
D MANEJO DO SOLO 

Com o preço dos insumos disparando e os 
preços dos produtos agrícolas controlados, che
gamos a um impasse que, forçosamente obriga 
à procura duma tecnologia diferente. Muitos 
são de opinião que a produção elevada está liga
da à tecnologia atual, gastadora de insumos. Po
rém, quando analisado ponto por ponto verifi

ca-se de que a tecnologia agrícola atual parece 
ter sido desenvolvida para abrir um mercado de 
insumos em lugar de produzir alimentos. Caso 
contrário não iria insistir somente no controle 
de sintomas excluindo sumariamente o controle 
das causas destes sintomas, que, naturalmente, 
acabariam com os sintomas e com isso com o 
mercado de insumos. 

Assim, criam-se primeiro as pragas pela mo
nocultura, a exposição do solo ao calor do sol, 
pelo retorno deficiente ou inexistente de maté
ria orgânica e pelo uso de praguicidas altamente 
tóxicos para muitos animais do solo, provocan
do o aparecimento de pragas diferentes, antes 

inexistentes. Assim, nos últimos dez anos, segun
do o Prof. Adilson Pascoal, aumentaram nossas 
pragas de 200 para 400, que de certa maneira é 
um recorde mundial. Depois podem ser comba
tidos por defensivos! 

Criam-se as crostas, lajes e adensamentos nos 
solos de cultura pela exposição destes ao impac
to das chuvas para depois poder usar uma cole
ção impressionante de máquinas para desterroar 
e pulverizar estas terras. As máquinas, cada vez 
mais pesadas, pelas passagens freqüentes, com
pactam o solo. E um círculo vicioso que parece 
perpétuo. 

Ao mesmo tempo, impede-se a infiltração 
normal da água das chuvas, o que exige a cons
trução de terraços, obras contra enchentes e 
obras contra a seca, abrindo um campo maravi
lhoso para os aparelhos de irrigação. 

Restringe-se o espaço radicular pelo manejo 

antiecológico dos solos, criando lajes na sub
superf ície, para depois poder compensar a falta 
de nutrientes e de água por adubações cada vez 
maiores e uma irrigação cada vez mais indispen
sável, como nos cultives de batatinha, cebola, 
etc. 
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Os especialistas vivem eufóricos por poder 
"dominar" a natureza pela técnica humana, mas 
os agricultores, pouco a pouco, se desesperam 
por não saber mais o que controlar primeiro e 
como suportar os custos elevados de produção. 

Segundo Pimentel (publicado no JEA de S. 
Paulo N? 79, 1977), nos últimos 25 anos, por 
exemplo, triplicou o gasto de energia (313%) na 
cultura de milho, enquanto a produção somente 
dobrou (238%), tendo, portanto, um aumento 
de gasto de energia de 24%. No Brasil, nos últi
mos dez anos, aumentou o gasto de defensivos 
em 523% e o de adubos em 250%, enquanto o 
rendimento agrícola teve um crescimento de 
apenas 5,8%, mostrando que as colheitas de 
grão tendem a decrescer, em relação ao adubo 
aplicado, apesar das "supersafras". 

O gasto de energia - Atualmente, com a cri-
1 se do petróleo, a agricultura gastadora de insu-

mos é obrigada a mudar, controlando as causas 
dos flagelos em lugar dos sintomas. O petróleo é 
combustível, é a base dos defensivos, é a base 
do nitrogênio "sintético" e da sacaria de fio 
plástico, fornece a energia para a produção de 
máquinas, de adubos granulados, para as máqui
nas secadoras e as bombas de irrigação. O preço 
do petróleo sobe assustadoramente. O álcool 
combustível pode substituir a gasolina,mas não 
pode produzir adubos nitrogenados, nem óleos 
lubrificantes, nem defensivos, nem sacaria, nem 
fornece asfalto para as rodovias. O mundo não 
morrerá de fome, mas tem de mudar à filosofia 
agrícola, controlando daqui por diante as causas 
em lugar de combater os sintomas. 

E lógico, enquanto existirem as causas os 
sintomas reaparecerão e cada vez com maior 
persistência e de controle mais difícil, garantin
do este mercado florescente de insumos. Mas 

Passadas freqüentes de máquinas pesadas compactam o solo 

QUEM i; QUEM NA AGROPECUÁRIA BRASILEIRA 












