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Avaliação 
Ecossistêmica do Solo



Serviços Ecossistêmicos
são os benefícios que as pessoas 

obtêm dos ecossistemas.
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Serviços Ecossistêmicos
Serviços de Suporte 

Serviços de Provisão 

Serviços Reguladores 

Serviços Culturais



Foto: Marcelo Ricardo de Lima
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Serviços 
de Suporte

produção 
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Serviços 
de Suporte

ciclagem de 
nutrientes

Foto: Marcelo Ricardo de Lima
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Serviços de Provisão
alimentos & ervas medicinais



madeira & fibras
Serviços de Provisão
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Serviços 
Reguladores 

clima & 
inundações
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Serviços 
Reguladores 

doenças & 
degradação 
de resíduos
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Serviços 
Reguladores 

qualidade 
da água
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recreação
Serviços Culturais

Foto: Eduardo Amorim



estéticos & espirituais
Serviços Culturais
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Multifuncionalidade 
do Solo



década 80 década 00 década 10década 90

reflexões sobre  
sustentabilidade  

x Qualidade do Solo 
= FUNÇÕES 

consolidação 
Qualidade do Solo



Qualidade do Solo

“Capacidade do solo funcionar.”

Karlen et al., 1997. 
SSSAJ, 61:4-10.

Foto: Marcelo Ricardo de Lima



Foto: Marcelo Ricardo de Lima

Funções do Solo no Ecossistema:

Servir como meio para o crescimento das 
plantas. 

Regular e compartimentalizar o fluxo de água 
no ambiente. 

Estocar e promover a ciclagem dos elementos 
na biosfera. 

Atuar como tampão ambiental.
Larson & Pierce, 1994. 

Defining Soil Quality for a Sustainable Environment,  
SSSA Special Publication, 35.

Karlen et al., 1997. 
SSSAJ , 61: 4-10.
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PRODUTIVIDADE

Karlen et al., 1997. 
SSSAJ, 61:4-10.
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 Biologia representa  
os processos ecológicos. 

 Solo resultado de relações  
direcionadas pela vida!



 Paz-Kagan et al., 2014. 
Geoderma, 230-231: 171 - 184.

Índice de Qualidade do Solo
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McBratney et al., 2014. 
Geoderma, 213:203-213.

Segurança  
do Solo
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contribuir

ENERGIA
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PRODUÇÃO

McBratney et al., 2014. 
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"Conceito mais amplo [que Qualidade do 

Solo, Saúde do Solo e Proteção do Solo] com 
dimensões claras para estruturar o 

valor do solo e como as pessoas 
interagem com ele.” 

McBratney et al., 2014. 
Geoderma, 213:203-213.
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Segurança  
Alimentar 

A quantidade, a qualidade e a 
acessibilidade de alimentos  
é afetada por ter um solo  

em funcionamento disponível  
para produzir alimentos  

(1 e 2) e evitar contaminação. Segurança  
Energética 

O uso de plantas para produção  
de energia (isto é, etanol)  
não é sempre sinérgico  

com produção de alimentos  
e uso sustentável do recurso  

água (1 e 2), 
 mas ainda é essencial.

Serviços  
Ecossistêmicos 

O solo fornece um amplo conjunto  
de serviços ecossistêmicos  

(1, 2, 3, 6 e 7), que contribuem para 
 "Solo como Capital Natural"  

que é também formulado pelos 
 estoques naturais e bens  

ecossistêmicos.  
Esta abordagem permite que  

uma conta do solo (financeira)  
seja estabelecida. 

Proteção da  
Biodiversidade 
Solo é o habitat para o maior  
compartimento de genes e  

diversidade de espécies (3),  
que engloba a reciclagem de  

resíduos e provisão de nutrientes  
que afetam a segurança  

alimentar e da agua.

Abatimento  
das Mudanças 

Climáticas 
Carbono e nutrientes são 

sequestrados no solo e em 
plantas que o solo suporta, 

reduzindo a liberação de gases 
de efeito estufa (1 e 6). O uso do 

solo (4) para matérias-primas 
também é uma grande 

preocupação (5).

Segurança da 
água  

O solo atua para o fornecimento 
de água limpa e seu 

armazenamento (2), bem como 
filtro minimizando sua habilidade 
de produzir alimentos e proteger 

a biodiversidade (1 e 3).

McBratney et al., 2014. 
Geoderma, 213: 203-213.

Segurança do Solo 
Está ancorada a estes seis  

desafios globais da sociedade 
 através das sete funções do solo, que são: 

1 - produção de biomassa 
2 -  armazenamento, filtragem e 

transformação de nutrientes,  
substâncias e água 

3 - reserva de biodiversidade 
4 - ambiente físico e cultural 
5 - fonte de matérias-primas 

6 - reserva de carbono 
7 - arquivo de patrimônio  

histórico e cultural
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Como fazer a avaliação 
ecossistêmica do solo? 



"Conceito mais amplo [que Qualidade do 

Solo, Saúde do Solo e Proteção do Solo] com 
dimensões claras para estruturar o 

valor do solo e como as pessoas 
interagem com ele.” 

McBratney et al., 2014. 
Geoderma, 213:203-213.

Segurança  
do Solo
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6 - reserva de carbono 

7 - arquivo de patrimônio  

histórico e cultural

CONDIÇÃO

Avaliação da Segurança do Solo:  
Cinco DIMENSÕES SIMULTÂNEAS
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Gamboa, 2016. 
Artigo em elaboração. PPGCS/UFPR
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Segurança do Solo 
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CONDIÇÃO
estado atual versus 

referência

Avaliação da Segurança do Solo:  
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 Cherubin et al., 2017. 
RBCS, 41:e0160148 

Avaliação Qualidade do Solo 
 - manejo versus vegetação nativa -

Taquaruçu do Sul 
Latossolo Vermelho Aluminoférrico típico 

450 g kg-1 argila 
milho/aveia/soja/trigo, 3 anos, 0-10 cm
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CAPITAL

Segurança do Solo 

sete funções do solo: 

1 - produção de biomassa 

2 -  armazenamento, filtragem e 

transformação de nutrientes,  

substâncias e água 

3 - reserva de biodiversidade 

4 - ambiente físico e cultural 

5 - fonte de matérias-primas 

6 - reserva de carbono 

7 - arquivo de patrimônio  

histórico e cultural
composição & estoque

Avaliação da Segurança do Solo:  
Cinco DIMENSÕES SIMULTÂNEAS



Fotos: Marcelo Ricardo de Lima



Fotos: Marcelo Ricardo de Lima



Fotos: Marcelo Ricardo de Lima



Fotos: Marcelo Ricardo de Lima



Fotos: Marcelo Ricardo de Lima



Fotos: Marcelo Ricardo de Lima



Fotos: Marcelo Ricardo de Lima



McBratney et al., 2014. 
Geoderma, 213: 203-213.

CONECTIVIDADE

Segurança do Solo 

sete funções do solo: 

1 - produção de biomassa 

2 -  armazenamento, filtragem e 

transformação de nutrientes,  

substâncias e água 

3 - reserva de biodiversidade 

4 - ambiente físico e cultural 

5 - fonte de matérias-primas 

6 - reserva de carbono 

7 - arquivo de patrimônio  

histórico e cultural

conhecimento &  
recursos para manejo

Avaliação da Segurança do Solo:  
Cinco DIMENSÕES SIMULTÂNEAS



Comin et al., 2016. 
Guia Prático de Avaliação Participativa.…

Avaliação Participativa da Qualidade do Solo
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Guia Prático de Avaliação Participativa.…

Avaliação Participativa da Qualidade do Solo



Nomes de solos mencionados entre os 
Afrodescendentes 

Arenoso 
Areião 

Vermelho 
Branco 

Brejo 
Varjedo Cascalho 

Vermelho 
Roxo 
Preto 
Branco 

Preta 
Roxa 

Boa 
Branca 

Vermelha 

Arenosos 

Barros 

Brejos 

Pedregosos 

Massapês 

Argilosos 

Terras 

Saibro 

Pedregoso 

Rochoso 
Pedregulhos 

Dahmer, 2016. 
Tese em elaboração. PPGCS/UFPR



Nomes de solos mencionados entre os 
Eurodescendentes 

Preto 
Vermelho 

Gorda 
Mista 

Argilosos 

Arenosos 
Areia 

De várzea Branco 

Cinza 

Vermelho 
Barros 

Pedregosos 
Cascalho 

Pedregoso 

Rochoso 
Massapês 

Terras Preta 
Roxa 
Vermelha Saibro Dahmer, 2016. 

Tese em elaboração. PPGCS/UFPR
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CODIFICAÇÃO

Segurança do Solo 

sete funções do solo: 

1 - produção de biomassa 

2 -  armazenamento, filtragem e 

transformação de nutrientes,  

substâncias e água 

3 - reserva de biodiversidade 

4 - ambiente físico e cultural 

5 - fonte de matérias-primas 

6 - reserva de carbono 

7 - arquivo de patrimônio  

histórico e cultural

transformar em leis, políticas

Avaliação da Segurança do Solo:  
Cinco DIMENSÕES SIMULTÂNEAS



Soares et al., 2014. 
Subsídios para elaboração de políticas.…

Políticas Estaduais e Municipais referentes a Mudanças Climáticas, Serviços Ambientais e 
REED+ aprovadas e em elaboração atualmente no Brasil.
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"Em um conceito de solo para 
desenvolvimento sustentável 

todas essas dimensões devem ser 
direcionadas simultaneamente.” 

McBratney et al., 2014. 
Geoderma, 213: 203-213.



"Conceito mais amplo [que Qualidade do 

Solo, Saúde do Solo e Proteção do Solo] com 
dimensões claras para estruturar o 

valor do solo e como as pessoas 
interagem com ele.” 

McBratney et al., 2014. 
Geoderma, 213:203-213.

Segurança  
do Solo



A avaliação ecossistêmica 
do solo: integrar os 5Cs. 
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"Conceito mais amplo [que 

Qualidade do Solo, Saúde do Solo e Proteção do 

Solo] com dimensões claras para 

estruturar o valor do solo e 

como as pessoas interagem 
com ele.” 

McBratney et al., 2014. 
Geoderma, 213:203-213.
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Sustentabilidade: 

"Estado ideal e não fixo que atende as 
necessidades humanas das gerações atuais e 

futuras dentro dos limites ecológicos.”

World Commission on  Environment and Development, 1987.



DESCREVER e ANALISAR 
as relações dos humanos e o ambiente.

Serviços Ecossistêmicos 
& Sustentabilidade
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Cardinale et al., 2012. 
Nature, 486: 59-67.

Função  
Ecossistêmica 

(captação de recursos,  
produção biomassa,  

decomposição,  
ciclagem nutrientes)

Diversidade Biológica  
(variação em genes, espécies, 

características funcionais)

Relação típica de função-diversidade 



Wollf, 2017. 
Dissertação Mestrado, PPGCS UFRGS

Hotspots de SE e uso das terras correspondente

protocolo ECOSER: estoque C solo e matéria vegetal, 
controle erosão, fertilidade do solo, retenção precipitação 
pela cobertura vegetal, retenção enxurrada pelos 
banhados, retenção sedimentos, proteção aquífero.

hotspots uso



União Européia, 2016. 
- participação do Brasil
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Atualmente: normas e avaliações.
Schröter et al., 2017. 

Ecosystem Services, 25: 35-43.



Como a relação entre a sociedade humana  
e seu ambiente deve ser moldada?

Schröter et al., 2017. 
Ecosystem Services, 25: 35-43.

Atualmente: normas e avaliações.



Sustentabilidade

Serviços Ecossistêmicos 

analisar 
deliberar 
manejar

procedimento  
para  

normatizar 



Objetivo geral da Sustentabilidade: 
Justiça dentro dos limites ecológicos a longo prazo.

Serviços Ecossistêmicos Estratégias de Sustentabilidade Resultados da Sustentabilidade

Aspectos da Apropriação  
dos Serviços Ecossistêmicos

Aspectos de Justiça

Valores

Benefícios

Fluxos

Capacidades

Propriedades

1) Distribuição Equitativa 
INTERgeracional

2) Distribuição Equitativa 
INTRAgeracional

3) Distribuição Equitativa 
INTERespécies

4) Procedimentos, Reconhecimento e 
Participação Justos

5) Suficiência

6) Eficiência

7) Persistência

Justiça INTERgeracional

Justiça INTRAgeracional

Justiça Processual

Justiça INTERespécies

Schröter et al., 2017. 
Ecosystem Services, 25: 35-43.

Procedimento para Avaliação, Governança e 
Manejo dos Serviços Ecossistêmicos
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Procedimento para Avaliação, Governança e 
Manejo dos Serviços Ecossistêmicos

Limites 
Ecológicos 

Distribuição 

Processo 



- INTERgerações: desejos distintos; senso 
pertencimento; experiências; cultura. 
- INTRAgerações: sociopolítica; manejo & a 
necesidades de todos. 
- INTERespécies: humanos apropriam-se com 
justiça das outras espécies.

Distribuição 
dos SE: 

Processo dos SE:

Limites 
Ecológicos 

dos SE:  

Estratégias para avaliação:
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- Suficiência: humanos tomar consciência 
dos limites ecológicos; decisão de 
preferência x suficiência. 
- Eficiência: capacidade suporte 
- Persistência: uso regulado com a 
capacidade de regeneração e absorção de 
resíduos.

Distribuição 
dos SE: 

Processo dos SE:

Limites 
Ecológicos 

dos SE:  
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A avaliação 
ecossistêmica do solo:  
 integrar os 5Cs; 
 considerar as estratégias de 

sustentabilidade. 
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Solo
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consolidação 
Qualidade do Solo

década 90

avaliações locais, regionais 
baseados em 

Karlen & Stott (1994) 
- SMAF- FUNÇÕES

busca por um  
indicador universal 

representar as FUNÇÕES

reflexões sobre  
sustentabilidade  

x Qualidade do Solo 
= FUNÇÕES 

Serviços 
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Segurança do solo 
McBratney et al., 2014

visão integradora do solo 
relação com Serviços Ecossistêmicos

Sustentabilidade
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Qual pode ser o 
avanço?
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Potencialidades
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Potencialidades



O que temos no 
Brasil hoje!



Programas Atuais:
 Produtor de Água

 Programa Conservador das 
Águas - Extrema, MG.

 Bolsa Floresta na Amazônia

 Sistema Nacional de Unidade 
de Conservação

 Redução das Emissões do 
Desmatamento e da Degradação 
(REDD) no Mato Grosso

 Lei Chico Mendes na 
Amazonia

 Cultivando Água Boa

 Projeto Capital Natural

 ProAmbiente

 ICMS Verde ou Ecológico

 Programa ABC Bolsa Verde, 
MG.

 Oásis

 ProdutorES de Água, ES.

 SOS Nascentes, SC.
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Fortalecimento do Conhecimento, Organização da Informação e 
Desenvolvimento de Ferramentas para Apoio aos Programas de 

Pagamentos por Serviços Ambientais Hídricos



Dados de Prado et al., 2015 apresentados em Fidalgo et al, 2017. 
Manual para Pagamento de Serviços Ambientais Hídricos. 

2011 2014

PSA Hídricos no Brasil



Fidalgo et al, 2017. 
Manual para Pagamento de Serviços Ambientais Hídricos. 



Wollf, 2017. 
Dissertação Mestrado, PPGCS UFRGS

Hotspots de SE e uso das terras correspondente

protocolo ECOSER: estoque C solo e matéria vegetal, 
controle erosão, fertilidade do solo, retenção precipitação 
pela cobertura vegetal, retenção enxurrada pelos 
banhados, retenção sedimentos, proteção aquífero.

hotspots uso



 Cherubin et al., 2017. 
RBCS, 41:e0160148 

Taquaruçu do Sul 
Latossolo Vermelho Aluminoférrico típico 

450 g kg-1 argila 
milho/aveia/soja/trigo, 3 anos, 0-10 cm

Avaliação Qualidade do Solo



Nomes de solos mencionados entre os 
Eurodescendentes 

Preto 
Vermelho 

Gorda 
Mista 

Argilosos 

Arenosos 
Areia 

De várzea Branco 

Cinza 

Vermelho 
Barros 

Pedregosos 
Cascalho 

Pedregoso 

Rochoso 
Massapês 

Terras Preta 
Roxa 
Vermelha Saibro Dahmer, 2016. 

Tese em elaboração. PPGCS/UFPR



Soares et al., 2014. 
Subsídios para elaboração de políticas.…

Políticas Estaduais e Municipais referentes a Mudanças Climáticas, Serviços Ambientais e 
REED+ aprovadas e em elaboração atualmente no Brasil.



Brasil



Capacidade de atribuição  
de valor ao ecossistema.



Limitações



Atribuir  
valor ao solo? 



é a outra metade do 
“meio" ambiente…
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 e  
dos solos?

Foto: Marcelo Ricardo de Lima



solo só no meio rural!?
Foto: Milton Jung



Qual o caminho?



Qual o caminho?
usar nossas 

potencialidades!



Educação em Solos: um começo…
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Avaliações de SE - Dificuldades:
Valorar SE culturais:  

“o grau de incerteza"  

“a falta de confiança que um tomador de decisão 
tem a cerca de possíveis resultados e/ou 
probabilidades desses resultados”. 

Baveye 2017 - Ecosystem Services 24: 47-49 
McInnes & Everard, 2017 - Ecosystem Services 25: 89-105 
Hamel & Bryant 2017 - Ecosystem Services 24: 1-15



"Nós encontramos que as categorias atuais de SE 
Culturais não captam a diversidade e a nuance de 
benefícios não materiais que as pessoas descrevem que 
recebem dos ecossistemas. 

Nós propomos três novas categorias:  

INGENUIDADE 

ENSINO DE VIDA 

PERSPECTIVA”. Gould & Lincoln, 2017. 
Ecosystem Service, 25: 117-127.

Tendências…???
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Solo
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Fabiane Machado Vezzani

Foto: Schönhofen


