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Ata da trigésima quarta Assembleia Geral da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
(SBCS), CGC 42.137.836/0001-82, IE 713020822.00-10 do XXXIV Congresso Brasileiro de
Ciência do Solo. No dia trinta e um de agosto de dois mil e treze, quarta-feira, a partir das
quatorze horas, na sala Pico, no Costão do Santinho, situado na cidade de Florianópolis, SC,
realizou-se a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
(SBCS), com 121 sócios presentes, e referente ao trigésimo quarto Congresso Brasileiro de
Ciência do Solo - XXXIV CBCS, cujo tema central foi Ciência do Solo: para que e para
quem? A mesa foi composta pelo Senhor Gonçalo Signorelli Farias, Presidente da SBCS;
Dr. Ivan Bacic, 1º. Vice-Presidente da SBCS e Presidente do XXXIV CBCS; Reinaldo Bertola
Cantarutti, Secretário Geral da SBCS; Prof. Edson Marcio Mattiello, Tesoureiro da SBCS; e
Prof. Raphael Bragança Alves Fernandes, Secretário Adjunto da SBCS. O Senhor presidente
abriu a sessão parabenizando inicialmente a organização do XXXIV CBCS pelo êxito do
evento, e de pronto passou a considerar os seguintes pontos de pauta da AGO. 1. Prêmio
Antônio Carlos Moniz de Mérito em Ciência do Solo: O Presidente da SBCS iniciou
comentando sobre a importância desta premiação, que visa agraciar profissionais de
destaque na Ciência do Solo Brasileira. Discorreu sobre o processo de escolha desta edição
2013, para a qual foram apresentadas três candidaturas, que depois de avaliadas por uma
Comissão Julgadora definida pelo Conselho Diretor da SBCS e Comissão Organizadora do
XXXIV CBCS, resultou na escolha do nome do professor titular aposentado da UFRGS,
Nestor Kämpf. O Presidente leu a correspondência encaminhada por sócios e instituições
que respaldaram a candidatura do professor Nestor Kämpf e convidou o professor Alberto
Inda Juniór, um dos signatários da indicação, para juntos entregarem o Prêmio Antônio
Carlos Moniz de Mérito em Ciência do Solo ao agraciado. O professor Nestor Kämpf foi
convidado ao palco e recebeu o Prêmio, composto por um diploma e medalha. No uso da
palavra o homenageado agradeceu a homenagem, discorrendo brevemente sobre sua
trajetória na Ciência do Solo. 2. Relatório final do XXXIV CBCS. O Presidente passou a
palavra ao Presidente do evento, Dr. Ivan Bacic, que, após agradecer a presença de todos,
passou a apresentar alguns números do evento, que esclareceu serem ainda não definitivos
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por conta de ajustes e inscrições de última hora. Neste breve relato, comunicou ter havido
inicialmente um total de 2925 inscritos no XXXIV CBCS, dos quais 2586 efetivaram suas
inscrições. Dessas, 2328 foram pagas, 21 foram em caráter de cortesia e 177 foram isentas.
No tocante aos trabalhos científicos, foram submetidos ao evento um total de 2586 resumos,
dos quais 2425 foram aprovados e 161 recusados. Ao final estavam previstos para serem
apresentados 2050 trabalhos. Com relação às categorias das pessoas inscritas,
considerando apenas as inscrições pagas, foram 788 de estudantes de graduação não
sócios, 147 de estudantes de graduação sócios, 517 estudantes de pós-graduação não
sócios, 214 estudantes de pós-graduação sócios, 330 de profissionais não sócios e 296 de
profissionais sócios, representantes de todos os Estados da Federação e do Distrito Federal.
Destacou que, a partir desses números, percebe-se um universo de 71 % de participantes
não sócios e de 29 % sócios, o que merece uma atenção da SBCS no sentido de procurar
formas de ampliar a participação de associados nos eventos da entidade. Também comentou
da consulta realizada junto aos participantes sobre quais eventos teria interesse em
participar, o que auxiliou na escolha de salas para a alocação dos 28 simpósios do CBCS.
Na sequência, o Dr. Ivan Bacic passou a palavra ao professor Paulo César Cassol que
complementou o já apresentado destacando as mais de 90 pessoas envolvidas na
organização, e agora mais próximo do evento, de mais de 40 voluntários. O Presidente da
SBCS abriu a palavra aos presentes. Fazendo uso da palavra, o sócio Ricardo Ralish (UEL)
elogiou a organização e a pertinência do tema escolhido para o evento, deixando a sugestão
de que deste congresso deveria sair uma manifestação ou documento, do tipo de “Carta de
Florianópolis”, para registrar tudo o que foi abordado e discutido nestes dias. O Dr. Ivan
Bacic agradeceu a sugestão e, na sequência, o Presidente da SBCS complementou
comentando de que haverá uma reunião de avaliação desta edição do CBCS, inclusive com
a presença da organização do próximo CBCS, e que tal sugestão será incluída na pauta
desta reunião. O professor Luiz Freire (UFRRJ) manifestou sua preocupação com relação à
emissão de certificados de participação e apresentação de trabalhos somente com 30 dias
após o Congresso, o que pode prejudicar várias pessoas, em especial os estudantes de
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graduação e pós-graduação, que tem que comprovar a vinda ao evento perante suas
instituições. Também comentou sobre a importância de cada congressista receber um
documento impresso com os resumos para poder facilitar a escolha de trabalhos a visitar e
procurar mais detalhes. O Dr. Ivan comentou que a decisão de emissão em até 30 dias após
o evento e a não produção de Anais impresso deveu-se mais a questões operacionais do
que financeiros, tendo em vista a dificuldade por parte dos congressistas em cumprir os
prazos estabelecidos pela comissão organizadora. Também ressaltou que quanto aos
certificados, todos os congressistas que se dirigiram à Secretaria do evento com esta
demanda, foram prontamente atendidos. O professor Ricardo Dalmolin (UFSM) ressaltou a
participação e envolvimento do Núcleo Regional Sul da SBCS na organização científica
deste Congresso, destacando ter sido esta uma novidade que merece ser seguida por
eventos futuros da SBCS. O sócio Joao Chrisóstomo Pedroso Neto (EPAMIG) sugeriu que
as organizações dos próximos congressos avaliem a possibilidade de se criar uma central
para a confecção de pôster no próprio local do evento, a partir de arquivos previamente
encaminhados por email, o que evitaria os transtornos de transporte dos pôsteres nas
viagens. Um dos presentes manifestou uma preocupação que mereceria ser considerada
pelas comissões organizadores de futuros congressos, que se refere à limitada cobertura de
mapeamentos de solos no território brasileiro. O doutor Antônio Ramalho Filho elogiou a
organização do presente evento e sugeriu uma revisão de todas as monções já aprovadas
em Assembleias anteriores de Congressos Brasileiros. Ao final, o Dr. Ivan Bacic agradeceu a
todas as sugestões, destacando ainda a importância de que todos os congressistas
preencham e encaminhem as folhas com a avaliação do evento, para permitir que todos os
dados sejam compilados e passados para a próxima organização do CBCS. 3.
Homologação do relatório técnico e financeiro da SBCS - gestão 2011/2013. O
Presidente da SBCS passou a palavra ao Secretário Geral, Reinaldo Cantarutti, que fez um
breve relato do relatório técnico e financeiro da entidade, comentando que o mesmo foi
apreciado em detalhes e aprovado pelo Conselho Diretor em sua reunião do último dia 28 de
julho de 2013. Destacou em sua fala algumas das atividades executadas no biênio, incluindo
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as reuniões da Secretaria Executiva e do Conselho Diretor; as alterações efetuadas no site e
a inserção da SBCS nas redes sociais, como o Facebook; os investimentos na estrutura de
Secretaria; as publicações lançadas e relançadas; a situação da Revista Brasileira de
Ciência do Solo e seu novo fator de impacto (JCR); a inserção da publicação “Tópicos de
Ciência do Solo” na rede SCIelo; a participação da Presidência e, ou, Secretaria Executiva
em oito eventos nacionais e oito internacionais (Rio+20, SBPC, Intercongress, GSP da FAO,
etc); os materiais promocionais da SBCS (camisetas, plásticos, chaveiros) e a situação atual
do número de sócios. O Presidente da SBCS informou aos presentes que esse mesmo
relatório será disponibilizado aos sócios no site da SBCS em poucos dias. O professor
Valdinar Ferreira Melo (UFRR) sugeriu que a Revista Brasileira de Ciência do Solo fornece
aos seus revisores algum documento ou declaração de trabalhos revisados para fins de
comprovação junto às suas instituições de origem. E também que a SBCS solicite sugestões
aos sócios de logomarcas e desenhos para os materiais promocionais da entidade. O
professor Luciano Souza (UFRB) comentou que a visualização dos números referentes ao
balanço financeiro da SBCS poderia permitir entender o que denominou “pão durismo” da
entidade que tem solicitado a atuação dos Núcleos Regionais sem aportar recursos
financeiros para que estes se consolidarem. O Presidente da SBCS passou a palavra ao
Secretário Geral, Reinaldo Cantarutti, que o Regimento da SBCS, aprovado pelo atual
Conselho Diretor, já prevê que exista esse repasse, ficando acertado um percentual de 30 %
do arrecado junto aos sócios do Núcleo, o que está sendo implementado para ser repassado
com o fechamento das adesões de associados após a finalização deste congresso. E
esclareceu que a SBCS tem mantido esta austeridade com os gastos, em decorrência dos
compromissos assumidos pela entidade, em especial, no tocante à organização do
Congresso Mundial do Solo de 2018, que somente com o aluguel da estrutura do RioCentro,
a SBCS já tem compromisso assumido no valor de R$ 500.000,00. O professor Luciano
Souza (UFRB) comentou que todo o arrecado com as anuidades deveria ser repassado aos
Núcleos, e não apenas os 30 % previstos no Regimento. O Secretário Geral comentou que a
SBCS tem uma estrutura que, para ser mantida, necessita de recursos, e que, caso tal
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repasse integral seja realmente adotado, novas formas de geração de receita deverão ser
buscadas para a manutenção da entidade. Tendo em vista a manifestação da Assembleia, o
Presidente da SBCS solicitou ao tesoureiro, Edson Mattiello que apresentasse com um
pouco mais de detalhes o resultado final do balancete financeiro da entidade, que foi
projetado em tela para a apreciação de todos. Ao final da exposição, o plenário foi
consultado se haveria mais dúvidas. Não havendo qualquer outra manifestação, o Presidente
da SBCS colocou em apreciação o relatório técnico e financeiro da entidade já aprovado pelo
Conselho Diretor, sendo mesmo homologado pelos presentes, em votação verificada por
contraste, pela elevação de um cartão de identificação vermelho distribuído aos sócios. 4.
Homologação do novo Presidente da SBCS, dos membros da Secretaria Executiva, da
sede da Entidade e dos diretores de Núcleos – gestão 2013/2015. O Presidente
comentou que, como rege o Estatuto da SBCS, a cada dois anos, ocorrem o processo
eleitoral para a escolha do Presidente, e a apreciação dos nomes dos membros que
compõem a Secretaria Executiva, bem como da localização da sede da entidade. Relatou
que, no caso do processo eleitoral para o cargo de Presidente, conduzido desde o início do
ano em curso, somente uma chapa formada por seu próprio nome foi inscrita. Tal
candidatura foi submetida a todos os ritos e trâmites exigidos, tendo o Conselho Diretor
aprovado em sua última reunião, no último dia 28 de julho de 2013, a recondução do Senhor
Gonçalo Signorelli de Farias ao cargo de Presidente da SBCS. Informou ainda que a
plataforma de sua candidatura para o biênio 2013-2015 será disponibilizada aos sócios no
site da SBCS. Com respeito aos sócios que compõem a Secretaria Executiva da entidade,
informou que o Conselho Diretor, na mesma reunião comentada anteriormente, aprovou a
manutenção dos atuais membros e cargos, confirmando os nomes dos professores Reinaldo
Bertola Cantarutti, como Secretário Geral da SBCS; Edson Marcio Mattiello, como Tesoureiro
da SBCS; e Raphael Bragança Alves Fernandes, como Secretário Adjunto da SBCS. O
Conselho Diretor também decidiu pela permanência da sede da Secretaria Executiva em
Viçosa, MG. E, por fim, informou a composição das novas Diretorias dos Núcleos
Regionais/Estaduais, conforme processos eleitorais conduzidos por cada uma dessas
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unidades administrativas da entidade, a saber: Diretoria do Núcleo Regional Amazônia
Ocidental: Diretor: Alaerto Marcolan (Embrapa Rondônia), 1º Vice-Diretor: Elízio Ferreira
Frade Junior (UFAC), 2º Vice-Diretor: Valdinar Ferreira Melo (UFRR), Secretário: Paulo
Guilherme Salvador Wadt (Embrapa Acre/Rondônia), Tesoureiro: Milton César Campos
(UFAM); Núcleo Regional Oeste: Diretor: Milton Ferreira de Moraes (UFMT), 1º Vice-Diretor:
Aguinaldo José Freitas Leal (UFMS), 2º Vice-Diretor: Robélio Leandro Marchão (Embrapa
Cerrados, DF), Secretária Geral: Virgínia Damin (UFG), Tesoureiro: Eduardo da Costa
Severiano (IF Goiano, GO); Núcleo Regional Leste: Diretor: Hugo A. Ruiz (UFES), 1º ViceDiretora: Fátima Maria S. Moreira (UFLA), 2º Vice-Diretor: Marcos Gervásio Pereira (UFRRJ),
Secretário Geral: André Guarçoni Martins (INCAPER-ES), Tesoureira: Maria Catarina M.
Kasuya (UFV); Núcleo Estadual São Paulo: Diretor: José Marques Júnior (UNESP), 1º Vicediretor: Fernando Cesar Bertolani (CTC), 2º Vice-diretor: Janaina Braga do Carmo
(UFSCAR), Secretário Geral: Rafael Otto (USP), Tesoureiro: Ricardo Marques Coelho (IAC);
Núcleo Regional Sul: Diretor: Rogério Oliveira de Sousa, 1º Vice Diretor: Walkyria Bueno
Scivittaro; 2º Vice Diretor: Vanderlei Rodrigues da Silva; Secretária: Rosane Martinazzo;
Tesoureira: Rosa Maria Vargas Castilhos. O Presidente submeteu ao plenário a
homologação do nome do Presidente da SBCS, dos sócios componentes da Secretaria
Executiva, da sede da entidade e das novas diretorias dos Núcleos, o que foi aprovado por
ampla maioria, a partir de contraste, com votação com os devidos cartões vermelhos de
identificação de sócios. 5. Alterações no Estatuto da SBCS. O Presidente da SBCS relatou
ao Plenário as alterações aprovadas no Estatuto na reunião do Conselho Diretor, no dia 28
de julho de 2013, que necessitam de homologação dessa Assembleia Geral Ordinária: a) a
substituição no artigo 1º, parágrafo 3º, do termo “provisória” para “temporária”, ficando com a
seguinte redação o referido parágrafo: “§ 3º - A Sociedade tem sede temporária na cidade de
Viçosa, Estado de Minas Gerais. A localidade da sede será referendada a cada dois anos
pelo Conselho Diretor.”; b) a inclusão no caput do artigo 9º da participação do Editor Chefe
da Revista Brasileira de Ciência do Solo como membro do Conselho Diretor da SBCS,
ficando assim o referido caput: “Art. 9º - A Sociedade será administrada por um Conselho
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Diretor formado pelo Presidente da SBCS, por dois Vice-presidentes, pelos Membros da
Secretaria Executiva, pelos dois últimos Presidentes da SBCS, pelo Editor Chefe da Revista
Brasileira de Ciência do Solo e pelos Diretores das Divisões Especializadas e dos Núcleos
Regionais ou Estaduais.”; c) a substituição no artigo 9º, parágrafo 4º, do termo “Assembleia
Geral Ordinária” por “Conselho Diretor”, ficando assim o referido parágrafo: “§ 4º - A
Secretaria Executiva será formada por um Secretário Geral, um Secretário Adjunto e pelo
Tesoureiro, indicados dentre os sócios da(s) instituição(ões) sede da SBCS e aprovados pelo
Conselho Diretor da SBCS”; d) a exclusão do item III do artigo 11º, que trata da competência
do Conselho Diretor em ratificar as Diretorias dos Núcleos Regionais ou Estaduais, tendo em
essas unidades administrativas contam com regimentos próprios e uma vez finalizado o
processo eleitoral, a Secretaria Executiva poderá confirmar a posse dessas Diretorias; e e)
substituir no caput do artigo 13º, o termo “apreciar” por “referendar”, ficando o referido caput
com a seguinte redação: “Art. 13º - Caberá às Assembleias Gerais referendar:” O Presidente
da SBCS consultou ao plenário sobre dúvidas e, no uso da palavra, o sócio Alessandro Rosa
(UFRRJ) solicitou esclarecimentos sobre a inclusão do editor chefe da Revista Brasileira de
Ciência do Solo no Conselho Diretor da SBCS, em especial se isto não daria um cargo nato
a uma pessoa, o que o Secretario Geral Reinaldo Cantarutti esclareceu que o assento no
Conselho refere-se ao cargo e não à pessoa que o ocupa. O sócio Anacleto Ranulfo dos
Santos (UFRB) questionou o significado da alteração dos termos apreciar por referendar, o
que também o Secretario Geral esclareceu que se trata de uma melhor definição no Estatuto,
e que referendar pode levar à aprovação ou reprovação, algo que não fica muito claro com o
termo apreciar. Não havendo mais manifestações, o Presidente da SBCS submeteu à
votação as alterações no Estatuto, que foram todas aprovadas, com ampla maioria
visualizada por contraste, a partir dos cartões vermelhos de identificação de sócios
levantados. 6. Informes da RBMCSA 2014. O Presidente passou a palavra ao Secretario
Geral, Reinaldo Cantarutti, que esclareceu que ainda existe uma pendência quanto à
definição do local sede da próxima Reunião Brasileira de Manejo e Conservação do Solo e
da Água. Comentou que existem conversas com o Núcleo Regional Oeste, e que há a
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possibilidade do evento ocorrer em Rondonópolis, o que ainda depende de confirmação. E
finalizou afirmando que tão logo tudo seja definido, os sócios serão devidamente
comunicados. Solicitando a palavra, o professor Luciano Souza (UFRB) manifestou sua
preocupação com o excesso de eventos da SBCS e que a entidade deveria concentrar-se
em realizar em anos ímpares o Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, deixando para os
anos pares, a realização das reuniões regionais. Tanto o Presidente da SBCS como o
Secretario Geral esclareceram que a Secretaria Executiva apresentou essa mesma
preocupação durante a última reunião do Conselho Diretor, levando para a apreciação dos
conselheiros a análise da possibilidade de extinção da FertBio e Reunião Brasileira de
Manejo e Conservação do Solo e da Água. O Conselho Diretor entendeu que seria muito
drástica uma resolução neste sentido no momento, mas que irá avaliar na próxima reunião
esta proposta, deixando-se esse intervalo de tempo entre reuniões dedicado para a coleta de
sugestões para o portfolio de eventos promovidos pela SBCS. FertBio 2014. O Presidente
da SBCS passou a palavra ao Diretor do Núcleo Regional Leste, Hugo Ruiz, que comentou
sobre a organização da próxima Fertbio. Esclareceu que o evento terá a co-presidência das
sócias Fátima Moreira (UFLA) e Maria Catarina Kasuya (UFV), o tema será “Fertilidade e
Biologia: integração e tecnologias para todos”, e a realização acontecerá na cidade de Araxá,
MG, de 15 a 19 de setembro de 2014, e que mais detalhes serão divulgados posteriormente
no site da SBCS. 7. Ratificação da sede do XXXV CBCS – 2015 e informes da Comissão
Organizadora. O Presidente da SBCS passou a palavra ao Dr. José Araújo Dantas, 2º vicepresidente da SBCS e Presidente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciência do Solo. O Dr.
José Dantas apresentou um resumo do andamento da organização do evento, confirmando
sua realização de 30 de julho a 4 de agosto de 2015 no Centro de Convenções em Natal,
RN. Comentou da intenção de integrar com efetividade as diretorias das Divisões
Especializadas e do Núcleo Nordeste da SBCS na organização científica do evento. Também
comentou dos apoios recebidos e das instituições de pesquisa e ensino envolvidas na
organização. E finalizou com a apresentação de um vídeo promocional de 30 segundos
sobre as belezas naturais da cidade de Natal, reforçando o convite aos presentes que
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compareçam ao próximo CBCS. O Presidente da SBCS então submeteu à apreciação do
plenário a confirmação do local do XXXV CBCS, o que foi aprovado por ampla maioria
visualizada por contraste, a partir da elevação dos cartões vermelhos de identificação de
sócios. 8. Escolha da sede do XXXVI CBCS – 2017. O Presidente da SBCS leu
correspondência encaminhada pelo Núcleo Regional da Amazônia Ocidental manifestando
interesse em organizar o XXXVI Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, na cidade de Rio
Branco, AC, em 2017. A correspondência comenta da intenção das instituições Embrapa
Acre, UFAC, UFAM, UFRR, IF Rondônia e Governo do Acre em organizar o evento. Ao final,
consultou ao plenário se havia outras manifestações de interesse de organização o CBCS de
2017. Não havendo outra manifestação, o Presidente submeteu ao plenário a votação para a
escolha da sede do CBCS de 2017, tendo sido aprovado a cidade de Rio Branco pela ampla
maioria dos presentes, conforme contraste visual, a partir da elevação dos cartões de
identificação de sócios. Outros assuntos. O Presidente da SBCS informou aos presentes do
retorno do professor Luiz Bezerra ao Conselho Diretor para ocupar a vaga deixada com o
falecimento do professor Mateus Rosas. Fazendo uso da palavra, o professor Luiz Bezerra
agradeceu e comentou da satisfação de retornar ao Conselho Diretor da SBCS. E finalizou
informando aos presentes da fundação recente da Academia Brasileira de Ciências Agrárias,
da qual é sócio benemérito, e com a qual pretende estreitar os laços de relação com a
SBCS. Como últimos comunicados, o Presidente da SBCS recordou dos eventos ainda
desse ano de 2013, como o I Encontro Nordestino de Ciência do Solo, o encontro do Núcleo
Regional Oeste da SBCS, o Global Soil Week, e o Congresso de Tampa, e também os do
próximo ano, como o Congresso Mundial de Ciência do Solo da Coreia do Sul, o Congresso
Latinoamericano de al Ciencia del Suelo, em Cusco; e o Simpósio de Educação de Solos.
Aberta a palavra aos presentes, o doutorando Luiz Souza (ESALQ) insistiu que a SBCS
repense as questões dos eventos, buscando uma melhor adequação dos mesmos, tendo em
vista, o grande número de congressos que existem. O Presidente da SBCS agradeceu
respondendo que essa sugestão será anotada e também outras serão bem-vindas para a
discussão do Conselho Diretor quanto a este assunto. O Presidente passou então a palavra
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ao 1º Vice-Presidente da SBCS e Presidente deste CBCS, Dr. Ivan Basic, ao qual agradeceu
toda a sua dedicação, juntamente com toda a comissão organizadora, para o sucesso deste
evento. O Dr. Ivan Bacic agradeceu as palavras do Presidente da SBCS, agradeceu a todos
pela presença em Florianópolis, agradeceu à SBCS pela oportunidade de participação no
Conselho Diretor, e agradeceu a todos os membros da comissão organizadora que o
apoiaram nesta jornada. Finalmente, o Dr. Gonçalo Signorelli de Farias, Presidente da
SBCS, agradeceu a presença de todos nesta plenária, e deu por encerrada a Assembleia
Geral Ordinária da SBCS, da qual eu Secretário Adjunto, Raphael B. A. Fernandes, lavrei
esta ata, que julgada de acordo deverá ser assinada por sócios da SBCS presentes à sessão
em pauta. Florianópolis (SC), 31 de julho de 2013.

