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Expectativa 

Pergunta 1 

SIM. O texto diz que a formação do solo é um processo complexo que envolve alterações físicas, 
químicas e biológicas da rocha originária. Além disso, a fertilidade do solo é um conceito que 
abrange os atributos físicos, químicos e biológicos. 

 

Pergunta 2 

A) Segundo Atlas e Bartha (2002) e Nannipieri et al. (2003) o solo é um sistema estruturado, 
heterogêneo e discontínuo, fundamental e insubstituível, desenvolvido a partir de uma mistura 
de materia orgânica, minerais e nutrientes capazes de sustentar o crescimiento dos 
organismos e os microorganismos. 

B) Os macroinvertebrados intervêm nos processos de infiltração, aeração e incorporação de 
matéria orgânica no solo. 

 

Pergunta 3 

A) O SSSA sintetizou o conceito de qualidade do solo como a capacidade para funcionar dentro 
dos limites de um ecosistema natural ou manipulado, de sustentar a produtividade das plantas 
e dos animais, manter ou melhorar a qualidade do ar e da agua e sustentar a saúde humana e 
o hábitat.  

B) A diferença com relação a outros conceitos é que se fundamenta em varias funções e não 
somente em seu uso específico. 

B) Solo fértil é um conceito que tem sido usado convencional e tradicionalmente para 
compreender e conhecer o estado e o comportamento dos solos nos contextos agropecuário e 
florestal, segundo Brady e Havlin et al. (1999). É aquele que tem a capacidade de prover os 
nutrientes suficientes para o cultivo, garantindo seu crescimento e desenvolvimento. 

 

Pergunta 4 

Os conceitos de qualidade do solo variam de acordo com suas funções e uso específico, ou seja 
são ativos, não estanque. Para que esses conceitos, que são variáveis, tenham funcionalidade é 
preciso que os indicadores dessa variabilidade levem em consideração informações sobre 
mudanças e tendências, sem as quais não é possível estabelecer conceitos funcionais. 

 

Pergunta 5 

Essa definição se adequava bem à agricultura industrial, até que esta começou a mostrar seus 
efeitos (Soto, 2006). Riechmann e Sempere (2003) afirmam/evidenciam que tal agricultura 
demonstrou um impacto negativo sobre o solo, observado na degradação de 40% da área 
agrícola nos últimos 50 anos, na desertificação do planeta (seis milhões de hectares por ano) e 
na velocidade da degradação irreversível do meio edáfico (que subiu de 10% ao ano em 1980 
para 16% em 1990).  

O solo não é mais um recurso renovável e, além de produzir, deve decompor a matéria orgânica 
e, ao fazê-lo, reciclar nutrientes, renovando-se (Soto, 2006).  

A definição acima exclui outras propriedades que influenciam, em grande medida, o crescimento 
e desenvolvimento de plantas, motivo pelo qual muitos autores a consideram incompleta ou 
limitada; por exemplo, Pieri (1989) e Etchevers (1999) afirmam que a fertilidade do solo é um 
conceito muito mais abrangente, que deve integrar os atributos físicos, químicos e biológicos. 


