à 
pesquisa, coordenou projetos financiados 
pela CAPES (Procad, Casadinho), FUN-
CAP e Banco do Nordeste do Brasil. É au-
tor de 29 artigos publicados em periódicos 
científicos, um livro (Física do Solo: con-
ceitos e aplicações), quatro capítulos de 
livro e de vários resumos publicados em 
eventos científicos. Participou da organi-
zação de dois livros técnicos. Em 1998 
presidiu a XII Reunião Brasileira de Mane-
jo e Conservação do Solo e da Água; em 
2009 participou da comissão organizado-
ra do XXXII Congresso Brasileiro de Ciên-
cia do Solo, ambos os eventos realizados 
em Fortaleza - CE.

Professor Titular da Universidade 
Federal do Ceará desde 2015, o homena-
geado faz de sua carreira docente um sa-
cerdócio, não uma mera profissão, legado 
considerado pelos que privam de seu con-
vívio, e uma referência à nova geração de 
docentes/pesquisadores da Ciência do 
Solo. Amante do saber, daí o seu vasto 
conhecimento não apenas como Físico do 
Solo, o Prof. Assis é também aludido pela 
habilidade com que trata um tema que lhe 
é particularmente prazeroso – a filosofia 
da ciência–, o que faz a disciplina Meto-
dologia Científica uma das mais solicita-
das no Programa de Pós-graduação em 
Ciência do Solo da Universidade Federal 
do Ceará.

Parafraseando o escritor Olavo de 
Carvalho, em sua obra “O futuro do pen-
samento brasileiro: Estudos sobre o nos-
so lugar no mundo” (2016), o Prof. Assis 
certamente é dos homens que ao fazerem 
parte de uma época e civilização não se 
resumem apenas a uma lembrança histó-
rica; é dos que deixam às gerações su-
cessoras um exemplo inspirador e sem-
pre renovável.
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Manejo de solo e 
água no semiárido 

brasileiro

A criação do Programa de Pós-
-Graduação em Manejo de 
Solo e Água (PPGMSA) da 
Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido (UFERSA), com os cursos 
de mestrado e de doutorado, foi aprova-
da pela Resolução CONSUNI/UFERSA nº 
005/2011, de 21 de julho de 2011. Na Fun-
dação Coordenação de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) do Ministério da Edu-
cação, a criação do PPGMSA foi aprovada 
na 130ª Reunião do CTC/ES, realizada no 
período de 24 a 27 de outubro de 2011. Os 
primeiros alunos ingressaram no PPGMSA 
em fevereiro de 2012.

No período de 6 a 8 de março de 
2012, a criação do PPGMSA foi homologa-
da pela Câmara de Ensino Superior (CES) 
do Conselho Nacional de Educação (CNE), 
conforme parecer CNE/CES nº 133/2012. 
Finalmente, o PPGMA foi reconhecido pelo 
Ministério da Educação no dia 08 de no-
vembro de 2012, por meio da portaria nº 
1.331 assinada pelo ministro da educação 

e publicada no diário oficial da união em 
09 de novembro de 2012.

O PPGMSA surgiu da junção de dois 
cursos de mestrado que existia na UFER-
SA no ano de 2011. O mestrado em Irri-
gação e Drenagem e o mestrado em Ci-
ência do Solo. Ao ser criado, o PPGMSA 
recebeu o conceito 4 da CAPES, o qual 
permanece atualmente.

Na época de criação do PPGMSA, o 
professor Josivan Barbosa Menezes Fei-
toza era o reitor da UFERSA, o professor 
Fábio Henrique Tavares de Oliveira era o 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
da UFERSA, e o professor Rafael Olivei-
ra Batista foi o primeiro coordenador do 
PPGMSA.

A região semiárida brasileira, por suas 
peculiaridades edafoclimáticas, demanda 
muitas pesquisas a respeito de problemas 
que também são bem peculiares ao ma-
nejo do solo e da água no bioma caatin-
ga. Daí a grande importância do PPGMSA 
para o desenvolvimento regional.

Fábio Henrique Tavares de Oliveira
Rafael Oliveira Batista

_____________________________________________
Universidade Federal Rural do Semi-Árido. 

E-mail: fabio@ufersa.edu.br; rafaelbatista@ufersa.edu.br.

O PPGMSA tem por objetivos a realiza-
ção de pesquisas e a formação de recursos 
humanos qualificados (mestres e doutores) 
para atuarem principalmente no ensino e na 
pesquisa em Manejo de Solo e Água no Se-
miárido, que é a sua área de concentração. 
Por sua vez, essa área de concentração 
abriga três linhas de pesquisa: 1) Manejo 
de Solo e Água na Agricultura, 2) Fertilidade 
do Solo e Adubação, e 3) Impactos Ambien-
tais pelo Uso do Solo e da Água.

Na linha de pesquisa Manejo de Solo e 
Água na Agricultura, são realizadas pesqui-
sas para: a) avaliar as características físi-
cas, químicas e biológicas dos solos e suas 
relações com os sistemas de cultivo e com 
a irrigação por diferentes métodos; b) esti-
mar as necessidades hídricas das culturas 
e os efeitos dos estresses hídrico e salinos 
nas plantas; c) caracterizar a qualidade da 

água utilizada para irrigação das cultu-
ras; d) estudar as causas da salinização 
dos solos e os métodos de recuperação 
de solos afetados por sais; e) propor as 
melhores técnicas de manejo de solo-
-água-planta para produção sustentável 
na agricultura irrigada.

As pesquisas na linha de Fertilidade 
do Solo e Adubação estudam: a) a dinâ-
mica e disponibilidade de nutrientes no 
sistema solo-planta; b) as necessidades 
nutricionais e a definição das doses reco-
mendadas de nutrientes para as culturas; 
c) a eficiência de utilização de nutrientes 
e a avaliação do estado nutricional das 
plantas e; d) o manejo da fertirrigação 
das culturas no campo e em ambiente 
protegido.

A linha de pesquisa Impactos Am-
bientais pelo Uso do Solo e da Água se 

Figura 1. Prédio dos Laboratórios Multiusuários de Análises de Solo, Água e Planta do semiárido (LASAPSA) localizado 
no campus central leste da UFERSA, em Mossoró-RN. Foto: Fábio Henrique Tavares de Oliveira.
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encarrega de realizar estudos a respeito: a) da caracterização 
de resíduos sólidos e líquidos com potencial de serem utiliza-
dos na agricultura; b) dos impactos no solo, na água, nas cul-
turas e nos sistemas de irrigação causados pela utilização de 
resíduos sólidos e líquidos na agricultura e; c) do zoneamento 
agroambiental para definir as melhores aptidões de uso do 
solo e da água dentro das bacias hidrográficas.

Para dar suporte às três linhas de pesquisa do PPGMSA, 
são oferecidas aos alunos 24 disciplinas, sendo 21 disciplinas 
optativas e 3 disciplinas obrigatórias (água no sistema solo-
-planta-atmosfera; gênese, morfologia e classificação de so-
los e utilização de resíduos sólidos e líquidos na agricultura).

Quanto à infraestrutura de ensino e pesquisa do PPGM-
SA, destacam-se dois prédios: o Laboratório de Análises de 
Solo, Água e Planta (LASAP) e o Laboratório Multiusuários 
de Análises de Solo, Água e Planta do semiárido (LASAPSA). 
O primeiro abriga as salas dos docentes, discentes e técni-
co-administrativos do PPGMSA, sala de aula, sala dos pós-
-graduandos, o laboratório de pesquisa em ambientes hiper-
salinos e os laboratórios de rotina de análises de solo, água e 
planta que prestam serviços para os agricultores da região. O 
LASAPSA é um prédio de laboratórios de pesquisa que tem 
dois pavimentos, e que foi financiado pela FINEP. Esse prédio 
abriga oito laboratórios de pesquisa do PPGMSA: Laboratório 
de Matéria Orgânica do Solo, Laboratório de Relação Água-
-Planta, Laboratório de Física e Manejo do Solo, Laboratório 
de Análise de Tecido Vegetal, Laboratório de Química e Mine-
ralogia do Solo, Laboratório de Salinidade do Solo e da Água, 
Laboratório de Qualidade Ambiental e Laboratório de Fertili-
dade do Solo (Figura 1).

O PPGMSA atualmente conta com 14 docentes perma-
nentes e 05 docentes colaboradores, todos lotados nos cen-
tros de Ciências Agrárias e de Engenharias, localizados no 
campus central da UFERSA, em Mossoró-RN. Em relação ao 
número de alunos, atualmente estão matriculados 28 alunos 
de mestrado e 43 alunos de doutorado.

A primeira dissertação de mestrado foi defendida por Ana 
Cláudia Medeiros Souza no dia 15 de janeiro de 2014, disser-
tação essa orientada pelo Prof. Nildo da Silva Dias, e a pri-
meira tese de doutorado foi defendida por Francisco Ernesto 
Sobrinho no dia 27 de fevereiro de 2015, orientado pela Profa. 
Jeane Cruz Portela. Até o mês de maio de 2018, foram defen-
didas 64 dissertações de mestrado e 34 teses de doutorado. A 
maioria dos egressos do mestrado no PPGMSA ingressou em 
cursos de doutorado no Brasil, e a maioria dos egressos do 
doutorado do PPGMSA está inserida no mercado de trabalho, 
atuando principalmente em instituições de ensino e pesquisa 
do Nordeste brasileiro.

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

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

Normas para o artigo HOMENAGEM: 
Margens: 2,5 cm; letra Times 12, texto justifi-
cado; no máximo 02 lauda, espaço simples. 
Título: Nome do homenageado em Times 12 
(centralizado), espaço simples. Autor: 02 no 
máximo, no final do artigo. Abaixo do nome 
inserir instituição vinculada e e-mail. Texto: 
descrever a história acadêmica de determi-
nado pesquisador contendo, formação, insti-
tuição que atuou, linhas de pesquisa, orienta-
ções, publicações etc. Deve ser enviada uma 
foto do homenageado com alta resolução e 
qualidade para impressão.

Normas para os artigos QUEM FAZ CI-
ÊNCIA DO SOLO NO NORDESTE e RES-
GATANDO NOSSA HISTÓRIA: Margens: 
2,5 cm; letra Times 12, texto justificado; no 
máximo 03 laudas, espaço simples. Título: 
Times 12 (centralizado). Autores: 04 no máxi-
mo, abaixo dos nomes inserir instituição vin-
culada e e-mail. Texto: descrever a história 
de determinado projeto ou instituição apre-
sentando as atividades iniciais, o contexto 

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

Normas para os artigos da área temáti-
ca do boletim (ARTIGOS OPINATIVOS): Mar-
gens: 2,5 cm; letra Times 12, texto justificado, 
no máximo 03 laudas, espaço simples. Título: 
Times 12 (centralizado). Autores: 02 no máxi-
mo, abaixo dos nomes inserir instituição vincu-
lada e e-mail. Texto: opinar sobre determinado 
tema, informando o estado da arte atual e se 
possível finalizar o texto com uma considera-
ção. Lembrando que a opinião emitida neste 
trabalho é exclusiva do autor(es). Tabelas e 
gráficos devem ser consideradas dentro das 
03 laudas e os artigos não devem apresentar 
resumo ou abstract uma vez que são informati-
vos ou opinativos.

Cada artigo deve vir acompanhado por, 
no mínimo, DUAS fotos ilustrativas do tema, as 
quais não são consideradas no limite das 03 
laudas. As fotos são ilustrativas e não precisam 
necessariamente ser citadas no texto, mas de-
vem vir acompanhadas de legenda explicativa. 
As fotos têm que ter alta resolução e qualidade 
para impressão. As fotos chamam a atenção 
para o artigo e convidam para a leitura, por 
isso merecem um bom investimento para que 
a diagramação fique interessante e convidati-
va. Fotos citadas, quadros e tabelas devem ser 
enviadas, de preferência, em separado e com 
alta resolução para impressão.

Normas para publicação de 
artigos no Boletim Informativo 
do NRNE/SBCS
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Um marco na 
conservação do solo: 

resgate histórico das 
pesquisas sobre erosão 
e manejo em Alagoinha,  

Paraíba

O estudo de solos no es-
tado da Paraíba se 
confunde com as trans-
formações no setor 

agropecuário do estado, principalmen-
te com o crescimento da monocultura 
canavieira no Litoral e no Agreste. Jun-
to com esse crescimento agropecuário 

tende a ocorrer uma intensificação na 
degradação ambiental, inclusive pela 
erosão hídrica do solo, em função de 
manejos que não levam em considera-
ção as informações científicas dispo-
níveis sobre Conservação. Foi nesse 
contexto que o estudo de erosão dos 
solos do estado da Paraíba começou a 

Ivandro de França da Silva1

Antônio Clementino dos Santos2

Ângelo Giuseppe Chaves Alves3

_________________________________________
1Universidade Federal da Paraíba. 

2Universidade Federal do Tocantins.
3Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

E-mails: ivandrofranca@gmail.com
clementino@uft.edu.br; agcalves.ufrpe@gmail.com

manejo e conservação dos solos.

Parcelas para estudo da erosão na esta-
ção experimental de Alagoinha, Paraíba

Breve Histórico:
As parcelas para o estudo de erosão 

e manejo, que eram localizadas na Estação 
Experimental da Empresa Estadual de Pes-
quisa Agropecuária da Paraíba (EMEPA-
-PB) no município de Alagoinha (Figura 1), 
foram construídas em alvenaria no início da 
década de 1940, e, são as mais antigas do 
Brasil. Obtivemos essa informação por con-
tato direto com funcionários do Ministério 

Figura 1. Parcelas para estudo da erosão na Estação Experimental de Alagoinha, Paraíba. Foto: Ivandro de França da Silva.

despertar o interesse, na década de 1940, 
em meio aos problemas ocasionados pelo 
agronegócio canavieiro. As parcelas para 
estudo de erosão e manejo na estação 
experimental de Alagoinha, Paraíba foram 
construídas em alvenaria e são as mais 
antigas do Brasil. Fala-se que as primei-
ras parcelas de erosão foram construídas 
por João Quintiliano de Avelar Marques, 
porém essas parcelas não existem mais, 
pois foram delimitadas por paredes (pro-
teção) de “barro”. Nosso objetivo é fazer 
um resgate histórico desses estudos e 
destacar a importância para pesquisa e 
do desenvolvimento de técnicas para o 
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da Agricultura que trabalhavam nessa 
Estação Experimental (Antônio Lima e 
Dedé Cunha - José da Cunha) e com o 
pedreiro Manoel Bezerra que as cons-
truiu. Do ponto de vista técnico, a inicia-
tiva partiu do Engenheiro Agrônomo Dr. 
Paixão, que era proveniente do estado 
de Minas Gerais e que tinha estagiado 
na Rothamsted Experimental Station, 
na Inglaterra. 

Fala-se que as primeiras parcelas 
de erosão foram construídas por João 
Quintiliano de Avelar Marques, porém 
essas parcelas não existem mais, pois 
foram delimitadas por paredes (prote-
ção) de “barro”.

Os dados de perdas de solo e água 
iniciais foram levados para o Centro 
Nacional de Pesquisa do Algodão no 
final da década de 1970 pelo Pesqui-
sador José Ernesto. Infelizmente esses 
dados não estão ainda acessíveis.  

Em 1980, o primeiro autor deste 

artigo entrou em contato com a admi-
nistração da Estação Experimental 
de Alagoinha, que estava então sob 
a responsabilidade de pesquisadores 
da EMEPA-PB e do Centro Nacional 
de Pesquisa do Algodão (da Embrapa-
-CNPA), para a partir de então, o De-
partamento de Solos e Engenharia 
Rural do Centro de Ciências Agrárias 
da Universidade Federal da Paraíba 
(CCA/UFPB) passar a ser responsável 
pelos estudos realizados sobre erosão 
nas parcelas experimentais.

 O município de Alagoinha locali-
za-se na mesorregião do Agreste Pa-
raibano, entre as latitudes Sul 6°54'16" 
e 6°59'44" e longitudes 32°27'57" e 
33°36'00" Oeste, com uma altitude de 
140 m. O clima da região é do tipo As' 
de Koppen, tropical chuvoso com verão 
seco e com precipitação média anual 
em torno de 1.000 mm.

As parcelas para estudo da ero-

Figuras 2. Parcelas sem cobertura para estudo da erosão na Estação experimental de Alagoinha, Paraíba. 
Foto: Ivandro de França da Silva.  

são, em número de 15 (quinze), eram loca-
das em solo atualmente classificado como 
NITOSSOLO VERMELHO (SANTOS et al., 
2013), com 12 % de declividade, medindo 
as duas primeiras 40 m e 10 m, e as demais 
(que eram 13) com 20 m de comprimento, 
por 5 m de largura. As três primeiras par-
celas, medindo respectivamente 40, 10 e 
20 m de comprimento eram utilizadas para 
analisar o efeito do comprimento de rampa 
sobre as perdas por erosão e as demais 
apresentavam tratamentos diversificados 
com culturas (cobertura de solo) e com al-

gumas práticas para contenção de erosão.
As parcelas eram delimitadas por pa-

redes de alvenaria (Figura 2) e dotadas em 
sua parte inferior de uma calha coletora de 
enxurrada, também, em alvenaria, acopla-
da a dois tanques de armazenamento de 
enxurrada (água e terra-sedimento), com 
capacidade cada um de 1.000 L. Os tan-
ques confeccionados em alvenaria esta-
vam conectados por um divisor tipo Geib 
(1933) com nove janelas (abertura), para 
fração de 1/9. Os tanques de alvenaria 
eram dotados em sua parte inferior de duas 

Figura 3. Parcelas para estudo da erosão na Estação experimental de Alagoinha, Paraíba; parte inferior de 
uma calha coletora de enxurrada, também em alvenaria, acoplada a dois tanques de armazenamento de 
enxurrada (água e sedimento), com capacidade cada um de 1000 L. Foto: Ivandro de França da Silva.
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cano no fundo do tanque e outro na parede lateral, 
a 0,10 m de altura do fundo do tanque (Figura 3). 
Todos os tanques tinham conexão com uma rede de 
esgoto em alvenaria para saída do material (enxur-
rada) após as medições e amostragens necessárias 
nas avaliações.

Os estudos nas parcelas experimentais para 
avaliação da erosão foram utilizados pelo Departa-
mento de Solos e Engenharia Rural do CCA/UFPB 
no período compreendido entre 1980 e 2013 (Figura 
4).

De 1980 a 1985, foram testados efeitos de di-
ferentes coberturas vegetais como algodão (Gossy-
pium hirsutum L.), milho (Zea mays), feijão (Phaseo-
lus vulgaris), cana-de-açúcar (Saccharum officinarum 
L.), e capim pangola (Digitaria decumbens); e de al-
gumas práticas conservacionistas como plantio em 

Figura 4. Parcelas para estudo da 
erosão na Estação experimental de 
Alagoinha, Paraíba; tratamentos di-
versificados com culturas (cobertura 
de solo) e com algumas práticas de 
contenção de erosão. Foto: Ivandro 
de França da Silva.
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nível, faixas de retenção e sulcos em nível.
De 1986 a 1990 foram avaliados fei-

jão macaçar (Vigna unguiculata) em cova e 
em nível; feijão macaçar em fileiras contí-
nuas e em nível; feijão macaçar em fileiras 
contínuas e em nível com cobertura morta; 
feijão Phaseolus em cova e em nível; feijão 
Phaseolus em fileiras contínuas e em ní-
vel; mandioca (Manihote sculenta) em cova 
e em nível; mandioca em leirão em nível; 
mandioca em leirões morro-abaixo; milho 
em cova e em nível; milho em fileiras contí-
nuas e em nível e duas sequências de rota-
ção de culturas: uma com cana-de-açúcar, 
feijão, milho e algodão e outra com capim 
pangola, feijão, milho e algodão.

 A partir de 1993, foi testada a ação 
de algumas gramíneas (cana-de-açúcar, 
capim pangola e capim elefante – Pennise-
tum purpureum) e as leguminosas (guandu 
e siratro, respectivamente Cajanus cajan e 
Macroptilium atropurpureum), por três anos, 
como plantas melhoradoras das condições 
físicas e químicas do Nitossolo Vermelho e 
na produção de milho.

 Este é um breve relato da história de 
uma das áreas experimentais sobre con-
servação mais antigas do Brasil. Ao longo 
dessas décadas, diversos artigos (ALVES et 
al., 1999; NASCIMENTO & CHAVES, 1996; 
SANTOS et al., 2001), monografias e disser-
tações foram elaborados, de modo a contri-
buir para o avanço do conhecimento sobre 
as técnicas de manejo e a conservação do 
solo no contexto regional. Vale destacar, 
neste sentido, o empenho de pesquisado-
res e técnicos, inclusive o primeiro autor 
deste artigo, que ao longo de quase quaren-
ta anos coordenou as pesquisas nessa área 
experimental.

 Os obstáculos para manter a continui-
dade das pesquisas nesse local represen-
tam, em nossa visão, uma situação exem-

plar, indicadora de que não apenas estamos 
diante do desafio de conservar os solos. É 
igualmente prioritário conservar e promover 
o conhecimento científico sobre os solos, 
que algumas vezes encontra-se ameaçado 
por políticas governamentais equivocadas.
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Muito me alegrou o convite para participar como editora te-
mática do Boletim Informativo do Núcleo Regional Nordeste 
da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (NRNE-SBCS), 
importante iniciativa para aprofundar reflexões e discussões 

com os profissionais da área. Mais ainda pela solicitação que me foi feita 
de abrir essa edição do Boletim cuja ênfase é a socialização das atividades 
que vêm sendo desenvolvidas por todo o Nordeste na educação em solos.

É notório que o Nordeste brasileiro apresenta uma grande diversidade 
de ambientes, com suas potencialidades e especificidades, principalmente 
em relação à variação edafoclimática, o que confere a região particularida-
des bastante expressivas e que se refletem no modo de viver tanto quanto 
nos saberes e relações das pessoas com a natureza.

O solo como recurso natural finito, na escala de vida dos seres huma-
nos é essencial para a existência e sobrevivência de todos nós, por meio 
de suas múltiplas funções contribui para o desenvolvimento econômico e 
social das comunidades. Apesar disso, vem sofrendo grandes interferên-
cias promovidas pela ação antrópica, com a exploração insustentável e 
pela adoção de práticas de uso e manejo equivocadas, quando não agres-
sivas e perniciosas. 

Em que pese os serviços ecossistêmicos ofertados pelo solo, ainda 
há muito desconhecimento de sua importância, fato que agrava e potencia-
liza a degradação e perdas de solos, reduzindo a produção agrícola com 
a limitação na disponibilidade de água potável e importantes interferências 
nos ciclos biogeoquímicos. 

Apesar dos esforços que os cientistas do solo têm envidado para mi-
nimizar impactos e promover a sustentabilidade desse recurso, percebe-se 
ainda uma lacuna ou descompasso entre nosso árduo esforço intelectual, 
repleto de méritos, e as reais demandas das comunidades rurais. Parece 
que a comunidade de pesquisadores da ciência do solo tem sido um pouco 
conservadora, nem sempre fornecendo respostas à pergunta antigas de 
maneira que possa ser usada diretamente pelos agricultores (usuários do 
solo) ou pelos tomadores de decisão. Talvez a ciência do solo precise su-
perar problemas de comunicação com o público em geral, direcionando-se 
também e mais, àqueles que sujam as mãos com solo em maior frequên-
cia, sob uma ótica educativa e socializadora.

Em um momento em que o acesso a informação é tão abrangente, é 
importante refletir sobre o porquê de não popularizar as importantes tec-
nologias geradas na ciência do solo, utilizando-se de iniciativas educativas 
que integrem, não apenas a sociedade acadêmica, mas também agriculto-
res, estudantes e professores do ensino básico e a comunidade em geral. 
Este, contudo, parece ser ainda o principal desafio para os cientistas do 
solo.

A ausência prática do elo que viabilize a aplicação de conhecimen-
tos, tão rotineiramente difundidos no meio acadêmico, resulta na falta da 
aplicação sistêmica de técnicas, mais necessárias em áreas secas, de-
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vido às peculiaridades climáticas limitantes. 
Por isso a popularização da ciência do solo, 
desde cedo, em diferentes setores da socie-
dade, resultaria num crescente da formação 
da consciência pedológica, aumento da pro-
dução agrícola e preservação ambiental.

Nesse cenário, percebe-se que traba-
lhar para minimizar os danos sociais, am-
bientais, culturais e econômicos e promover 
a sensibilização das pessoas para o cuida-
do com o solo é, ao mesmo tempo, neces-
sidade e um grande desafio. E no mínimo, 
o compromisso mais urgente. Pequenas mu-
danças podem acarretar impactos positivos 
extraordinários.

É nesse contexto que entra a propos-
ta da educação em solos, porque a aborda-
gem holística do solo, como um sistema vivo, 
complexo, dinâmico e altamente ativo ener-
geticamente, que está em constante mudan-
ça, é a mais adequada para a compreensão 
da necessidade de usá-lo e manejá-lo de 
maneira sustentável.

Na verdade, a educação em solos é um 
apelo para reformular a educação da ciência 
do solo, buscando um renascimento desta, 
considerando que as crianças e os jovens 
são potenciais agentes multiplicadores de 
novos conceitos, desde as primeiras séries 
escolares, estando receptivos para desen-
volverem os mais diversos estímulos e práti-
cas cognitivas dentro e fora da escola.

Precisamos urgentemente integrar a 
ciência do solo à educação básica e aos 
espaços não formais da educação, usan-
do metodologias dialógicas, participativas, 
inovadoras para estimular a sensibilização 
e despertar o interesse de crianças e ado-
lescentes pelo conhecimento do solo e sua 
importância para a sociedade, além de  ofe-
recer oportunidades de carreira na ciência do 
solo. 

Diversos esforços têm sido feitos por 
pesquisadores da área que têm identificado 
várias lacunas e oportunidades no campo da 
ciência do solo que embasam a necessida-
de da popularização. Muitos desses estudos 
apontam que os padrões curriculares repre-
sentaram uma restrição potencial e um pon-
to de entrada correspondente para facilitar 
a incorporação da ciência do solo no ensino 

básico.
Tratar do tema educação do solo na re-

gião Nordeste do Brasil é algo bastante de-
safiador e exige uma interlocução e envolvi-
mento de uma rede complexa de instituições 
e profissionais que nelas atuam, os quais 
vivenciam diversas experiências locais e ter-
ritoriais. 

A criação de uma rede para tratar des-
sa temática seria extremamente importante, 
pois evidenciará as necessidades e especifi-
cidades relacionadas ao cuidado com o solo. 
É importante anotar que a temática tem ga-
nhado ênfase em trabalhos e pesquisas aca-
dêmicas, assim como em ações extensionis-
tas.

Se for verdade que a ciência do solo 
deve servir plenamente a sociedade, é es-
sencial que seus conceitos e resultados de 
pesquisas sejam apresentados de forma fa-
cilmente compreendida por todos, embora o 
rigor científico que deve estar presente. Para 
isso, profissionais ligados à ciência do solo 
e que atuam no tema “educação em solos” 
no Nordeste foram convidados a elaborar 
artigos opinativos, abordando a temática em 
cada um dos Estados que compõe a região.

Os autores abordam em seus artigos as 
inúmeras ações que vem sendo desenvolvi-
das para popularização da ciência do solo em 
seus Estados, pontuando ações trabalhadas, 
abrangendo especificidades não apenas lo-
cais, mas também para toda a região. Acredi-
tamos que as reflexões emergentes desses 
textos possam de alguma forma sensibilizar 
outros profissionais da área para se inserir 
no desafio da educação em solos além de 
suscitar alternativas e caminhos a serem tri-
lhados por nós, enquanto sociedade visando 
ao uso sustentável, em harmonia com a con-
servação do solo na região Nordeste. 

Os textos aqui apesentados são ecolo-
gicamente fundamentados e enraizados na 
proposta do solo enquanto organismo vivo, 
buscando vincular a pedagogia da susten-
tabilidade à pedologia, na proposta da sen-
sibilização para construção da consciência 
sobre a responsabilidade inequívoca de to-
dos nós em relação ao recurso solo. Desejo 
a todos uma excelente leitura.
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1 - Ensino de solos na educação 
superior no estado de Alagoas

O ensino de solos no esta-
do de Alagoas se restringe 
aos cursos de Agronomia, 
Zootecnia, Agroecologia 

e Engenharia Florestal, sendo todos 

da Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL). E aos cursos Técnicos em 
Agropecuária e Agroecologia do Insti-
tuto Federal de Alagoas (IFAL). 

 Os primeiros relatos do ensino 
de solos no estado de Alagoas foram 
decorrentes do funcionamento do 
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E-mail: lapa.alexandre@gmail.com; 

santosjr2002@yahoo.com.br; toujague@yahoo.com

Figura 1. Maquete de vulcão em erupção mostrando a lava (rosa) como fonte natural de nutrientes 
para o solo. Elaborada por alunos de 8º - 9º ano da Escola Estadual Onélia Campelo. Maceió-AL. Foto: 
Regla Toujaguez La Rosa Massahud.

Curso de Agronomia da UFAL, criado em 
01/11/1973 para funcionamento na Fazen-
da São Luiz no município de Viçosa. Na 
época, o estudo de solos era lecionado 
nas disciplinas Formação e Classificação 
do Solo; Edafologia; Fertilidade de Solo e 
Nutrição de Plantas; e Uso, Manejo e Con-
servação do Solo.  

Atualmente, nesse curso, o ensino de 
solos faz parte de um dos campos de sa-
beres da estrutura curricular que tem como 
objetivo compreender o solo como um sis-
tema dinâmico, resultante da interação de 
processos químicos, físicos e biológicos 
e da ação humana e promover o planeja-
mento e a utilização da terra para fins agrí-
colas e não agrícolas sem comprometer o 
ambiente. As disciplinas obrigatórias dis-
ponibilizadas para o cumprimento desse 
objetivo são: Química Geral; Fundamentos 
da Ciência do Solo; Fertilidade do Solo e 
Nutrição Mineral de Plantas; Física e Clas-
sificação do Solo; Uso, Manejo e Conser-
vação do Solo; e Microbiologia Agrícola, 
perfazendo um total de 413 horas.

No Curso de Zootecnia da UFAL, Cam-
pus Rio Largo que iniciou em 1998, são ofe-
recidas disciplinas de solos dentro da área 
de conhecimento Ciências Agronômicas 
com o objetivo de conhecer as principais 
práticas de manejo e conservação do meio 
ambiente, os fenômenos meteorológicos 
e bioclimatológicos, os dados climáticos e 
suas aplicações. As disciplinas obrigatórias 
relacionadas no Curso para atendimento 
desse objetivo são: Ciência do Solo 1 que 
aborda os tópicos: Introdução ao estudo da 
geologia, propriedades físicas e mineralo-
gia. Intemperismo e formação dos solos. 
Matéria orgânica do solo. Classificação e 
geografia dos solos e Ciência do Solo 2 
que aborda os seguintes tópicos: Proprie-
dades microbiológicas e químicas dos so-
los. Solos e ambientes agrícolas. Aptidão 
agrícola dos principais solos do nordeste 
brasileiro. Manejo de solos tropicais. Ero-
são e degradação ambiental. Manejo con-
servacionista. O curso também oferece a 
disciplina eletiva Manejo do Solo, Calagem 
e Adubação com o objetivo de complemen-
tar a formação do zootecnista com relação 
ao uso do solo para produção vegetal e ali-
mentação animal, perfazendo uma carga 

horária total de 216 horas. 
O curso de Engenharia de Agrimen-

sura que teve seu início de funcionamento 
em 1999, oferece as disciplinas Geologia 
de Engenharia e Mecânica do Solo perfa-
zendo um total de 180 horas. Ambas fazem 
parte do bloco de Geotecnia e verificam o 
solo como resultado da alteração das ro-
chas, analisando a sua resistência a par-
tir de ensaios físico-químicos na busca de 
sua viabilidade para a execução de obras 
civis. 

Ainda por intermédio do programa 
REUNI foram criados os cursos de Agroe-
cologia e Engenharia Florestal no Campus 
Rio Largo. Em cada um, 720 horas de en-
sino de solos compreendem as disciplinas: 
Fundamentos da Ciência do Solo; Física e 
Classificação do Solo; Fertilidade do solo e 
Nutrição Mineral e Plantas; Manejo e Con-
servação de Solo e Água em Agroecossis-
temas; e Recuperação de Áreas Degrada-
das. 

No Programa de Pós-Graduação do 
Centro de Ciências Agrárias (CECA) da 
UFAL, criado em 1999, o mestrado e o dou-
torado em Produção Vegetal ofertam as 
disciplinas: Fertilidade do Solo e Nutrição 
Mineral de Plantas; Física e Classificação 
do Solo; e, Uso, Manejo e Conservação do 
Solo.

2 - Ensino de solos em cursos téc-
nicos do ensino médio no estado de 
Alagoas

O ensino de solo na educação técnica 
é realizado no estado de Alagoas por in-
termédio do Instituto Federal de Alagoas 
– IFAL em dois cursos técnicos em Agro-
pecuária que funcionam nos municípios de 
Satuba e Santana do Ipanema e em três 
cursos técnicos em Agroecologia que fun-
cionam nos municípios de Murici, Maragogi 
e Piranhas.  

3 - Ensino de solo como pesquisa e 
ação extensionista da Universidade no es-
tado de Alagoas

Embora a conservação do solo seja 
um tema transversal (Meio Ambiente) que 
deve ser abordado nas diversas matérias 
do Ensino Fundamental desde os anos 
iniciais (1º-5º ano), ao perguntar aos alu-
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de professores de Geografia e Ciências do 
municipio São Sebastião, no Agreste ala-
goano (Figura 2). Os resultados, segundo 
a secretaria de educação municipal, foram 
significativos, dada a carência de capacita-
ção nessas áreas. Na avaliação dos estu-
dantes das escolas, ao longo do projeto e 
na sua finalização, observou-se uma maior 
percepção dos alunos e professores sobre 
a relação entre as rochas e os minerais 
como material de origem para a formação 
do solo, especialmente na compreensão do 
tempo geológico que esse processo pode 
demorar. Daí a importância da preservação 
do solo em que vivemos. 

Em 2008 como proposta de docentes 
do Curso de Agronomia da UFAL, Campus 
Arapiraca foi desenvolvido o Projeto Solo, 
proposta de “conscientização pedológica” 
numa abordagem metodológica Construti-
vista-Freiriana. O objetivo foi ampliar a per-
cepção das pessoas em relação ao solo, 
consubstanciada em ações educativas de 
capacitação de docentes do ensino básico 
do município de Arapiraca – AL.  Em 2009 
foi criada a Cartilha de Solos integrando sa-
beres de agricultores e pedólogos através 
de pesquisa etnográfica focada na agricul-
tura familiar. Em 2018, o projeto João de 
Barro o ensino de solo na educação básica 
se coloca como proposta pedagógica de 
“conscientização pedológica” focado na ca-
pacitação de docentes da educação básica 
no município de Arapiraca. 

Perspectivas
Apesar de existirem ações educativas 

de instituições de ensino através de proje-
tos de extensão universitária direcionadas 
à construção de conhecimentos básicos 
sobre a formação e o uso do solo em áre-
as urbanas e rurais, ainda constituem pro-
postas básicas, mais com o intuito de mon-
tagem de pequenos jardins e hortas para 
a produção de alimentos. O qual já é um 
grande passo para evitar o mau uso do solo 
e a ação de processos destrutivos como a 
erosão acelerada. Porém pouco se conhe-
ce ainda nas escolas públicas em geral so-
bre as demais funções ecológicas do solo 
como base para o sustento da vida na Ter-
ra. Principalmente o seu papel como regula-
dor das mudanças climáticas ao armazenar 
CO2 da atmosfera, graças à Fotossíntese 

realizada pelas plantas. Processo que fornece, 
ao mesmo tempo, o oxigênio que nos mantém 
vivos. Portanto, compreender melhor, desde a 
escola, a ação do solo e das plantas nos diver-
sos Ciclos Biogeoquímicos que mantém a vida 
na Terra. A exemplo dos ciclos do Carbono, do 
Oxigênio, da água e do Nitrogênio, com visão 
sistêmica, será ponto chave para a educação 
em solo que queremos.

nos: qual a origem do solo? Como ele se 
forma? Qual a sua relação com a crosta 
terrestre?, poucos conseguem responder. 
Pensando fomentar esses conhecimentos, 
e em especial a relação rocha-solo-planta 
nas escolas de Maceió, na busca de uma 
visão sistêmica da Terra e o homem dentro 
dela, a UFAL com financiamento da Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) atuou na formação 
de professores por meio do Programa Insti-
tucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID/2014-2016), com o Projeto Interdisci-
plinar de Maceió:  Conexão de saberes sobre 
Geociências com intervenção pedagógica e 
linguística no ensino fundamental de Alago-
as (http://www.ufal.edu.br/noticias/2015/09/
projeto-interdisciplinar-da-ufal-apresenta-
-resultados-na-escola-onelia-campelo), co-
ordenado pela Profa. Dra. Regla Toujaguez 
junto ao curso de Geografia Licenciatura 
(UFAL).

O objetivo foi integrar de forma interdis-
ciplinar os saberes geocientíficos de forma 
sistêmica no cotidiano das aulas teórico-prá-
ticas de Geografia, Ciências e Português.  
A parceria gerou oito projetos, dos quais o 

projeto de Leitura Além das entrelinhas 
(Escola Estadual Tavares Bastos) foi pre-
miado pela Editora PAULINAS entre as 
três melhores ações de incentivo à Leitura 
do estado de Alagoas em 2015. O proje-
to Ensino de Geologia nas aulas de Geo-
grafia proporcionando uma formação so-
cioambiental, teve ampla aceitação pelos 
alunos e professores da Escola Estadual 
Onélia Campelo. As equipes de alunos 
escolheram o tema de maior interesse na 
aprendizagem de elementos de Geologia 
(pelo projeto) em Geografia: tectônica de 
placas, rochas e minerais de importância 
econômica, conservação do solo, dentre 
outros, e materializaram a aprendizagem 
criando maquetes do Sistema Solar, perfis 
de solo, kits para testes de erosão do solo 
e produtos diversos a partir de materiais 
recicláveis que serviram posteriormente 
como recursos didáticos para as aulas de 
Geografia. Os produtos foram expostos 
na Semana das Geociências na escola 
(Figura 1). 

O projeto saiu de Maceió e teve par-
ticipação concreta de pesquisadores do 
projeto (UFAL), na formação continuada 

Figura 2.  Bolsista do PIBID Interdisciplinar Geociencias realizando Oficina pedagógica sobre Erosão de so-
los com professores de Geografia e Ciências de escolas de São Sebastião, Agreste de Alagoas. Foto: Regla 
Toujaguez La Rosa Massahud.

Figuras 3 (acima): Maquete de placas tec-
tônicas.  Figura 4 (abaixo): Criação de pu-
fes com garrafa PET. Fotos: Regla Touja-
guez La Rosa Massahud.
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Estado da Bahia

Atualmente, grande esfor-
ço tem sido feito no senti-
do de buscar alternativas 
para diminuir a degrada-

ção dos solos. Uma delas é educar e 
conscientizar a população visando a 
sua atuação participativa na luta em 
busca da conservação desse imensu-
rável recurso natural que é o solo, com 
suas múltiplas funções econômicas, 
ambientais e sociais. Assim, estimular 
a consciência crítica ambiental como 
um todo, e especificamente sobre o 
solo, em diferentes segmentos da so-
ciedade, é fundamental para estabele-
cer uma concreta mudança de hábitos. 

Atitudes que priorizem a sensi-
bilização para o despertar da consci-
ência sobre o uso do solo devem ser 
abraçadas por todos os segmentos da 
sociedade. Nesse contexto, as Univer-
sidades e Institutos de Ensino, Pesqui-
sa e Extensão federais, estaduais e 
privados têm enorme parcela de res-
ponsabilidade e comprometimento na 
disseminação desses valores, pois, 
como locais de produção, construção e 
difusão de conhecimentos, tornam-se 
espaços privilegiados para realizar tal 
sensibilização.

Diversas iniciativas de populariza-
ção do ensino da ciência do solo vêm 
sendo desenvolvidas em instituições 
de ensino no Brasil. A preocupação 
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Figura 1. Alunos do ensino básico “conhecendo o solo” em 
visita a UFRB. Foto: Euzelina Inácio

tem sido aproximar o ensino de solos dis-
cutido no contexto das Universidades, da 
abordagem em exercício nas escolas de 
ensino fundamental e médio que, na maio-
ria das vezes, discutem o tema de maneira 
difusa em seus currículos. 

Neste artigo pretende-se destacar as 
iniciativas de ensino de solos na interface 
universidades/escolas existentes no Estado 
da Bahia, traçando um histórico e discutindo 
a conjuntura atual, bem como perspectivas 
futuras. A tarefa de compilar essas infor-
mações não foi fácil, dado que o Estado da 
Bahia possui um vasto território, dificultando 
a conexão entre os grupos que atuam sobre 
o tema. Além disso, muitas iniciativas são 
realizadas, mas ainda não são amplamen-
te divulgadas. Para as informações aqui 
elencadas, considerou-se as divulgadas em 
eventos de educação em solos e aquelas 
enviadas pelos coordenadores de ativida-
des. 

Dentre as iniciativas de destaque reali-
zadas na Bahia, cita-se o Programa de Edu-
cação Tutorial – PET Solos da Universidade 
Estadual de Santa Cruz, localizada no Muni-
cípio de Ilhéus. O PET Solos foi implemen-
tado em 2011 e passou a ser o primeiro PET 
do Brasil com temática em solos. O grupo é 
constituído por até doze estudantes bolsis-
tas dos cursos de Agronomia e Geografia e 
possui como pilares de atuação os seguin-
tes objetivos: 

• Exercitar o planejamento e execução 
de atividades educativas por meio de proje-
tos, oficinas e experiências.

• Exercitar o uso de diversos recursos 
tecnológicos no âmbito da pesquisa, ensino 
e extensão.

• Aprimorar mecanismos que permitam 
a visitação de escolares da rede pública es-
tadual e municipal à Universidade, para co-
nhecer o tema solo como produto resultante 
da interação de fatores ambientais de for-
mação.

• Capacitar professores do ensino fun-
damental e médio da rede pública estadual 
e municipal da região Sul da Bahia a com-
preender e ensinar o tema solos.

• Desenvolver e divulgar material didá-

tico sobre solos para a educação básica.
• Aprender a trabalhar de maneira inte-

grada e construtiva em equipes interdiscipli-
nares junto à comunidade e aprender com a 
troca de experiências.

• Promover a melhoria da qualidade do 
ensino da ciência do solo na UESC, visan-
do à formação de profissionais de alto ní-
vel, aptos para a atuação nos mais diversos 
segmentos do mercado de trabalho, com 
destaque especial para a carreira universi-
tária.

• Fortalecer o conjunto das três verten-
tes que fundamentam a educação superior 
(ensino, pesquisa e extensão) na formação 
dos estudantes dos cursos de Agronomia e 
Geografia (licenciatura e bacharelado), por 
meio da sistematização das bases teóricas 
e metodológicas que sustentam o modelo 
de educação tutorial no ensino presencial.

• Possibilitar, de forma efetiva e orga-
nizada, a produção de conhecimentos, bem 
como o desenvolvimento de capacidades 
individuais e coletivas de estudantes dos 
cursos de Agronomia e Geografia.

Desde o ano da sua implementação, 
o grupo executa o Programa de Extensão 
Oficina de Ciências da Terra, onde ocorre 
a visitação de escolares da rede pública 
estadual e municipal, discentes de gradu-
ação, pós-graduação e do PARFOR (Pla-
no Nacional de Formação de Professores 
da Educação Básica), para estudar o tema 
solo. Nessas visitas são realizadas oficinas 
e análises de experimentos. Por meio des-
se Programa, o PET Solos já atendeu 3.384 
alunos de diferentes municípios do Estado 
da Bahia (Arataca, Camacã, Ibicaraí, Ilhéus, 
Itabuna, Itajuípe, Eunápolis, Gongogi, Je-
quié, Mascote e Ubaitaba) e até mesmo de 
outro estado (Minas Gerais). Atualmente, o 
grupo PET Solos está executando também 
o Projeto Museu de Solos da Bahia, que ob-
jetiva a coleta e coleção de monólitos de so-
los representativos no Estado. Além disso, 
o grupo realiza, em parceria com o Projeto 
Caminhão da Ciência, exposições itineran-
tes sobre o tema solo. 

Outra missão do grupo é desenvolver 
eventos de divulgação científica como semi-
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nários e palestras sobre o tema solo. Quin-
zenalmente são realizadas palestras com o 
objetivo de criar um espaço para a reflexão 
e discussão a respeito de temas relaciona-
dos à análise ambiental, enfatizando, por 
exemplo, o uso e planejamento da terra e o 
estudo de bacias hidrográficas como unida-
des de manejo e conservação dos solos. As 
palestras são ministradas por professores da 
instituição, alunos e/ou convidados, com o 
intuito de aprofundar e discutir novos conhe-
cimentos nas áreas de pesquisa e extensão 
universitária. 

Outra iniciativa em ensino de solos no 
Estado da Bahia é o Programa de Extensão 
Solo na Escola – UFRB, implementado no 
ano de 2012, na Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia, localizada no Municí-
pio de Cruz das Almas. O sucesso de progra-
mas existentes no Brasil, abordando o tema, 
estimulou o esforço para iniciar um progra-
ma local, visando conscientizar e sensibilizar 
a sociedade, quanto à importância do solo 
como componente fundamental do ambiente 
natural e humano, presente no cotidiano das 
pessoas. 

O Programa Solo na Escola – UFRB 
tem, como missão, popularizar o conheci-
mento sobre a importância da conservação 
do solo entre professores e alunos do ensino 
fundamental e médio, produtores rurais e a 
sociedade como um todo. Embora ambicio-
so, a proposta do Programa é contribuir em 
aspectos formativos de longo prazo e gerar 
efetivas mudanças de atitude, especialmente 
a incorporação de agentes multiplicadores. 
De maneira específica, objetiva:

• Desenvolver a consciência e promover 
mudanças de atitudes e novas posturas indi-
viduais e coletivas em relação ao tema Solos 
e Meio Ambiente.

• Popularizar o conhecimento científico 
acerca do solo.

• Formar multiplicadores sociais acerca 
da preservação do solo.

• Desenvolver e divulgar material didáti-
co (cartilhas) sobre solos para o ensino fun-
damental, médio e para a sociedade como 
um todo.

• Aproximar a comunidade universitária 

da comunidade local, por meio da apresen-
tação de palestras e oficinas sobre Solos e 
Meio Ambiente.

• Realizar cursos de formação em so-
los para professores do ensino fundamen-
tal e médio.

No início da sua atuação, o Programa 
teve como base das suas ações a visitação 
ao espaço das escolas, levando oficinas di-
versas com a abordagem do tema solo. O 
que começou de forma modesta, ganhou 
nova roupagem por meio da ampliação do 
espaço expositivo na universidade, geran-
do novas ideias e novas formas de atua-
ção. Assim, o Programa passou a receber 
os visitantes na própria Universidade, cum-
prindo um roteiro de visitação que envolve: 
1) Cine Solos, onde são projetados filmes 
de curta metragem sobre o tema; 2) Visita 
guiada aos laboratórios de ensino e pes-
quisa em solos; 3) Visita guiada ao Museu 
de Ciência da Terra; 4) Visita ao Labora-
tório de Exposição Didática, que foi criado 
pelo Programa, onde são realizadas diver-
sas oficinas lúdicas, relacionadas ao tema 
solo. 

Desde o início da sua atuação, o Pro-
grama também atua junto a comunidades 
rurais da região, realizando rodas de con-
versa e troca de saberes com produtores 
rurais. Além dessas atividades, o programa 
também realizou evento visando discutir o 
tema no ambiente acadêmico, curso de 
contação de histórias abordando o meio 
ambiente e a EXPO SOLOS que é uma 
exposição de oficinas itinerantes que já 
levou as discussões relacionadas a solos 
para eventos científicos, meio rural, praça 
pública da cidade e Casa da Cultura, pre-
tendendo-se continuamente levar até onde 
mais puder aproximar-se da população. 

Atualmente, o Programa tem, como 
metas; 1) a realização de cursos de capa-
citação em Ciência do Solo, para professo-
res da rede pública de ensino, para trans-
formá-los em multiplicadores no processo; 
2) elaboração de material didático sobre 
uso e conservação do solo; e 3) ampliar a 
realização de rodas de troca de saberes 
com produtores rurais.

Figura 2. Aprendendo a perceber a textura do solo. Foto: Euzelina Inácio.

O Programa Museu de Ciências da 
Terra é uma iniciativa existente desde 2017 
na Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia, e conta com um acervo de minerais, 
rochas e solos. Em parceira com o Progra-
ma Solo na Escola – UFRB, recebe visitas 
de alunos de diversos cursos da UFRB e de 
escolas de ensino médio e fundamental, e 
membros da sociedade como um todo. Atu-
almente, uma das metas do Programa é ex-
pandir o acervo relacionado ao tema solos, 
por meio da exposição de monólitos de so-
los representativos do Estado da Bahia. 

Estima-se que ambos os Programas, 
desde seu início, já atingiram cerca de 1.000 
estudantes e professores, em visitas deles 
à Universidade ou em visitas de monitores 
às escolas, envolvendo vários municípios 
circunvizinhos à UFRB, além de Cruz das 
Almas. Como produto global dessa atuação 
foram também desenvolvidas monografias 
de conclusão de curso e publicações em 
eventos científicos. 

Existem ainda relatos de atividades de-
senvolvidas no Instituto Federal de Ensino 
Superior, campus de Santa Inês, que re-
aliza, por meio de grupos do curso de ge-

ografia, mostras de divulgação científica 
sobre solos em escolas de ensino médio. 
Na Universidade Federal de Feira de San-
tana, os alunos do curso de licenciatura em 
geografia são estimulados a atividades de 
produção de obras lúdicas relacionadas ao 
tema solo. Provavelmente, existem outras 
iniciativas no Estado, mas as informações 
a respeito são difusas.

Acredita-se que as diversas ações de 
Educação em Solo, desenvolvidas no Es-
tado da Bahia, têm contribuído para atingir 
o objetivo proposto de divulgar o conhe-
cimento sobre solos em escolas e nos di-
ferentes âmbitos da sociedade e, conse-
quentemente, contribuído para ampliar a 
percepção desses segmentos com relação 
ao tema “solo”. Entretanto, espera-se ainda 
que outras ações sejam iniciadas nas de-
mais Universidades e Institutos de Ensino 
Superior da Bahia, visando alcançar uma 
maior parcela da população desse amplo 
Estado da Federação. O grande desafio, 
contudo, é no atual contexto obter o apoio 
das instituições financiadoras para projetos 
com esse foco que, em sua maioria, tem 
um caráter extensionista e por vezes são 
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deixados em segundo plano no sentido 
de alocação de recursos financeiros e de 
apoio institucional. Urge, ainda, a neces-
sidade de um maior intercâmbio entre os 
grupos que atuam com o tema, visando 
ampliar e enriquecer o debate no Estado 
e, consequentemente, fortalecer as ba-
ses de atuação desses grupos. 

Apesar das belas iniciativas até 
aqui mencionadas, ainda há muito o que 
fazer. Assim, conclama-se os pesquisa-
dores em ciência do solo que atuam na 
Bahia a aproximar-se das escolas de 
ensino médio e fundamental, dos produ-
tores rurais e de toda a sociedade, para 
convidá-los a colocar as mãos no solo. 

Figura 3 (acima). Pintando com tintas de solo. Foto: Euzelina Inácio. Figura 4 (abaixo). Oficina pintando 
com tintas de solo. Foto: Euzelina Inácio.

A educação em solos no 
Estado do Ceará e as 
tendências evolutivas 
no ensino, pesquisa e 

extensão
Cleire Lima da Costa Falcão

_________________________________________
Universidade Estadual do Ceará. 

E-mail: cleire.falcao@uece.br

A importância em proporcionar 
o conhecimento a respeito 
dos recursos naturais, tendo 
em vista sua relevância para 

a manutenção do ecossistema terrestre e 
a sobrevivência dos organismos que dele 
dependem é a causa pelo qual o olhar 
sobre a importância dos solos deve estar 
presente em todos os níveis de ensino.

Uma das principais dificuldades dos 
alunos de ensino fundamental e médio 
nas instituições de ensino no Brasil é a 
assimilação dos conteúdos da geografia 
física apresentados nos livros didáticos 
de geografia. A análise da natureza por 
parte da ciência geográfica se constitui, 
desde a sua base, como uma ciência 
interdisciplinar, tornando-se cada vez 
mais pertinente o estudo do homem no 
contexto dos fenômenos e elementos 
resultantes da paisagem.

O enfoque dado à temática do solo 
nos livros didáticos de geografia ainda 
é, geralmente, limitado, distorcido e 
fragmentado. O livro ao invés de constituir 
um material de apoio para o professor, 
passa a ser um dos principais, senão 
o único, recurso pedagógico adotado 
em sala de aula. Além disso, outro fator 
relevante é que alguns professores 
nãose sentem preparados para trabalhar 
a temática de solo em sala de aula, pela 
limitação de apenas uma disciplina de 
solo ser inserida na grade curricular de 
seu curso.

Surge, portanto, a necessidade 
de contribuir com a formação científico-
acadêmica e a capacitação profissional 
de graduandos e professores de geografia 
do ensino básico e região, por meio de 
cursos de atividades de ensino, pesquisa 
e extensão.

Os autores agradecem a Profª Ana 
Maria Moreau, coordenadora do 

PET-Solos/UESC, pelo envio das 
informações.
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Diante desse panorama, em 2009 
foi iniciado um projeto de pesquisa 
com o intuito de contribuir com uso de 
ferramentas metodológicas para auxiliar 
os conteúdos apresentados a alunos e a 
professores, possibilitar o interesse pela 
temática e colaborar para o processo de 
ensino e aprendizagem.

O acervo de materiais didáticos 
produzidos permitiu tornar o Laboratório 
de Solos e Processos Erosivos 
(LAPPEGEO), do curso de geografia da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú/
UVA, no estado do Ceará, aberto para 
visita previamente agendada pelas 
escolas, com escopo de proporcionar 
aos alunos atividades didáticas para 
que se apropriem dos conhecimentos, 
permitindo uma participação mais ativa 
por meio da observação, investigação 
e experimentação. Considerando o 
educando como sujeito interativo nesse 
processo, suas experiências deverão ser 
as bases para a construção colaborativa 

de novos saberes e atitudes.
Aos poucos, as visitas ao Laboratório 

foram incluídas no planejamento 
pedagógico de alguns professores e foi 
alcançando um diálogo bastante próximo 
com as escolas para o desenvolvimento 
de projetos de extensão nas escolas. De 
início, para provocar nos alunos maior 
interesse pela temática, foi iniciado 
Mostra Didática nas escolas, com uso de 
experimentos, curiosidades e materiais 
lúdicos, como revistinha em quadrinhos, 
jogos e teatro. Posteriormente, foi iniciado 
o Projeto de Educação em Solo inserindo 
a teoria e prática, que busca promover 
o intercâmbio do saber produzido na 
Universidade com os professores e 
alunos, com o objetivo de trazer a 
importância do solo na vida das pessoas 
e conscientizar sobre a necessidade de 
sua conservação para a manutenção da 
vida (Figura 1).

Contudo, o diferencial que tornou 
o propulsor da educação em solos no 

estado do Ceará foi a partir da realização 
do VI Simpósio Brasileiro de Educação 
em Solos na cidade de Sobral, no ano de 
2012, momento que colocou o Nordeste 
no palco da discussão, sendo o primeiro 
Simpósio fora do eixo Sul-Sudeste. 
Significando a necessária inclusão do 
bioma Semiárido e uma oportunidade 
para a divulgação das pesquisas e ações 
relacionadas à educação sobre o uso e 
à conservação dos solos desenvolvidas 
a partir da realidade da região Nordeste.

Assim, entendendo o solo à partir de 
uma visão sistêmica, aliado à constante 
demanda de partilhamentos dos saberes, 
é que o VI Simpósio trouxe como tema 
principal “O ensino do solo na análise 
integrada da natureza e da sociedade”no 
qual reuniu 598 profissionais de todo o 
país que se dedicam à pesquisa em solos 
e atuam na área do ensino, pesquisa 
e extensão em instituições públicas, 
privadas e organizações governamentais 
e não governamentais. O encontro 

Foto: Cleire Lima da Costa Falcão

Figura 1. Alguns dos itens que compõem os materiais de apoio didáticos. Foto: Cleire Lima da Costa Falcão

foi organizado pelos membros do 
Laboratório de Pedologia e Processos 
Erosivos em Estudos Geográficos 
(LAPPEGEO), do Centro de Ciências 
Humanas da UVA, em parceria com 
a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 
(Figura 2).

O Simpósio voltou-se ao contexto 
pedagógico, oportunizando a discussão 
de temas concernentes ao ensino 
do solo por meio de agentes de 
divulgação/promoção do conhecimento 
e das aplicações práticas educativas 
e inovadoras numa visão pedagógica 
para o trabalho de uso e conservação do 
solo de formas sustentáveis. O desafio 
foi buscar fortalecer o meio acadêmico 
para retrabalhar o baixo prestigio do 
tema junto à educação básica, pois 
percebesse a presença da discussão 
da importância da vegetação, do clima, 
da água enquanto que o solo é tema 
marginalizado. 

A estratégia permitiu ofertar para 
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as escolas 17 minicursos e 20 oficinas 
que foram ministradas por alunos 
licenciados dos cursos de Geografia, 
Biologia e bacharéis em Zootecnia, 
cujo grande êxito foi que contamos 
com a participação dos professores da 
educação básica e ex-alunos da UVA. 
Houve apresentação de 87 trabalhos 
em forma de painéis e apresentações 
orais, possibilitando a identificação e o 
reconhecimento de experiências que, até 
então seriam desconhecidas. Naquele 
momento, o tema não tinha tomada 
abrangência, somente após a efetivação 
do Simpósio é que houve uma maior 
dimensão e interesse pela temática. Essa 
bem sucedida ação ensejou a criação de 
um grupo de pesquisa e, posteriormente, 
a criação de um programa de extensão, 
que congrega ações no contexto 
de educação em solos: conhecer, 
instrumentalizar e propagar ações 

de caráter acadêmico, cultural e social, 
articulando ensino, pesquisa e extensão, 
e com atuação em quatro módulos: I - 
Elaboração de materiais de apoio didático; 
II - Capacitação de professores; III - Projetos 
interdisciplinares para atender a educação 
informal (agricultores, assentamentos, 
comunidades, associações...); IV - 
Exposição de Mostra Didática de materiais 
de apoio didático (Figura 3).

Ao longo de dez anos de execução 
das atividades, muitas pesquisas foram 
efetuadas, resultando na produção de 
trabalhos de pesquisa, monografia, 
dissertações, tese e atendimento as escolas 
dos 22 municípios no entorno de Sobral. O 
grande efeito positivo é que os alunos do 
curso de licenciatura de geografia serão 
os futuros professores disseminadores 
da educação em solos, levando seu 
conhecimento nas mais diversas salas de 
aula para alunos da educação básica.

Outra ação voltada para a educação 
em solos nas escolas de educação 
básica e comunidades rurais, vem sendo 
executada pelo Laboratório de Análise de 
Solos e Água para Irrigação do Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia 
do Ceará – IFCE- Campus de Sobral. 
O referido laboratório busca amparar o 
homem do campo no desenvolvimento 
agrícola com prestação de serviços de 
análise de solos na região e municípios 
vizinhos, como forma de contribuir para 
o incremento da produção agrícola, 
impulsionando a economia agrícola no 
norte do estado.

Este projeto apresenta noções 
básicas de educação em solo aplicados 
a pequenos agricultores com introdução 
de técnicas e práticas de amostragem 
de solos em comunidades do Planalto 
da Ibiapaba e da Depressão Sertaneja 
visando o incremento da produtividade 
agrícola para a produção de hortaliças 
e fruteiras que abastece principalmente 
a região metropolitana de Fortaleza e 
os Estados do Piauí, do Maranhão e a 
capital do Pará, Belém (Figura 4).

Acredita-se que através dos 
trabalhos de extensão rural participativa, 
com o resgate da sabedoria popular e do 
trabalho conjunto entre a comunidade 
local poderá potencializar a capacidade 
dos agricultores em obter resultados 
positivos para melhoria no emprego de 
prática conservacionista. 

Recentemente surgiu o Laboratório 
de Geologia e Educação em Solos 
(LAGESOLO) do curso de geografia 
da Universidade Estadual do Ceará/
UECE, quevem trabalhando temas 
envolvendo processos geológicos, 
pedológico-ambientais e de educação 
em solo, voltado à promoção de ações 
educativas e a programas de educação 
e popularização científica, junto às 
comunidades e à Universidade. 

Esse laboratório tem como foco propiciar 
um espaço de aprendizagem pedagógica 
com conteúdo pedológico-ambientais 
para a divulgação do conhecimento 
para a educação básica e considerar as 
dificuldades que existem no ensino no 
âmbito dos conteúdos da geografia física no 
ambiente escolar, buscando oportunidades 
de criação e participação em experiências 
de ensino com práticas didáticas de caráter 
inovador e interdisciplinar que visem 
superar os modelos tradicionais de ensinar, 
contribuindo com o desenvolvimento de 
uma consciência ambiental coletiva.

A ideia da criação dos projetos surgiu 
como consequência das exposições 
didáticas, ocorrida na feira das profissões 
promovida pelo curso de licenciatura 
em Geografia e Pró-Reitoria de Políticas 
Estudantis (APRAE) que ocorre dentro da 
programação da Semana Universitária da 
UECE. Na oportunidade, a universidade 
recebe um grande público acadêmico, como 
alunos e professores das escolas municipais 
públicas e privadas e comunidade em geral, 
atingindo um número amplo de escolas e 
grupos externos à Universidade. 

Na ocasião, o curso de geografia 
participa com exposições de Mostra de 
rochas, minerais e fósseis que compõem 
a geodiversidade do Estado do Ceará e 
materiais de apoio didáticos relacionados 
à temática de solo produzido por alunos 
bolsistas e voluntários. 

As exposições revelam uma 
receptividade na comunidade científica, 
na capacitação de alunos de licenciatura 
e bacharelado e atraem espontaneamente 
professores e alunos das escolas de ensino 
médio, o que proporciona uma troca de 
experiência bastante positiva, passando 
a ser uma excelente ferramenta de 
aproximação das temáticas com as escolas, 
chegando a causar interesse pelo curso 
no vestibular. O projeto busca alcançar 
que os alunos aprendam e se apropriem 

Figura 2. Realização da VISBES: abertura do evento; aula de campo; realização de oficinas para alunos 
das escolas básicas de ensino fundamental e médio e encerramento de evento. Foto: Cleire Lima da Costa 
Falcão.
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Figura 3. Algumas das ações 
do Programa de Educação 
em Solos: conhecer, instru-
mentalizar e propagar rea-
lizado nas escolas de edu-
cação básica e em campo. 
Foto: Cleire Lima da Costa 
Falcão.

do conhecimentoe, também, adquiram 
valores e princípios para criar consciência 
e uma cultura de preservação.

O fato é que temos percebido que 
a Educação em Solos tem conseguido 
uma maior abrangência, vinculado ao 
ambiente teórico-metodológico do ensino 
de solos nos trabalhos dos professores 
e pesquisadores. O amadurecimento das 
discussões e a qualidade dos conteúdos 
apresentados culminaram em mais 
um ganho de espaço de discussão no 
eixo temático de Educação em Solos, 
nos eventos da Reunião Nordestina 
de Ciência do Solo, promovido pelo 
Núcleo Regional Nordeste da Sociedade 
Brasileira de Ciência do Solo (NRNE/
SBCS), já foram realizadas quatro 
reuniões, Areia/PB,Ilhéus/BA Aracaju/SE 
e Teresina/PI.

Em 2019, o NRNE/SBCS, promove, 
entre os dias 27 a 30 de maio, na cidade 
de Fortaleza/CE a V Reunião Nordestina 
de Ciência do Solo (V RNCS). O evento 
terá como tema “Solo como fator de 

produção frente às mudanças climáticas 
no Nordeste brasileiro” tendo como 
organização a Universidade Federal do 
Ceará – UFC.

Será mais um momento de 
mobilização junto à sociedade por 
meio da divulgação da ciência do 
solo em escolas e na comunidade 
em geral. A qual irá possibilitar a 
identificação e o reconhecimento de 
mais experiência de projetos e ações 
na região Nordeste e potencializar a 
articulação e envolvimento de pessoas 
para a criação e multiplicação do 
saber. Precisamos dar aos nossos 
futuros cidadãos exemplos práticos 
da importância do solo e da vida, bem 
como valores éticos para a formação da 
cidadania (REYES-SÁNCHEZ, 2005).

Fica aqui o convite, com a 
convicção de podermos oferecer um 
caloroso aconchego em nossa cidade 
de Fortaleza, em meio a um sol brilhante 
de nosso semiárido.

Ref. Bibliográficas
REYES-SÁNCHEZ, L. B. Enseñanza de La ciência del suelo em el contexto Del desarrollo sustentable. Terra 
Latinoamericana, v. 24, p. 431-439, 2006.

Figura 4. Palestra abordando no-
ções básicas de solos na escola 
de ensino fundamental e médio 
Manoel Marinho (a), localiza-
da no distrito de Caioca-Sobral; 
campo com os agricultores, reco-
nhecimento das características 
macromorfológicas do solo (b, c 
e d). Foto: Maria Cristina Ribeiro 
de Souza
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Já faz algum tempo que os 
temas relativos à sustenta-
bilidade permeiam os con-
teúdos curriculares das ins-

tituições educacionais e dos espaços 
não formais da educação. No entan-
to, em muitos aspectos os temas são 
trabalhados de maneira fragmentada, 
descontextualizada e incongruente. O 
solo, por exemplo: em que pese sua 
relevância nos contextos ecológico-
-ambiental e socioeconômico, pouco 
se estuda sobre ele nos primeiros ci-
clos da vida e, a menos que se trate de 
agricultores, jardineiros ou pesquisa-
dores da ciência do solo, a maioria das 
pessoas presta muito pouca ou nenhu-
ma atenção à terra, exceto para limpar 
os sapatos depois de uma caminhada 
pelo campo ou reclamar se suja a sala 
de casa.

O solo é imprescindível à vida, 
mas não o percebemos. Este valioso 
recurso fornece serviços ecossistêmi-
cos essenciais à vida: age como filtro 

da água e reservatório dos nutrientes; 
fornece habitat para bilhões de orga-
nismos; é matéria prima para as cons-
truções humanas e, finalmente, o solo 
é a base dos agroecossistemas, sus-
tentando a vegetação, a produção de 
alimentos e fibras.

Muitas vezes em função da falta 
de informações ou conhecimento, os 
processos erosivos e a degradação do 
solo avançam. Poderíamos provavel-
mente evitar muitos dos problemas que 
temos com a degradação dos recursos 
do solo, se fosse permitido que um in-
teresse precoce no solo se desenvol-
vesse e continuasse ao longo da vida 
de um humano. Conhecer o solo é o 
primeiro passo para desenvolver pos-
sibilidades de recuperá-lo, conservá-lo 
e protegê-lo. 

Os debates sobre popularização 
da ciência do solo no Estado da Pa-
raíba não são recentes, havendo im-
portantes relatos que evidenciam essa 
preocupação dos pesquisadores da 

Figura 1. Atividades or-
ganizadas pelo Projeto 
Solo na Escola/UFCG 
(Sumé-PB) com estu-
dantes para populari-
zação do solo: visita ao 
perfil do solo, jogo do 
solo, geocine, ateliê da 
geotinta, exposição te-
mática e apresentação 
do Teatrinho do Solo. 
Fotos: Adriana de Fáti-
ma Meira Vital.

área. Deve-se aqui se fazer menção honro-
sa aos trabalhos acadêmicos e eventos re-
alizados/orientados pelos professores Rui 
Bezerra Batista e Sandra Barreto de Quei-
roz, professores aposentados da UFPB, 
que influenciaram de certa forma no enca-
minhamento na vida profissional de alguns 
professores abaixo citados que hoje fazem 
Educação em Solos na Paraíba, podendo 
neste momento do tempo dar-se destaque 
ao Projeto Solo na Escola/UFCG, alocado 
no Cariri Paraibano sob a Coordenação 
da Professora Adriana de Fátima Meira Vi-
tal, que tem caminhado por diversos mu-
nicípios; as experiências realizadas pela 
UFPB/Campus II, coordenadas pelo Pro-
fessor Roseilton Fernandes dos Santos e 
UFPB/Campus III, coordenadas pelo Pro-

fessor Manoel Alexandre Diniz Neto na re-
gião do Brejo; e do Projeto Solo na Escola/
UFCG Pombal, coordenado pela Professo-
ra Jussara Silva Dantascom colaboração 
da Professora Patrícia Carneiro Souto do 
CSTR/UFCG Patos, que trabalham na re-
gião do Sertão Paraibano. O pensamen-
to dos pesquisadores é fazer com que as 
pessoas conheçam o solo com mais natu-
ralidade, apropriando-se de conceitos para 
o estabelecimento de posturas renovadas 
e sustentáveis.

Foi considerando essa urgência de 
aliar à pedagogia à pedologia que foram 
construídos os projetos, cujas propostas 
estão inseridas no construtivismo e nos 
princípios dialógicos ‘freireanos’, pois, além 
dos participantes, crianças, adolescentes e 



51  BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JAN-JUN 201850  BOLETIM INFORMATIVO NRNE/SBCS | JAN-JUN 2018

O
p
inião

O
p
iniãojovens reconhecerem a importância do 

solo no contexto da agricultura susten-
tável e como componente fundamental 
do ambiente, estes são convidados a 
relatar suas próprias vivências, oportu-
nidade que promove o diálogo reflexivo 
e a integração sobre as ações desen-
volvidas na escola e na comunidade. 

No Cariri do estado da Paraíba, as 
ações do Projeto Solo na Escola/UFCG 
acontecem em diferentes momentos 
e tiveram início por meio de diálogos 
com professores e estudantes, nos 
quais foram anotadas lacunas impor-
tantes quanto a ausência da aborda-
gem dos conteúdos de solosnos livros 
didáticos e no currículo escolar. Desde 
então a equipe do Projeto Solo na Es-
cola/UFCG vem desenvolvendo estra-
tégias de intervenção e socialização de 
conhecimentos sobre o solo ao longo 
do ano letivo, no cotidiano de aulas, 
nas feiras de ciências escolares e com 
mais expressividade nos dias alusivos 
ao solo: 15 de abril (Dia Nacional da 
Conservação do Solo e 05 de dezem-
bro Dia Mundial do Solo).

Considerando que é muito impor-
tante que se trabalhe sempre a partir 
das perguntas, nunca a partir de res-
postas prontas, pois estas significam 
apenas reproduzir um conhecimento, 
enquanto o questionamento produz 
conhecimento, os monitores do Pro-
jeto Solo na Escola/UFCG buscam a 
troca de experiências com os visitan-
tes do Espaço de Educação em Solos, 
estimulando, por meio de descobertas 
coletivas, de novas interpretações do 
conhecimento, o entendimento sobre o 
solo, com metodologias lúdicas e inte-
rativas a exemplo das visitas orienta-
das ao perfil didático do solo, da sala 
de jogos didáticos em solos, de expo-
sições didáticas, palestras temáticas, 
oficina de Geotinta, teatro de fantoches 
(Teatrinho do Solo) e da exibição de ví-
deos sobre solos, na sala de Geocine 
(Figura 1). 

Figura 2. Dia de campo, oficina temática e cavalgada, 
como atividades com agricultores para disseminar con-
ceitos sobre solos. Projeto Solo na Escola/UFCG (Sumé-
-PB). Fotos: Adriana de Fátima Meira Vital

Figura 4. Exposições temáticas em Escolas do Sertão Paraibano (Projeto Solo na Escola/ UFCG Pombal). Fotos: 
Jussara Silva Dantas. 

Figura 3. Palestras temáticas em Escolas do Sertão Paraibano (Projeto Solo na Escola/ UFCG Pombal).  Fotos: 
Jussara Silva Dantas. 
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O Espaço de Educação em So-
los, construído no campus universitário 
(UFCG Sumé), consta de alguns ambien-
tes onde foram estrategicamente mon-
tados os setores para trabalhar o tema 
solos: Laboratório Didático da Formação 
do Solo, Perfil do Solo, Ateliê da Geotin-
ta (com um banco de cores de mais de 
40 tonalidades de cores da terra), Viveiro 
de Mudas e Armazém de Sementes e foi 
idealizado para recepção de estudantes, 
professores e agricultores.

Nesse cenário, as atividades de-
senvolvidas buscam trazer os visitantes 
para a problemática da degradação e 
conservação do solo, de modo a favo-
recer a observação, reflexão e análise 
das situações apresentadas, para traçar 
uma comparativa com as realidades vi-
venciadas nos seus espaços/localidades. 
As metodologias trabalhadas para a po-
pularização do ensino de solos são tam-
bém organizadas junto às associações e 
comunidades rurais, quilombolas e das 
loiceiras do barro e incluem a valoriza-
ção dos saberes e das tradições do povo 
camponês (Figuras 2).

As ações do Projeto Solo na Escola/
UFCG estão nas redes sociais e podem 
ser acom-panhadas pelo site http://proje-
tosolonaescol.wixsite.com/projetosolona-
escola; no Instagran (@solonaescolau-
fcg) ou pela página no Facebook https://
www.facebook.com/ProjetoSolo-na-Es-
colaUFCG-1508032829465862/.

As atividades de Educação em So-
los no Sertão Paraibano foram iniciadas 
por meio de uma proposta de extensão 
que visava o Solo como base para a Edu-
cação Ambiental, devido a crescente de-
manda e interesse das escolas parceiras 
foi construída uma nova proposta de nos 
adequarmos a rede de educadores de 
solo, assim foi constituído o Projeto Solo 
na Escola/ UFCG Pombal que consta de 
atividades como palestras temáticas e 
educativas nas escolas (Figura 3), expo-
sições temáticas nas escolas e em praça 
pública (Figuras 4 e 5), visitas orientadas 

em campo para que os alunos das es-
colas parceiras do projeto possam vi-
venciar práticas (Figuras 6 e 7), ativi-
dades práticas de geotinta (Figura 8) e 
participação em eventos de extensão 
universitária para difusão da educação 
em solos (Figura 9).

O Projeto Solo na Escola/ UFCG 
Pombal iniciou suas atividades em es-
colas públicas e privadas do município 
de Pombal e devido à grande demanda 
já desenvolvemos atividades em es-
colas dos municípios de Jericó e Mato 
Grosso, levando agora a Educação de 
Solos ao município de Cajazeirinhas. 
As ações desenvolvidas pelo projeto 
constam de palestras temáticas, ativi-
dades práticas (mostruário de rochas e 
minerais, colorteca e perfis de solos) e 
visitas orientadas em campo.

No dia Mundial do Solo que é dia 
05 de dezembro realizamos em pra-
ça pública a I EXPOSOLOS (Exposi-

ção temática em comemoração ao Dia 
Mundial do Solo – Figura 10), para que 
não só os alunos das escolas pudes-
sem ter conhecimento da importância 
do solo, mas que toda a população tam-
bém participasse desta educação que 
deve ser iniciada nas escolas. Com a 
exposição em praça pública foi notória 
a curiosidade por parte de toda a po-
pulação ao se deparar com as rochas, 
minerais e saber que daquele material 
foi originado e formado o solo.

A interação e o diálogo entre es-
tudantes e agricultores também devem 
ser valorizados, no Projeto Solo na Es-
cola/UFCG Pombal também atuamos 
na conexão de saberes entre o cientí-
fico e o popular, temos parceria como 
a comunidade tradicional dos Quilom-
bolas “Os Rufinos” que tem uma asso-
ciação já consolidada trabalhando com 
cerâmicas. A ideia da conexão de sabe-
res é que os alunos tanto universitários 

Figura 5. Exposições temáticas em Praça Pública (Pro-
jeto Solo na Escola/ UFCG Pombal). Fotos: Jussara Sil-
va Dantas

Figura 6. Visitas orientadas em campo (Projeto Solo na 
Escola/ UFCG Pombal). Fotos: Jussara Silva Dantas

Figura 7. Visitas orientadas em campo (Projeto Solo na Escola/ UFCG Pombal). Fotos: Jussara 
Silva Dantas
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como os das escolas parceiras possam 
vivenciar na comunidade quilombola o 
quanto que é importante o ambiente do 
solo para fabricação das cerâmicas e a 
qualidade de vida daquela comunidade 
tradicional (Figura 11).

As ações do Projeto Solo na Es-
cola/ UFCG Pombal podem ser acom-
panhadas na página: https://www.face-
book.com/solonaescolaccta.

No Laboratório de Pedologia e 
Educação em Solos da UFPB (Figu-
ra 12), alocado no Brejo paraibano no 
município de Areia, atividades tomadas 
com alunos da graduação da área das 
Ciências Agrárias são realizadas den-
tro da academia e também com alunos 
do ensino fundamental e médio, desde 
exposições com visitas técnicas pela 
região ou mesmo com material de ex-
posição do próprio laboratório (Figura 
13), composto por trabalhos já previa-
mente concluídos que vão montando 
um acervo local, referenciado no tra-
balho desenvolvido no Museu “Mateus 
Rosas Ribeiro”, na UFRPE em Recife. 

Tivemos em relevância a contri-
buição da dissertação: “Caracterização 
e Mapeamento de Solos em Brejo de 
Altitude na Propriedade Jardim, Área 
Experimental do CCA/UFPB, em Areia-
-PB”, consistindo de um estudo onde 
foi realizado o levantamento e a clas-
sificação dos solos ocorrentes em área 
experimental de 152 ha, onde dezoito 
perfis foram descritos, coletados e ana-
lisados, sendo montadas duas topos-
sequências de visitas técnicas, disponi-
bilizando uma nova fonte de subsídios 
básicos para o planejamento e execu-
ção de experimentos. O projeto tornou-
-se referência para projetos posteriores 
na mesma instituição e em outras.

Com o projeto: Extensão rural em 
agroecossistemas familiares do Curi-
mataú e Seridó paraibano com ênfase 
na capacitação de agricultores (as) e 

no reflorestamento da caatinga: anos 
I e II, são realizados encontros con-
textualizados com produtores (Figura 
14) fomentando ações extensionistas 
que têm sido tomadas com certa fre-
quência e já permitiram a construção 
de materiais que trazem uma proposta 
pedagógica com famílias em comuni-
dades procurando despertar o interes-
se dos mais jovens para a importância 
do solo em suas vidas. Como no artigo 
“Popularização da Taxonomia de Solo: 
Vocabulário Mínimo e Aspectos Sócio-
-Econômicos no Contexto do Ensino 
Fundamental, em São Miguel, Espe-
rança (PB)”, publicado na Revista Bra-
sileira de Ciência do Solo, de onde foi 
extraído um vocabulário mínimo, com 
palavras e expressões geradoras que 
sintetizam o universo de conhecimen-
to local, facilitando a popularização do 
saber pedológico e promovendo uma 
melhor comunicação durante os en-
contros.

Ações do Governo do Estado, 

como o estudo junto à Embrapa So-
los sobre o potencial pedoclimático do 
solo no canal das vertentes litorâneas 
para avaliar clima e solo, e identificar 
quais áreas poderão ser agricultáveis 
sem comprometer a qualidade dos re-
cursos naturais, vêm assumindo papel 
importante na difusão da informação 
científica ao público em geral. Esta-
mos certos de que o cuidado com o 
solo precisa de uma nova geração de 
pessoas, agricultores, formadores de 
opinião, formuladores de políticas, to-
madores de decisão, pesquisadores e 
cientistas que conheçam e entendam a 
importância do sistema solo. Para isso, 
são necessários mais programas de 
educação em solos, iniciando no ensi-
no fundamental.

Outra expectativa fica para a cons-
trução do Museu da História Natural, a 
ser construído no Campus II da UFPB, 
em Areia, um projeto de magnitude na 
parte educativa que terá relevância in-
comensurável na difusão de conheci-

Figura 9 (em baixo). Participação no XI Encontro de Extensão 
Universitária da UFCG (Projeto Solo na Escola/ UFCG Pom-
bal).  Foto: Jussara Silva Dantas.

Figura 10. 
Exposição em 
comemoração 
ao Dia Mundial 
do Solo (Projeto 
Solo na Escola/ 
UFCG Pombal). 
Fotos: Jussara 
Silva Dantas

Figura 8. Mosaico de cores pintados com geotinta (Projeto 
Solo na Escola/ UFCG Pombal). Foto: Jussara Silva Dantas.
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mentos públicos preciosos a respeito 
da vida e geologia no Nordeste, desde 
a microbiologia, zoologia, até uma ses-
são específica para ensino de solos, a 
importância da temática poderá assim 
ser trabalhada de maneira elementar 
com o público em geral. Consideramos 
que a complexidade do solo e as ame-
aças que enfrenta sugerem que é ur-
gente enfrentar os desafios centrando 
esforços especialmente no desenvol-
vimento de estratégias que superem a 
falta de compreensão sobre o que se 
passa sob nossos pés, além do apoio 
às pesquisas e do estabelecimento de 
políticas destinadas a proteger o solo e 
sua biodiversidade.

Figura 11. Visita a Comunidade Quilombola “Os Rufinos” no Sítio São João município de Pombal-PB (Projeto Solo na 
Escola/ UFCG Pombal). Fotos: Jussara Silva Dantas

Figura 12. Laboratório de Pedologia e Educação em Solos da UFPB. Fotos: Roseilton Fernandes dos 
Santos

Figura 13. Alunos de ensino fundamental e médio participando de aulas práticas e eventos expositivo-dialógicas no 
DSER-CCA-UFPB. Fotos: Roseilton Fernandes dos Santos

Figura 14. Equipe com produtores, 
professores e alunos (Extensão ru-
ral em agroecossistemas familiares 
do Curimataú e Seridó paraibano 
com ênfase na Educação Ambien-
tal. Fotos: Roseilton Fernandes dos 
Santos

Figura 16. Aula de campo para alu-
nos da graduação em Agronomia. 
Fotos: Roseilton Fernandes dos 
Santos

Figura 15. Premiação no Encontro 
Unificado da UFPB em 2017: Me-
lhor trabalho “Monitoria em Gênese, 
morfologia e classificação do solo. 
Fotos: Roseilton Fernandes dos 
Santos
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solos no Estado 
de Pernambuco

O percurso da Educação 
em Solos no Estado de 
Pernambuco tem re-
presentado um capítu-

lo de grande significado e orgulho na 
história brasileira da Ciência do Solo. 
Tal construção, levada a efeito por três 
gerações de Professores/Cientistas do 
Solo, que se dedicaram ao estudo dos 
solos e acolheram, com a sensibilida-
de necessária a temática da Educação 
em Solos, permite que possamos hoje 
lançar um olhar sobre o histórico, a 
conjuntura atual e as perspectivas da 
Educação em Solos em Pernambuco.

 A organização da III Reunião 
Brasileira de Ciência do Solo em Recife 
no ano de 1951, na presidência de Re-
nato Ramos de Farias, demonstra cla-
ramente o protagonismo pernambuca-
no na história (também) da Sociedade 
Brasileira de Ciência do Solo (SBCS). 
Naturalmente tal engajamento dos pro-
fissionais de Solosfoi fundamental para 
delinear os passos que se seguiram e, 
por conseguinte, o estado da arte em 

Educação em Solos em Pernambuco.
 Neste recorte da primeira gera-

ção, cabe destacar o empenho e a gene-
rosidade do expoente Luiz Bezerra de 
Oliveira, pesquisador da área de solos 
na Embrapa, no Ministério da Agricultu-
ra e professor da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE), que 
participou dos “primeiros esforços para 
consolidação da SBCS”, tendo editado, 
por empenho pessoal nas duas primei-
ras edições (hoje e-book – 3a edição) 
um importante livro de registro da his-
tória da SBCS, inclusive com informa-
ção sobre os eventos de Educação em 
Solos. Ressalta-se também o trabalho 
importantíssimo do pedólogo Paulo 
Klinger Tito Jacomine, que como “pro-
fessor de Geologia do Solo da UFRPE, 
de 1966 a 1977” (e professor visitante 
em 1994 e anos posteriores), formou 
a segunda geração de professores de 
Solos de Pernambuco enquantocondu-
zia levantamentos de solos pelo Nor-
deste.

A segunda geração de Professo-

Carmem Sueze Silva Miranda
_________________________________________

Universidade Federal do Vale do São Francisco. 
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res/Cientistas do Solo foi, nos anos 80, 
à semelhança daqueles de outras insti-
tuições do eixo Sudeste-Sul, também 
contemplada com formação em Pós-Gra-
duação (doutorado) nas melhores uni-
versidades americanas e canadenses, 
a exemplo das University of Wisconsin e 
University of Saskatchewan, respectiva-
mente. Naturalmente a segunda geração 
vai então se dedicar com afinco à conso-
lidação do Mestrado em Ciência do Solo 
da UFRPE. Já neste momento, destaca-
-se o empenho modelo desta geração na 
Educação em Solos.

O professor Mateus Rosas Ribeiro, 
discípulode Paulo Klinger, veio a se tor-
nar outro grande expoente da Pedologia 
pernambucana, tendo contribuído com o 
ensino de Solos na Educação Superior 
na UFRPE através de iniciativas como:

• Excursão de Pedologia na Zona 
da Mata, no Agreste e no Sertão de PE 
na disciplina de Gênese, Morfologia e 
Classificação de Solos (Pós-Graduação), 
sendo a importância de ações de Educa-

Figura 1. Estudantes de-
monstram inconformismo 
ante a extração de calcá-
rio com fósseis na Cha-
pada do Araripe, pedindo 
socorro (help) para a con-
servação dos recursos 
naturais. Foto: Projeto 
Soils & Art (Educação em 
Solos),  Marcus Ramos e 
Maria da G. de V. X. Fer-
reira

ção como esta imensurável para as no-
vas gerações de profissionais; e

• Criação da Coleção de Solos de 
Referência (em macromonolitos), hoje em 
seu nome (homenagem in memoriam), 
em parceira com Paulo Klinger, que, 
como museu, representa uma atividade 
de Educação em Solos, também,para 
além dos muros da academia, buscando 
popularizar a Ciência do Solo e alcançar 
a sociedade civil em toda sua extensão, 
como alunos e professores de escolas da 
educação básica.

O grupo de profissionais de Solos de 
Pernambuco voltou a sediar em Recife o 
XXII Congresso Brasileiro de Ciência do 
Solo em 1989, sob a presidência de Fer-
nando Barreto Rodrigues e Silva, e o XXX 
Congresso Brasileiro de Ciência do Solo 
em 2005, sob a presidência do Professor 
Mateus Rosas Ribeiro. Cabe relembrar 
que foi no XXX SBCS, pelo pioneirismo 
do Prof. Mateus Ribeiro e sugestão da 
Prof. Maria da Graça de Vasconcelos Xa-
vier Ferreira, que a Educação em Solos 
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um grande vanguardista (em Educação) 
em Solos. Além destes trabalhos, Maria 
Ferreira proferiu 17 palestras na temática 
de Educação, como: “A Geologia e o En-
sino Fundamental” (1998); “Está a Avalia-
ção da Aprendizagem contribuindo para 
a Cidadania?” (2001); “Consumo Susten-
tável e Educação Ambiental” (2004); e 
“Desenvolvimento Tecnológico e Susten-
tabilidade” (2012).

Permitam-me uma digressão es-
pacial no texto, ao fazer uma menção 
(imperativa) ao Prof. Rui Bezerra, que 
liga-se a PE apenas pela Graduação 
(Agronomia) na UFRPE. Justifica-se tal 
digressão pelo forte significado de sua 
produção em Educação Superior em So-
los: “Comissão Especial de Apoio às 
Atividades de Ensino-Aprendizagem: 
Uma proposta de Trabalho” (1996); 
“Topônimos de Possível Significado 
Pedoecológico” (1997); “Confecção 
e uso de Micromonólito Alternativo 
com Recurso Auxiliar no Ensino de 
Solos” (1997); “Interações Geomédi-
cas: Contribuições de um Ciclo de 
Estudo” (1999); “Solos do Semi-Árido: 
abordagem contextual e não formal da 

pedologia” (1998); “Raízes da Visão Conservacionista”; 
“ENSINO DE GEOCIENCIAS POR UM MÉTODO "CONFU-
SO".... “(1998); e “Descrição de Perfis e Neurolinguística” 
(1999); além de trabalhos com agricultores (“Confronto de 
Enfoques na Avaliação da Qualidade do Solo pelo Produ-
tor Rural” (2000) e “Ensino-Aprendizagem de Solos com 
Agricultores e Agricultoras de Mata Redonda, Remígio-
-PB a Partir de Levantamento Utilitário” (2001)).

Como numa corrida olímpica de revezamento, os pro-
fessores Rui Bezerra, Maria Ferreira, Mateus Rosas e Pau-
lo Klinger me inspiraram / comoveram com suas atuações 
exemplares em Solos, transferindo o “bastão” da paixão pela 
Educação em Solos para agora a terceira geração. Neste 
sentido, tenho atuado na pesquisa em Educação em Solos, 
particularmente em nível superior, através do método de “For-
mação Pedagógica Continuada: autobiografia”. Os resul-
tados tem sido publicados/debatidos continuamente, como 
em trabalhos: “Teaching geoscience for non geology stu-foi destaque na programação, tendo o 

renomado professor de Educação de PE 
Luiz Schettini Filho proferido uma confe-
rência.

 Como pesquisadora da área de 
Educação em Solos e atenta à formação 
continuada pedagógica, cabe destacar a 
atuação profissional da geóloga (forma-
da pela UFPE) e professora de Minera-
logia do Solo da UFRPE Maria da Graça 
V. X. Ferreira. Entre os anos de 1988 e 
2010, ela publicou, em eventos nacionais 
e internacionais, 16 trabalhos na temáti-
ca específica da Educação em Solos. No 
início dos estudos, a Educação Superior 
de Solos foi seu maior foco, como nos 
trabalhos intitulados: “Ensino de Solos 
- Uma Visão Global” (1988), “O ensi-
no de geologia aos não geólogos - o 
caso da UFRPE” (1990), “Ensino de 
solo: o papel da Sociedade Brasileira 
de Ciência do Solo” (1991), “Solo: uma 
visão limitada” (1995), e “GEOLOGIA E 
GEOMEDICINA - uma abordagem filo-
sófica” (1996). Este último trabalho foi 
apresentado no Segundo Seminário de 
Interações Geomédicas, organizado pelo 
professor Rui Bezerra Batista da UFPB, 

Figura 2. O recurso 
natural SOLO é frágil, 
não perpétuo e deve 
ser manejado com o 
cuidado do toque das 
nossas mãos, para 
garantir o destino se-
guro do Planeta Ter-
ra. Foto: Projeto Soils 
& Art (Educação em 
Solos),  Marcus Ra-
mos e Maria da G. de 
V. X. Ferreira.

Figura 3. Agricultor, que passava ao lado do corte de estrada onde alunos de Engenharia Agrícola e Am-
biental descreviam a morfologia de Nitossolo (Cabo de Santo Agostinho/PE), ensina-os a usá-lo, contor-
nando a alta pegajosidade deste solo derivado de basalto. Foto: Projeto Soils & Art (Educação em Solos),  
Marcus Ramos e Maria da G. de V. X. Ferreira.
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ge and General Public: Howto Brid-
ge the Gap?” (2006); e “EXCELÊNCIA 
ACADÊMICA POR TERRA?Um estu-
do de caso da Educação em Solos 
na Engenharia Civil” (2016), estes em 
co-autoria com Maria Ferreira, e “TEA-
CHING SOIL SCIENCE TO ENGINEE-
RING UNDERGRADUATE STUDENTS: 
introducing flipped instruction a long 
side institutional-regulated traditio-
nal methods” (2018); palestras: “Estra-
tégias de Aprendizagem na educação 
em solos: experiências nas engenha-
rias” (2012); “Educação em Solos no 
Ensino Superior: há o que experimen-
tar?” (2013); e moderação de mesas re-
dondas (Simpósio Brasileiro da Educa-
ção em Solos (SBES) de 2014 e 2016).

 Cabe mencionar, ainda como 
exemplo da parceria com a professo-
ra Maria Ferreira, e em co-autoria com 
professor da UNIVASF e fotógrafo Mar-
cus Ramos, o projeto de Popularização 
da Ciência do Solo intitulado Soils & Art 
(2010), que constitui um fotolivro e uma 
exposição fotográfica (Juazeiro/BA, Pe-
trolina/PE, Sobral/CE e São Paulo/SP) e 
também envolve material fotográfico de 
manuseio em aulas de Geografia com 
alunos de escolas públicas de ensino 
médio.

Na I Reunião Nordestina de Ciên-
cia do Solo, realizada em Areia em 2013 
sob a presidência da Profa. Vânia Fraga 
da UFPB (Mestrado na UFRPE e Dou-
torado na UFPE), a temática Educação 
em Solos foi abordada em um Simpósio 
intitulado “Academia, Sociedade e Go-
verno, como Integrá-los para o Uso 
Sustentável do Solo?”, mediado pelo 
Prof. Ignacio Hermán Salcedo (UFPE e 
INSA), com participação de represen-

termos a base, como teremos os multi-
plicadores do conhecimento de solo?

Há ainda a necessidade de inclu-
são de agricultores, particularmente da 
mulher e do jovem, também ligados aos 
movimentos sociais na zona rural. A 
pressão que as cidades exercem como 
sinônimo/ideal de modernidade no mun-
do midiático vigente pode contribuir para 
processos de “perda” de identidade pela 
não valorização dos usuários dos solos 
no local de produção de alimentos. Ou-
tros usuários de dados de Solos também 
deverão se juntar à missão da Educa-
ção em Solos, como Geográfos, Geólo-
gos, Engenheiros, Biólogos,Pedagogos, 
além de Agrônomos.

igura 4. Educação Superior em Solos: prática pedológica para atuar a serviço da sociedade e do Planeta 
Terra. Foto: Projeto Soils & Art (Educação em Solos),  Marcus Ramos e Maria da G. de V. X. Ferreira

tantes do movimento popular MST, da 
Embrapa e da universidade, além de uma 
mesa redonda, tendo estes sido outros 
momentos de destaque da Educação em 
Solos.

Um protagonismo, mais recente, 
da Educação em Solos em Pernambuco 
diz respeito à organização pela UFRPE 
do VII SBES em Recife em 2014, sob a 
presidência da Profa. Caroline Miranda 
Biondi, que tem também se dedicado à 
temática da Educação em Solos promo-
vendo eventos e projetos de populariza-
çãodo conhecimento de solos, através do 
Projeto Massapê e da Coleção de Solos 
de Referência Mateus Rosas Ribeiro.

Cabe citar também a participação da 
Embrapa Solos (Unidade de Execução e 
Pesquisa (UEP) em Recife), nas pesso-
as de José Coelho de Araújo Filho, Tony 
Jarbas Ferreira Cunha e Flávio Adriano 
Marques, dentre outros, que auxiliaram 
com minicursos ou excursões técnicas, 
além de palestras no SBES e em eventos 
como a comemoração do Ano Internacio-
nal dos Solos e do Dia Mundial do Solo 
em 2015 no Jardim Botânico de Recife. 
A UEP faz ainda um trabalho excepcio-
nal de Popularização do conhecimento 
de Solos ao manter em sua página na 
internet o link SOLOS DO NORDESTE, 
permitindo a consulta e impressão (PDF) 
dos mapas de solos de cada município 
do Nordeste (por estado).

 As perspectivas futuras poderão 
envolver o resgate de reflexões mais arti-
culadas quanto à educação em solos em 
nível superior, a fim de que professores 
universitários, formados pesquisadores, 
abram "os olhos" para “os invisíveis” 
discentes (“ensinamos de forma arcaica 
e eles que aprendam?!”). Se comprome-

Estas são perspectivas a serem trazi-
das para o debate na realização do X Sim-
pósio Brasileiro da Educação em Solos no 
ano de 2020, sob a minha presidência da 
comissão organizadora, no eixo Juazeiro/
BA e Petrolina/PE, distantes uma da outra 
em 800 m do Rio São Francisco. 

 Que a Educação em Solos, no âm-
bito dos pilares científicos da Ciência do 
Solo, seja cada dia mais responsabilidade 
de todos nós. A conservação das espé-
cies, da mais microscópica entidade viva 
até o ser humano, depende plena e com-
pletamente da pedosfera do Planeta Terra.
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A Educação em Solos tem 
como principal objetivo 
trazer o significado da im-
portância do solo à vida 

das pessoas e, portanto, da necessida-
de da sua conservação, e do seu uso e 
ocupação sustentáveis (MUGGLER et 
al., 2006). O solo é um dos recursos 
naturais que beneficia a qualidade de 
vida do homem por desempenhar vá-
rias funções no ambiente, mas esse 
reconhecimento normalmente está 
restrito à comunidade universitária. De 
modo que, torna-se necessário a difu-
são dessas informações à comunidade 
externa.

Existe a necessidade de trabalhar 
o tema educação em solos, nas institui-
ções de ensino fundamental e médio, 
pois o uso inadequado desse recurso 
pode estar relacionado à falta de co-
nhecimento sobre suas interações no 
ecossistema e no dia-a-dia da maior 
parte da população. A educação é um 
instrumento de transformação social 
diretamente relacionada à formação 
do senso crítico, direcionada para a 
intervenção e mudança da realida-
de (PORTO, 2017). Neste contexto, a 
conservação do solo está associada à 
compreensão do solo como um ecos-
sistema, onde ocorrem importantes 
processos para a manutenção da vida, 

como a produção de alimentos, cicla-
gem de nutrientes, formação de agre-
gados e decomposição da matéria or-
gânica (MOREIRA et al., 2013). Assim 
a educação em solos torna-se uma im-
portante ferramenta de conscientiza-
ção para a conservação do solo e do 
meio ambiente.

No Estado do Piauí, a temática 
de educação em solos ainda é recen-
te, mas tem se difundido com bastan-
te aceitação dos alunos, professores 
e comunidades envolvidas. Entre as 
ações, podem ser mencionados os 
projetos de extensão vinculados ao 
campus Professora Cinobelina El-
vas (CPCE) da Universidade Federal 
do Piauí (UFPI), Bom Jesus, PI, dos 
cursos de Engenharia Florestal e En-
genharia Agronômica. Esses projetos 
tiveram o apoio de grupos mais expe-
rientes, como o projeto Solo na Esco-
la da Universidade Federal do Paraná 
e da Universidade Federal de Lavras, 
que disponibilizaram material didático 
para início dos trabalhos. 

Cita-se neste âmbito o projeto de 
extensão intitulado “Atividades de solo 
na educação ambiental de estudantes 
do ensino fundamental e médio em 
Bom Jesus, PI”, que foi desenvolvido 
em escolas da rede pública, entre os 
anos de 2011 a 2013.  Nesse Período 

o projeto abrangeu algumas escolas 
municipais de Bom Jesus, PI, com um 
público de 235 alunos do ensino funda-
mental e médio. Foram realizadas au-
las teóricas onde foi confeccionado um 
álbum seriado abordando o tema solo, 
com figuras ilustrativas, para ajudar 
na compressão das explicações. Nas 
aulas práticas foram realizados expe-
rimentos de infiltração de água, porosi-
dade, erosão hídrica, amostragem em 
perfis, demonstração das diferenças 
de textura e cor do solo. O desenvol-
vimento do projeto, durante o período, 
ocorreu de forma participativa, com 
bastante aceitação por parte da dire-
ção, professores e alunos das escolas 
do município. A inserção do projeto nas 
escolas possibilitou o reconhecimento 
de que o assunto é pouco estudado 
pelos alunos do ensino fundamental e 
médio, e que o tema deveria ser mais 
explorado pelos professores. Após as 
atividades do projeto notou-se uma 
ampliação do conhecimento sobre solo 
por parte dos estudantes, mediante 

argumentações e comentários. Essas 
ações geraram resumos para apresen-
tação nos Seminários de Extensão da 
UFPI, para o VI Simpósio Brasileiro de 
Educação em Solos em 2012, e para a 
I Reunião Nordestina Brasileira de Ci-
ência do Solo em 2013.

Em 2016, o projeto foi reestrutu-
rado e reiniciado com o título de “Solos 
na Escola”, envolvendo alunos e pro-
fessores das escolas de ensino funda-
mental, da rede de ensino pública e pri-
vada, do município de Bom Jesus, PI.  
O projeto dispõe de uma sala organiza-
da com os experimentos, amostras de 
solo e rochas, além de um blog onde 
a população pode acessar informações 
relacionadas ao tema.  No ano de 2017 
foram realizadas visitas em quatro es-
colas rurais do município, nas comuni-
dades de Eugenopólis, Corrente dos 
Matões, Brejo dos Altos e Gruta Bela, 
para um total de 430 alunos. Também 
foram recebidos para visita ao projeto 
na universidade, 90 alunos do 5º, 6º e 
7º anos do Centro Educacional Lurdi-

Figura 1. Apresentação do Projeto de Extensão e material utilizado (álbum seriado e experimentos) em 
escola municipal de Bom Jesus, PI. Foto: Eleide Leite Maia
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anos da Escola Municipal Hugo Piailino. 
Durante as apresentações, que são pa-
lestras-aulas com vídeos educacionais 
e experimentos interativos são aborda-
dos conceitos sobre consistência, ero-
são, porosidade, infiltração e retenção 
de água, composição, textura, formação 
do solo, diversidade de cores no solo 
(Colorteca) e atividade microbiana no 
solo. Os resultados têm mostrado que 
essa nova forma de ensino é um meio 
de conscientização para a preservação 
do meio ambiente, ao passo que viabi-
liza a interação do tema com cotidiano 
dos alunos.

Faz-se referência também aos tra-
balhos desenvolvidos no Instituto Fede-
ral do Piauí (IFPI), Cocal, PI, nos cursos 
de Tecnologia em Agroecologia e Técni-
co em Agricultura, que foram apresenta-
dos na IV Reunião Nordestina de Ciên-
cia do Solo, em Teresina, PI. O trabalho 
intitulado “Percepção de alunos do en-
sino médio em relação à importância e 
conservação do solo”, envolveu 91 alu-
nos do ensino médio (1º, 2° e 3° ano), 
com o objetivo de verificar o conheci-

mento de alunos de uma escola pública 
em Cocal, PI, acerca do tema e utilizar 
tais resultados na elaboração de estra-
tégias para fortalecer a abordagem so-
bre o ensino de solos. Verificou-se que 
os alunos possuem uma compreensão 
básica sobre o tema, mas é necessário 
o estímulo à aplicação dos conceitos, 
principalmente em relação ao uso de 
práticas de conservação (SIQUEIRA et 
al., 2017). Outro relato foi o trabalho inti-
tulado “Horta orgânica como instrumen-
to de educação em solos no IFPI Cam-
pus Cocal”. As disciplinas de Solos I e 
II do curso Técnico em Agricultura, do 
IFPI, campus Cocal foi orientada para a 
condução de uma horta feita pelos pró-
prios alunos com auxílio do professor. A 
junção da teoria com a prática possibili-
tou a abordagem de temas referentes à 
química, física e biologia do solo, além 
da gestão de resíduos orgânicos pro-
duzidos na propriedade rural, ciclagem 
de nutrientes, e de boas práticas con-
servacionistas do solo na produção de 
alimentos (ARAÚJO et al., 2017).

A Universidade Estadual do Piauí 
(UESPI) também tem trabalhado com o 
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tema através do curso de Geografia. O 
trabalho intitulado “Educação em ciên-
cia do solo: a importância do reconhe-
cimento social no plantar sustentável” 
foi desenvolvido com a finalidade de 
avaliar o ensino de solos no ambien-
te escolar com alunos do nível funda-
mental, de escolas do município de 
Teresina, PI, no sentido de promover 
a conscientização do uso sustentável 
e da importância do solo para a vida 
de todos os seres vivos. Nesta ativida-
de utilizaram-se garrafas pet e caixas 
de leite, sedimentos, húmus, casca de 
hortaliças, minhocas e sementes. O 
trabalho teve a participação ativa dos 
alunos através das discussões a res-
peito do manejo sustentável e impor-
tância dos solos para a sociedade. Os 
alunos plantaram nas caixas de leite e 
fizeram hortas suspensas em garrafas 
pet. O trabalho evidenciou que o ensi-
no de solos no ambiente escolar não 
deve deter-se apenas aos livros didáti-
cos, mas deve-se buscar uma forma de 
estudo que estimule os estudantes a 
uma ação atuante das aulas, de modo 
que sejam os protagonistas no proces-
so de sustentabilidade dos solos (FON-
TENELE et al., 2017).

Dentro da temática, a Embrapa 
Meio-Norte possui o Programa Em-
brapa Escola, que é uma ação de co-
municação com foco na popularização 
da ciência e na promoção da pesquisa 
agropecuária para crianças e adoles-
centes. Para o ano de 2018, está pro-
gramado um seminário para gestores 
de escolas e logo após a recepção de 
120 crianças e adolescentes por mês 
a partir do mês de junho, objetiva-se 
apresentar e difundir avanços tecnoló-
gicos e científicos constantes da Em-
brapa Meio-Norte, em especial os re-
lacionados aos temas de solos e de 
abelhas; além de conscientizar e mo-
tivar os participantes para aprimora-
mento da preservação e conservação 

do meio ambiente.
 Diante da trajetória que o tema 

educação em solos está sendo aborda-
do no Estado do Piauí, percebe-se am-
pla difusão, com valorosos resultados, 
mostrando sua importância na educação 
ambiental e conservação dos recursos 
naturais. A educação em solos tem rece-
bido boa aceitação do público-alvo, que 
é atraído pelas formas lúdicas de exposi-
ção do tema. Assim projeta-se com entu-
siasmo a disseminação do tema por meio 
dos projetos em andamento e da implan-
tação de outros, que irão surgir pelo cres-
cente interesse dos profissionais ligados 
à ciência do solo no Estado. 

Figura 2. Palestra so-
bre a conservação do 
solo em comunidade 
rural de Bom Jesus, 
PI. Foto: Projeto So-
los na Escola/UFPI, 
2017.
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O estudo dos solos, consi-
derado um recurso natural 
essencial a toda forma de 
vida, tem evoluído histori-

camente e, com ele, as diversas percep-
ções acerca do desempenho de suas 
funções básicas. Contudo, a percepção 
do solo, principalmente como meio de 
crescimento vegetal, vem sendo visuali-
zada de forma majoritária em relação às 
demais, com reflexos em impactos que, 
em função da ausência de princípios bá-
sicos da conservação do solo e da água, 

promovem o processo erosivo, consti-
tuindo-se na principal forma de degra-
dação do solo no planeta, cujos refle-
xos incidem diretamente na redução da 
sua capacidade produtiva e no compro-
metimento das formas de vida e nas 
diversas funções por ele desempenha-
das. Outro fator que reflete diretamente 
nesta questão é o pouco envolvimento 
da sociedade e a ausência da sensibi-
lização desta para com as questões de 
preservação e/ou melhoria dos agroe-
cossistemas.

Diante do exposto, torna-se notória a 
importância da construção e socialização 
do conceito de Educação em Solos na fa-
mília e convivência social, uma vez que as 
crianças, por deterem sensibilidade aguça-
da, apresentam uma percepção detalhada 
do ambiente, em razão de seu contato ín-
timo com a natureza e seus componentes 
conferir-lhes plena união e reflexos possi-
bilitadores de mudanças constantes e in-
terpretações de acordo com as suas parti-
cularidades locais.

Contudo, a minimização deste con-
tato com o natural, outrora instintivamente 
evidenciado, tem sido rompido em função 
de vários fatores, dentre os quais se des-
taca o desenvolvimento tecnológico, atre-
lado ao agronegócio, atividade compro-
metedora da biodiversidade e degradação 
do ambiente, bem como na exclusão do 
agricultor(a) familiar camponês(as), con-
tribuindo assim para a desconstrução da 
Educação em Solos, problemática viven-
ciada, principalmente, no Semiárido poti-
guar.

Neste contexto, o resgate de uma 
concepção que dialogue com a relação 
homem-natureza, destacando o desen-
volvimento rural e agricultura sustentável 
com base em princípios agroecológicos, se 
constitui como ferramenta essencial para a 
sensibilização, individual e coletiva, quanto 
à atuação social, ambiental e econômica 
sobre os agroecossistemas, por meio de 
um processo natural de construção da edu-
cação, de forma participativa e inclusiva, 
que propiciará a conservação dos recursos 
naturais e do homem como ser atuante no 
ambiente que está inserido.

Dentre as regiões norte-rio-granden-
ses em que se destaca a agricultura cam-
ponesa, está a Chapada do Apodi/RN, a 
qual representa um dos maiores polos de 
produção agroecológica em convivência 
com o Semiárido. O comprometimento ge-
rado pelas violações decorrentes de pro-
jetos de impacto socioambiental, dados a 
partir do rompimento da dinamicidade do 
solo com as demais esferas (biosfera, li-
tosfera, atmosfera, hidrosfera), denota na 

Figura 1. Valorização dos 
saberes com aplicação de 
metodologias participati-
vas, na perspectiva etno-
pedológica, por meio da 
sistematização das vivên-
cias da agricultura familiar 
camponesa, sob uma con-
cepção transformadora. 
Fotos: Jeane Cruz Portela

Figura 2. “Fortidão da terra” – fala do camponês José Laurindo da Silva - Seu Deinho, referindo-se 
a função básica dos resíduos orgânicos na proteção do solo, a ação direta da chuva, do vento, do 
resfriamento, fonte de alimento para os animais, e ele destaca ainda “a camada que cobre a terra 
é forte, sendo necessário sua manutenção”. Fotos: Jeane Cruz Portela.
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cossistemas, comprometendo, assim, a 
biodiversidade e gerando impactos sociais, 
excluindo os camponeses(as).

Ações de cunho social, de Educação 
em Solos, foram desenvolvidas, pela Uni-
versidade Federal Rural do Semi-Árido 
(UFERSA) e pelo Programa de Extensão 
Universitária – PROEXT/Ministério da Edu-
cação – MEC, envolvendo os Projetos de 
Assentamentos (P.A) Terra de Esperan-
ça (Governador Dix-Sept Rosado), Santa 
Agostinha (Caraúbas) e, Assentamento Sí-

tio do Góis (Apodi), localizados no estado 
do Rio Grande do Norte, tendo como ob-
jetos de avaliações os agroecossistemas 
rurais, mediante metodologias participati-
vas e valorização dos saberes populares 
e científicos, por meio da etnopedologia, 
sendo apresentadas, neste texto, apenas 
algumas das experiências educativas de-
senvolvidas no âmbito do programa.  

Para ressaltar a importância do estu-
do em solos e suas inter-relações, se faz 
necessário o aprofundamento da temática, 
a qual envolve não apenas o ambiente ex-
terno, mas também o interno (morfologia) 
e sua evolução histórica. Todavia, as ca-
racterísticas que mais chamam a atenção 
popular, são: a visualização do solo na pai-
sagem e o que está inserido em sua super-
fície, como por exemplo, os resíduos orgâ-
nicos, oriundos da decomposição vegetal 
e/ou animal, uma vez que muitos atribuem 
a fertilidade do solo unicamente à matéria 
orgânica, conceituada pelo agricultor “Seu 
Deinha” como “fortidão da terra” (Figura 2).

Tal fato é relatado em todos os 
segmentos sociais, tais como: os(as) 
camponeses(as), os residentes da zona 
urbana e os acadêmicos – antes do estudo 
das disciplinas voltadas a ciência do solo, 
não ocorrendo à percepção das caracterís-
ticas inerentes ao material de origem, den-
tre elas as frações inorgânicas (granulome-
tria), onde a argila (fração ativa do solo), a 
depender do tipo, confere a fertilidade do 
solo. De modo geral, nas relações huma-
nas, é evidenciada maior importância aos 
fatores externos a este, negligenciando o 
que ocorre em seu interior, merecedor de 
igual importância e atenção, já que ambos 
encontram-se interligados, tornando as-
sim, necessário o estudo detalhado de for-
ma sistêmica.

Dentre os atuantes das comunidades 
nesse processo participativo dos saberes 
populares e sensibilização para com as 
questões de conservação do solo, está o 
“Seu golinha”, poeta cordelista local (Cha-
pada do Apodi/RN), que apresenta a cultura 
do seu Assentamento em forma de cordel, 

Figura 3. Sensibilização das carac-
terísticas morfológicas associadas 
à valorização dos saberes e viven-
cias dos(as) camponeses(as) em 
relação aos agroecossistemas. 
Foto: Jeane Cruz Portela

valorizando assim conhecimentos (popular 
e local), acerca do manejo dos solos, dos 
cultivos agroecológicos e recursos hídri-
cos, com o saber científico, caracterizando 
a perspectiva etnopedológica à luz de uma 
compreensão de extensão popular como 
um trabalho social que interliga ações de 
ensino, pesquisa e extensão, pelo compar-
tilhamento de vivências entre os indivíduos, 
levando em consideração as particularida-
des locais e a valorização dos saberes de 
forma não preconceituosa e/ou excludente. 

Nesta contextualização de educação 
em solos, na Chapada do Apodi/RN, a iden-
tificação de experiências sistematizadas de 
transição agroecológica na agricultura fami-
liar camponesa vem apresentando, atual-
mente, dificuldades em função da violação 
decorrente de projetos por grandes empre-
sas do agronegócio brasileiro que acabam 
por prejudicar esse processo de constru-
ção da soberania alimentar no Oeste Poti-
guar. Tais ações se inserem em um debate 
amplo sobre modelos de desenvolvimento 
no campo: o modelo agroecológico (que 
parte da educação em solos) e o modelo 
do agronegócio (decorrente da degradação 
do ambiente, com exclusão do homem e da 
biodiversidade), o que se constitui em uma 

desconstrução do processo de Educação 
em Solos.

O processo educativo que dialogue o 
saber local conjuntamente com o científico, 
com princípios agroecológicos, com uso de 
metodologias participativas, direcionado 
para crianças, jovens e adultos de Projetos 
de Assentamentos, contribui decisivamen-
te na formação de cidadãos sensibilizados 
quanto à importância da conservação do 
solo e dos demais recursos naturais. 

Nesse contexto, os(as) 
camponeses(as) foram multiplicadores 
de princípios e construções de conceitos 
fundamentais para que a relação homem-
-natureza se desse de forma construtiva 
nas comunidades engajadas nos Projetos 
de Assentamentos (P.A). Fortalecendo as-
sim, a junção efetiva entre os três pilares 
da universidade – a extensão, o ensino e a 
pesquisa e, garantindo, em consequência, 
a legitimidade dos saberes popular e cien-
tífico à luz da etnopedologia, com reflexo 
na sensibilização social e convivência com 
as particularidades locais do Semiárido po-
tiguar, evidenciando a transformação de 
um conhecimento ignorado devido à hie-
rarquização do saber.

Figura 4. Dinâmica de 
socialização de saberes 
por meio da valorização 
do olhar, falas e vivência 
dos(as) camponeses(as). 
Fotos: Jeane Cruz Portela.
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O solo é à base de susten-
tação da vida no planeta 
Terra, pois fica na inter-
face entre a atmosfera, a 

litosfera, a hidrosfera e a biosfera; po-
rém, o conhecimento de solos ainda é 
pouco difundido para a população. Nas 
escolas de ensino fundamental e mé-
dio, o conteúdo de solos nem sempre 
é apresentado e quando presente, o 
tema é abordado como assunto trans-
versal em outras disciplinas como: Ge-
ografia, Ciências, Biologia, Educação 
Ambiental, etc. Além disso, os profes-
sores que trabalham esta temática, 
nem sempre tiveram uma formação 
específica sobre o assunto, e têm di-
ficuldades de apresentar esse tema 
em sala de aula durante o processo de 
ensino-aprendizagem.

Com o objetivo de avaliar o ensino 
de solos na educação básica de Ser-
gipe, foi realizada uma pesquisa por 
meio de visitas nas escolas de ensino 
fundamental e médio das instituições 
públicas e privadas (amostragem), 
onde foram feitas entrevistas semies-
truturadas com os professores das ins-

tituições a partir da aplicação de ques-
tionários. A pesquisa foi realizada no 
segundo semestre do ano de 2015.

Os resultados da pesquisa indi-
caram que 70% das instituições traba-
lham o conteúdo de solos como temas 
transversais em outras disciplinas (Ge-
ografia e Ciências foram as principais) 
e que 30% não abordam o conteúdo de 
solos em sala de aula. Os conteúdos 
de solos abordados pelos professores 
em sala de aula relatados na pesquisa 
foram: tipos de solo, erosão (desgaste 
do solo), cuidados com o solo, solos 
favoráveis às várias atividades huma-
nas, importância do solo para os seres 
vivos, poluição dos solos, preservação 
do solo, solo como substrato para ger-
minação de sementes e camadas da 
terra. 

Verificou-se que 83% dos profes-
sores entrevistados não têm formação 
específica sobre solos, e 67% rela-
taram ter dificuldades em trabalhar o 
conteúdo de solos com os alunos em 
sala de aula. Entre as dificuldades 
apontadas destacam-se: a falta de ma-
terial didático, kits explicativos, mate-

riais mais específicos sobre solos, falta 
de espaço físico para fazer a identifica-
ção dos tipos de solos e falta de recur-
sos financeiros. Quando questionados 
se tinham interesse em realizar alguma 
capacitação sobre o tema, 90% dos 
entrevistados demonstraram interesse.

Ao final da etapa de pesquisa de 
campo foi possível identificar que os 
professores têm dificuldades de traba-
lhar em sala de aula o conteúdo de so-
los, e que ações de extensão como re-
alização de minicursos para capacitar 

professores e a realização de feiras de 
ciências sobre solos nas escolas, seriam 
atividades importantes para difusão e 
popularização dos conhecimentos sobre 
solos nas escolas. Diante dos resultados 
obtidos, e da necessidade das ações de 
extensão indicada na pesquisa, um plano 
de ação foi elaborado visando à realiza-
ção de minicursos sobre o conteúdo de 
solos e a participação em feiras de ciên-
cias nas escolas, além da recepção de 
alunos na Universidade Federal de Ser-
gipe.

Na segunda etapa do projeto, foi 
realizada a capacitação dos professores 
na forma de minicursos, foram oito tur-
mas formadas, sendo mais de 160 pro-
fessores do ensino básico do estado de 
Sergipe inscritos para a capacitação. O 
projeto contou com o apoio da Secretaria 
Estadual de Educação do Estado de Ser-
gipe – SEED, que mobilizou os professo-
res e fez a divulgação dos minicursos. A 
capacitação dos professores foi realizada 
no ano de 2016.O minicurso teve como 
tema “Recursos didáticos no ensino de 
solos para educação básica” com dura-
ção de oito horas aula. O conteúdo foi 
apresentado de forma teórica e prática, 
coma apresentação e demonstração de 
experiências com kits didáticos sobre so-
los. 

Os conteúdos apresentados nos 
minicursos foram: 1. Minerais e rochas: 
material de formação do solo; 2. Macro-
monolitos: coleta e confecção; 3. Perfil 
do Solo no Campo; 4. Micromonolitos: 
horizontes do solo; 5. Evolução do Solo: 
Sequência de micromonolitos; 6. Compo-
sição e tipos de solo; 7. Textura do solo; 
8. Porosidade do solo; 9. O solo como ar-
mazenamento de água; 10. Biologia do 
solo; 11. Decomposição da matéria or-
gânica do solo; 12. Plasticidade e pega-
josidade do solo; 13. Cores do solo: Co-
lorteca; 14. Tinta de solo: colorindo com 
o solo; 15. Estrutura do solo; 16. Erosão 
do Solo: a perda do solo; 17. Química do 
Solo: Acidez do Solo (o pH do solo); 18. 

Figura 1 (em cima). Turma de professores do 
ensino básico de Sergipe que participaram do 
minicurso “Recursos didáticos no ensino de so-
los para educação básica” expondo a pintura 
com tinta de solo. Foto: Airon José da Silva. 
Figura 2 (em baixo). Exposição de recursos di-
dáticos sobre solos antes da recepção de uma 
turma de alunos de ensino médio. Foto: Airon 
José da Silva.
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Química do Solo: Salinidade do solo; 19. 
Desenvolvimento de plantas no solo; 20. 
Fertilidade do Solo: adubando o solo (nutri-
ção das plantas).

Ao final de cada minicurso foi feita a 
avaliação da atividade com a aplicação de 
um questionário, visando verificar a ação 
de extensão e possíveis necessidades de 
temas a serem abordados em ações de 
extensão futuras. Todos os participantes 
avaliaram as ações como ótima ou boa, 
indicando que o conteúdo apresentado foi 
relevante para a formação e 98% dos pro-
fessores, que relataram interesse em ado-
tar alguma das práticas em sala de aula, 
demonstrando por vezes certa empolga-
ção na apresentação de algumas ativida-
des práticas, como a tinta de solo.

Alguns relatos foram registrados pelos 
professores como: “Todos os colegas pro-
fessores deveriam participar do minicurso, 
pois o minicurso terá uma importância fun-
damental na sala de aula com os nossos 
alunos”, relato de um dos participantes de 
Estância - SE. “Com os conhecimentos 
que estamos adquirindo no minicurso ire-
mos levar para os nossos alunos”, foi outro 
relato de participante de Nossa Senhora 

do Socorro-SE. “Depois do minicurso mi-
nhas aulas de Geografia não serão mais as 
mesmas”, relatou outro docente do municí-
pio de Aracaju-SE.

Os participantes demonstraram in-
teresse em participar de outras ações de 
extensão promovidas pela Universidade, 
sendo solicitados por parte dos professores 
outros temas como horta escolar, paisagis-
mo e arborização do ambiente escolar. Os 
participantes deixaram como sugestões 
que fossem realizadas ações de extensão 
diretamente nas escolas como implanta-
ção de hortas escolares, ou apresentando 
o tema solos diretamente aos alunos, na 
forma de minicurso, palestra ou feira de ci-
ências.

A partir do segundo semestre do ano 
de 2016 foi dado início as ações de partici-
pação em feira de ciências, visita as esco-
las e recepção de alunos à UFS. As visitas 
nas escolas e a recepção de alunos na uni-
versidade foram realizadas no ano de 2017 
e continuam sendo realizadas em 2018. A 
ideia é manter aberta as portas da univer-
sidade para que os alunos e professores 
possam vir conhecer o projeto e a UFS, 
pois para muitos é uma oportunidade única 
de estarem conhecendo a universidade, lo-
cal que alguns poderão no futuro estarem 
cursando um curso de graduação. 

As ações de extensão são executa-
das no Departamento de Engenharia Agro-
nômica da UFS e procedidas atividades de 
recepção de turmas de alunos de escolas 
do ensino médio do estado, cujas ações 
permeiam exposições de recursos didáti-
cos sobre solos para os alunos. Práticas de 
extensão também são desenvolvidas nas 
escolas do interior, onde os recursos didá-
ticos são apresentados na forma de expo-
sições e palestras. Os resultados obtidos 
com estas ações de extensão são bastan-
te promissores, pois é possível observar o 
início de atividades com solos proveniente 
das capacitações realizadas, servindo de 
modelo e motivação para professores e 
alunos da educação básica de Sergipe.

Figura 3. Participação de alunos do ensino médio na de-
monstração da erosão hídrica a partir de um kit didático. 
Foto: Airon José da Silva.

O projeto teve financiamento da Fun-
dação de Apoio à Pesquisa e à Inovação 
Tecnológica do Estado de Sergipe – FAPI-
TEC, edital nº 02 de 2015 (Popularização 
da Ciência), que teve duração de 18 meses, 
finalizando em dezembro de 2016. A partir 
de 2017 o projeto faz parte das ações de 
extensão da UFS, cadastrado como ação 
de extensão na Pró-Reitoria de Extensão 
da UFS. A ideia épermanecer com a rea-
lização de feiras de ciências e a recepção 
de escolas permanentemente, sendo que 
as ações podem ser agendadas a qualquer 
momento para recepção de turmas nas de-
pendências da UFS, participação nas feiras 
de ciências e visitas as escolas, bastando 
os interessados entrarem em contato dire-
to com o coordenador do projeto, Prof. Ai-
ron José, do Departamento de Engenharia 
Agronômica da UFS. Minicursos para ca-
pacitação de professores também podem 
ser solicitados a qualquer momento pelas 
escolas.Para isso, basta formar uma turma 
com dez ou mais professores e entrar em 
contato para agendar a data de realização 
da capacitação. 

A partir de relatos de professores das 
escolas que foram atendidas com o proje-
to, informações repassadas pela Secretaria 
Estadual de Educação do Estado de Sergi-
pe, visitas feitas nas escolas e participação 
em feiras de ciências foi possível perceber 
e visualizar que várias práticas pedagógi-
cas apresentadas durante os minicursos e 
as palestras na recepção das escolas es-
tão sendo adotadas pelos professores em 
sala de aula, e que houve um aumento de 
professores da rede básica de ensino pro-
curando professores do Departamento de 
Engenharia Agronômica da UFS para bus-
car informações, apoio e parceiras entre as 
escolas e a universidade. 

O projeto de extensão tem gerado 
bastante satisfação entre os professores e 
alunos participantes, e a idéia é continuar 
com o desenvolvimento das ações de po-
pularização da ciência do solo na educa-
ção básica do Estado de Sergipe. O mais 

importante deste projeto foi trazer profes-
sores e alunos do ensino básico até a UFS 
ou desenvolver atividades junto às esco-
las, pois só assim foi possível identificar a 
realidade e as necessidades que a socie-
dade externa à UFS tem, e que a universi-
dade pública brasileira cumpra o seu papel 
no que se refere à extensão universitária, 
fazendo com que o conhecimento acadê-
mico gerado nas Instituições de Ensino Su-
perior seja popularizado para a sociedade.”

Figura 4 (cima). Kit de erosão hídrica apresentado em feira 
de ciências. Foto: Airon José da Silva.
 Figura 5 (baixo). Turma de ensino médio da Escola Esta-
dual Dom José Brandão de Castro do município de Poço 
Redondo - SE em visita à UFS (escola beneficiada com o 
projeto).  Foto: Airon José da Silva.
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SÓCIOS DO NRNE/SBCS 
(PERÍODO 01/01/2018 

– 30/06/2018)

1 Adilson Alves Costa – UNEB
2 Adriana De Fatima Meira Vital – UFCG
3 Adriana Silva Lima – UFCG
4 Adriana Maria De Aguiar Accioly – Embra-
pa – CNPMF
5 Airon Jose Da Silva – UFS
6 Alceu Pedrotti – UFS
7 Aldrin Martin Perez Marin – INSA
8 Alexandre Tavares Da Rocha – UFRPE
9 Alexandre Paiva Da Silva – UFPB
10 Álisson Gomes Da Silva – UFERSA
11 Ana Clecia Campos Brito – UFPI
12 Ana Lucia Borges – Embrapa – Cnpmf
13 Andre Maciel Netto – UFRPE
14 André Santos De Oliveira – UFRB
15 Andre Rodrigues Netto – UFBA
16 Antonio Carlos Barreto – Embrapa - 
CPATC
17 Arlicelio De Queiroz Paiva – UESC
18 Bruno De Oliveira Dias – UFPB
19 Cacio Luiz Boechat – UFPI
20 Carlos Levi Anastacio Dos Santos – 
UFC
21 Carmem Sueze Silva Miranda – UNI-
VASF 
22 Carolina Malala Martins – UFERSA
23 Claudivan Feitosa De Lacerda – UFC
24 Davi Jose Silva – Embrapa - CPATSA
25 Devison Souza Peixoto – UFRB
26 Diana Ferreira De Freitas – UFRPE 
27 Djail Santos – UFPB
28 Edivan Rodrigues De Souza – UFRPE
29 Elis Regina Costa De Morais ¬– UFER-
SA
30 Elisama Vieira Dos Santos – UFRN
31 Emidio Cantidio Almeida De Oliveira – 

UFRPE
32 Ennus Emanoel De Sousa Araújo – UFPI
33 Ermelinda Maria Mota Oliveira – UFRN
34 Evaldo Tavares De Souza Filho – Incra
35 Fábio Ricardo Coutinho Fontes César – 
FAAHS
36 Flavio Adriano Marques – Embrapa Solos
37 Flavio Pereira De Oliveira – UFPB
38 Francis Henrique Tenório Firmino – UFRPE
39 Francisco De Assis Bezerra Leite – FUN-
CEME
40 Francisco Alisson Da Silva Xavier – Embra-
pa – CNPMF
41 Giselle Gomes Monteiro Fracetto – UFRPE
42 Glailson Barreto Silva – IBGE
43 Grace Bungenstab Alves – UFBA
44 Helton De Souza Silva – UFPB
45 Hemmannuella Costa Santos – UFPB
46 Henrique Antunes De Souza – Embrapa - 
CPAMN
47 Ivandro De Franca Da Silva – UFPB
48 Jacob Silva Souto – UFCG
49 Jeane Cruz Portela – UFERSA
50 João Carlos Medeiros – UFPI
51 Joaquim Pedro Soares Neto – UESB
52 Jose Araujo Dantas – EMPARN
53 Jose Augusto Monteiro De Castro Lima – 
IFAL
54 Jose Carlos Pereira Dos Santos – Embra-
pa Solos
55 Jose Coelho De Araujo Filho – Embrapa 
Solos
56 José Roberto De Sá – UVA
57 Josevaldo Ribeiro Silva – UFPB
58 Josinaldo Lopes Araujo – UFCG
59 Josué Rodrigues Barroso – UESPI

60 Julian Junio De Jesus Lacerda – UFPI
61 Julio Cesar Azevedo Nobrega – UFRB
62 Jussara Silva Dantas – UFCG
63 Laercio Duarte Souza – Embrapa - CNPMF
64 Laerte Bezerra De Amorim – IFPI
65 Lavine Silva Matos – UFOB
66 Leonardo Teixeira Sousa – UFBA
67 Lisandro De Quadros – FAAHS
68 Lucia Raquel Queiroz Pereira Da Luz – 
Embrapa Solos
69 Luciano Da Silva Souza – UFRB
70 Luís De França Da Silva Neto – Embrapa 
Solos
71 Luiz Bezerra De Oliveira – Embrapa Solos
72 Luiz Francisco Da Silva Souza Filho – 
UFOB
73 Lunara Gleika Da Silva Rêgo – UFERSA
74 Maíra Da Cunha Souza – UFPB
75 Márcia Michelle De Queiroz Ambrósio – 
UFERSA
76 Marcia Do Vale Barreto Figueiredo – IPA
77 Marcos Antonio Vieira Batista – IFCE
78 Marcos Martins Masutti – IF Sertão-PE
79 Marcos Vinícius Ferreira Martins – UFPI
80 Maria Catiana De Vasconcelos – UFPI
81 Maria Cristina Martins Ribeiro De Souza – 
IFCE
82 Maria Eloisa Cardoso Da Rosa – UFBA
83 Maria Eugenia Ortiz Escobar – UFC
84 Maria Betania Galvao Dos Santos Freire – 
UFRPE
85 Mateus Rosas Ribeiro Filho – UFRPE
86 Mayame De Brito Santana – UFRPE
87 Michelle Ferreira Silva – UFRPE
88 Nelson Lara Da Costa – IBGE
89 Neyton De Oliveira Miranda – UFERSA
90 Oldair Del’Arco Vinhas Costa – UFRB
91 Patricia Carneiro Souto – UFCC
92 Paulo Ivan Fernandes Junior – Embrapa - 
CPATSA
93 Paulo Sérgio Lima E Silva – UFERSA
94 Priscila Silva Matos – UESB

95 Quintino Reis Araujo – UESC
96 Rafael Felippe Ratke – UFPI
97 Raimundo De Oliveira Cruz Neto – 
UESC
98 Raphael Lira Araujo – Prefeitura De 
Teresina
99 Rayanna Jacques Agra Bezerra Da 
Silva – UFRPE
100 Ricardo Espindola Romero – UFC
101 Rita De Cássia Alves De Freitas – 
Embrapa - CPAMN
102 Roberto Da Boa Viagem Parahyba – 
Embrapa Solos
103 Ronny Sobreira Barbosa – UFPI
104 Sâmia Paiva De Oliveira – UFC
105 Sammy Sidney Rocha Matias – 
UESPI
106 Silvio Romero De Melo Ferreira – 
UFPE
107 Simone Cardoso Ribeiro – URCA
108 Tamara Claudia De Araujo Gomes – 
Embrapa - CPATC
109 Tamires Eduvirgem Das Dores – 
UFRPE
110 Thais Emanuelle M. Dos Santos 
Souza – UFPE
111 Thiago Leite De Alencar – UFC
112 Tiago Da Silva Santos – UFERSA
113 Valdomiro Severino De Souza Junior 
– UFRPE
114 Vanessa Dina Cavalcante Barros – 
UFRPE
115 Vania Da Silva Fraga – UFPB
116 Victor Junior Lima Felix – UFPB 
117 Walane Maria Pereira De Mello Ivo – 
Embrapa – CPATC
118 Ygor Jacques Agra Bezerra Da Silva 
– UFRPE

Associe-se e fortaleça a Ciência do Solo no 
Nordeste!
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Defesas ocorridas 
entre janeiro e 
junho de 2018

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

quisa relacionada à Ciência do Solo. 

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

Fertilidade do solo, composição mineral e produção de quiabeiro sob lâminas de ir-
rigação e matéria orgânica em um Neossolo Flúvico. Autor: Antônio Michael Pereira 
Bertino. Orientador: Walter Esfrain Pereira. Data: 02/2018.                     

Variabilidade espacial da resistência à penetração em solo cultivado com cana-de-açú-
car sob colheita mecanizada com tráfego controlado. Autor: Josevaldo Ribeiro Silva. 
Orientador: Flávio Pereira de Oliveira. Data: 02/2018.                 

Estoques de carbono e nitrogênio, frações e modelagem da matéria orgânica de Latos-
solos Amarelos no Cerrado. Autor: Adilson Alves Costa. Orientador: Bruno de Oliveira 
Dias. Data: 02/2018.

Crescimento, teores foliares e taxa de absorção de N, P e K em Moringa oleifera 
Lam. com adubação orgânica em Neossolo Flúvico. Autor: Francisco Marto De Sousa. 
Orientador: Walter Esfrain Pereira. Data: 04/2018.                 

Avaliação e calibração de extratores de P em solos da zona abacaxicultora paraiba-
na. Autor: Mateus Guimarães da Silva. Orientador: Alexandre Paiva da Silva. Data: 
06/2018.                 

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

Capacidade, efetividade simbiótica e contribuição na fixação biológica do nitrogênio 
de rizóbios autóctones isolados de nódulos de feijão-fava (Phaseolus lunatus). Autor: 
Carlos Diego Andrade de Sousa. Orientadora: Artenisa Cerqueira Rodrigues. Co-orien-
tadora: Aurenívia Bonifácio de Lima. Data: 03/2018.

Avaliação das características do solo em cultivo de palma forrageira irrigada com 
águas salinas. Autora: Rutilene Rodrigues da Cunha. Orientador: José Francismar de 
Medeiros. Co-orientador: Rafael Oliveira Batista. Data: 01/2018.

Retenção de água em classes de solos no Oeste Potiguar. Autor: Antônio Carlos da 
Silva. Orientadora: Jeane Cruz Portela. Data: 02/2018

Desempenho agronômico de cebola em função da adubação fosfatada. Autor: Luiz 
Ricardo Rebouças da Silva. Orientador: Leilson Costa Grangeiro. Data: 02/2018

Caracterização e aptidão agrícola de solos representativos do agropólo Mossoró-
-Assú. Autor: Álisson Gomes da Silva. Orientadora: Carolina Malala Martins Souza. 
Data: 02/2018.

Estresse salino e relação potássio:cálcio em berinjela fertirrigada. Autor: Jefferson Ma-
teus Alves Pereira dos Santos. Orientador: Francisco de Assis de Oliveira. Co-orienta-
dor: José Francismar de Medeiros. Data: 03/2018

Simulação pelo modelo hydrus 2d da dinâmica de água e transporte de potássio em um 
Cambissolo do Semiárido Potiguar. Autor: Luiz Eduardo Vieira de Arruda. Orientador: 
José Francismar de Medeiros. Co-orientador: Sérgio Luiz Aguilar Levien. Data: 04/2018.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MANEJO DE SOLO E ÁGUA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMIÁRIDO

Fertilização do solo com efluente da piscicultura no cultivo de milho crioulo. Autora: Ana 
Claudia Medeiros Souza. Orientador: Nildo da Sila Dias. Data: 05/2018. 

Doses de adubação nitrogenada no cultivo de milheto em ambiente semiárido. Autor: 
John Lenon Vasconcelos Fontele. Orientador: Marcelo Tavares Gurgel. Data: 05/2018.
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DO SOLO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Inputs of heavy metals and rare earth elements in soils via phosphate fertilizers and 
correctives. Autor: Fernando Bruno Vieira da Silva. Orientador: Clístenes Williams 
Araújo do Nascimento. Co-orientadora: Caroline Miranda Biondi. Data: 01/2018.

Pedogênese e diversidade microbiana em Planossolos sob processo de desertificação na 
região Semiárida de Pernambuco. Autor: Laércio Vieira de Melo Wanderley. Orientador: 
Valdomiro Severino de Souza Júnior. Co-orientador: Jean Cheyson Barros dos Santos. 
Data: 02/2018.

Contribuição relativa das tensões de água do solo geradas por deficit hídrico e salini-
dade na ecofisiologia de Vigna unguiculata (cv. Ipa-206). Autor: Hidelblandi Farias De 
Melo. Orientador: Edivan Rodrigues De Souza. Co-orientador: Hugo Rafael Bentzen 
Santos. Data: 02/2018.

Adubação corretiva de fósforo em solos tropicais: efeito na dinâmica das frações inorgâ-
nicas de fósforo e na redução do estresse oxidativo da cana soca. Autor: Abraão Cícero 
da Silva. Orientador: Emídio Cantídio Almeida de Oliveira. Co-orientador: Alexandre Ta-
vares da Rocha. Data: 02/2018

Biogeoquímica de metais pesados em solos de manguezal do Rio Botafogo-PE, Brasil. 
Autora: Paula Renata Muniz Araújo. Orientadora: Caroline Miranda Biondi. Co-orienta-
dora: Giselle Gomes Monteiro Fracetto. Data: 02/2018.

Solos e gênese da cerosidade numa toposequência com baixa a alta atividade da 
fração argila. Autor: David Lukas de Arruda Silva. Orientador: Marcelo Metri Correa. 
Co-orientador: Valdomiro Severino de Souza Júnior. Data: 02/2018.

Fixação e transferência de nitrogênio em cultivos consorciados e solteiros de gramíne-
as e leguminosas. Autora: Sueide Karina da Silva. Orientadora: Ana Dolores Santiago 
de Freitas. Co-orientador: José Nildo Tabosa. Data: 02/2018.

Variabilidade espacial e temporal dos atributos físicos do solo cultivado com cana-de-
-açúcar sob práticas de mecanização. Autora: Thaís Fernandes de Assunção. Orientador: 
Brivaldo Gomes de Almeida. Co-orientador: José Coelho de Araújo Filho. Data: 02/2018.

Nutrição de cana-de-açúcar fertirrigada por gotejo subsuperficial. Autor: Luan Rafael 
dos Santos Wanderley. Orientador: Emídio Cantídio Almeida de Oliveira. Co-orienta-
dor: Thieres George Freire da Silva. Data: 02/2018

Caracterização de solos e pedogênese em lagoa temporária no Semiárido brasileiro. 
Autora: Evaniely Sayonara dos Santos Gualberto de Sá. Orientador: Valdomiro Severi-
no de Souza Júnior. Co-orientador: Tiago Osório Ferreira. Data: 03/2018.

Diversidade e abundância de diazotróficos, bactérias totais e amônio oxidantes em 
solos sob sistema silvipastoril com leguminosas arbóreas. Autor: Felipe Martins Do 
Rêgo Barros. Orientadora: Giselle Gomes Monteiro Fracetto. Co-orientador: Felipe 
José Cury Fracetto. Data: 03/2018.

Alterações nos atributos químicos de um Argissolo Vermelho-Amarelo sob diferentes sis-
temas de manejo no Maciço de Baturité, Ceará. Autor: Tiago Cavalcante da Silva. Orien-
tador: Thales Vinícius de Araújo Viana. Co-orientador: Geocleber Gomes de Sousa. Data: 
02/2018.

Adubação orgânica com base na taxa de mineralização de nutrientes do composto. 
Autora: Ana Caroline Messias de Magalhães. Orientador: Julius Blum. Data: 02/2018.

Estoque de carbono e nitrogênio sob diferentes usos da terra em floresta tropical sa-
zonalmente seca. Autor: Wilner Valbrun. Orientadora: Eunice Maia de Andrade. Data: 
02/2018.

Espectroscopia de reflectância no mapeamento de solos no Semiárido. Autor: Ryshar-
dson Geovane Pereira de Oliveira e Silva. Orientador: Raul Shiso Toma. Data: 03/2018.

Tolerância e eficiência de rizóbios nativos de área de mineração de manganês no de-
senvolvimento de leguminosas. Autor: Marcos Giovane Pedroza de Abreu. Orientador: 
Paulo Furtado Mendes Filho. Data: 03/2018.

Matéria orgânica do solo em área de jazida de fósforo uranífera. Autora: Laura Victoria 
Márquez Cataño. Orientadora: Maria Eugenia Ortiz Escobar. Data: 03/2018

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

Variação sazonal da salinidade em dois Neossolos Flúvicos de texturas diferentes. Autor: 
Paul-Emile Hilaire. Orientadora: Maria Eugenia Ortiz Escobar. Data: 03/2018.

Efeitos da adubação nitrogenada na cultura do milho sob estresse salino em dois solos. 
Autor: Regis dos Santos Braz. Orientador: Claudivan Feitosa de Lacerda. Data: 03/2018
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Calagem no crescimento e produção de óleos essencial de plantas de manjericão cul-
tivadas em diferentes ambientes de luz. Autor: Francielle Medeiros Costa: Orientador: 
Anacleto Ranulfo dos Santos. Data 03/2018.

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

Índice de manejo de carbono, atributos físicos e químicos de um Latossolo coeso dos 
Tabuleiros Costeiros da Bahia sob diferentes sistemas de uso e manejo. Autor: Ésio de 
Castro Paes. Orientador: Júlio César Azevedo Nóbrega. Data 02/2018.

Cinética da dissolução da cloropiromorfita pelo uso de ácidos orgânicos de baixo peso 
molecular. Autor: Joseane Nascimento da Conceição: Orientador: Jorge Antônio Gon-
zaga Santos. Data 02/2018.

Mudanças em atributos químicos do solo em sistemas de cultivo de bananeira no Bai-
xo sul baiano. Autor: Flávia de Jesus Nunes: Orientador: Francisco Alisson da Silva 
Xavier. Data 03/2018.

Atributos físicos de um Latossolo Amarelo coeso e Vertissolo sob cultivo de sistemas 
florestais e agroflorestais. Autor: Jaqueline Silva Santos: Orientador: Elton da Silva 
Leite. Co-orientador: Júlio César Azevedo Nóbrega. Data 03/2018.

Eficiência de novas bactéria diazotróficas para a cultura do milho em diferentes con-
dições edafoclimáticas da região Nordeste. Autor: Rejane de Carvalho Nascimento: 
Orientadora: Rafaela Simão Abrahão Nóbrega. Co-orientador: Paulo Ivan Fernandes 
Júnior. Data 04/2018.

Mobilização induzida de metais pelo uso de biocarvão em Vertissolo contaminado. Au-
tor: Alyne Araújo da Silva: Orientador: Jorge Antônio Gonzaga Santos. Co-orientadora: 
Marcela Rebouças Bomfim. Data 03/2018.

Produção de feijão vermelho em resposta a inoculação, adubação orgânica e mine-
ral em Latossolo Amarelo distrocoeso da Bahia. Autor: Elisângela Gonçalves Pereira. 
Orientador: Júlio César Azevedo Nóbrega. Data 03/2018.

Comportamento de Diaphorina citri Kuwayama, 1908 (Hemiptera: Liviidae) em plantas 
de citros submetidas ao estresse salino. Autora: Maria Ângela Cruz Macedo dos San-
tos. Orientador: Mauricio Antônio Coelho Filho. Data: 02/2018.

Crescimento, produção e consumo hídrico do quiabeiro submetido à salinidade em 
condições hidropônicas. Autor: Francisco José Nunes Modesto. Orientador: Tales Miler 
Soares. Data: 02/2018.

Hidrodinâmica de um Latossolo típico dos tabuleiros costeiros. Autora: Maria Magali Mota 
dos Santos. Orientador: Francisco Adriano de Carvalho Pereira. Data: 03/2018.                       

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AGRÍCOLA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Dinâmica de água em Latossolo típico dos tabuleiros costeiros sob diferentes sistemas 
de uso. Autor: André Leonardo Vasconcelos Souza. Orientador: Francisco Adriano de 
Carvalho Pereira. Co-orientador: José Fernandes de Melo Filho. Co-orientador: Mar-
cos Roberto da Silva. Data: 02/2018.

Estimativa de variáveis do balanço de água no solo com e sem cobertura em dois 
sistemas de irrigação localizada para a cultura da bananeira. Autor: Marcos de Souza 
Campos. Orientador: Eugênio Ferreira Coelho. Data: 02/2018.



Prêmio Nordeste de Ciência 
do Solo – Edição 2018

Participe da 3ª edição do Prêmio Nordeste de Ciência do Solo 
e ajude a escolher o (a) próximo (a) ganhador (a) da Medalha. 
A premiação constitui uma forma de reconhecimento do NRNE/
SBCS ao trabalho desenvolvido por pesquisadores ou instituição 
que tenha, ao longo de sua trajetória acadêmica, profissional 
ou científica, contribuído extraordinariamente para o avanço da 
ciência ou da tecnologia em ciência do solo nos estados da re-
gião Nordeste sob jurisdição do NRNE/SBCS. A solenidade de 
entrega do prêmio ocorrerá durante a V Reunião Nordestina de 

Ciência do Solo em Fortaleza CE, em 2019.

À direita, Dr. Ignácio Salcedo - Homenageado na primeira edição do PNCS em 2016 e à esquerda, Dr. Luiz Bezerra 
- Homenageado na segunda edição do PNCS em 2017.


