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A publicação do ABC DO MEIO
AMBIENTE tem como objetivo fornecer aos
estudantes e ao cidadão em geral informações
sobre o meio ambiente, em linguagem mais
acessível.
Neste sentido, o Instituto de Ecologia
e Meio Ambiente da Secretaria do Meio Ambiente,
Ciência e Tecnologia do Governo do Distrito
Federal, IEMA/SEMATEC, e o IBAMA resolveram
dar início à co-edição de textos elaborados por
seus técnicos, dando, assim, um caráter de ação
conjunta à iniciativa.
Com estas publicações, pretendemos
auxiliar estudantes do 2° grau em seus trabalhos
escolares, colocar à disposição dos professores
temas para discussão em sala de aula e informar
a população sobre o quanto dependemos dos
recursos naturais para a nossa sobrevivência.
O IBAMA e a SEMATEC pretendem,
finalmente, que estes textos sirvam como base
para a discussão pela sociedade na defesa de seus
interesses de uso, proteção, preservação e
conservação dos recursos naturais.
Celso Martins Pinto
Diretor de Incentivo à Pesquisa e Divulgação

Apresentação
f

E com satisfação que apresento esta
publicação que representa mais uma contribuição
dos autores no sentido de preencher a lacuna
existente relativa à necessidade de repensar novos
modelos de desenvolvimento, dentro de uma
perspectiva de conservação e manejo da
biodiversidade.
Neste sentido, os temas abordados
são extremamente adequados: a mãe terra, fauna
e flora (biota), ar e água. A preocupação dos
autores demonstra que a aventura civilizatória
humana, ao longo da história, tem-se
caracterizado pela luta do homem contra a
natureza. Entretanto, a partir deste século, a
humanidade percebeu que a natureza constituise na base física de sua própria sustentação e
preservação da vida.
Essa percepção da dependência vital
do homem em relação à natureza torna dramáticc
o entendimento de que a capacidade da natureza
de sustentar a vida humana e fornecer os recursos
e serviços solicitados pelo homem é finita.
A despeito do notável desenvolvimento
científico e tecnológico alcançado pela
humanidade, o que temos assistido é o
acirramento do processo de degradação da
natureza, acompanhado da queda da qualidade
de vida e a manutenção da maioria da população
mundial à margem desse tipo de progresso, num
crescente estado de pobreza.
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Como resultado, constata-se que a exploração
desenfreada dos recursos naturais levou, ao esgotamento dos
retíursos não-renováveis e à escassez inclusive dos recursos
considerados renováveis. Hoje, defrontamo-nos com uma
situação crítica, caracterizada como uma crise multidimensional.
Tanto é que, no intervalo de apenas 20 anos que
separam a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente
Humano, realizada em Estocolmo, em 1972, da Conferência da
Rio-92, foi possível constatar que os problemas ambientais, antes
locais e regionais, hoje assumiram uma dimensão global. Temos,
por exemplo, as grandes enchentes; os processos de
desertificação; os problemas resultantes da destruição da camada
de ozônio; o efeito estufa e as consequentes alterações climáticas
registradas em todo o planeta.
Em face deste contexto, acredito que o governo e a
sociedade civil do Distrito Federal têm a rara oportunidade para
questionar: Qual o tipo de civilização que queremos construir no
DF? Qual o legado sócio-ambiental que pretendemos deixar para
as futuras gerações? Uma sociedade baseada na concentração
da renda, da terra e na exploração desenfreada dos recursos
naturais até a sua exaustão, ou uma civilização calcada na
democracia participativa, onde o nível de vida esteja expresso
na qualidade do ar que respiramos, da água e do alimento que
consumimos, e do solo que usufruímos e pisamos.
Por último, gostaria de agradecer ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
l - IBAMA, sem o qual não seria possível a publicação desta obra.

Frederico Flávio Magalhães
Diretor Geral do Instituto de Ecologia
e Meio Ambiente do DF
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SOLO
Rodrigo Studart Corrêa1
Introdução

Se a Terra fosse uma maçã, o local
onde existe vida, a biosfera, seria uma película
mais fina que a sua casca. A parte superior dessa
película, de vital importância para as bactérias,
fungos, vermes, vegetais e animais, é o solo. Ele é
a parte pulverizada da superfície terrestre com
características próprias, onde crescem os vegetais
e vários outros organismos. O solo é o substrato
para a fixação dos vegetais, além de lhes fornecer
água, ar e nutrientes minerais, que são necessários
ao processo de fotossíntese, para a síntese de
moléculas orgânicas. Portanto, não existe vida
terrestre sem solo.
Há mais de 4.000 anos os chineses
cobravam os impostos de agricultores baseados
no tamanho de suas propriedades e no grau de
Gerente de Recursos Naturais do IEMA/SEMATEC. Mestre ern
Ecologia; Pós-graduado (Diploma) em Gestão Ambiental:
Especialista cm Degradação de Solos e Desertificação; Engenheiro
Agrónomo.
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fertilidade de seus solos. As civilizações antigas se desenvolveram
em áreas de bons solos e por isso dispunham de boa produção.
A exploração agrícola das terras no vale do rio Tigre, há 2.500
anos, era possível graças às frequentes inundações que
depositavam materiais com calcário sobre seus solos. Enchentes
periódicas garantiam a fertilização natural dos solos do vale do
rio Nilo, local de grandes civilizações. Esse fenómeno ocorre na
Amazónia brasileira, onde a várzea é periodicamente fertilizada
com sedimentos trazidos pelos rios, na época da enchente.
O homem moderno, apesar de toda a tecnologia,
ainda depende do solo, pois a produção de alimentos, fibras e
fitoterápicos em grande quantidade não seria possível fora dele.
Solo, temperatura e chuvas são os fatores ambientais que
determinam os tipos de vegetação. Para .o homem, os solos
significam mais que isso, pois neles são apoiados os alicerces de
casas e edifícios. São também utilizados como material de
fundações, em leitos de estradas e ainda para receber rejeitos
domésticos e industriais.
Apesar de a domesticação das plantas e a agricultura
terem-se iniciado há mais de dez mil anos, a compreensão da
importância do solo para as plantas pela ciência ocidental é bem
mais recente. No século XVII, Jean Baptiste van Helmont, um
químico belga, após conduzir um experimento por cinco anos,
concluiu que a matéria vegetal originava-se basicamente da água
fornecida às plantas e, por isso, continha o princípio de
crescimento das plantas. A diminuição da massa do solo, onde a
planta se desenvolveu, foi por ele atribuída a erros de aferição.
John Woodward, pesquisador inglês, descobriu em 1700 que
água lamacenta provocava um crescimento maior das plantas
que água de chuva ou de rio. Concluiu, então, que os materiais
sólidos eram o princípio do crescimento dos vegetais. Em 1741,
Jean Kulbel lança a teoria de que o húmus continha o princípio
de crescimento dos vegetais. O húmus transferiria o princípio
de vegetais e animais mortos para a nova planta. Estava lançada
a base para a descoberta da importância da matéria orgânica
para os vegetais.
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Os mitos acabaram de vez apenas com Justus von
Liebici (1803-1873), o pai da agricultura moderna. Ele descobriu
que o carbono das plantas vem do gás carbónico atmosférico e
que o oxigénio e o hidrogénio vêm da água absorvida. Desvendou
também a importância dos elementos químicos para o
metabolismo vegetal e lançou conceitos e postulados utilizados
até hoje. O estudo dos solos como ciência surgiu depois disso,
há pouco mais de um século.
O que é solo
O conceito de solo varia de acordo com a ciência
que o estuda e a sua utilização. Para a mineração, é o detrito que
deve ser removido na exploração da rocha ou do mineral
desejado. A engenharia civil o tem como o suporte físico de
estruturas. Na geologia, solo é o material resultante da
desagregação de rochas. Para a pedologia (pedon - solo ou terra),
solo ,é um corpo natural, formado por camadas justapostas. Ela
se interessa pela origem do solo, sua classificação e descrição
sob estado natural, sem se preocupar diretamente com sua
utilização. Para a edafologia (edaphos- solo ou terra), solo pode
ser conceituado como um corpo natural, onde habita uma gama
de seres vivos, dele se utilizando e a ele transformando. E o estudo
do ponto de vista dos vegetais superiores. A edafologia considera
as propriedades do solo para as produções agrícola e florestal.
Sob o ponto de vista ecológico, ele é um sistema vivo no qual as
partículas minerais e orgânicas guardam estreitas relações de
dependência com a rica comunidade de organismos e raízes. As
visões edáfica e ecológica são muito semelhantes e serão tratadas
aqui.
Formação do solo

O solo é formado pela ação de desagregação de uma
rocha matriz, causada pelos agentes do intemperismo (chuvas,
vento, geleiras, mudanças de temperatura e organismos), seguida
por processos de síntese, sob um determinado relevo ao longo
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do tempo. Os agentes do intemperismo e os processos de síntese
são ativos, enquanto a rocha matriz, o relevo e o tempo são
passivos nesse processo. O solo também pode ser considerado
um sistema resultante de forças destrutivas e sintéticas da
natureza. O intemperismo e a decomposição representam as
forças destrutivas. A formação de minerais mais complexos que
os encontrados nas rochas e a formação de horizontes
representam as sintéticas. São necessários até 3 mil anos para
haver a formação de l centímetro de solo.
A influência desses fatores sobre as características
dos solos não é equitativa. Em regiões tropicais, por exemplo, a
intensidade do clima pode mascarar a influência dos outros
fatores, como a origem da rocha matriz. Em outros casos, a rocha
matriz, que é a matéria-prima do solo, pode ser o fator mais
importante para a formação de um solo. É o caso das férteis
"terras roxas" do sul do Brasil, que originaram-se da rocha
basalto.
Assim que os primeiros organismos se estabelecem
no material desagregado, participam ativamente na formação
do solo. O acúmulo de restos vegetais e animais pode resultar
em uma camada superficial completamente formada por matéria
orgânica parcialmente decomposta, o húmus. Os resíduos
orgânicos depositados na superfície são incorporados a camadas
rnais profundas pelas minhocas, formigas, cupins, besouros e
outros animais. Ao serem incorporados, serão decompostos por
microorganismos, como fungos e bactérias.
A superfície do solo sofre mais intensamente as
forças do intemperismo e, por isso, é formada por partículas
menores que as encontradas nas partes rnais profundas. À
medida que se aprofunda, o material desagregado aumenta de
tamanho até se chegar na rocha matriz, que é a parte não
desagregada. Diferenças no conteúdo de matéria orgânica e no
tamanho de partículas nas camadas justapostas, dentre outros,
determinam horizontes distintos no solo. O conjunto de
horizontes de um solo, geralmente designados a partir da superfície
como horizontes "O" (orgânico), "A", "B" (ricos em nutrientes) e
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horizonte "C" (de sustentação), forma o perfil do solo. Sob este
ponto de vista, solo pode ser definido como um conjunto de corpos
naturais, sintetizados sob a forma de perfis. Em climas tropicais,
dificilmente encontra-se o horizonte orgânico "O" em um solo,
pois o rápido processo de decomposição da matéria orgânica
não permite sua acumulação. O perfil do solo pode variar de
alguns centímetros a algumas dezenas de metros de profundidade,
conforme sua idade, o clima local, a declividade do terreno e a
rocha que o originou.
As características dos solos e, conseqúentemente,
seus tipos, variam de um local para o outro. Encostas íngremes
apresentam solos rasos e pouco produtivos. Em formações de
relevo suave, geralmente ocorre o oposto. Quando originados de
arenitos e quartzitos, por exemplo, são arenosos e menos férteis.
Solos originados sob climas tropicais são completamente
diferentes dos originados sob condições temperadas ou árticas.
Os cientistas assinalaram essas variações e
estabeleceram sistemas de classificação baseados nas
semelhanças e diferenças que apresentam. Dessa forma, solo é
um termo genérico para designar todos os solos, como o termo
"vegetais" designa todos os tipos de plantas. Os principais
sistemas de classificação utilizados são os desenvolvidos pela
FAO (Nações Unidas), o sistema francês e o norte-americano.
Um dos critérios mais utilizados para classificar um solo é o
exame de seu perfil. Todo solo sob condições naturais possui
características próprias de perfil. A investigação dessas
características é de fundamental importância para a indicação
de uso e para a sua classificação.
A nomenclatura de um solo geralmente traz
indicações quanto ao seu potencial de utilização, clima a que
está submetido, disponibilidade de água e nutrientes, material
de origem e várias outras características. Ao familiarizar-se com
a nomenclatura, torna-se fácil inferir sobre diversos pontos de
um solo a partir de sua classificação. Os sistemas de classificação
mencionados não atenderam satisfatoriamente aos solos
brasileiros, que são predominantemente desenvolvidos sob
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condições tropicais. Por essa razão, os cientistas brasileiros têm
desenvolvido e aprimorado, ao longo de décadas, um sistema de
classificação mais adaptado às condições locais.
Partes do Solo
O solo é um sistema trifásico composto por uma parte
sólida, uma líquida e outra gasosa. A parte sólida abrange a
matéria mineral e a matéria orgânica. A água com sais dissolvidos
representa a líquida e o ar, a gasosa. Os organismos e
microorganismos são a parte biológica do solo e dependem desse
sistema trifásico para sobreviverem.
Quando a parte orgânica atinge valores superiores
a 12%, diz-se que o solo é orgânico. São as terras pretas ou
terras vegetais muito usadas em jardinagem. Os que possuem
valores menores de matéria orgânica são ditos solos minerais.
São a maioria em relação à área ocupada no mundo.
Genericamente, um solo mineral possui 45% de seu volume de
parte mineral, 5% de matéria orgânica, entre 20% e 30% de
água e a mesma proporção de ar. Esses quatro componentes
apresentam-se tão intimamente misturados que, na prática, são
dificilmente separados de maneira satisfatória.
A porção mineral do solo é formada por grãos de
tamanhos e composição química diferentes. A fração mais fina
é a argila, seguida do silte e da areia. Grãos de argila e silte só
podem ser observados por meio de microscópio, enquanto grãos
de areia podem ser observados a olho nu. A proporção entre as
partículas de areia, silte e argila determina a textura do solo. Sendo
assim, solos podem possuir textura argilosa, siltosa ou arenosa,
segundo a proporção dessas três frações em sua composição.
Combinações, como argilo-siltosas, ou silte-arenosas são
frequentes. Solos arenosos retêm menos água e nutrientes que
solos argilosos e siltosos. Isso deve-se à soma da superfície dos
grãos, tanto maior quanto menor forem as partículas. Para as
plantas, a textura ideal de solo é aquela composta de partes
equivalentes de argila, silte e areia, porque o solo reteria água e
nutrientes, sem se encharcar.
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A forma como os grãos de areia, silte e argila se
arrumam define a estrutura do solo. A matéria orgânica é de
grande importância para essa estrutura, pois age como agente
agregador das partículas. A estrutura do solo é importante para
o armazenamento de água e ar, estabilidade do solo, controle da
erosão e drenagem. A maioria dos vegetais são adaptados aos
solos bem drenados. Poucas espécies suportam solos alagados
ou demasiadamente secos.
A composição química dessas três frações varia
conforme o material de origem e os processos químicos, físicos e
biológicos aos quais estão submetidos. A fase sólida do solo é
responsável pelo fornecimento de elementos químicos que em
edafologia e ecologia são chamados de nutrientes minerais. Os
nutrientes de que as plantas necessitam em grande quantidade
são ditos macronutrientes. São o nitrogénio, fósforo, potássio,
cálcio, magnésio e enxofre. Os que são demandados em pequenas
quantidades são ditos micronutrientes, que são o zinco, o boro,
o cobre, o manganês, o molibdênio, o cromo, o níquel, o selênio,
o ferro, o cloro, dentre outros. Carbono, hidrogénio e oxigénio
são retirados do ar e da água pelas plantas.
A matéria orgânica do solo é formada por resíduos
não decompostos, decompostos e os parcialmente decompostos
(húmus). Os principais responsáveis pelos processos
decomposição e síntese são os microorganismos do solo. Ele é
contínuo e a quantidade de matéria orgânica em um solo é
definida pelo equilíbrio dinâmico entre a incorporação e a
decomposição de material orgânico. Apesar da reduzida
quantidade de matéria orgânica no solo, sobretudo concentradas
nos horizontes superficiais "O" e "A", sua importância e influência
extrapolam em muito a sua quantidade. A matéria orgânica
funciona como "granulador" do solo, melhora a estabilidade e a
resistência à erosão. Ela é a principal responsável pelo aspecto
frouxo dos solos férteis. Aumenta a proporção de poros no solo,
o que beneficia os animais e organismos de solo. É a principal
fornecedora de fósforo, enxofre e nitrogénio para as plantas e
única fonte de energia para os microorganismos de solo.

IBAMA

As propriedades físicas dos solos são principalmente
reguladas pela argila e pelo húmus. Eles protegem as substâncias
nutritivas da lavagem (lixiviação) e as liberam lentamente para
as raízes das plantas. Agem como pontes de ligação entre as
partículas maiores, areia e silte, ajudando a manter estável a
estrutura do solo. O húmus possui maior capacidade nutritiva e
de retenção de água do que a argila, além da farta população de
organismos que se associa a ele . Porém a argila é encontrada
em maior quantidade no solo e os dois acabam-se equivalendo.
Os espaços existentes entre os grãos da parte sólida,
os espaços porosos, são ocupados pelo ar e pela água.
Teoricamente, os poros do solo deveriam ser ocupados por ar e
água em proporções iguais, ficando a água nos poros pequenos
ou microporos, e o ar nos poros grandes, os macroporos. Porém,
a proporção entre eles está relacionada às chuvas, inundações e
irrigação. Podem-se esperar menores quantidades de ar em um
solo encharcado e vice-versa.
A relação entre a face sólida e o espaço poroso é
definida como densidade do solo. A densidade de um solo é um
importante parâmetro utilizado em classificação, agricultura,
reflorestamento, geotecnia, engenharia civil e outros campos do
conhecimento. Solos com maiores quantidades de argila e matéria
orgânica possuem valores de densidade menores que os de
textura arenosa e com reduzido teor de matéria orgânica. Isso
deve-se à melhor estrutura dos solos argilosos e dos que
apresentam valores elevados de matéria orgânica.
A água retida, com elementos químicos dissolvidos
nos poros do solo, forma uma solução nutritiva para as plantas,
a solução dos solos. Ela é vital para o desenvolvimento dos
vegetais, pois estes não conseguem absorver nutrientes na forma
sólida, mas somente dissolvidos em água. Quando o teor de
umidade do solo é ótimo, as plantas podem assimilar prontamente
a solução do solo. Para formar um grama de matéria seca, as
plantas necessitam absorver e evaporar entre 500 gramas e 1.000
gramas de água. À medida que a água é retirada do solo pela
vegetação e não é reposta, essa torna-se mais ligada (adsorvida)
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à superfície das partículas do solo, havendo uma competição
pela posse da água entre o solo e as plantas. A planta retirará
água do solo enquanto a força de absorção das raízes for maior
que a força de adsorção de água pelas partículas do solo.
Desse modo, nem toda água existente no solo
encontra-se disponível para as plantas, mas somente aquela que
a planta consegue retirar dele, chamada água disponível. A água
disponível encontra-se armazenada nos poros do solo sob tensões
entre 1/3 de atmosfera e 15 atmosferas. Água adsorvida com
tensões superiores a 15 atmosferas não está disponível para os
vegetais. Por isso, há casos de plantas morrerem por falta d'água
e ainda existir no solo uma certa umidade.
O ideal para os vegetais seria se os solos
permanecessem sempre com sua total capacidade de campo. A
capacidade de campo é definida como a capacidade máxima
que um solo tem de armazenar água. Seria a total ocupação dos
poros pela água ou sua total saturação. A capacidade de campo
de um solo depende da profundidade de seu perfil, de sua textura,
estrutura, porosidade e quantidade e qualidade de matéria
orgânica.
Quando o nível de umidade extrapola a capacidade
de campo, o solo apresenta-se encharcado. Nesse caso, a água
escoará para camadas mais profundas, pela ação da gravidade,
por um processo chamado percolação. A água percolada chamase água gravitacional. Ela se acumulará junto à rocha matriz,
formando uma zona permanentemente saturada de água,
denominada lençol freático. Em um solo sob condições naturais
ou não contaminado, a água percolada é límpida e potável.
Porém, águas percoladas através de solos contaminados por
agrotóxicos, metais pesados e outros agentes tornarão a água
do lençol freático imprópria para o consumo. Quebras no relevo
podem fazer a água do lençol freático aflorar à superfície,
formando os olhos d'água ou surgências. Nas regiões de Cerrado,
os olhos d'água já foram uma importante fonte de água potável.
A excessiva percolação ou o escorrimento superficial
da água no solo provoca a lixiviação ou lavagem do solo. Esse
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processo é muito prejudicial, pois nutrientes minerais, adubos
orgânicos e todo tipo de químicos e matéria orgânica são
carreados. O solo torna-se ácido, pouco fértil, compactado e
muito susceptível à erosão. A lixiviação de solos agrícolas é um
dos grandes problemas enfrentados pela agricultura moderna. A
contaminação das águas de mananciais e represas de
abastecimento pela lixiviação de solos agrícolas é um dos mais
sérios problemas enfrentados por ambientalistas de todo o mundo.
Em solos sob vegetação nativa ou de floresta, isso não ocorre.
O ar do solo difere do atmosférico pelo elevado grau
de umidade, próximo a 100%, pela descontinuidade da
composição do ar entre os poros e pelo teor de oxigénio, que é
aproximadamente a metade do existente na atmosfera. A
composição do ar do solo é determinada, em grande parte, pelas
reações solo-água. Por ser uma mistura de gases, o ar do solo se
movimenta através dos poros não ocupados pela água. A grande
variação da quantidade e composição do ar do solo repercute
no crescimento das plantas, nos organismos e microrganismos
do solo.
São variadas as quantidades e as formas de
organismos que habitam o solo. Podem ser encontrados grandes
animais, como roedores e tatus, minhocas, artrópodes, fungos,
bactérias, algas e várias outras formas de vida. O peso de matéria
| viva, até 30cm de profundidade, incluindo raízes, pode variar de
0,5kg/m2 a 2,5kg/m2. Em uma colher de chá de solo pode-se
j encontrar de 100 milhões a 200 milhões de microorganismos.
Considerando que um hectare de solo representa cerca de 3.000
toneladas, os microorganismos representariam entre 1,6 e 5,7
toneladas nessa área. Os microorganismos compensam seu
reduzido tamanho não só pela quantidade, mas também pela
taxa de reprodução. Pode-se ter de 12 a 48 gerações de um
determinado microorganismo a cada 24 horas, o que equivale
de 3 a 12 séculos em relação aos humanos.
A permanência e a reprodução de organismos no
solo dependem, principalmente, da umidade, temperatura,
aeração, disponibilidade de nutrientes e pH presentes. Os
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organismos do solo exercem forte influência nos seus processos
físicos e químicos. Na realidade, as reações que ocorrem nos
solos são direta ou indiretamente de natureza bioquímica. As
atividades dos organismos variam da desintegração de rochas,
provocadas por raízes, passando pela trituração de restos
orgânicos pelos artrópodes e minhocas, chegando à
decomposição biológica por fungos e bactérias. A decomposição
do material orgânico libera para os vegetais nutrientes
inorgânicos, que o convertem de novo em material orgânico,
fechando o ciclo. Além disso, as bactérias rizhobium são
simbiontes capazes de absorver o nitrogénio atmosférico e
repassá-lo para as plantas, como algumas leguminosas. O
nitrogénio é o nutriente mineral mais em falta no mundo e menos
de 10% das necessidades são supridas por produção sintética.
Outro bom exemplo são as micorrizas, associação simbiótica de
fungos e raízes, existentes em quase todas as famílias de plantas,
que melhoram a absorção de nutrientes pelas raízes.
A capacidade de um solo sustentar vegetais e culturas
agrícolas é também determinada pelo seu subsolo. O subsolo é a
parte abaixo dos horizontes superficiais que se aprofunda até a
rocha matriz. Mesmo quando as raízes não penetram o subsolo,
sua permeabilidade e composição química podem exercer
influência sobre o que ocorre na superfície.
O solo na agricultura moderna
O pai da "Revolução Verde" e Prémio Nobel da Paz
em 1970, o agrónomo norte-americano Norman Borlaug,
derrubou, nos anos 60, a teoria de Malthus, pela qual a população
mundial estava fadada a morrer de fome. Sua "Revolução Verde"
triplicou a produção mundial de alimentos e tornou obsoleta a
teoria que dizia que a população cresce geometricamente
enquanto a produção de alimentos cresce em progressão
aritmética. Esta "Revolução" baseou-se na utilização de
fertilizantes químicos concentrados, pesticidas e outros químicos,
alguns desenvolvidos na II Guerra Mundial, como armas químicas.
No entanto, mecanização, como a utilização do trator e
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modernização de implementos agrícolas, como o arado, usado
há mais de 4.500 anos na China, foram outros avanços. A
excessiva maquinização provoca fortes impactos no solo e
favorece o empobrecimento da diversidade biológica, pela
monocultura.
A agricultura moderna produz alimentos para 6,2
bilhões de pessoas, para uma população mundial de 5,8 bilhões.
A China, campeã no uso de fertilizantes orgânicos, conseguiu
quintuplicar a produção por área (produtividade) usando
agroquímicos. Os Estados Unidos, após a Revolução Verde,
aumentaram a produtividade agrícola em quatro vezes e meia.
Nos EUA, caso .se parasse de usar adubos químicos
repentinamente, a queda na produção deixaria famintas 40
milhões de pessoas.
A utilização do solo pela agricultura e pecuária
modernas é precedida de levantamentos de suas características
físicas (profundidade, textura, estrutura, drenagem, densidade,
susceptibilidade à erosão e nível de compactação) e químicas
(teor de matéria orgânica, nível nutricional e pH). Os primeiros
20cm ou 40cm de profundidade de um solo constituem a camada
cultivada. Aração, adubação, aplicação de calcário e irrigação
são efetuadas nessa camada. A agricultura moderna baseia-se
no alucinante aporte de insumos e retirada de alimentos dessa
fina camada de solo O cultivo adequado pode até melhorar as
condições físicas, químicas e biológicas de um solo. Porém, a
regra mais frequente é o uso de técnicas e manejos inadequados,
que deterioram suas propriedades.
A alta produtividade é geralmente acompanhada de
degradações do meio ambiente. A produção de soja no bioma
Cerrado provoca a perda de 5 toneladas de solo por ano em
cada hectare cultivado devido à erosão. A erosão é um processo
natural lento de perda de solo, mas que tem-se tornado
excessivamente acelerado devido à agricultura moderna, aos
desmatamentos e à mineração. A erosão e o assoreamento de
reservatórios destacam-se entre os problemas ambientais
brasileiros. O lago de Itaipu, por exemplo, recebe 47 milhões e
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340 mil toneladas de sedimentos por ano. Esse volume representa
a descarga de uma caçamba de solo fértil a cada 4,5 segundos.
O estado de São Paulo passou por sérias dificuldades
devido à queda na produção de café, causada pela exaustão de
seus solos. Mais recentemente, o Paraná, cuja economia baseiase na agricultura, enfrentou o mesmo problema. O extremo-sul
da Bahia constitui hoje um mau exemplo de utilização da terra.
A floresta nativa vem sofrendo desmatamento desenfreado para
implantação de pastos e monocultura de soja em locais
inapropriados. O solo é o principal recurso afetado e quebras de
produção, falências, desemprego e empobrecimento da população
seguem os danos ambientais.
O mau cultivo pode levar a outra forma de
degradação dos solos, a salinização. A salinização é o processo
de acumulação de sais na camada superficial do solo. Ela ocorre
através da evaporação de água com grande concentração de
sais a partir da superfície do solo. A salinização depende da
relação entre a infiltração e a evaporação. Se a evaporação for
maior que a infiltração, sais se acumulam na superfície, ocorrendo
o processo. Em regiões de clima árido, quando o lençol freático
encontra-se próximo à superfície, a evaporação de água provoca
o acúmulo de sais na superfície; a água evapora e os sais nela se
concentram.
As causas mais frequentes de salinização provocada
pelo homem são a irrigação mal conduzida ou conduzida com
pouca água, a falta de drenagem dos solos, a destruição da
vegetação nativa, a compactação, que reduz a infiltração da água
ao longo do perfil e a diminuição excessiva da matéria orgânica
do solo. No Brasil, em algumas partes do Nordeste e na Ilha de
Marajó, essa forma de degradação pode ser vista.
Degradação dos solos
A Organização da Nações Unidas para a Agricultura
- FAO define como degradação de solos o(s) processo(s) que
resulta(m) em sua diminuição ou perda da capacidade de
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produção real ou potencial de bens ou serviços. Terras degradadas
podem ser caracterizadas por solos empobrecidos e erodidos,
instabilidade hidrológica e diversidade biológica diminuída. Mais
de 200 milhões de hectares do território brasileiro encontram-se
sob diferentes estágios de degradação.
Os graus de degradação de terras e ecossistemas
podem variar de um desmatamento parcial, um desmatamento
total ou até a retirada completa do solo, como ocorre na
mineração. Quando uma área abandonada reage à degradação
e a sua vegetação regenera, diz-se que ela manteve a sua
resiliência. Áreas agrícolas e a maioria das desmaiadas
resguardam a resiliência. Porém, áreas mineradas não. A
mineração representa o caso extremo da degradação do solo.
Elas raramente regeneram a vegetação e quando o fazem, nunca
recuperam a forma original.
As áreas mineradas no Brasil, embora não possam
ser definidas como desertos, a estes se assemelham pela ausência
de potencial biológico ou de vida em grande quantidade. A falta
de regeneração natural deixa essas áreas sob ação dos fatores
que provocam erosão. No Distrito Federal, por exemplo, o
montante dessas áreas iguala-se à extensão das áreas de
preservação legalmente instituídas.
O clima tropical, que favorece a revegetação de
l áreas com solo degradado, pode também agir como agente
degradador de solos desnudos. Isso depende do grau de
degradação, do tipo de solo, da topografia, do relevo e da
intensidade das chuvas. Nas regiões tropicais, a erosão provocada
pelas chuvas é um problema sério, pois grande parte das chuvas,
devido a sua intensidade, provoca erosão ao encontrar o solo
exposto.
A boa infiltração de água é um dos principais fatores
de controle e impedimento da erosão pluvial em solos. O tipo de
cobertura vegetal do solo é de grande importância nesse processo.
A quantidade de água infiltrada em 3 minutos, em um solo natural
de floresta, pode levar 240 minutos em um solo onde cultiva-se
, milho. Na prática, água no milharal não infiltrará e sim escorrerá
| provocando erosão.

O escorrimento de grandes quantidades de água
causa as enchentes. A agricultura, a mineração e urbanização
de grandes áreas são as principais causas das inundações e
enchentes. As enchentes geralmente são seguidas de períodos
secos, pois a água que deveria infiltrar e recarregar os lençóis
freáticos, simplesmente o escorreu para outras áreas.
Recuperação de solos
A forma mais utilizada e barata para se recuperar
áreas degradadas é revegetá-la. A recuperação por meio da
revegetação requer a adubação do solo degradado. A adubação
química desse solo, sem matéria orgânica, não consegue manter
o fornecimento adequado de nutrientes, pois eles são perdidos
por lixiviação. A adubação química, associada à adição de
material orgânico, mantém os nutrientes no solo.
Há registros de nove séculos antes de Cristo que
indicam que o homem já aprendera que os solos se empobreciam
com o cultivo contínuo. A recuperação desses solos era feita com
a adição de restos vegetais e animais. Referências bíblicas, e até
anteriores, citam os benefícios que a matéria orgânica traz para
os solos. Pierrô de Crescenzi (1230-1307), senador de Bolonha,
enfatizava a necessidade de adubação orgânica em solos
depauperados.
Qualquer que seja a causa de degradação de um
solo, a recuperação começa pela elevação e manutenção do
teor de matéria orgânica. Cerca de 75% dos solos degradados
no Brasil podem ser recuperados, se corretamente adubados.
Há várias formas de se adubar organicamente um solo: pomares
e oliveiras perto de Atenas, na Grécia Antiga, eram irrigadas
com esgotos da cidade. O plantio de espécies rústicas, com
produção de grande volume de raízes é outra opção muito
empregada. A planta, ao morrer, deposita-se sobre a superfície e
deixa sua raiz incorporada ao solo. Referências romanas e gregas
citam o emprego de plantas na adubação de solos degradados.
Na mineração, a ausência dos horizontes superficiais pode ser
contornada pela implantação de resíduos orgânicos na superfície,
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simulando um horizonte superficial orgânico. Apesar disso, a
resistência de vegetais às condições adversas é o fator chave
para o sucesso da revegetação em áreas mineradas.
A matéria orgânica é responsável pela capacidade
de retenção de nutrientes e acumulação de água nos solos
tropicais. Além disso, ela agrega partículas, estruturando o solo e
diminuindo a erosão. O teor ideal de matéria orgânica em solos
tropicais está por volta de 4% no horizonte "A" (entre 30cm e
40cm). O manejo de solos tropicais deve priorizar a manutenção
ou aporte de matéria orgânica ao solo. Ela tem os atributos de
evitar a lixiviação dos nutrientes, manter a estabilidade dos
agregados e armazenar água para as plantas.
Mesmo no controle de salinização os resíduos
orgânicos são importantes. Todas as medidas que aumentam a
infiltração e baixam a evaporação evitam a salinização. Aumentar
a permeabilidade do solo, adicionar restos vegetais à superfície,
como palha e outras formas de cobertura morta contribuem para
evitar a salinização. Irrigação e drenagens correias são outras
medidas a serem tomadas.
Apesar das consequências negativas da agricultura
moderna, o fim do uso do adubo químico na produção de café
orasileiro implicaria a utilização de 130 milhões de vacas para a
produção de esterco e l milhão de caminhões para transportálo, como forma de compensar os nutrientes dos adubos químicos.
Porém, o uso irracional do solo leva, invariavelmente, a sua
exaustão.
As técnicas agrícolas desenvolvidas a partir da
"Revolução Verde" têm evoluído sob o aspecto ecológico e de
proteção ambiental. Práticas tradicionais de manejo de solos e
de produção estão sendo reincorporadas. A propriedade rural
tem sido vista como um agroecossistema e, por isso, não pode
ser mais trabalhada de forma fragmentada. A água para a lavoura
é garantida a partir da proteção da vegetação nativa ao longo
dos cursos d'água e nascentes. A qualidade da água é garantida
pelo controle da erosão e da lixiviação dos solos da lavoura.
Dom Pedro II, no século XIX, desapropriou milhares de hectares
de fazendas de café para plantar a Floresta da Tijuca e garantir
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o abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro. Até hoje,
ela é a maior floresta tropical plantada do mundo.
Práticas agrícolas mais utilizadas

Agricultura integrada - baseia-se em um modelo de
propriedade autónoma e diversificada, associando plantas e
animais. O esterco animal, por exemplo, pode ser usado em
piscicultura praticada em arrozais. É energeticamente muito
eficiente, já que tudo se aproveita e nada se perde
Agricultura orgânica - surgiu como contraposição ao padrão
estabelecido pela "Revolução Verde". Não usa pesticidas nem
adubos químicos. Baseia-se na adubação orgânica e no controle
biológico, que é a utilização de predadores naturais contra pragas
das lavouras. Muito difundida por meio de feiras que
comercializam frutas, legumes e verduras sem agrotóxicos.
Extrativismo manejado - aproveita espécies nativas de uma
região, aumentando a sua densidade, como o plantio de
seringueiras, castanheiras e pupunheiras onde elas ocorrem
naturalmente. Há atividade económica sem a destruição do
ecossistema natural.
Intercalação de culturas - a intercalação de leguminosas e
vinhas é um dos primeiros registros conhecidos de intercalação
de culturas, há cerca de 300 anos antes de Cristo, na Grécia. Ela
envolve a associação de duas ou mais espécies vegetais em uma
mesma área. Quando se trata de árvores perenes, como a
associação do cacaueiro e do coqueiro, ela é também chamada
de agrossilvicultura . E caracterizada pela ocorrência de
interações ecológicas entre elas.. O cacaueiro, por exemplo, é
excelente para proteger o solo e necessita da sombra do coqueiro.
Este é beneficiado pelas melhorias provocados no solo pelo
cacaueiro. Outras associações, entre cacau e dendê e cacau e
seringueira, coqueiros e pastagens, seringueiras e café, dentre
outras, são utilizadas.
Manejo de microbacias - fundamenta-se no controle da erosão
de uma pequena bacia hidrográfica onde a agricultura é
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praticada. Cercas das propriedades rurais são retiradas, curvas
de nível e terraços são construídos ao longo de toda a área,
respeitando a topografia natural do terreno. A vegetação nativa
ao longo de corpos e cursos d'água é recolocada para garantir o
abastecimento. Independentemente da cultura, o eficiente controle
da erosão é economicamente lucrativo e ambientalmente
apropriado.
Plantio direto - acoplado a outros manejos, possibilitou a
recuperação dos solos e da agricultura no Paraná. Utiliza as
técnicas da agricultura moderna, mas deixa o solo coberto com
a palha da lavoura anterior. Essa cobertura protege o solo contra
a erosão, proporciona um ótimo habitat de organismos benéficos
ao solo e é fonte de matéria orgânica, que é lentamente
incorporada aos horizontes mais profundos. Tem-se mostrado
mais produtivo e rentável que a agricultura moderna tradicional.
Além disso, é menos danoso ao meio ambiente.
Rotação de culturas - visa quebrar ciclos de doenças e pragas,
mudando a cultura de lugar, e poupar o solo da exaustão causada
pela monocultura. Uma das rotações mais comum no Brasil é a
milho-feijão. O milho, uma gramínea, produz grande quantidade
de material vegetal e o feijão, uma leguminosa, incorpora
nitrogénio ao solo na fase seguinte. Jean Baptiste Boussingault
concluiu, já no século XIX, que a rotação de culturas era a melhor
forma de aumentar o conteúdo de matéria orgânica no solo.
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