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Qual o Motivo? 

Qual a importância do Solo? 



Solos e Ambiente 

Conceito de Solo 

 

Onde ocorrem os Solos? 



Solos do Mundo – Soil Taxonomy 



Solos e Ambiente 
O Solo por ser um sistema  

dinâmico aberto que recebe e 

 fornece energia está em  

contínuo processo de 

 transformação 

 



Pedogênese – formação do solo 

 

 
Fatores de Formação 

- material de origem 

- clima 

- relevo 

- organismos 

- tempo 

Processos de formação 

- adição 

- remoção 

- translocação 

- transformação 

S = f (m, c, r, o, t, ...) 







Funções Ambientais do Solo 

• Filtro de partículas; 

• Reator de transformações; 

• Armazenamento e ciclagem de água; 

• Armazenamento e ciclagem de nutrientes; 

• Fonte de biodiversidade; 

• Uso antrópico - AGRICULTURA 

• Outras... 



Solos e Agricultura 



- suporte  para o desenvolvimento dos vegetais 

- fornecer água  

- nutrientes essenciais 

- oxigênio para as raízes 

 

 Agricultura  dependente da qualidade do solo 

        relevo 

        clima  

         manejo  



13 bilhões de ha  
 

3,25 bilhões – potencial 

1,4 bilhões  - cultivados 



Slide Prof. Dalvan Reinert 



Alguns Exemplos no Mundo 



Como o alimento importado é caro, haitianos 

desesperados recorrem a bolos feitos de argila, sal e 

gordura – um tradicional suplemento à dieta das 

mulheres grávidas. (national Geographic) - Foto de Ariana 

Cubillos, AP images 



O desmatamento foi fruto da demanda por carvão vegetal em lugares como a Cité 

Soleil, uma das maiores favelas da capital. Um em cada cinco haitianos sofre de 

desnutrição crônica. (National Geographic - Foto de Tyler Hicks) 



Visto do espaço, os solos estéreis do Haiti são adjacentes às florestas da República 

Dominicana (National Geographic - Foto NASA) 



Moçambique - população de 20.500.000 (censo de 

2007) representa um aumento de 28% em relação aos 16 

milhões do censo de 1997. 

 

 Ainda segundo o censo de 2007, a população urbana 

totalizava 6 282 632, equivalendo a 30% do total. 

 



Cerca de 45% do território 

moçambicano tem potencial para 

agricultura, porém 80% dela é de 

subsistência. 

 

 Há extração de madeira das 

florestas nativas. 

 

 A reconstrução da economia 

(após o fim da guerra civil em 

1992, e das enchentes de 2000) 

foi dificultada pela existência de 

minas terrestres não desativadas. 



















BRASIL 











Solos rasos 



Solos Profundos 
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C2 
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Capacidade de Uso das Terras 



Solos e a qualidade da água 



A presença de diferentes solos é condicionadas 

pelo ambiente. 

 

Em uma paisagem podemos observar uma 

variabilidade muito grande de solos e que 

podem ser identificados, caracterizados e 

serem alocados em mapas. 

Levantamentos de Solos 



Argissolo Bruno-

Acinzentado 

RS 



• O uso racional, economicamente viável e 

ambientalmente sustentável do solo exige um 

conhecimento prévio em relação as suas principais 

características, limitações e aptidão de uso. 

 

• Levantamento de solos 

Identificação e caracterização 

Sistema natural ou taxonômico (SiBCS, Soil Taxonomy, WRB-FAO) 

Classificação técnica ou interpretativa 

- Sistema de aptidão agrícola das terras (Ramalho Filho e Beek, 1995) 

- Sistema de capacidade de uso das terras (Lepsch et al. ,1991) 



Bacia do Rio Pardo 





Levantamento de reconhecimento dos solos do  
Estado  do Rio Grande do Sul 

Bacia  do  
Rio Pardo 



Argissolo Bruno-Acinzentado 
(UM Oásis) 

Neossolo Regolítico (UM Charrua) 
Chernossolo Argilúvico (UM Ciríaco) 

Argissolo Bruno-Acinzentado  
(UM Santa Maria) 

Planossolo Háplico (UM Vacacaí) 

Chernossolo Háplico  (UM Vila) 

Argissolo Vermelho-Amarelo 
 (UM Rio Pardo) 



Rio Pardo Vale do Sol 

Vera Cruz 

Área próxima a Vila Praxedes 

Passo da Areia 

Passo da Areia 



Passo da Areia 

Planossolo Háplico 

Argissolo Bruno-Acinzentado  



Argissolo Vermelho-Amarelo  
Rio Pardo 



Chernossolo Argilúvico 

Neossolo Regolítico Vale do Sol 



Chernossolo Háplico  

Cambissolo Háplico  



Argissolo Bruno-Acinzentado 
Área próxima a Vila Praxedes 



O Uso do Solo requer RESPONSABILIDADES 





Histórico e justificativas... 

No Brasil, assim como no RS, a degradação dos solos agrícolas, que 

tem acompanhado os principais ciclos econômicos, acentuou-se com o 

processo de modernização da agricultura iniciado nos anos 60 e 70.  

 

Práticas agrícolas inadequadas à aptidão dos solos e ao meio 

ambiente levaram a danos ambientais e econômicos irreversíveis e 

sem precedentes. 



Histórico e justificativas... 

 

Para suprir esta deficiência propôs-se um projeto de lei que adota uma 

abordagem integrada do solo agrícola, considerando-o como um 

espaço para as atividades humanas e como um componente 

fundamental dos ecossistemas e dos ciclos naturais.  

 

Esta abordagem está amparada pelos artigos 184 e 251 da 

Constituição Estadual, que tratam dos objetivos da política agrícola e 

que prevê o desenvolvimento da propriedade em todas as suas 

potencialidades, a partir da capacidade de uso do solo, levada em 

conta a proteção ao meio ambiente e da incumbência do Estado na 

promoção do manejo ecológico dos solos, respeitando a sua vocação 

quanto à capacidade de uso. 



Histórico e justificativas... 

 

A conservação do solo não pode ser dissociada da preservação dos 

recursos naturais, especialmente a água e a vegetação. Os danos 

causados pelas sucessivas estiagens foram certamente agravados 

nos locais onde o uso e o manejo do solo, da vegetação e dos recursos 

hídricos eram inadequados. 

 

Entende-se que a conservação, o uso e o manejo do solo agrícola 

devem ser objeto de políticas públicas planejadas que ofereçam 

suporte para soluções de longo prazo para o problema da degradação 

das terras gaúchas, especialmente nas áreas mais seriamente afetadas 

e mais vulneráveis. 



Histórico e justificativas... 

 

O Estado deve disponibilizar os meios científicos e tecnológicos, o 

desenvolvimento de recursos humanos e garantir as condições de 

financiamento para as ações que controlem as práticas inadequadas e 

assegurem o incentivo à adoção de novos procedimentos compatíveis 

com os princípios da sustentabilidade. 



Histórico e justificativas... 

 

Este projeto de lei foi elaborado com a contribuição de 

representantes de diversas entidades: 

 

- Associação Brasileira de Direito Agrário 

- CREA - RS 

- Fórum Estadual Solo e Água 

- Núcleo Regional Sul da SBCS 
- Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Rio Grande do Sul (Sintargs) 

- Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul. 



Sala das Sessões, 25 de outubro de 2005 

 
http://www.al.rs.gov.br/Download/CAPC/para%20cd/projeto%20codigodosolo.pdf 

 

Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo 

 



 Em muitos estados brasileiros essa lei existe há mais de uma 

década, com destaque ao estado de São Paulo onde há 

inúmeros resultados obtidos pela aplicação da mesma, seguido 

pelo estado do Paraná, que foi um dos pioneiros nessa ação. 



Proposição: PL 294 2005 

código estadual uso manejo conservação solo agrícola 



Departamento de Assessoramento Legislativo (DAL) 

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 





















www.ufsm.br/solos 

Departamento de Solos - UFSM 



www.ufsm.br/ppgcs 

Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solos - UFSM 



Laboratório de Análise de Solos - UFSM 

www.ufsm.br/labsolo 



www.facebook.com/departamentodesolosufsm 


