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1. Académie d’Agriculture de France 

 

Durante a estadia de curta duração na França, eu estive presente 

durante dois dias na Academia Francesa de Agricultura, da qual eu fui 

recentemente eleito Membro Associado, uma vez que eu já era 

Correspondente Estrangeiro desde 2012. Eu sou um dos quatro brasileiros 

membros dessa renomada Academia. Eu participei de duas reuniões (04 e 

11 de março) da Seção 5 – Interação Ambiente / Seres vivos. A recepção 

dos novos membros da Academia ocorreu no dia 8 de janeiro. O meu 

diploma foi me entregue no dia 4 de março, antes do seminário. 

 

 

Foram discutidas temáticas a serem tratadas pela Academia e que 

devem ser incentivadas junto às instituições dos países em que há membros 

da Academia. Desse modo, inclusive, eu fui incorporado a Comissão que 

organizará um grande seminário internacional relativos aos Experimentos 

Agroambientais de Longa Duração, tais como as 42 parcelas de Versailles 



mantidos depois de 1928 sem cultivo de plantas, mas com ingresso de 

vários tipos de fertilizantes; ou da Estação de Rothersted na Inglaterra. 

Nesse seminário, muito provavelmente apresentaremos dados do 

Experimento de Manejo de Solo e Rotação de Culturas mantidos no IAPAR 

depois de 1979. Equipe de pesquisa sob minha coordenação tem publicado 

vários artigos sobre estoque de nutrientes, fracionamento do fósforo, 

atividade microbiológica (biomassa e atividade enzimática), atributos físicos 

e produtividade das culturas. 

Eu tive a oportunidade de discutir, especialmente, Dr. Daniel Tessier 

e Dr. Guilherm Burrié, como os governos europeus e, mais especificamente, 

o francês, vêm diminuindo os recursos financeiros e humanos à Ciência do 

Solo. Ou Ciência do Solo se adapta às questões ambientais, ou nas próximas 

décadas não haverá mais Pedologistas na Europa. No Brasil, devido a 

expansão universitária proporcionada entre 2003-2015, muitos jovens 

doutores formados em Ciência do Solo estão em início de carreia, dando a 

impressão de que as pesquisas ainda estão em expansão. No entanto, os 

cortes brutais dos recursos dos órgãos de fomento (CNPq, FINEP, CAPES e 

FAPERGS, por exemplo) estão induzindo à paralisação da pesquisa em 

solos, como em várias outras ciências. Essa massa de jovens pesquisadores 

não terá recursos para desenvolver seus projetos. Mesmos os 

pesquisadores consolidados cientificamente na Ciência do Solo estão tendo 

muitas dificuldades para dar continuidade aos seus projetos. Pior ainda, em 

termos de cooperação internacional, os cortes foram mais significativos 

ainda. Será que os profissionais da Ciência do Solo se restringirão a 

ministrar aulas e difundir conhecimentos aos agricultores? 

No dia 4 de março eu apresentei a conferência “Des sols à 

l’agriculture brésilienne: production alimentaire et exportations de 

facilité” na Jornada dedicada ao grande pesquisador francês Georges 

Pédro. Esse pesquisador trabalhou por mais de três décadas em parceria 

com várias instituições brasileiras. Na minha apresentação tive a 

oportunidade de demonstrar a relação entre os grandes biomas brasileiros, 

os tipos de solos, suas fragilidades e potenciais. Apresentei a evolução 



socioeconômica do Brasil desde 1960, o histórico da agricultura baseada na 

escravatura e concentração de terras e riquezas; a destruição da Mata 

Atlântica e do Pampa que se está seguindo mesmo modelo para destruição 

do Cerrado e Floresta Amazônica para a produção de carne bovina e cultivo 

de soja e cana-de-açúcar, em especial. Falei sobre a má gestão das áreas 

com pastagens degradadas; a continuidade no cultivo convencional dos 

solos por mais de 80% das propriedades e da problemática do sistema 

plantio direto adotado por 18% das propriedades, mas que cobre quase 

50% da superfície cultivada – exceto pastagem (35 milhões ha). Entre os 

problemas do sistema plantio direto, dei destaque para a baixa cobertura 

do solo e consequente continuidade do processo erosivo e perdas de solo e 

o uso excessivo de diversificado de herbicidas por causa da presença de 

plantas resistentes. Os dois problemas somente podem ser corrigidos 

mediante reinício do sistema e adoção das práticas recomendadas pelas 

instituições públicas de pesquisa. Mostrei que infelizmente esse não é o 

caminho que se está adotando; muito pelo contrário, as empresas e os 

grandes produtores não têm nenhum interesse em seguir esse caminho, 

preferem a simplificação do sistema de produção e como é necessário, 

adicionam maiores concentrações de agrotóxicos, misturam novas 

moléculas (maioria proibidas na União Europeia) e até exigem, e governo 

cede, a liberação de novos variedades transgênica, como foi o caso da 

Intacta 2Xtend resistente ao dicamba. Finalizei conferência alertando a 

comunidade internacional de que as taxas de destruição dos biomas se 

acelerou nos últimos 3 anos, em especial na Floresta Amazônica, no Cerrado 

e no Pampa; de que há liberação de novas moléculas de agrotóxicos sem 

preocupação com danos ambientais e humanos; de que está aumentando 

pressão para uso de terras indígenas; de que a mudança nas leis 

trabalhistas e da previdência podem ter impacto severo nos trabalhadores 

rurais e agricultores familiares; entre outros. Houve discussão calorosa e 

muitos convites para futuras colaborações, especialmente, na temática do 

uso e manejo de solo. 



 

 

 

Compartilho abaixo o resumo em francês da conferência e a 

apresentação em pdf pode ser acessada em https://www.academie-

agriculture.fr/actualites/academie/seance/academie/actualite-de-la-pensee-de-georges-pedro 

 

Des sols à l’agriculture brésilienne : production alimentaire et exportations de facilité 

Danilo Rheinheimer dos Santos 

On ne peut parler de l’agriculture du Brésil sans faire référence à l’histoire politique, 

économique, sociale et environnementale du pays. Depuis les premiers Portugais au XVe siècle 

jusqu'à aujourd'hui l'agriculture a exploité les ressources naturelles en vue de leur exportation, 

moteur de l'économie du pays. La déforestation a commencé par la Forêt Atlantique, à l’est du 

pays sur plus de quatre mille km, avec l’immigration de 5 millions d'esclaves pendant trois 

https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/seance/academie/actualite-de-la-pensee-de-georges-pedro
https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/seance/academie/actualite-de-la-pensee-de-georges-pedro


siècles. Fin du XIXe et début du XXe siècle le gouvernement brésilien a fait venir des Portugais, 

Espagnols, Allemands et Italiens qui ont peuplé la côte et les rives des grands fleuves du centre-

sud du pays. Une dichotomie est apparue entre les grands fermiers et les agriculteurs familiaux 

qui ont migré vers les grandes villes, alors que les grands producteurs se sont installés dans le 

centre et au nord du pays. La zone cultivée d’abord subtropicale et atlantique a doublé et affecte 

exclusivement les sols tropicaux : Cerrado et Amazonie. Entre la déforestation, l'élevage bovin 

et l'expansion des surfaces cultivées en soja, maïs, coton et canne à sucre avec migration de 

l'élevage de bovins sur les biomes une synergie s’est créée. 

Sous climat subtropical à tropical les sols du Brésil sont très anciens, souvent profonds et très 

altérés, avec une prédominance d'argiles de type kaolinite et d'oxydes de fer : les Oxisols et les 

Ultisols couvrent 60% de la surface du pays. Ces sols de plaine, sous climat chaud et humide, 

facilement mécanisables, ont une excellente structure physique, mais présentent de sévères 

restrictions chimiques, en particulier la présence d'aluminium toxique et une grave carence en 

phosphore. C'est pourquoi Georges Pédro avertit, dès les années 70, que pour comprendre la 

dynamique des sols brésiliens les pédologues doivent les considérer comme un élément du 

système sol-plante-eau-atmosphère. Aujourd’hui les pédologues sont attentifs aux changements 

anthropiques, notamment la transformation des biomes par les agroécosystèmes. Dans le passé 

les sols ont toujours été intensément labourés et même, jusqu'à la fin du siècle dernier, la paille 

était brûlée après la récolte. Les pertes en sols, en matières organiques et en nutriments ont été 

énormes avec des barrages complètement envasés et le largage des pesticides dans les rivières 

et parfois les nappes souterraines. Depuis 1995, très rapidement, le labour conventionnel a été 

converti en semis direct. Plus important encore les nouvelles surfaces cultivées ont été labourées 

une unique fois pour la mise en œuvre du système de culture sans labour. Il s’agit d’un système 

de production extrêmement simplifié combinant grandes exploitations, plantes OGM, 

pesticides et semis direct qui conduit à d'énormes conflits environnementaux, sociaux et même 

techniques. L'émergence de plantes résistantes aux principaux herbicides (le glyphosate, en 

particulier), la prolifération des maladies fongiques et l'absence de rotation des cultures (peu de 

paille - grandes pertes d'eau et même de sol) sont des exemples de la non-durabilité de la 

production agricole brésilienne. 

Les conséquences de cette évolution globale sont multiples : une surface de plus de 100 millions 

d'hectares potentiellement hautement productives est occupée par des pâturages dégradés. 

L'expansion des cultures n'a pas lieu sur cette zone déjà déboisée, marquée par le conservatisme 

des propriétaires, mais concerne la déforestation du Cerrado et de l'Amazonie devenus un "no 

man's land". Le gouvernement stimule son extension qui se fait à l’encontre de la population 

indigène. De 75 millions d'hectares cultivés en 2019 on prévoit à l’avenir plus 10 millions d’ha 

supplémentaires déforestés en vue de la culture du soja. Paradoxalement la surface des cultures 

destinées au marché intérieur n'a pas changé au cours des deux dernières décennies. Au 

contraire, les superficies cultivées en haricots, riz et manioc ont diminué. 

 



Abaixo segue quatro e-mails com manifestações a respeito da 

conferência (Guilherm Bourrié; Christian Feller, Daniel Tessier e Anne-Claire 

du Chayla): 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



2. Institute National de la Recherche Agronomique 

 

A missão de trabalho teve objetivo principal visitar a histórica Unidade 

de Solos do INRA de Versailles. Friso que desde 2001 que equipe sob minha 

coordenação mantém cooperação com pesquisadores dessa unidade, com 

destaque para Daniel Tessier, Philip Cambier e Folker van Oort. Eu mesmo 

estive durante 12 meses em pós-doutoramento (março 2005 a fevereiro 

2006) e por 3 meses em Curso de Curta Duração (setembro a novembro de 

2006). Foram publicados vários artigos científicos.  

Eu fui recebido pela responsável pela unidade, Dra Isabelle Lamy que 

me apresentou rapidamente a situação atua e as perspectivas futuras. Em 

2006, a unidade de solos foi transformada em PESSAC, agregando à Ciência 

do Solo, grupo de pesquisadores ligados a Ecotoxicologia, durante a 

administração do Dr. Daniel Tessier. O PESSAC perdurou até final de 2018, 

quando essa unidade foi agregada a Unidade Mista ECOSYS do INRA-

AgroParisTech. Enfim, até final desse ano, as duas unidades se deslocarão 

para região Sarcle onde foi reagrupado todas as grandes unidades ligadas 

às pesquisas agroambientais. Várias instituições trabalharão no mesmo 

local, tais como o INRAE- AgroParisTech-Université Paris-Saclay. A 

coordenadora Lamy encaminhou-se de imediato ao Dr. Folker van Oort, o 

qual foi o anfitrião da minha estadia. 

Durante período que permaneci no INRA tive oportunidade de discutir 

profundamente com Dr. van Oort a problemática ambiental da 

contaminação do solo por elementos traços metálicos e sobre a 

pedogenética experimenta. Em relação a contaminação dos solos por 

elementos traços metálicos é oportuno frisar que se trata de projeto vigente 

desde meados dos anos 90, em que tive a oportunidade de conhecer no 

campo, ajudar a organizar os dados e inclusive a escrever artigos 

científicos. Então, fizemos um apanhado geral das publicações, que 

coincidentemente a última delas foi disponibilizada no dia 5 de março do 

corrente ano “Zn/Pb concentration ratios emphasize spatiotemporal 

airborne metal dynamics in soils under diferent land use (Water Air Soil 



Pollut)”. Fica evidente de que há necessidade de acompanhamento por 

longo período e se constituir equipe transdisciplinar para a elucidação dos 

princípios e processos da entrada, transformação e translocação dos metais 

no solo. Então, como estudar a longo prazo efeitos da adição de dejetos 

animais, em vinhedos ou áreas utilizadas como meio de descarte em épocas 

de restrições financeiras? Como manter parcerias científicas à longo prazo, 

em especial, com colaboração internacional? A equipe de 

professores/pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ciência do 

Solo da Universidade Federal de Santa Maria precisa ainda fazer muitos 

esforços para focar em poucos projetos estruturantes e de longa duração 

para se consolidar internacionalmente. Seria muito pertinente que 

pudéssemos convidar esse pesquisador francês para permanecer um breve 

período em Santa Maria a fim de compartilhar a experiência nessa temática. 

Eu tive oportunidade de visitar o experimento mais antigo de 

“pedologia experimental” do mundo. Desde 1928 mantêm-se as parcelas 

com solo sem planta para testar os impactos de diferentes fertilizantes 

inorgânicos e orgânicos nas características e propriedades do solo. A partir 

das amostras coletadas de solo anualmente nesses quase cem anos, está 

sendo possível acompanhar as alterações mineralógicas e estruturais 

provocadas pelo ataque ácido oriundos dos fertilizantes nitrogenados, da 

capacidade diferencial de complexação do alumínio dos ânions sulfato e 

fosfato dos fertilizantes, da elevação do pH e dos teores de cálcio 

provocados pela calagem, das diferentes estabilidades dos cátions sódio e 

potássio em preservar as argilas, o efeito tamponante dos dejetos animais, 

entre outros. Esse experimento possibilitou, inclusive, acompanhar as 

variações nos teores de césio oriundos dos ensaios de bomba atômica dos 

anos 50 e 60 e da catástrofe de Chernobil na Rússia. Também foi possível 

acompanhar a evolução na poluição atmosférica com chumbo derivado do 

petróleo e sua diminuição drásticas com mudanças nos procedimentos de 

retirada desse elemento traço metálico dos combustíveis. 

 



 

 

 

 

 



Durante estadia, apresentei a conferência “L'agriculture 

brésilienne: où allons-nous aller?” para equipe de pesquisadores, 

professores, pós-graduandos e técnicos. Seminário durou mais de duas 

horas e muitas dúvidas e curiosidades foram discutidas, em especial, sobre 

como a pesquisa em ciência do solo e ecotoxicologia poderia encontrar 

soluções aos graves problemas que o uso inadequado do solo e do excesso 

de agrotóxicos. Há muito interesse de doutorandos franceses virem para o 

Brasil para participar de projetos de pesquisas em ecotoxicologia. Da 

mesma forma, equipe francesa está aberta a receber doutorandos e pós-

doutorandos da área das rurais e ambientais da Universidade Federal de 

Santa Maria. No entanto, há exigências de comprovação de bolsa de estudo 

do governo brasileiro. 

Finalmente, eu tive a oportunidade de discutir com pesquisador e 

membro da Academia Francesa de Agricultura, Dr. Gilles Lemaire os 

detalhes de artigo científico relativo à tese de doutorado de André 

Somavilla, que está em regime de cotutela com Université de Poitiers. As 

contribuições dele foram fundamentais para melhoria do artigo e da tese. 

Cabe salientar que o Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo 

mantém convênio com INRA desde início do século, o qual está vencido e 

essa visita permitirá em breve a reativação do convênio. 

 

 


