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1. INTRODUÇÃO 

Dentro de um contexto ecológico a Agricultura (com 
A maiúsculo) pode ser definida assim: 

"Agricultura é a arte de perturbar os ecossistemas 
em termos econômicos e sem produzir danos irreversíveis". 

É o que o homem vem fazendo - ou procurando fa
zer - nos últimos 10 mil anos quando para se alimentar dei 
xou de ser apenas catador de grãos e caçador de animais 
selvagens: 

1. substituiu o búfalo das pastagens norte ameri
canas por gado de corte; 

2. trocou o cangurú na Australia por ovelhas; 

3. derrubou florestas e semeou milho e trigo. 

Mais recentemente e isto por aqui: 

1. trocou o pau torto do cerrado pelo arroz de se_ 
queiro, pelo arroz irrigado, pela soja, pela 
cana, pelo cafe e* pela laranja; 

2. cabrucou a floresta úmida e nela plantou serin 
gueira e cacau. 



E continuara a fazer isso enquanto perdurar a 
"aritimetica dos coelhos" do crescimento da população do 
pais e do mundo. 

Teria havido no processo - ou está havendo - da
nos irreversíveis? É possível que sim, num e noutro caso, 
a despeito de que pretende a generalização desvairada das 
cassandras ecológicas. 

Mas, se comer é preciso, preservar e melhorar tam 
bem o e: 

1. preservar recursos naturais não renováveis, pre_ 
servar solo, ãgua e ar; 

2. melhorar o solo para que a semente nele planta 
da realize todo o seu pocencial de colheita. 

Os isõ"topos radioativos e estáveis - têm ajudado 
a atingir esses objetivos como sera ilustrado a seguir. 

2. ADUBOS K ÀDUBAÇÃO 

2.1. Adubação e poluição do solo e da ãgua 

Os fieis da Ecologia se dividem em três grupos a 
saber: 

1. o» ecologos: são aqueles sem os quais a Ecolo
gia não vive; no Brasil contam-se nos dedos de 
uma mão; 

2. os ecologistas; são os aprendizes de Ecologia; 
ha muitos no Brasil; 

3. o» ecologeiros: são os ignorantes, arrevistas 
e demagogos da Ecologia, vivem as custas dela 
e chegam a ganhar prêmios oficiais ou para ofi 
ciais; é o maior contingente. 



Para os ecologeiros - ignorância ou ma fé ou as 
duas coisas juntas - os adubos minerais, que eles errada
mente chamam de "químicos", como se os adubos orgânicos 
também não o fossem, poluem o solo e a água. Ou melhor, 
por se tratar de corpos estranhos, são venenos para o solo 
e para a égua. 

A Tabela 2.1 mostra os principais adubos minerais 
usados no mundo inteiro, Brasil inclusive, e os produtos 
da sua transformação no solo, forma essas em que as raízes 
da planta absorvem-nos da solução. 

Tais formas são iguaizinhas aquelas que o solo, 
nas condições naturais, fornecem-nos a planta ou que re
sultam da mineralização da matéria orgânica: 

(RCHNH2 COOH)n 

proteína 

hidrõlise n RCHNH2 COOH 
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NH^ • OH 
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R-K, Ca, Mg hid rólise e mineralização „ „• -w . +í 
* — R • K • Ca • Mg 
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Tabela 2.1. Principais adubos minerais e sua transforma
ção no solo. 

Adubo Formula 
Produtos 

Iniciais Finais 

Uréia 

Nitrato de 
amonio 

Sulfato de 
amonio 

C0(NH2)2 

NH„ NO3 

(NH1+)2 SOJ* 

Superfosfato Ca (H2P04)2 

simples + Ca SOi+ 

Superfosfato Ca (H2P0l+>2 
triplo 

Fosfatos de NHt» H2PO1, 

amonio (NHi*^ HPOi» 

Fosfato 

natural 

Cloreto de 
potássio 

Ca 3 (PC%)2 

KC1 

C02 + NH3 

mC + Noã 

NH£ + sc%2 

P - ads.; 

C02 + N03 

NOÍ 

NO3 + SO^ 

+2 
Ca + K2P0i, 

P-Fe, Al, Ca -2 
Ca S0„ + S0* 

P - ads Ca+ + H2PC% 
P-Fe, Al, Ca 

NHJ N03 • H2P01* 

P- ads 
P - Fe, Al, Ca 

Ca+2 

P- ads 
P - Fe, Al, Ca 

K+ + Cl~ 

Ca*2 • H2POÜ 

K * Cl 



^ 

A Tabela 2.2 preparada com os dados de CEA, IFA & 
1PE (1983) dá o destino final dos adubos minerais aplica
dos. 

Segue-se daí que: 

1. adubo mineral não polui nem solo e nem água, 

2. adubo mineral nao é veneno. 

A preocupação improcedente - em termos gerais -
cora a poluição da água e a eutrofizaçao de rios e lagos 
provocados pelo adubo distraiu a atenção de todos - ecoló 
gos, ecologistas, ecologeiros, engenheiros agrônomos - do 
dano maior causado pela erosão que "rouba hoje a herança 
dos brasileiros de amanha". Com a terra que deixa a pro
priedade agrícola são levados nutrientes como se vê na Ta
bela 2.3. 

2.2. Uso eficiente dos adubos 

A produção de adubos nitrogenados a partir da sín 
tese industrial da amonia - o intermediário chave afastou 
a ameaça da profecia malthusiana visto que: 

N - o ar e reservatório inesgotável 

H - a água, se necessário, é outra fonte inesgota 
vel, quando acabarem os combustíveis fosseis. 

As reservas conhecidas de K2O tem uma duração es
timada em centenas, talvez milhares, de anos. 

As reservas de P2O5» entretanto, são limitadas, o 
que tem dado origem a outra ameaça, neomalthusiana. 
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Tabela 2.2. Destino dos adubos minerais aplicados no solo 
(X do total). 

Destino N 
Elemento 

P205 K20 

remoção pela colheita 

lixiviação e erosão 

25-70 

0-30 

5-30 

0-10 

5 - 1000 

* 0- 10 

incorporação na mat. org. Q_-JQ 
e depois mineralizado 

vo Utilização (NH3) 0 - AO 

desnitrificaçao (N2, N20) 0-30 

fixado 70-95 0- 20 

Tabela 2.3. Perdas de nutrientes pela erosão no Brasil 
(aproximado). 

Elemento 

N 

P2<>5 

K20 

Ca 

Mg 

S 

Milhões 
(t/ano) 

1 

0,4 

2,4 

3 

1 

0,3 

Equivalência 

Consumo em 1987 

1/5 consumo em 1987 

1/5 x consumo em 1987 

Consumo calcário em 1987 

Idem 

Importação de sulfato de 
aroonio em 1987 

$ 



O fósforo, raacronutrientes, i um recurso 

* finito 
* não renovável (pleonasrao para ênfase) e 
* insubistituível 

A planta ou come P ou morre. E sem vida vegetal 
não ha vida para o homem. Vejam-se os dados de LOBO & SIL 
VA (1984): 

P2O5 contidos nas reservas brasileiras de fosfa
to - 345,2 milhões de t 

recuperação media na lavra - 85% 

recuperação media no beneficiamento - 65% 

345,6 x IO6 x 0,85 x 0,6 - 176,1 milhões de t 

taxa de crescimento do setor agrícola - 4% ao ano 

P2O5 consumido em 198 - 1.731 milhões de t 

duração das reservas calculadas pela fórmula: 

Ai (QN - 1) 
S - onde: 

Q - 1 

S « soma dos termos da progressão geométrica e igual a 
176,1 milhões de t de P205 

A] - primeiro termo da progressão - 1.731 milhões de t P2O5 

Q » taxa de crescimento - 1,04 

N • numero de anos * 42 

Quer dizer: as reservas brasileiras de P2O5, admi 
tidas as hipóteses, devem se esgotar em meio século. "" 
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O aumento da vida útil dessas reservas - e a in
dependência do mercado externo - pode sar conseguida atra
vés de varias medidas que se complementam: 

1. la-ra diferenciada em função do destino final 
da rocha - fosforico, superfosfato simples, te_r 
mofosfatos, etc; 

2. melhor recuperação no beneficiamento; 

3. mudanças tecnológicas (vias de solubilizaçao 
com maior tolerância quanto ao teor de contara^ 
nantes no concentrado fosforico); 

4. adaptação da legislação (exigências quanto a 
teores mini-.•?*' - s~lubilidade do produto fi
nal); 

5. uso mais eficiente do adubo nas lavouras terapo 
rárias e perenes. 

0 Brasil consome aproximadamente 1/5 - 1/3 do cal̂  
cario que necessita para a correção da acídez dos seus so
los. Solo ácido, entre outras coisas, é solo que fixa raui_ 
to fõsforo deixando menor proporção para a planta. As re£ 
çoes que ocorrem são as da Figura 2.1, tirada de MALAVOLTA 
& KLIEMANN (1985). 

A Figura 2.2, reproduzida de MALAVOLTA (1986) mos 
tra <;ue 300 kg P205/ha, sem calagem, tem um efeito menor 
que o de 100 kg depois da correção da acidez. 

A demonstração de que a calagem aumenta a disponi 
bilidade do P foi dada por MALAVOLTA et alii (1965) que ti 
zeram a determinação do valor "A" em amostras de solos do 
cerrado que haviam recebido calcário como se ve na Figura 
2.3. Convém lembrar que: 

A - B <*-r> onde: 
y 
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A = teor de P disponível no solo 

B 

y 

quantidade de P adicionada 

atividade especifica do P na planta 
atividade especifica do P no adubo 

A localização do adubo fosfatado e* fator que pode 
determinar maior ou menor aproveitamento, conforme mostram 
as Tabelas 2.4 e 2.5 (MALAVOLTA & NEPTUNE, 1977). Os en
saios foram feitos usando superfosfato simples marcado com 
• 32 

Tabela 2.4. Absorção do superfosfato marcado pelo cafeeiro 
em função do método de aplicação. 

Tratamento 
% P folhas 
vindo do adubo 

Eficiência 
relativa 

Faixa circular 

Sulco circular 

Sulco semi-circular 

Pulverização foliar 

Sobre o "mulch" 

Após retirada do "mu lch" 

19 

29 

expe 

expe 

rimento 
10,2 

2,4 

1,7 

38,8 

rimento 

12,3 

12,5 

100 

23 

17 

372 

-

-
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Figura 2.1. Esquema da fixação do P e do efeito calagem. 
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Figura 2.2. Efeito da calagem na eficiência da adubaçao 
fosfatada (cerrado de Minas Gerais), 
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Figura 2.3. Influencia da calagen na disponibilidade do P 
P em três solos de cerrado (MALAVOLTA, 1984a). 
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Tabela 2.5. Absorção do superfosfato marcado pelo maracujá 
zeiro em função do método de aplicação. 

Tratamento 
% de folhas Eficiência 
vindo do adubo relativa 

Sulco circular 1,0 100 

Faixa circular 1,2 120 

Furos 0,3 30 

Pulverização foliar 2,3 230 

2.3. Agricultura sem adubos minerais? 

A Tabela 2.6, feita a partir do CEA, IFA & IPI 
(1983) resume as características mais salientes de algumas 
chamadas "agriculturas alternativas": como se Agricultura, 
do mesmo modo que Democracia admitisse qualificativos para 
mais ou para menos... A area ocupada na Europa por esses 
tipos de "agricultura alternativa" aparece na Tabela 2.7. 

A Figura 2.4., preparada a partir dos dados de 
ALLAWAY (1971) mostra o que vem fazendo a Agricultura com 
adubos minerais - embora não se pretenda, o que seria sim
plório, que as duas variáveis do grafico representem uma 
simples relação de causa e efeito. 

3. DEFENSIVOS 

Os ecologeiros tupiniquim mudaram o consagrado 
"defensivo", pacífico mas nao passivo, em palavra feia, 
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"agrotõxico", intolerante e agressivo. Ensina Mestre Au
rélio: 

agro s campo 
tóxico » que envenena 

agrotõxico » defensivo agrícola 

Literalmente: agrotõxico seria o que envenena no 
campo. Como se chamariam os produtos que envenenam em ca
sa ou nas cidades? E os remédios tomados em doses excessjL 
vas ou com efeito cumulativo? Biocidas? Falem os medi
cos. 

Agrotõxicos e outro "palpite infeliz" dos ecolo — 
geiros (com licença, Noel Rosa). Cabe aos que ensinam e 
praticam a Agricultura a tarefa de repudia-lo. Se e que 
há tempo ainda. 

Tabela 2.6. Alguns exemplos de agriculturas alternativas. 

Tipo Fundador Característica 

Biodinamica Steiner 
(Alemanha) 

Organo-Biolõgica Muiler & Rusch 
(Alemanha) 

Resíduos animais ativa 
dos com hervas 

Forças cósmicas (con
junção das estrelas) 
promovem germinação 

Promoção da vida mi-
crobiana (cultivo mín_i 
mo, resíduos orgâni
cos) 

Adubos minerais solú
veis em água são "ver-
boten" 

16 
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Tabela 2.6. Continuação. 

Tipo Fundador Característica 

Natural Fur st 
(Alemanha) 

Cultivo mínimo 

Permitidos: adubos fo_s 
fatados e potássicos 
contendo sulfatos, S_a 
litre do Chile 

Tabela 2.7. Proporção da terra aravel da Europa ocupada 
por agriculturas alternativas. 

Pais % do total 

Bélgica 

República Federal da Alemanha 

Inglaterra 

França 

Holanda 

0,03 

0,10 

0,04 

0,03-0,24 

0,04 
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Figura 2.4. Relações entre consumo de adubo, renda "per c 
pita", mortalidade infantil e expectativa d 
vida em 19 países. 
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A agricultura moderna depende largamente de 4 tec 
nologias (BROWN, 1970)-

- mecanização 
- irrigação 
- adubaçao 
- controle químico de ervas más. pragas e molés

tias. 

Os defensivos correspondem a última. 

Um pouco de historia e muita histeria. 

Em 1948 Paul Hermann MU'ller, um suíço, ganho o No 
bel de Química pela descoberta do DDT. Estima-se que du
rante os primeiros 10 anos em que foi usado o DDT 

* salvou 5 milhões de vida e 
* impediu 100 milhões de casos de doenças transnú 
tidas por artropodos (do tifo a doença do sono 
passando pela malaria e pela febre amarela). 

Hoje,ironicamente, esta banido em muitos países -
sendo persistente no solo passaria para a cadeia solo-plan 
ta-animal com efeito cumulativo. Entre outros efeitos di
minuiria a espessura da casca de espécies selvagens de páj» 
saros, as quais poderiam se extinguir. Mato sem canto de 
passarinhos é mato mudo e a primavera ficaria silencio-
afl • • • 

Muita generalização indevida jã se fez sobre o ira 
pacro dos defensivos nos ecossistemas e na biosfera em ge
ral: EDWARDS (1976) apresenta uma discussão realista e fun 
damentada do assunto. Trabalhos tendenciosose parciais de 
alguns ecologeiros não merecem atenção. 

3.1. Agricultura sea defensivos? 

R.C Lambe, citado p,or PP1 (s.d) realizou um en
saio muito simples cujos resultados a Tabela 3.1 resume 
A extrapolação dos dados para a agricultura norte-amenca-
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Tabele 3.1. Efeitos da agricultura com e sem defensivos 
na produção de alimentos (kg/ha). 

Cultv/a Agricultura com 

defensivo 

Pepio^ 

Abobrínha 

Berinjela 

Tomat* 

1025 

785 

775 

2230 

(D Oisto: ü$ 1580 
(2) Oisto: U$ 1420 

Agricultura 
~ . (2) orgânica 

145 

15 

0 

705 

Tabel* 3.2. Alternativas para o uso de defensivos. 

Alternativa 

Defensivos degradãveis 
específicos 

Melhoramento para 
resistência 

Controle integrado 

Controle biológico 

Esterlliaçio de machos 
por irradiação 

Aplicação 

Controle de pragas 
Menor espectro de ação 

Controle de pragas e moléstias 

Diminuição na infestação e na 
infecção 

Combate a pragas 

Controle da varejeira 
Controle mosca das frutas 

na levou 0 seguinte número 

* o uso de defensivos feitos pelo homem significa a di
ferença entre a vida e a morte para 50 milhões de nor 
te americanos que ficariam sem ter o que comer. 
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3.2. Alternativas 

Embora não se possa aceitar as generalizações eco 
logeiras, "cautela e caldo de galinha não fazem mal a nin
guém". Varias alternativas devem ser incorporadas para re 
duzir - e mesmo evitar - o uso de defensivos no controle 
de pragas e doenças. Algumas delas aparecem na Tabela 
3.2. Com uma restrição: desde que o uso desses produtos 
comprovadamente causem danos irreversíveis aos ecossiste
mas, danos esses intoleráveis pelo homem. 

A esterilização em massa dos machos da varejeira 
e a sua liberação nos EUA e México - o que foi feito me
diante c uso da radiação ionizante - reduziu a um nível 
desprezível o dano causado - 100 milhões de dólares anuais, 
perdas de gado. 

0 processo esta sendo usado com êxito no controle 
da mosca das frutas edo curuqueré do algodoeiro. 

4. PERDAS PÓS-COLHEITA 

0 produto final pode ser perdido em parte devido 
principalmente as seguintes causas: 

1. colheita defeituosa (particularmente a mecâni
ca); 

2. armazenamento inadequado (ataque de roedores, 
insetos, infestações por mierorganismos). 

A Tabela 4.1, preparada a partir dos dados da 
NATIONAL ACADEMY OS SCIENCES (1981) mostra uma estimativa 
da extensão dessas perdas para diferentes produtos. 

4.2. Alternativas 

Um pacote de medidas que podem ser tomadas para 
evitar perdas de produtos está arrolado na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.1. Estimativa das perdas pós-colheita de produtos 
agrícolas. 

Produto 
Z de perda 

Variação Mediana 

Arroz 

Milho 

Trigo 

Cevada 

Mi lhete 

Sorgo 

Feijão e Soja 

1 

1 

5 

9 

0,1 

0 

1 

— 

-

-

-

-

-

— 

40 

70 

52 

17 

15 

37 

40 

17 

25 

12 

14 

10 

10 

25 

Tabela 4.2. Alternativas para evitar perdas de produtos 
colhidos. 

Fase Medida 

Pré-colheita 

Colheita 

Põs-colheita 

Espaçamento e população 

Tratos culturais 

Calagem e regulagem de maquinas 

Armazenagem 

Defensivos 

Processamento (doméstico, 
trial) 

Radiação ionizante 

indus-
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O emprego das radiações ionizantes segundo MALA-
VOLTA & CROCOMO (1968) tem sido feito principalmente para: 

* evitar brotamento 
* desinfecção de grãos 
* esterilização 

5. SDMfAKT 

Agriculture is defined as the art of desturbing 
the ecossystems in economical terms with the minimum of 
irreversible damage. 

Man survival in the biosphere will depend on its 
ability of using four technologies - mechanization, 
fertilizers, irrigation and pest and disease control. It 
is assummed that the "miracle seed" has been obtained. 

Evidence is show to demonstrate two mais points: 

1. isotopes arc: usefull both to establish means 
of producing more food and to preserve it; 

2. claims of unbearable damages to the ecos systems 
caused by fertilizers and pesticides are not 
true; 

3. there is no alternative for agriculture. 
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"ENVIRONMENT ALARMISTS ARE OUT PEDDLING THEIR 

PHILOSOPHY TO DEVELOPING COUNTRIES WHERE THERE 

IS HUMAN HUNGER ALREADY. AS FAR AS I'M 

CONCERNED, THIS IS IMMORAL". 

(Norman Borlaug) 


