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• Além de nos sustentar e ser onde construímos nossas casas, o solo, por meio 
da agricultura, fornece a maior parte do alimento que consumimos.  

• Para garantir a produção constante de alimentos, o ser humano passou a 
investir na agricultura.  

• Construir armazéns para guardar o estoque de alimentos, desenvolver 
máquinas para facilitar seu trabalho, como tratores e arados; criar 
mecanismos de drenagem e irrigação pra controlar a quantidade de água e 
até mesmo escolher espécies mais resistentes ao ataque de organismos 
considerados pragas como insetos, fungos, bactérias ou vírus. 

• Em média, cada centímetro de solo fértil leva 100 anos para sua formação 

Solo como um patrimônio 



Formação do solo 



FATORES AMBIENTAIS TIPO DE FATOR ATUAÇÃO 

Clima e organismos Fatores Ativos Fornecem matéria e 
energia 

Relevo Fator Controlador Controla o fluxo de 
materiais; superfície; 
erosão; profundidade; 
infiltração; lixiviação e 
translocação. 

Material de origem Fator Passivo Diversidade do 
material constituinte 
sobre o qual ocorrerá a 
pedogênese 

Tempo Fator Passivo Determina o tempo 
cronológico de atuação 
do processo 

FATORES DE FORMAÇÃO DE SOLOS 

 

 

Formação do solo 

Fauna e flora modificam e 

movimentam quantidades de 

material mantendo o solo aerado 



MECANISMOS ATUAÇÃO 

Adição Aporte do material do exterior 
do perfil ou horizonte do solo 

Remoção (perda) Remoção de material para fora 
do perfil. Exemplo: lixiviação 

Transformação Transformação de material 
existente no perfil ou horizonte. 
Mudança de natureza química 
mineralógica. 

Translocação Translocação de material de um 
horizonte para outro, sem 
abandonar o perfil. Exemplo: 
eluviação/iluviação 

MECANISMOS DE FORMAÇÃO DE SOLOS 
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Solos -paisagens na região sul do Brasil. 

Solo e paisagem 



Solo e paisagem 

Angelus - Millet 

Bastien Lepage - 1880 



Solos-paisagens nas várzeas e terraços do Brasil 

Solos-paisagens na região oeste paulista do Brasil. 

Solo e paisagem 
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Questões sociais 

ligadas ao uso do solo 



Causas do depauperamento do solo 

• Empobrecimento químico e lixiviação – esgotamento por 
colheitas e lavagem vertical dos nutrientes 

• Erosão hídrica – enxurradas e formação de sulcos 

• Erosão eólica – nuvens de poeira 

• Excesso de sais ou salinização 

• Degradação física – perda de porosidade, permeabilidade 
(compactação) 

• Degradação biológica – perda de húmus sem reposição 



Erosão hídrica  

Causas do depauperamento do solo 



Erosão hídrica  

Causas do depauperamento do solo 



Aumento do Runoff (escoamento superficial) 

 Estradas rurais e florestais 

 Culturas agrícolas convencionais 

 Compactação do solo (máquinas de grande porte) 

 Perda da proteção da cobertura vegetal nativa 

Causas do depauperamento do solo – efeitos associados 



Erosão eólica  

A EROSÃO EÓLICA nas planícies ao sul dos Estados Unidos durante a era 

do Dust Bowl mostrou os riscos das culturas que utilizam o arado. 

Tempestade de areia na Arábia saudita 



Compactação de solos 

O intenso tráfego de 

máquinas e 

equipamentos em 

condições de solo 

úmido e o pisoteio 

animal são citados 

como as principais 

causas da 

compactação do solo 

em áreas de lavoura. 



Degradação biológica  

Monocultura 



Causas do depauperamento do solo 

salinização 

queimadas 

desflorestamento 



Causas do depauperamento do solo 
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Aplicação do "Agente Laranja" - Vietnã 

O Agente laranja é uma mistura de dois herbicidas: o 2,4-D e o 2,4,5-T. Foi bastante 

fabricado pela multinacional Monsanto e usado como desfolhante pelo exército norte-

americano na Guerra do Vietnã. Ambos os constituintes do Agente Laranja tiveram uso na 

agricultura, Por questões de negligência e pressa para utilização, durante a Guerra do 

Vietnã, foi produzido com inadequada purificação, apresentando teores elevados de um 

subproduto cancerígeno. 

 Este resíduo não é normalmente encontrado nos produtos comerciais que incluem estes 

dois ingredientes, mas marcou para sempre o nome do Agente Laranja, cujo uso deixou 

sequelas terríveis na população daquele país e nos próprios soldados norte-americanos. 

Grupo de crianças 

deficientes, a maior 

parte vítima do 

Agente Laranja. 

Uso de agrotóxicos 



Fertilização artificial - mudanças no Ciclo do Nitrogênio 

  

Principal implicação: contaminação da água e 

do solo, elevação da temperatura média global 

Uso de agrotóxicos 

http://carinatafas.files.wordpress.com/2008/08/agrotoxico1.jpg


Lixiviação Runoff 

• Contaminação da água 

subterrânea com nitratos 

• Eutrofização (proliferação 

de bactérias que consomem 

o oxigênio) – morte do 

ecossistema aquático 

0,5                               5                            50                                     

kg N.ha-1.ano-1  

+ 

Causas do depauperamento do solo – efeitos associados 



Mudanças no Ciclo do Carbono 

Causas do depauperamento do solo – efeitos associados 



Panorama global dos solos 



Uso do solo no Brasil 



O Terraceamento é uma prática de conservação do solo. 

Feito em curvas de nível, tem a finalidade de conter a força 

das águas da chuva e evitar a formação de erosões no 

terreno, além de evitar o assoreamento de rios e a perda da 

camada fértil do solo. É uma prática adotada em áreas com 

até 20% de declividade, por serem susceptíveis às erosões. 

Boas práticas no Brasil 

-   Eliminação de queimadas 

- Adubação e calagem 

- Rotação de culturas 

- Práticas naturais 



O plantio direto é uma técnica agrícola que, 

basicamente, realiza o plantio de uma determinada 

cultura sem o preparo do solo 

Vantagens - maior retenção de água no solo, facilidade de infiltração da 

água no solo, motivando a redução da erosão e perda de nutrientes por 

arrasto para as partes mais baixas do terreno, evita assoreamento de rios, 

enriquece o solo por manter matéria orgânica na superfície do solo por 

mais tempo, menor compactação do solo, economia de combustíveis e 

menor número de operações. 

Consiste em plantar sem arar e gradear a terra, como 

costumeiramente se faz no manejo convencional do 

solo agrícola. 

Boas práticas no Brasil 



A tração animal é usada na prática do plantio direto voltado para agricultores familiares 

O plantio direto foi a maior revolução 

na agricultura brasileira, com grande 

impacto econômico e ambiental. Nas 

décadas de 1970 e 1980 a carência de 

semeadoras adaptadas para a 

preparação do sulco de semeadura e o 

controle ineficiente de plantas 

daninhas, foram os fatores que mais 

limitaram a expansão do sistema. 

Planejamento no uso do solo 



as práticas de conservação de solo 

também protegem e conservam as 

águas e o meio ambiente, 

mantendo assim a fertilidade e boas 

condições físicas, químicas e 

biológicas do solo para o bom 

desenvolvimento das plantas' 



Planejamento no uso do solo 



Planejamento no uso do solo 

Imagens de satélite e 

possibilidade de 

monitoramento preciso 



Recursos Florestais 



• Primeiro 
recurso 
natural 
explorado 
pelo homem 

Recursos florestais 
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Mata Atlântica 
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Recursos da Mata Atlântica 



Cerrado 
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Cerrado 

O cerrado brasileiro talvez seja hoje um dos ecossistemas mais 

ameaçados em função do aumento da fronteira agropecuária e 

da produção de carvão vegetal. o carvão vegetal continua sendo 

bastante consumido nas siderúrgicas dos estados do Pará, 

Minas Gerais e Maranhão. "Hoje, há um esforço do Ibama de 

fazer com que a legislação ambiental seja cumprida, que esse 

carvão seja de áreas legalizadas e que também seja feita a 

reposição florestal para, no futuro, abastecer de forma 

sustentável os altos fornos dessas siderúrgicas" 
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Lições de  

sustentabilidade 

Estudos indicam 

influência 

antrópica na 

distribuição da 

biodiversidade. 

 

Resgate de um 

patrimônio 

cultural para o 

entendimento da 

Amazônia 
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