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-\ nobreza rural não discrimina-u,a as pessoas.

Os amigos da famÍlia eram todos da nobreza
rural, e a populacão do povoado via meu pai
como líder poIÍtico da região. Na realidade,
meu pai era antes de tudo um agropecuarista
conr-icto, r,oltado para o desenvolvlmento
rural. \Iinha mãe também era voltada para a
jardinagem, a horta caseira e as plantas me
dlcinais. Na época, a agronomia era aproÍissão
n-Lais interessante e instigante para mim. Exis
tiam muito poucas meninas fazendo esse cur-
so. \Ías eu estava determinada.

,\ guerra matou muitos entes queridos. Era
morte por todo lado. Eu queria ter uma famí
1ia e não queria que uma guerra levasse meus
Íi1hos. Queria trabalhar a favor da vida - o que
fiz minha r,rida inteira, por meio do solo, base
da vida. No pós-guerra, o futuro ainda estava
nebuloso quando meu esposo recebeu convi-
te para trabalhar com trigo no estado de São

Paulo, e eu iria acompanhâr esses trabalhos e

dar meus palpites nos problemas a serem en-
frentados. Foi um período de adaptação a uma
rLova realidade de língua, de povo, de cultura,
de alimentação, de doenças tropicais, e de
afer ição dos conhecimentos tropicais teóricos
e cle fortalecimento de certas convicções téc
nicas que harria aprendido em \riena. No início
r.ir-iamos em ambiente rural e periurbano, e

eu mais no ambiente doméstico. mas colabo
rando com meus conhecimentos na plantação
de trigo e depois de cana, na tradução de tex-
tos técnicos e na redação dos primeiros livros,
que foram nove na década de 1950.

A Universidade Rural de \riena era uma das

melhores do mundo na época, poÍs aprendemos
sobre todos os tipos de solos e climas do mun
do, tÍnhamos inclusive uma matéria sobre so

los tropicais. isso ajudou muito nosso trabalho
no Brasil. E lógico que observamos, analisamos,
tirávamos conclusÕes para a realidade local.

Depois de 11 anos, com os resultados impres
sionantes na cultura do trlgo, surgiram opor-
tunidades de trabalho na área de ensino, pes

quisa, desenvohrimento e inovação. Fomos
convidados simultaneamente a trabalhar em
Botucatu, Brasí1ia e Santa N,laria. Passamos a

atuar no Rio Grande do Su1. Foi um período
excelente, com muita produção de trabalhos
inéditos, apresentação em congressos interna-
cionais e palestras em universidades europeias.

Como na universidade já tÍnhamos tido mui
tas nocÕes sobre o solo tropical, sabíamos que
ele merecia um olhar específico. Mas como o
Brasil e multo extenso, Ievando em conta as

dir,ersidades da quÍmica e física do solo, da
ecoÍisiologia \regetal, da água no solo, preci
sa\.a se mostrar que não há uma receita pron-
ta. Cada lugar precisava de uma tecnologia
apropriada. O problema é que cada disciplina
ensinada aqui nas universidades era estanque,
não estabelecia as interações. Aí, como gene

ralista, vendo o conjunto dos fatores e o corpo
inteiro do sistema de produção, me dediquel
a reunir e unir esses dados, com base na ex-
periência das pesquisas feitas e as práticas
adquiridas no Brasil todo, e escreví o livro
M anej o e c oló gic o do s olo. O 1lvro, inicialmente
com 200 páginas, tem um formato generalis

ta, e Íoi preciso crescer para mais de 600 pá
ginas para que todos os tipos de especialistas
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-\ agricultura orgânica em que somente os

insumos químlcos são trocados por orgânicos,
mas os procedimentos continuam os mesmos
apresenta riscos quase tão grandes quanto os

da agricultura convencional, só sem o proble-
ma dos agrotóxicos. Degrada os solos da mes-
ma forma. Isso não é orgânico. O que se deve

procurar são os processos integrados que a

natureza ensina, e que são repassados na visão
ecológica, agroecológica. Se forem adotados
os procedimentos agroecológicos, naturais,
tanto os alimentos têm malor valor biológico
como os solos são preservados e teremos água

residual a rrontade.

Primqvesi:

Figuro

de ponto no

difusao do
conhecimento

sobre o

solo tropicol

Já é um bom começo. Mas falta muita coisa

ainda. Veja que a bacia do São Francisco está

degradada em termos de cobertura vegetal que

garantiria um ciclo hidrológÍco adequado. Água

se planta, meu marido e eu já dizÍamos nos

anos 1950. A função primária do soio é arma
zenar ágtadisponír,el. O solo somente conse-
gue realizar essa função sendo vegetado e

protegido por uma tripla camada: da parte
aérea da vegetação plantas anuais ou perenes

como arbustos e án ores , passando pela co

bertura de folhas, galhos e ramos em decom
posição serapilheira - na superfície da terra,
e das raÍzes superflciais entrelaçadas. Essa

tripla camada amortece o impacto das gotas

de chur,a e a radiação solar direta, evitando a

erosão e o ressecamento e aquecimento do so1o.

Quando se mantém o solo limpo, descoberto,

sem vegetação, o ambiente sofre uma regressão

ecológica, com recuo das caracterÍsticas favo

rár,eis à r,ida superior, como nos ambientes ur
banizados sem áreas verdes. Irrigação sem se

tomar providências pâra restabelecer o ciclo
hidrológico não é solução, somente acelera os

problemas de salinização, inutiliza os solos para

a agricultura e avança na desertiÍicação. A1ém

dos processos orgânicos e mesmo ecológicos na
propriedade, é preciso recuperar a paisagem no

nível de bacia hidrográÍica. E uma questão de

conjunto, de interações positivas que são perdi-
das se isso não for praticado. Aqui temos, além

da vegetação do solo e sua coberlura morta, o

estabelecimento de quebra ventos para âumen

tar ou alongar o ciclo da água 1oca1. O ciclo cur-
to e: evaporação, chuvas, enchentes, mar. O

ciclo longo é o normal: evaporação, chuvas, in-
Íiltração no so1o, lençol freático, rios e mar.
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