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Ameaças às Funções do SoloAmeaças às Funções do Solo
•• Solos e Segurança AlimentarSolos e Segurança Alimentar

• Erosão do solo;
• Desequilíbrio de nutrientes;
• Perda de carbono do solo e biodiversidade;
• Ocupação da terra e impermeabilização;
• Acidificação, contaminação e salinização do solo;
• Compactação e alagamento do Solo;
• Gestão sustentável do solo.

•• Solos e ÁguaSolos e Água
• Erosão hídrica, regulação da qualidade das águas superficiais e equilíbrio do sistema 

aquático;
• Filtragem e transformação de contaminantes e qualidade dos freáticos;
• Regulação dos fluxos hídricos e das inundações.

•• Solos e Regulação do ClimaSolos e Regulação do Clima
• Perdas de carbono orgânico no solo;
• Emissões de metano dos solos,
• Emissões de oxido nitroso dos solos.

•• Solos e saúde humanaSolos e saúde humana
• Contaminação do Solo  
• Tendências

•• Solos e biodiversidadeSolos e biodiversidade





GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS SOLOS

““AA gestãogestão dosdos solossolos éé sustentávelsustentável quandoquando sese mantêmmantêm ouou

melhorammelhoram osos serviçosserviços dede apoio,apoio, aprovisionamento,aprovisionamento, regulaçãoregulação ee

culturaisculturais queque osos solossolos proporcionam,proporcionam, semsem afectarafectar

significativamentesignificativamente asas funçõesfunções dodo solosolo queque tornamtornam possíveispossíveissignificativamentesignificativamente asas funçõesfunções dodo solosolo queque tornamtornam possíveispossíveis

essesesses serviçosserviços ouou aa biodiversidadebiodiversidade.. OO equilíbrioequilíbrio entreentre osos

serviçosserviços dede apoioapoio ee dede aprovisionamentoaprovisionamento parapara aa produçãoprodução dede

plantasplantas ee osos serviçosserviços dede regulaçãoregulação queque osos solossolos fornecemfornecem parapara

aa qualidadequalidade ee disponibilidadedisponibilidade dede águaágua ee parapara aa composiçãocomposição

atmosféricaatmosférica dosdos gasesgases comcom efeitoefeito dede estufaestufa éé umauma importanteimportante

preocupaçãopreocupação”” ((RevisedRevised WorldWorld SoilSoil CharterCharter,, 20152015))..





Diretrizes para a Gestão Sustentável dos SolosDiretrizes para a Gestão Sustentável dos Solos

1.1. Minimizar a erosão dos solosMinimizar a erosão dos solos
2.2. Aumentar o teor de matéria Orgânica no soloAumentar o teor de matéria Orgânica no solo
3.3. Favorecer o equilíbrio e o ciclo de matéria org ânica no soloFavorecer o equilíbrio e o ciclo de matéria orgânic a no solo
4.4. Prevenir, minimizar e mitigar a salinização e a lcalinização do soloPrevenir, minimizar e mitigar a salinização e alcal inização do solo
5.5. Prevenir e minimizar a contaminação dos solosPrevenir e minimizar a contaminação dos solos5.5. Prevenir e minimizar a contaminação dos solosPrevenir e minimizar a contaminação dos solos
6.6. Evitar e minimizar a acidificação dos solosEvitar e minimizar a acidificação dos solos
7.7. Preservar e reforçar a biodiversidade do soloPreservar e reforçar a biodiversidade do solo
8.8. Minimizar a impermeabilização do soloMinimizar a impermeabilização do solo
9.9. Evitar e reduzir a compactação do soloEvitar e reduzir a compactação do solo
10.10. Melhorar a gestão da água no soloMelhorar a gestão da água no solo



Seguindo as sugestões do respetivo Painel Técnico-Científico, a PPS tem tido em 
conta o  conteúdo das VGSSM, para as suas linhas de ação e promovido, por 
diversas vias, o seu debate e divulgação com as diferentes partes interessadas, 
para a adaptação e concretização dos preceitos de gestão sustentável do solo 
por todos os sectores envolvidos.

O Painel Técnico-Científico da PPS, considerou de grande importância e relevância 
a tradução para a Língua portuguesa das VGSSM, de modo a ampliar e intensificar a tradução para a Língua portuguesa das VGSSM, de modo a ampliar e intensificar 
a sua promoção e divulgação pelas estruturas e membros da Parceria Portuguesa 
para o Solo, bem como por outras instituições públicas e pela sociedade civil. Por 
isso a PPS, no âmbito da Parceria Global de Solos, sugeriu à FAO a tradução para 
Língua Portuguesa das VGSSM, a qual foi aceite.

A presente versão em Língua Portuguesa das VGSSM, pela sua abrangência 
geográfica, constitui naturalmente um marco de grande relevância para o reforço 
da divulgação e implementação das mesmas à escala mundial, bem como para a 
educação sobre o solo e a cooperação internacional. 
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