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Mesmo sendo

Com o projeto FertMóvel, o

comprovadamente responsável

Governo do Piauí quer atender

pelo bom desempenho da

4.500 produtores em todo o

agropecuária, o sistema ILPF é

Estado. A meta é realizar 12 mil

pouco usado no Nordeste. {6 e 7

análises de solo. {8

Foto: Diário do Nordeste

Solos que

AGONIZAM

Metade dos solos agricultáveis do planeta está degradada. É uma revelação que assusta
e mete medo. Durante quatro dias, em novembro último, em Teresina, o problema foi
debatido. Nas páginas seguintes, algumas das principais discussões.
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Opinião
Um debate produtivo

SOBRE O SOLO

*Por Henrique Antunes

do Piauí e Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Piauí.
O solo é a base de todas as atividades
O evento contou com programação robusta,
agropecuárias e o correto manejo desse
que incluiu conferências, mesas redondas,
recurso natural é condição proeminente
seminários e minicursos, e com a presença
para sustentabilidade do agro brasileiro.
de pesquisadores, professores, técnicos de
A região Nordeste do Brasil apresenta
extensão rural, produtores, estudantes de
diferentes condições edafoclimáticas e
graduação e pós-graduação, somando um
sistemas produtivos além do agronegócio,
público de mais de 500 pessoas participantes.
desenvolvido no Cerrado, onde se concentra
Temas atuais foram abordados como solos
a produção de grão.
inteligentes, integração lavouraDestaca-se a agricultura familiar,
Temas atuais foram pecuária-floresta e desafios para os
que é realizada nessa região com
laboratórios de análise de solos. Também
abordados como
multiplicidade de culturas e criações,
foram debatidos temas clássicos como a
com produção de grãos, fibras e frutas.
biodiversidade do solo para a produção
solos inteligentes,
No entanto a região também apresenta
sustentável, a recuperação de áreas
integração
lavouranúcleos de desertificação cujo recurso
degradadas, os desafios para o manejo
pecuária-floresta
natural solo é o mais afetado. Assim, a
do solo no Cerrado nordestino e as
manutenção de patamares produtivos
alternativas para a conservação do solo e
e desafios para os
nos diversos sistemas agropecuários tem
da água para agropecuária do Semiárido
laboratórios
de
análise
estreita relação com a recuperação e
e dos Tabuleiros Costeiros. Ainda,
conservação do solo e água. Para que isso de solos.
houve discussões sobre o Pronassolos
ocorra, torna-se necessária a geração de
(projeto que visa mapear os solos
conhecimentos, tecnologias e processos
brasileiros), salinidade, adubação verde
ligados à ciência do solo nessa região.
e educação de solos, além da apresentação de mais de
O fórum adequado para as discussões sobre
520 trabalhos técnico-científicos. O ambiente foi profícuo
os desafios, problemáticas, tendências, soluções e
para a consecução de redes de pesquisa, compartilhar
perspectivas para o manejo do solo é a Reunião Nordestina
informações e troca de experiências.
de Ciência do Solo, evento itinerante, cuja quarta edição
Reforçamos nosso agradecimento a todos os
foi realizada no ano de 2017, em Teresina. A escolha da
participantes, e aos órgãos e instituições que apoiaram
capital do Piauí não foi por acaso: o estado representa
a realização desse evento: Conselho Regional de
muito bem as diversas particularidades da região Nordeste,
Engenharia e Agronomia do Piauí (CREA-PI), Secretaria de
pois conta com biomas representativos como Cerrado,
Desenvolvimento Rural do Piauí (SDR), Terra Brasileira –
Caatinga e Mata Atlântica e, em seu PIB, apresenta
Laboratório Agronômico, Aprosoja-PI, FAPEPI, CNPq, Capes
grande participação da agropecuária. O evento faz parte
e os programas de pós-graduação em solos e nutrição de
da agenda do Núcleo Regional Nordeste da Sociedade
plantas e agricultura tropical da UFPI.
Brasileira de Ciência do Solo e a quarta edição foi
organizada pela conjunção de esforços da Embrapa Meio*Pesquisador, coordenou a
Norte, Universidade Federal do Piauí, Universidade Estadual
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Pesquisa e Desenvolvimento
Degradação atinge metade dos solos
Uma estatística que mete medo: metade dos solos
agricultáveis no planeta está degradada, segundo a
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO). O custo com fertilizantes, todo ano,
para repor os nutrientes perdidos com a erosão dos solos é
estimado hoje entre 110 e 200 bilhões de dólares.
A revelação foi feita pelo pesquisador Luiz Fernando
Leite, chefe-geral da Embrapa Meio-Norte, na conferência
de abertura da IV Reunião Nordestina de Ciência do Solo,
em Teresina, em novembro último. E nesse contexto, ele
disse que o incremento nas áreas cultivadas no mundo,
“nos últimos 50 anos, foi de apenas 12%”. As terras
cultiváveis disponíveis por pessoa, segundo ele, diminuíram
de 0,45 hectare para 0,25 hectare no mesmo período.
Quatro grandes desafios a serem vencidos pela ciência,
foram os eixos da conferência: aumento da demanda e
mudanças no padrão de consumo; desperdício de 30% dos
alimentos produzidos; falta de novas áreas agricultáveis;
e pressão sobre os recursos naturais. Do total de 30%
dos alimentos desperdiçados, segundo o cientista, 50%
das perdas acontecem no manuseio, 10% no próprio
campo, 30% nas centrais de abastecimentos e 10% nos
supermercados.

O mundo joga comida no lixo
Em todo o mundo, segundo Leite, 1,3 bilhão de
toneladas de alimentos são perdidas por ano. “É o
equivalente à metade da produção mundial de cereais. Mais
da metade das perdas ocorre em países desenvolvidos”.
O prejuízo assusta: os países desenvolvidos perdem por
ano 310 bilhões de dólares, e os emergentes atingem 680
bilhões de dólares. Do total produzido, de acordo com
dados do Banco Mundial, FAO e Embrapa, vão para o lixo
45% de frutas e vegetais, 30% de cereais, 30% de peixes e
frutos do mar e 20% de carnes e produtos lácteos.
Ainda usando números da FAO, o pesquisador mostrou
o mapa do desperdício de alimentos em todo o mundo,
que chega a um terço de toda a produção do planeta:
Sul e Sudeste asiático – 23%, Ásia industrializada – 28%,
América do Norte e Oceania – 14%, Europa – 14%, África

Foto: NCO Divulgação

AGRICULTÁVEIS

Luiz Fernando Leite destacou também o problema do
desperdício de alimentos no mundo.

subsaariana – 9%, Norte da África e Ásia Oeste e Central –
7% e América Latina – 6%.
Ele alertou que até 2050 a previsão de demanda por
alimentos aumentará em até 70% em todo o mundo e
100% nos países em desenvolvimento. Mas o pesquisador
falou também com otimismo, destacando que os
alimentos saudáveis cresceram 870% nos últimos 10
anos. “O consumo de frutas, verduras e legumes entre
os brasileiros cresceu em torno de 60%”, destacou Leite,
lembrando que a qualidade e a quantidade de alimentos
dependem da saúde do solo.
Com o sequestro de carbono, segundo o cientista, que
é especialista na área, de 24 a 40 milhões de toneladas
de grãos adicionais podem ser produzidas em países
em desenvolvimento, como o Brasil. “A quantidade e
qualidade nutricional da base de alimentos da saúde
humana e a própria produção dependem de avanços
tecnológicos na agricultura e de saúde do solo”,
destacou. O tema da conferência, que durou cerca de 40
minutos, foi Solos Inteligentes: um complexo desafio para
segurança alimentar e saúde humana. (FS)
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Pesquisa e Desenvolvimento
Foto: Pedro Santiago

GILBUÉS É UM

exemplo da degradação

Gilbués tem 1.761 quilômetros quadrados com erosão, liderando o ranking no Piauí.
Por Fernando Sinimbu

já que há perda de sustentabilidade ambiental.
O professor, que também é presidente da Fundação

A extensão de áreas degradadas em 15 municípios

Agente para o Desenvolvimento do Agronegócio e

do sudoeste do Piauí já chega a 7.759,55 quilômetros

Meio Ambiente, uma organização não governamental

quadrados – ou 775.955 hectares. A desastrosa

com sede em Teresina e atuação em todo o estado,

realidade, com destaque para o município de Gilbués, a

citou dois péssimos exemplos do estrago que a erosão

797 quilômetros de Teresina, foi mostrada com destaque

provoca. De acordo com os estudos, uma chuva de 50

na IV Reunião Nordestina de Ciência do Solo, realizada

milímetros, em um hectare urbano, tem escorrimento

em novembro último, pelo professor Adeodato Salviano,

superficial de 90% da água em 24 horas.

da Universidade Federal do Piauí (UFPI).
Segundo ele, o ranking dessa degradação de solos

Na zona rural, uma chuva também de 50
milímetros, numa área de 100 hectares, gera o

que preocupa cientistas e ambientalistas, coloca

escorrimento superficial da água de 50% em 24

seis municípios em posições críticas em quilômetros

horas. Perde-se então nada menos que 25 milhões

quadrados. Vejamos: Gilbués, o campeão, com 1.761,

de litros. São números que mostram como a erosão,

seguido por Barreiras do Piauí – 1.246, Corrente –

hoje o principal problema dos municípios citados

791, Riacho Frio – 690, Monte Alegre do Piauí – 579

no estudo, compromete as produções agrícola e

e Redenção do Gurguéia – 450. Salviano destacou

pecuária, renda e emprego de milhares de famílias da

que a degradação reduz a “qualidade do solo e sua

região.

capacidade produtiva”, o que afeta diretamente todos,

Em artigo científico de 2003, a professora da
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UFPI, Marta Celina Linhares Sales, cita que a erosão

segundo o IBGE, tem um Índice de Desenvolvimento

no município de Gilbués pode ter origem na “pecuária

Humano de 0,651, médio, de acordo com o Programa

extensiva como principal atividade econômica,

das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A

associada à mineração de artesanal de diamante, ambas

economia é baseada na pequena agropecuária. O clima

desenvolvidas de forma predatória”. Para amenizar essa

é tropical, com inverno seco. A temperatura oscila entre

degradação, tanto a UFPI como a Embrapa desenvolvem

a mínima de 25 graus e a máxima de 35 graus. Durante

projetos de recuperação do solo no município.

o ano, de acordo com o Salviano, o mês mais frio
apresenta uma média de 18 graus.

Foto: Diário do Nordeste

Gilbués, com pouco mais de 10 mil habitantes,

Em Irauçuba, no Ceará, os agricultores já enfrentam um processo de desertificação avançado.

Desertificação ameaça milhões de pessoas
O mapa da desertificação do Semiárido brasileiro,

A área total chega a 68.500 quilômetros quadrados.

traçado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação,

Em todo o Brasil, as áreas que podem ter desertificação,

tem seis núcleos que mostram como o problema atinge

ocupam, segundo o Ministério do Meio Ambiente, cerca

diretamente a economia do Nordeste. Os núcleos são os

de 1,3 milhão de quilômetros quadrados.

seguintes: 1º) Cabrobó (Pernambuco), 2º) Gilbués (Piauí),

A última edição do Atlas das Áreas Susceptíveis

3º) Inhamus (Ceará), 4º) Irauçuba (Ceará), 5º) Jaguaribe

à Desertificação do Brasil, editado pelo Ministério do

(Ceará) e 6º) Seridó (Paraíba e Rio Grande do Norte).

Meio Ambiente, cita que 180 mil quilômetros quadrados

Segundo o Instituto Nacional do Semiárido (Insa),

“já se encontram em processo grave e muito grave de

Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia

desertificação, concentrados principalmente nos estados

e Inovação, são 59 municípios inseridos no perímetro.

do Nordeste”. O documento cita também que pelo menos

No Ceará, estão 12 municípios,; na Paraíba, 28,; no Rio

30 milhões de pessoas podem ser atingidas diretamente

Grande do Norte, 6,; em Pernambuco, 6; e no Piauí, 7.  

por essa deterioração ambiental.
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ILPF, a receita na

MEDIDA CERTA

Foto: Eugênia Ribeiro

Em São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão, o ILPF é um sucesso comprovado há anos.

O sistema Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF),

obtendo, diariamente, um ganho de peso de 0,872

desenvolvido pela Embrapa, vem sendo a receita certa

gramas. O rendimento de carcaça foi de 52,6%. Em 2015,

para o bom desempenho da agropecuária em todas

um plantel com 1.522 cabeças de bovinos chegou à idade

as regiões do País. Exemplos de sucesso desse sistema

de abate em 24 meses com 261,4 quilos de carcaça e

foram mostrados pelo pesquisador Lourival Vilela, da

ganho de peso diário de 0,710 gramas. Já o rendimento

Embrapa Cerrados (Distrito Federal), na IV Reunião

da carcaça alcançou 54,5%.

Nordestina de Ciência do Solo, em novembro de 2017,
em Teresina.
Na fazenda Triunfo, em Formosa do Rio Preto, no

Vilela ressaltou a importância do solo biologicamente
ativo, que, segundo ele, é muito mais produtivo. Um
exemplo acompanhado de perto por ele: na safra 2010-

extremo oeste da Bahia, a mais de mil quilômetros de

2011, a rota ção de culturas, como soja-milho safrinha

Salvador, os números revelam o vigor do sistema. De

consorciada com braquiária, alcançou 4.639 sacas por

2010 a 2015, os ganhos foram expressivos. No ano de

hectare. Sem a braquiária, a produtividade foi de 4.067

2010, 234 cabeças de gado bovino chegaram ao ponto

sacas por hectare. O aumento médio da safra foi de 9,5

de abate em 36 meses com 202 quilos de carcaça,

sacas por hectare.

7

Bahia lidera
adoção do
sistema na
região

Foto: Breno Lobato

O pesquisador mostrou também um exemplo de
sucesso no uso e cobertura do solo versus recursos
hídricos. Ao longo de 1 ano, segundo estudos da
Embrapa Cerrados, uma área de pasto manteve,
regularmente, maior quantidade de água no solo.
No ciclo hidrológico do experimento, “houve maior
evapotranspiração na área de cerradão; maior
interceptação de água de chuva na área de mata; maior
recarga do lençol freático nas áreas de pastagens; e
maiores vazões mínimas - escoamento de base nos
rios”.
Didático, o cientista enumerou os benefícios
potenciais do ILPF: “Melhoria das propriedades físicas,
químicas e biológicas do solo; redução de pragas,
doenças e plantas invasoras; produtos ambientalmente
adequados; mitigação do déficit de forragem na estação
seca; mitigação da emissão de gases do efeito estufa;
aumento da produção de grãos e de forragem para
alimentação animal; intensificação e utilização racional
dos fatores de produção; e redução de risco pela
diversidade de atividades”.
No Nordeste, de acordo com dados apresentados

Na fazenda Santa Brígida, em Goiás, o sistema funciona muito bem
com eucalipto e sorgo.

por Vilela, as áreas cultivadas com a Integração LavouraPecuária-Floresta ainda são poucas. Vejamos: de um
total de 49 milhões de hectares em uso agropecuário,

anos teve grande expansão na agricultura, tem 74.119

apenas 1,3 milhão de hectares adotam o sistema. No

hectares onde há o sistema. Segundo a Rede de Fomento

pelotão da frente, estão os estados da Bahia – 545.778,

do ILPF, Uruçuí é o município piauiense com maior

Rio Grande do Norte – 221.491, Pernambuco – 214.673

potencial para a adoção. No Maranhão, é Balsas; na

e Paraíba – 136.217. Sergipe está na “lanterna” com

Bahia, o destaque é para Luís Eduardo Magalhães,

apenas 1.774 hectares. O Piauí, que nos últimos 10

município na vanguarda agrícola na região. (FS)
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FERTMÓVEL
prevê 12 mil análises por ano
Foto: NCO Embrapa Solos

O Projeto Fertmóvel, um laboratório móvel para análise

em 2018. O investimento inicial é superior a R$ 1 milhão.

de solo desenvolvido pela Embrapa no Rio de Janeiro, foi

A dinâmica do Fertmóvel, na versão do Piauí, terá

outro destaque da IV Reunião Nordestina de Ciência do

dois carros equipados, tipo furgão, que percorrerão os

Solo, que aconteceu em novembro de 2017, em Teresina.

municípios recolhendo amostras para posterior análise

Otimista, o professor da Universidade Estadual do Piauí

e emissão de laudos técnicos de correção de solos, com

e agrônomo da Secretaria Estadual de Desenvolvimento

recomendações de adubação e calagem. A Embrapa

Rural, Múcio Mallan, mostrou detalhes do projeto e disse

Solos e a Embrapa Meio-Norte serão parceiras na ação,

que a meta anual é atender pelo menos 4.250 produtores

capacitando técnicos do Emater nas etapas de coleta,

na capital e no interior.

preparo de amostras e análises de laboratório.

Todo ano, segundo Mallan, que está adaptando o

O Emater, além de contribuir na capacitação dos

projeto no Estado, o Fertmóvel deve trabalhar pelo menos

produtores para a coleta correta de amostras de solos e

12 mil análises de fertilidade de solo em todas as regiões

no armazenamento delas para análises, dará orientações

do Piauí, numa média de 2,8 análises por produtor. O

técnicas de adubação e calagem. Mallan destacou que

atendimento aos agricultores será feito em 12 bases, nos

o projeto vai atender prioritariamente os agricultores

municípios de Bom Jesus, Uruçuí, Floriano, Oeiras, São

familiares. Pesquisadores da Universidade Estadual do

Pedro, São Raimundo Nonato, Canto do Buriti, Paulistana,

Piauí (UESPI) e estudantes também atuarão nessa ação. A

Picos, Campo Maior, Piripiri e Parnaíba, que concentram a

UESPI vai trabalhar nas ações de pesquisa relacionadas ao

produção agrícola piauiense. As ações efetivas começam

mapeamento da fertilidade do solo.

