
V Conferência Estadual de Solo e Água



Propostas da Academia para o Programa 
Estadual de Conservação do Solo e da Água

Universidade Regional do Noroeste do Estado do RS – UNIJUÍ

Departamento de Estudos Agrários

Curso de Agronomia / Programa  de Pós-Graduação em Sistemas 
Ambientais e Sustentabilidade 

V CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SOLO E ÁGUA



OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL - ONU

Objetivo 15. Proteger, recuperar e 
promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, gerir de forma 
sustentável as florestas, combater a 
desertificação, deter e reverter a 
degradação da terra e deter a perda de 
biodiversidade

• Treze milhões de hectares de florestas 
estão sendo perdidos a cada o ano.

• Cerca de 1,6 bilhão de pessoas 
dependem das florestas para sua 
subsistência. Isso inclui 70 milhões de 
indígenas. Florestas são o lar de mais 
de 80% de todas as espécies de 
animais, plantas e insetos terrestres.

• 2,6 bilhões de pessoas dependem 
diretamente da agricultura, mas 52% 
da terra usada para agricultura é 
afetada moderada ou severamente 
pela degradação do solo.

• Das 8.300 raças animais conhecidas, 
8% estão extintas e 22% estão sob risco 
de extinção.





https://exame.abril.com.br/brasil/1-em-4-
municipios-tem-coquetel-com-agrotoxicos-na-
agua-consulte-o-seu/https://apublica.org/2019/04/coquetel-com-27-agrotoxicos-foi-

achado-na-agua-de-1-em-cada-4-municipios-consulte-o-seu/



MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA NO BRASIL: UMA 
RETROSPECTIVA ATÉ O PRESENTE E UMA PROJEÇÃO PARA O 

FUTURO
• Um dos problemas que tem que ser atacado e 

resolvido com urgência se refere à formação 
de recursos humanos nessa área no Brasil. 

• Há uma clara deficiência relacionada ao 
estudo do tema Uso e Conservação do Solo  e 
da Água, tanto em nível de graduação nas 
Faculdades de Agronomia, quanto em nível de 
pós-graduação, em especial nos Cursos de 
Mestrado e Doutorado em Ciência do Solo. 

• O assunto é tratado de maneira muito diversa 
nas Faculdades de Agronomia, o qual em 
geral é pouco estudado....

• ....enquanto, nos cursos de pós-graduação há 
um notório desinteresse em estudá-lo. 

• É necessário implantar e desenvolver programas 
de pesquisa em conservação do solo, de longa 
duração, envolvendo também a erosão do solo. 

• É necessário quantificar a infiltração de água no 
solo, e as perdas de água, sedimentos minerais e 
orgânicos e produtos químicos solúveis na água e 
adsorvidos aos sedimentos (nutrientes de plantas 
e pesticidas) contidos no material da erosão do 
solo, em especial a erosão hídrica.

• A falta de disponibilidade e de competência 
desses profissionais para avaliar projetos e 

propostas de pesquisa encaminhadas às 
agências financiadoras

ILDEGARDIS BERTOL; NEROLI PEDRO COGO; FABRÍCIO TONDELLO BARBOSA E JEFFERSON SCHICK  MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA NO BRASIL: UMA RETROSPECTIVA ATÉ O 
PRESENTE E UMA PROJEÇÃO PARA O FUTURO
XVIII Reunião Brasileira de Manejo e Conservação do Solo e da Água. Teresina, Piauí, 08 a 13 de agosto de 2010. Palestra proferida.



• Ainda, será preciso incutir 
na população em geral 
uma consciência 
conservacionista e, com 
isso, aos poucos, interferir 
e atuar no campo político, 
decisório, visando criar 
mecanismos legais e 
adequados e que 
amparem a aplicação 
prática de ações 
conservacionistas.

DESAFIOS



Missão da Universidade

PESQUISA ENSINO EXTENSÃO

INTEGRADAMENTE – perpassando toda a vida acadêmica



INFORMAÇÃO!! FORMAÇÃO!!!!



PESQUISA 

ENSINOEXTENSÃO



Ensino –Pesquisa - Extensão

MOSAICO da evolução territorial e tecnológica da

agricultura no Rio Grande do Sul



INFRAESTRUTURA IRDER - LABORATÓRIOS



Sucessões culturais para 
sustentabilidade

140 Tratamentos – combinações –sucessões
Inverno – verão (2016 – ...)

Produção de Grãos, espécies forrageiras,
Integração lavoura - pecuária 

Produção de biomassa – cobertura do solos
Solo  - evolução dos aspectos químicos, 

físicos e biológicos
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Respeito à pluralidade 
Visão sistêmica 

Compreensão da realidade
Aprendizado coletivo



OBJETIVOS

identificar a 
percepção do 

agricultor acerca do 
problema da erosão 

do solo e 
paralelamente, 

caracterizar quais 
práticas tem sido 
empregadas no 

manejo e 
conservação dos 
solos e da água. 





Os dados foram 

obtidos por meio 

de entrevista 

estruturada, 

realizadas pelos 

técnicos 

extensionistas

dos escritórios 

municipais da 

EmaterRS





MÉTODOS VISUAIS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SOLO





Propostas de atuação

• NO CAMPO DA FORMAÇÃO

• Abordagem do solo como 
produtor de Serviços ambientais

• Abordagem de métodos de 
trabalho voltados aos 
agricultores
• Métodos visuais de avaliação da 

qualidade do solo

• Programa de formação “Solos 
nas Escolas” (retomando)

• PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO

• Pesquisa integrando solos 
• “sistemas de cultivo e produção animal”
• Abordagens de recuperação de solos 

degradados
• Manejo ecológico dos solos
• Manejo ambiental em UP agropecuárias

• SERVIÇOS

• LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE 
SOLOS
• Parcerias para intensificação da 

utilização das análises de solos

Trabalho integrado com entidades de  extensão rural, de pesquisa e ensino 



PPGSAS- Temas Emergentes

Agrotóxicos na água
Qualidade da água de recursos hídricos da região

Avaliação ambiental de áreas úmidas
Contaminação dos recursos hídricos da região 

Noroeste.
Resíduos da produção agropecuária

Sistemas agroflorestais



O solo encontra-se no centro dos principais 
desafios do planeta da atualidade: os serviços 
ambientais dentre os quais a produção de 
alimentos, de fibras e de bioenergia, além de 
atenuação da crise climática

É preciso ter esperança!
Obrigada!!!



É preciso ter 
MUITA 
esperança!!!!!


