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RESUMO 

A Amazonia e vista freqiientemente como uma comuc6pia em potencial, que 
poderia pennitir as ~6es sul americanas o abastecimento apesar do crescimento 
populacional continuo e de distribuic;6es altamente concentradas de recursos. Em 
Yurimaguas, Peru, esta sendo testada uma serie de recomendac;6es para aumentar a 
produtividade agricola dessa regiao. 

Essa "tecnologia Yurimaguas" envolve cultivo continuo, como plantio con
secutivo de duas ou mais culturas por ano, e requer urn programa elaborado sob 
medida de aplicac;ao de fertilizantes nos solos acidos e deficientes de nutrientes. 
Minha analise do programa indica que as avaliac;6es previas da sua viabilidade a 
longo prazo e lucratividade foram super-otimistas. Os govemos na regiao nao de
veriam contar com a tecnologia Yurimaguas para uma bonanza agricola na Ama
zonia. 
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ABSTRACT 

Reconsideration of Continuous Cultivation in the Amazon 
A high-input technological package for continuous cultivation is under trial at 

Yurimaguas, Peru. The system has been presented as an economically sound 
strategy for expanded implementation in the Amazon and other tropical areas and 
as an efficient means of reducing deforestation. However, the unique features of 
the Yurimaguas area and the subsidies inherent in the field testing of the system to 
date make previous assessments of sustainability and profitability overly optimistic. 
Although widespread use of the "Yurimaguas Technology" is unlikely, 
Amazonian deforestation rates would probably not decrease in response to 
implementation of the system because of conunercial and speculative motives for 
rainforest clearing. 
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INTRODUc;Ao 

A "tecnologia Yurimaguas" (Nicholaides 
et al. 1983a, b, Sanchez et al. 1982, ver tam
bern Sanchez 1977, Sanchez e Benites 1983, 

Valverde e Bandy 1982) refere-se ao plantio de 
duas ou tres safras por ano como rotac;ao conti
nua ou de arroz de sequeiro/milho/soja ou ar
roz de sequeiro/amendoim/soja (Sanchez et al. 
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1982). Uma vari~ao, charnada a "tecnologia 
Yurimaguas melhorada", tern rotac;6es de mi
lho/amendoirnlmilho; amendoirnlarroz/soja; ou 
sojalarroz/soja (Nicholaides et al. 1985). Nem 
todos os problemas que afetam a tecnologia 
Yurimaguas aplica-se aos varios outros siste
mas agr(colas sob testes na estac;ao de Yurima
guas. 

A tecnologia Yurimaguas foi desenvolvi
da por agronomos da Universidade Estadual de 
Carolina do Norte (North Carolina State Uni
versity-NCSU) e do Instituto Nacional de Pes
quisa e Promoc;ao Agricola do Peru (INIP A) 
para demonstrar o cultivo continuo na terra 
rmne da Amazonia. Os idealizadores do siste
ma (Sl:inchez et al. 1982: 825) declaram que 
"0 sistema de produc;ao continua e economi
camente viavel em uma larga gama de prec;os 
de culturas e de fertilizantes, nfveis de capital e 
composic;6es de forc;a de trabalho". Nicholai
des et al. (1985: 281) escrevem: "Esses siste
mas sao tiio viaveis economicamente quanto 
sao produtivos agronomicamente". 0 cultivo 
continuo na terra rmne e apresentado como urn 
meio eficaz de reduzir as taxas de desmata
mento na Amazonia. 

Manute~iio da Fertilidade do Solo 

0 cultfvo continuo nao pode sobreviver 
na AmazOnia se os sucessivos problemas agrf
colas introduzem custos que impedem essa es
trategia de ser competitiva com produc;6es de 
fora e com outras alternativas dentro da Ama
zonia. Com o decorrer do tempo, o desgaste do 
solo, por exemplo, torna-se cada vez mais dis
pendioso e diffcil de corrigir. 0 custo da repo
sic;ao de todos os nutrientes removidos pelas 
culturas colhidas ou perdidos atraves da em
sao, lixivi~ao e outros processos devem in
cluir nao somente a compra de fertilizantes e 
seu transporte ate o local, mas tamb6m a despe
~ de identificac;ao, para cada roc;a, de quais os 
elementos que estiio deficientes em quais 
quantidades, e a comunic~ao disto ao agri
cultor para permitir uma correc;ao antes que as 
colheitas sejam afetadas. Os macronutrientes 
principais (nitrogenio, f6sforo e potassio), 
juntamente com o calcario, compreendem o 
grosso da despesa de compra e transporte. Sl:in
chez et al. (1982: 825) declara que as quanti
dades de fertilizantes necessarias para suprir 
esses elementos sao semelhantes aquelas usa
das pelos agricultores no Sudeste dos Estados 

Unidos. Embora isso parece significar que a 
agricultura poderia ser tiio lucrativa na AmazO
nia quanto nas Carolinas, as longas distancias 
para transporte tornam o custo do fertilizante 
muito mais alto e os prec;os conseguidos pelas 
colheitas muito mais baixos na Amazonia. As 
areas substanciais de terra cultivavel abando
nadas no Sui dos Estados Unidos refletem o 
poder do esgotamento do solo mesmo sob con
dic;6es economicas que sao mais favoraveis do 
que aquelas na Amazonia para o uso intensivo 
de fertilizantes. 

Embora a correc;ao do esgotamento de 
micronutrientes requeira somente uma pequena 
quantidade de fertilizantes, as deficiencias de 
micronutrientes acrescente substancialmente 
aos custos e riscos do agricultor. Os nutrientes 
precisam ser balanceados para evitar os siner
gismos prejudiciais. Na tecnologia Yurima
guas, as amostras de solo e de plantas sao ana
lizadas depois de cada colheita para se calcular 
a mistura adequada de nutrientes para fertiliza
c;ao.l E necessaria informac;ao separada para 
cada roc;a para que o sistema funcione. Sl:inchez 
et al. (1982: 824) declaram que "o momento 
do aparecimento das limi~6es da fertilidade 
do solo e a intensidade da sua expressao varia
vam entre as (tres) roc;as (experimentais), mes
mo estando perto uma da outra, alem de esta
rem na mesma unidade pedol6gica e terem a 
mesma vegetac;ao antes da derrubada". 

Seria necessario uma expansao assombro
sa dos servic;os de laborat6rio e de extensao no 
caso da tecnologia Yurimaguas ser largamente 
implantada. Enquanto que esses servic;os tern 
sido fornecidos gratuitamente (i.e., como sub
sfdios) pela NCSU para os agricultores colabo
radores com a est~ao experimental de Yuri
maguas, ou os agricultores, ou os pagadores de 
impostos ou os consumidores nos pafses Ama
zonicos teriam que arcar com essas despesas 
em urn sistema expandido. 

0 capital necessario para assegurar as 
aplicac;6es adequadas de fertilizante e mais do 
que aquele que quase todos os agricultores da 
Amazonia possuem. Nao somente precisam que 
as doses requisitadas sejam compradas e apli
cadas para cada cultura, mas o agricultor preci
sa ser capaz de fazer essa despesa uma segunda 
vez no caso de uma aplicac;ao se perder com as 
chuvas pesadas. Os temporais torrenciais que 
podem as vezes despejar algumas centenas de 
milimetros de precipitac;ao em urn perfodo de 
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24 horas ocorrem cada poucos anos na Ama
z6nia. Isso aconteceu em Yurimaguas em 1975, 
lavando uma aplic~ao de calcmo e reduzindo 
as produc;6es (NCSU, Departamento de Ciencia 
.de Solo 1975: 117, 127). Em 1983 urn aconte
cimento semelhante eliminou nitrogenio recen
temente aplicado. Em ambos os casos a es~ao 
experimental foi capaz de obter e reaplicar os 
insurnos qufmicos (Weischet 1986). 

Quando foram obtidos os resultados de 
Yurimaguas (Sanchez et al. 1985: 281, ver 
tambem Nicholaides et al. 1985), as parcelas 
experimentais (entao com oito anos) necessita
vam, alem de nitrogenio, f6sforo e potassio, a 
reposic;ao de cinco outros nutrientes: magnesio, 
cobre, zinco, b6ro e molibidenio. Tres anos 
mais tarde enxofre e manganes estavam tam
bern deficientes.2 0 grupo de pesquisa reclama 
da dificuldade de se obter a pureza de solo 
adequada nas amostras e precisao suficiente 
nas anaJ.ises de laborat6rio: com micronutrien
tes, uma diferenc;a de poucas partes por milhao 
pode ter urn grande impacto sobre as produc;6es 
agrfcolas. A dificuldade de obtenc;ao de tal 
precisao deveria ser muito maior para agricul
tores prejudicados pelo isolamento geognffico, 
pouca escolaridade e uma ligac;ao tenue com os 
laborat6rios atraves de uma cadeia de agentes 
de extensao freqiientemente mal treinados e 
pouco motivados. 

Os autores de Yurimaguas admitem: "No 
tratamento completo, os fertilizantes e o calca
rio foram adicionados de acordo com as reco
mendac;6es baseadas nas analises de solo. Du
rante o segundo ou terceiro ano, no entanto, as 
produc;6es comec;aram a declinar rapidamente. 
As anaJ.ises de solo identificaram dois fatores 
possfveis ... calcmo e ... magnesio" (Sanchez 
et al. 1982: 824). Se as colheitas podem ser 
prejudicadas pelo erro na avaliac;ao das neces
sidades de nutrientes em uma parcela experi
mental monitorada de perto por uma equipe de 
agronomos pesquisadores altamente qualifica
dos, esses declfnios seriam bern mais freqiien
tes nas roc;as dos agricultores Amazonicos, es
pecialmente os agricultores de cultura itine
rante identificados como os beneficimos visa
dos pelo sistema. 

Erosiio 

A erosao tambem impede o uso generali
zado da tecnologia Yurimaguas. A es~ao ex
perimental YurimaEuas e quase totalmente pla
na, mas sao aparentes os sinais de erosao em 

Yurimaguas sempre que ocorre urn leve declf
nio. Somente uma pequena parte da Amazonia 
e plana em uma escala de poucas dezenas de 
metros. Sanchez et al. (1982: 822) indica que 
SO% da regiao Amazonica e bern drenada e tern 
declives de menos de 8%, que e 0 declive ma
ximo que o grupo sugere para o sistema. 0 le
vantamento sobre o qual foi baseada a informa
~ao (Cochrane e Sanchez 1982: 151) usou as 
imagens do radar de visao lateral (SLAR) do 
Projeto RADAM (Brasil, Ministerio das Minas 
e Energia, Departamento Nacional de Produc;ao 
Mineral, Projeto RADAMBRASIL 1973-1982) 
mapeadas em uma escala de 1:1.000.000. 
Quando sao examinadas localidades especfficas 
que estao .dentro das areas de menos de 8% de 
declive, descobre-se que grande parte da terra 
tern declives mais acentuados. Em uma area de 
23.600 ha na rodovia Transamazonica, toda 
mostrada por Cochrane e Sanchez (1982: 149) 
como tendo menos do que 8% de declive, urn 
mapa de 1.180 quadras de 20 ha baseado em 
medic;6es em 225 localidades mostrou que 
49,3% da terra tern declives de pelo menos 
10% e alguns lugares tern declives ate 89% 
(Feamside 1984, 1986). 

De acordo com Sanchez et al. (1982: 
822) "Somente cerca de seis porcento da Ama
zonia tern solos com limitac;6es importantes pa
ra a agricultura. De qualquer maneira eles re
presentam urn total de 32 milh6es de hectares. 
Estao classificados como principalmente Alfi
solos, Molisolos, Vertisolos e solos aluviais 
bern drenadas, e onde eles ocorrem a agricultu
ra tern uma boa chance de sucesso." Alfisolos 
e Vertisolos, que estao entre os solos mais 
ferteis, normalmente ocorrem em terrenos mais 
inclinados do que os tipos de solos menos fer
teis (Falesi 1972: 115, 126; Feamside 1984). 
Ao selecionar locais para cultivo continuo na 
terra fmne da Amazonia tern que ser feita uma 
escolha entre a fertilidade do solo e a topogra
fia. No Brasil tern havido uma tendencia para 
resolver essa especie de escolha desprezando
se as restric;6es a longo prazo da topografia 
desfavoravel afun de explorar os solos de ferti
lidade mais alta. A escolha de Alfisolos ace
dentados para instalar a area de produc;ao de 
cana-de-~ucar da rodovia Transamazonica 
(Smith 1981, 1982: 77) e as plantac;6es de 
Gmelina em Jari (Feamside e Rankin 1989) 
ilustram essa tendencia. A mesma tentac;iio se 
aplicara a tecnologia Yurimaguas. 
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Pragas e Ervas Daninhas nos Culturas 

A quantidade e severidade de pragas e 
doen~as geralmente aumentam enormemente a 
medida em que se expande a area cultivada. 3 0 
uso de pesticidas para combater tais problemas 
aumenta os custos. Aiem disso, os insetos tipi
camente desenvolvem resistencia aos pestici
das, levando a escalada das dosagens e dos 
custos. 4 Dosagens pesadas de pesticida ja estao 
sendo aplicadas em Yurimaguas. A agricultura 
tropical geralmente e assolada por popul~6es 
de insetos mais altas do que nos lugares tempe
rados porque nao ha urn inverno que reduza as 
popula~6es de insetos (Janzen 1970, 1973). 

As popula~oes de ervas daninhas ja sao 
urn problema grande. Algumas ervas daninhas, 
tais como a gramfnea Rottboelia exaltada em 
~as de arroz de sequeiro, nao tern sido con
troladas com aplica~ao de herbicida. 5 Mao-de
obra intensiva e usada para controlar esse mato 
em Yurimaguas, de outra forma ela toma os ar
rozais e reduz seriamente as produ~oes. Os 
herbicidas, como todos os outros qufmicos 
agricolas requeridos pelo sistema, devem ser 
disponfveis nos momentos crfticos. 0 herbicida 
preferido em Yurimaguas para ervas daninhas 
de arroz (aiem de Rottboelia) e metolachlor 
(nome comercial: Dual), o qual nao tinha esta
do disponfvel comercialmente no Peru por pelo 
menos quatro meses em junho de 1985. En
quanto a esta~ao experimental tern urn estoque 
adequado desse e de outros qufmicos, as dispo
nibilidades irregulares de mercado dos insumos 
seria urn serio impedimenta para a maioria dos 
agricultores da Amazonia. 

Problemas Ecoru5micos 

Os resultados 'preliminares em Yurima
guas sao indicadores pobres do desempenho 
do sistema sob circunstancias mais represen
tativas. Aiem de subsidiar a extensao e as ana-
1ises de solo, NCSU e o governo peruano fi
nanciam os custos reais em viirias maneiras in
diretas. Cinquenta porcento dos custos de 
transporte para fertilizante e fornecido pelo go
vemo Peruano, abaixando a taxa Lima-Yuri
maguas para US$ 1 ,20/kg. Urn acordo especial 
entre a esta~ao experimental e a For~a Aerea 
Peruana fornece transporte gratis para muitos 
itens mais leves e para itens necessanos quan
do as estradas estao intransitaveis durante os 
meses mais chuvosos. 0 transporte de materiais 
de e para Yurimaguas sao tambem subsidiados 

pelo governo atraves de suportes de p~os. Os 
fertilizantes disponfveis em revendedores co
merciais na cidade de Yurimaguas sao vendi
dos essencialmente ao mesmo pre~o que em 
Lima, mesmo os fertilizantes de fosfatos, po
tassio e nitrogenio que vern do litoral. Calcano, 
felizmente, esta disponfvel nas jazidas ao Iongo 
do alto rio Huallaga, do qual o rio Yurimaguas 
e afluente. 0 governo compm produtos tais 
como arroz aos mesmos pre~os fixos seja em 
localidades na Amazonia ou em areas de arroz 
irrigado ao Iongo da parte norte do litoral Pad
fico do Peru com rodovias asfaltadas para os 
mercados de consumo mais importantes. Assim 
os custos do transporte do arroz de Yurimaguas 
para o mercado estao sendo efetivamente pagos 
pelos consumidores urbanos, pagadores de im
postos, e credores internacionais do Peru. 0 
custo de fornecer esses subsfdios para uma 
quantidade maior de agricultores se a tecnolo
gia Yurimaguas for expandida na Amazonia se
ria proibitivo para qualquer urn dos governos 
pressionados financeimmente dos paises da 
Amazonia. 

Os agricultores colaboradores em Yuri
maguas receberam muitos insumos gratuitos da 
esta~ao experimental, inclusive sementes, ferti
lizantes, calcano, pesticidas e herbicidas. Aiem 
disso os aproximadamente 25% dos agriculto
res participantes que vivem ao Iongo da estrada 
perto da esta~ao experimental receberam urn 
importante subsfdio na forma de rnaquinas 
agrfcolas da esta~ao. Os agricultores pagam urn 
aluguel pelo uso das rnaquinas, mas urn equi
pamento alugado seria muito mais dispendioso 
sem a esta~ao. Os agricultores precisariam as
sumir os custos dos servi~os de debito do ca
pital necessaria para comprar os tratores e ou
tros equipamentos usados somente durante uma 
pequena parte co ano agricola. 

Os agricultores teriam tambem qut' manter 
o ''quipamento, urn empreendimento extrema
mente dispendioso na Amazonia. Nao s6 as 
maquinas deterioram muito mais rapidamente 
do que em zonas tempemdas, como pe~as e ser
vi~os de mecfuricos qualificados sao obtidos 
muito menos prontamente. A esta~ao experi
mental mantem seu equipamento com ajuda de 
seu proprio estoque bern sortido de pe~as de 
maquinana. Muito poucos agricultores Amazo
nicos tern nem urn estoque de pe~as nem o di
nheiro pronto para obte-las rapidamente quan
do necessiirias. Os agricultores colaboradores 
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sao privilegiados de maneira unica por terem a 
es~ao experimental de Yurimaguas garantin
do que as maquinas agrfcolas estejam disponf
veis e funcionando nos momentos crfticos do 
ano. 

Os agricultores colaboradores que vivem 
em localidades isoladas demais para terem 
acesso aos tratores tern sido subsidiados mais 
diretamente. Cavar e revirar o solo usando fer
ramentas manuais e uma tarefa particularmente 
onerosa porque o solo se torna progressiva
mente mais compactado sob o cultivo continuo. 
A quantidade de mao-de-obra necessaria tor
nou-se proibitiva na ausencia de tratores, e 
NCSU pagou trabalhadores de fora para irem 
as propriedades mais remotas e revirarem 0 

solo dos agricultores colaboradores. Nao e 
provavel que a tecnologia Yurimaguas se es
palhe se o trabalho de revirar o solo manual
mente for pesado demais para os agricultores 
colaboradores fazerem-no eles mesmos e dis
pendioso demais para justificar o pagamento 
para que outros o fa~am por eles. 

Os subsfdios sao somente uma razao para 
que a interpreta~ao que os autores de Yurima
guas dao aos seus resultados seja provavel
mente super otimista. Os agricultores que parti
cipam nos testes de Yurimaguas nao sao tfpicos 
da popula~ao rural da Amazonia. Nicholaides 
et al. (1984) nao deixam nenhuma duvida de 
que esses agricultores modelo, descritos como 
"respeitados lfderes comunitarios" (Nicholai
d~s et al. 1985) sao entre os melhores na area 
de Yurimaguas. Certamente os agricultores que 
se apresentam para colaborar com a esta~ao 

experimental sao urn conjunto selecionado que 
rem mais dinheiro, iniciativa e contacto com a 
sociedade urbana do que "os agricultores de 
cultura itinerante" indicados por Sanchez et al. 
( 1982: 827) como a popula~ao visada pela tec
nologia Yurimaguas. 

A parte da extensao agricola do programa 
tambem nao e tfpica das condi~6es Amazoni
cas. Treinaram uma equipe local de agentes de 
extensao local, que ainda nao foi encarregada 
da tarefa de servir como intermediarios entre a 
es~ao e os agricultores colaboradores. Mesmo 
conceitos fundamentais como as diferen~as en
tre medi~6es lineares e quadradas nao sao fa
cilmente compreendidas pelos agentes de ex
tensao local. 0 chefe do setor de extensao da 
es~ao reteve, portanto, como sua responsabi
lidade pessoal a comunica~ao com os agriculto-

res colaboradores. Somente uma quantidade 
pequena de agricultores permite que uma pes
soa de alta qualifica~ao aconselhe-os direta
mente. 

Os resultados apresentados em 1982 fo
ram super-otimistas porque o programa dos 
agricultores colaboradores estava em uso so
mente M tres anos (Sanchezetal., 1982: 825) e 
estavam disponfveis somente dados de dois 
anos de produ~ao. Mesmo com metodos tradi
cionais, as colheitas nas r~as de agricultores 
tropicais normalmente sao altas nos primeiros 
dois anos depois da derrubada, somente depois 
declinando rapidamente (Nye e Greenland 
1960). Os resultados iniciais apresentados para 
os agricultores colaboradores sao portanto urn 
indicador pobre de sustentabilidade a longo 
prazo. A fertiliza~ao pesada, naturalmente, 
permitiu produ~oes muito mais altas e mais sa
fras por ano do que teria sido possfvel de outra 
forma nos dois primeiros anos. A alega~ao de 
que "os primeiros oito agricultores totalizaram 
uma media de 3 toneladas de arroz por hectare, 
4, 5 toneladas de milho, 2, 6 toneladas de soja 
e 1 ,9 toneladas de arnendoim, semelhantes as 
colheitas obtidas na esta~ao" (Sanches et al. 
1982: 825) nao demonstra que as altas colhei
tas serao mantidas nas parcelas dos agricultores 
colaboradores durante o perfodo de nove anos 
em que as parcelas da esta~ao experimental ti
nham sido mantidas ate aquele momento, muito 
menos a longo prazo. 

A maior evidencia de que a "valida~ao da 
tecnologia nas ro~as dos agricultores" (San
chez et al. 1982: 825) foi prematura em decla
rar urn sucesso comercial e a hist6ria recente 
do programa. Em 1982 os pesquisadores de 
Yurimagus foram capazes de declarar que "os 
testes tinham se expandido e os agricultores fo
ram atrafdos pelo prospecto de aumentar suas 
colheitas" (Sanchez et al. 1982: 825). 0 qua
dro mudou marcantemente nos anos desde en
tao. Em 1985, de acordo com pesquisadores da 
esta~ao experimental, nenhum agricultor na 
area de Yurimaguas estava empregando a tec
nologia de Yurimaguas de cultivo continuo de 
altos insumos em uma base comercial. Mesmo 
os agricultores do programa especial, com os 
insumos dados ou subsidiados pelo NCSU, ti
nham mudado para o~6es de insumos mais 
baixos introduzidas sob o programa. Os calcu
los dos pesquisadores de Yurimaguas de que o 
sistema seria altamente lucrativo usando-se os 
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prec;os insumos e dos produtos que prevalecem 
em Yurimaguas (i. e., sem subsfdios diretos, 
mas ainda incluindo os indiretos atraves de• 
suporte de prec;os, extensao gratuita, etc.) e 
contradita por essa falta de resposta por parte 
dos agricultores da area. 

Limites para a Tecnologia 

A expansao em larga escala da tecnologia 
Yurimaguas provavelmente encontrara seus li
mites. Urn e a diferenc;a inerente na eficiencia 
produtiva entre arroz de sequeiro e arroz irri
g?...:lo. As plantac;6es de arroz irrigado nas pla
nfcies litoraneas de baixo altitude do Peru, por 
exemplo, aparentemente podem produzir esse 
cereal mais barato do que a agricultura de terra 
fmne na Amazonia. Outro limite para a agri
cultura de altos insumos e a disponibilidade de 
rocha de fosfato. Amazonia virtualmente nao 
tern rocha de fosfato (Lima 1976, Fenster e 
Leon 1979). Os maiores dep6sitos de fosfato 
do Brasil estiio no Estado de Minas Gerais, e 
os do Peru estiio no Estado de Piura na costa 
do Pacifico. Em uma escala global, a maioria 
dos fosfatos do mundo estiio localizados na 
Africa (Sheldon 1982). As jazidas de fosfato 
da terra sao finitas e o uso tern aumentado ex
ponencialmente desde o fun da II Guerra Mun
dial (Smith et al. 1972, Estados Unidos, Coun
cil on Environmental Quality & Department of 
State 1980). A medida em que os suprimentos 
de fosfato diminuem nos pafses da Amazonia e 
no mundo, espera-se que o prec;o desse insumo 
aumente dramaticamente, alterando o equilibria 
da balanc;a economica ainda mais para longe 
dos sistemas de altos insumos como o da tec
nologia Yurimaguas. 

Implic~6es Polfticas 

A tecnologia de Yurimaguas foi apresen
tada como urn meio pratico de combater o des
matamento. Os idealizadores do sistema deram 
a entender que as altas taxas de desmatamento 
na Amazonia sao causadas por agricultores de 
cultura itinerante derrubando a floresta a fun de 
cultivar alimento para suas necessidades de 
subsistencia: "N6s acreditamos que a tecnolo
gia de cultura continua pode ter urn impacto 
ecol6gico positivo onde for praticada apropria
damente, porque para cada hectare que e der
rubado e colocado nessa produc;ao, pode-se 
salvar muitos hectares de floresta do machado 
do agricultor de cultura itinerante em sua busca 

para cultivar a mesma quantidade de alimentos. 
Pessoas nao cortam as florestas Umi.das tropi
cais porque elas gostam, mas porque elas preci
sam do alimento ou da fibra" (Sinchez et· 
al. 1982: 827, ver tambem Nicholaides et 
al. 1985: 284). 

Essa visao do problema do desmatamento 
esta incorreta. Especialmente no Brasil, os gran
des projetos de pecuana sao responsaveis pela 
maioria do desmatamento (Fearnside 1983). 
Mesmo nas partes da Amazonia onde os pe
quenos agricultores sao de uma importincia 
relativa maior, os agricultores niio servem no 
molde dos agricultores de subsistencia tradicio
nais que limitam as areas que eles cultivam 
uma vez que a produc;ao satisfac;a as suas ne
cessidades nutritivas e as de suas familias, mais 
uma margem para protege-lo contra a carencia 
em anos magros. Os colonos brasileiros nos 
projetos de colonizac;ao do govemo, por exem~ 
plo, tern demandas virtualmente insasiaveis por 
bens: as areas derrubadas e plantadas sao limi
tadas niio por ambic;oos humildes ~ pela 
quantidade de miio-de-obra e capital disponfvel 
para que os agricultores expandam suas ativi
dades agricolas (Feamside 1982) 0 aumento 
das produc;6es teria pouco efeito negativo sobre 
as taxas de desmatamento. Os lucros da agri
cultura intensiva seria provavelmente investido 
em desmatar rapidamente para usos de terra 
extensivos tais como pastagens. 

Esse cenario tern sido freqiientemente a 
resposta dos favorecidos por outro sistema de 
cultivo promovido como antfdoto para o des
matamento: o cacau. Em Rondonia os plantado
res de cacau que tern dinheiro na mao depois 
de uma boa colheita de cacau freqiientemente 
investem esses lucros em gado, uma estrategia 
compreensfvel para se assegurar contra as que
das no prec;o do cacau ou o aumento das perdas 
para as doenc;as fiingicas. Da mesma forma, se 
os agricultores achassem a tecnologia Yurima
guas lucrativa, os lucros poderiam muito bern 
ser investidos em desmatamento para pasta
gens. 

Isso nao quer dizer que se deveria con
.servar os agricultores pobres para evitar o des
matamento. Considerando-se os pros e os con
tras da tecnologia Yurimaguas, no entanto, e 
possivel que o impacto sobre o desmatamento 
seja urn contra mais do que urn pr6. E essencial 
uma compreensiio correta do processe do des
matamento tanto para a formulac;iio de polfticas 
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eficientes para diminuir a derrubada quanto pa
ra o desenvolvimento de usos da terra sustenta
veis. 

A ilusao de que novas tecnologias nunca 
estao Ionge de ser descobertas para transfonnar 
a Amazonia em urn celeiro agricola ~ inerente
mente atraente para os planejadores do gover
no, que tern no passado freqiientemente promo
vido a regiao em urn El Dorado que ira algum 
dia resolver os problemas nacionais de todos os 
tipos. 0 mito do El Dorado diminue o estfmulo 
para se encontrar solm;oes para tais problemas 
como a rapida expansao de pastagens na Ama
zonia hoje e a concentra<;ao da posse da terra e 
crescimento populacional nas areas nao-Ama
zonicas das quais estci sendo expulsa uma onda 
crescente de imigrantes. 

A tecnologia Yurimaguas aponta para urn 
dilema persistente na busca de meios de melho
rar os sistemas agrfcolas da Amazonia. Os es
fon;os de pesR_uisa e extensao para melhorar 
a tecnologia agricola sao vitalmente importan
tes para o futuro da cirea. Ao mesmo tempo, seu 
desenvolvimento nao deve ser apresentado co
mo uma maneira de alimentar falsas esperan<;as 
de uma bonanza agricola na Amazdnia capaz 
de libertar os fazedores de polftica nacionais de 
encarar os assuntos politicamente mais arrisca
dos de crescimento populacional e concentra
<;ao de recursos.6 

Notas 

1. Ancilises de solo e ajustes na dosagem 
de fertilizantes depois de cada colheita nas 
"valida<;ao da tecnologia nas ro<;as dos agri
cultores" descrita por Scinchez et al. (1982) 
sugerem fortemente que essa freqiiencia de 
amostragem esta integral na aplica<;ao comer
cia! da tecnologia Yurimaguas. Foi relatado em 
outras partes da Amazonia :peruana urn sistema. 
comercial com somente uma amostra por ano 
para cada 5-10 ha como sendo bern sucedido 
at~ agora (J.H. Villachica, comunica<;ao pes
soal, 1985, INIPA, Iquitos). A redu<;ao da taxa 
de amostragem .~ urn passo 16gico para a redu
<;ao de custos, mas provavelmente resultaria em 
produ<;6es mais baixas do que as relatadas para 
a tecnologia Yurimaguas. 

2. D.E. Bandy, comunica<;ao pessoal, 
1985, NCSU/INIPA, Lima. 

3. Esse padrao concorda com as especta
tivas te6ricas de MacArthur e Wilson (1967); 

para urn exemplo com cana-de-a<;ucar ver 
Strong et al. (1977). 

4. Para urn exemplo da costa do Peru ver 
Barducci (1972). 

5. J.M. Pleasant, comunica<;ao pessoal, 
1985, NCSUIINIPA, Yurimaguas. 

6. Recomenda-se a leitura da troca de 
cartas publicadas na revista BioScience a res
peito da tecnologia Yurimaguas, BioScien
ce 37(9): 638-640 (1987) e Fearnside, 1988. 
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