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1 lntrodu~ao 
Os agricultores, em funs:ao de seu contato com as recomendas:oes da 

pesquisa e da extensao, hem como com suas pr6prias experiencias 
acumuladas ao Iongo de decadas, desenvolveram praticas variadas e que 
estao Ionge de serem estaticas. A compreensao do modo pelo qual os 
agricultores estiio efetivamente manejando seus sistemas agricolas e de 
como isso influencia os resultados em termos de produtividade pode ser de 
grande interesse. " 

:E comum acontecer que se inicie um programa de pesquisas 
incluindo diversas recomendas:oes a serem testadas e disseminadas, mas 
que ja tenham sido adotadas pelos agricultores, ainda que nao 
necessariamente do modo proposto por aqueles que participam dos 
departamentos de pesquisa e extensao. 0 presente trabalho procura 
mostrar que os cientistas tecnicos devem dedicar mais tempo ao 
monitoramento e a compreensao dos eventos que ocorrem nas 
propriedades dos agricultores, e que isso levara a um grande incremento 
na perceps:ao de suas necessidades. Alem do mais, isso levara, tambem, a 
urn aprimoramento dos programas, tanto na esta¢o de pesquisa quanto 
nas propriedades dos agricultores. 

0 objetivo deste trabalho e incentivar 0 debate entre agronomos e 
cientistas sociais a respeito da necessidade de se desenvolver um processo 
sistematico e racionalizado para a coleta de informacoes agronomicas nas 
propriedades dos agricultores. Em particular, o trabalho explica como o 
mapeamento das atividades dos agricultores, conjugado com um 
monitoramento agronomico, e uma forma util de experimentas:ao. 

A enfase, aqui, e colocada sobre a necessidade de coleta de 
informacoes agronomicas, tanto a respeito das propriedades dos 
agricultores quanto das parcelas experimentais, sendo que o primeiro tipo 
de coleta costuma ser desprezado. Assim, a hip6tese fundamental deste 
trabalho e que ambas as coletas tern um importante papel. 



2 Defini~ao do 
monitoramento agronomico 

0 monitoramento agronomico e, basicamente, a obtencao de 
informa~es a respeito dos mecanismos atraves dos quais os agricultores 
produzem suas lavouras e sobre como esses e outros fatores, 
subsequentemente, influenciam o desenvolvimento das lavouras e a 
producao. Isso significa, simplesmente, oferecer um quadro do que se 
passa nas propriedades e relaciona-lo aos resultados obtidos pelos 
agricultores nas suas lavouras. 

Isso nao significa apenas um monitoramentos estrito dos 
parametros tecnicos relativos ao solo e ao crescimento das culturas. Pelo 
contrario, envolve uma gama de questOes que, de algum modo, precisam 
ser registradas. Podem estar em jogo informacoes quantitativas ou 
qualitativas que dizem respeito as observacoes de campo ou as questOes 
colocadas aos pr6prios agricultores (seja utilizando-se as assim chamadas 
tecnologias locais, seja utilizando-se parametros mais claramente 
compreendidos pelos cientistas). Mas, o mais importante e que tudo que 
venha a ser registrado o seja de um modo racional e sistematico. E muito 
frequente que essas observacoes sejam feitas, porem nao sejam 
documentadas, e/ou entao que a atencao recaia sobre fenomenos 
peculiares, atfpicos, embora dramaticos, em detrimento do que acontece 
normalmente nos campos dos agricultores. 
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3 Principios de mapeamento 
e monitoramento das 
praticas dos agricultores 

A pesquisa de sistemas agricolas, em_ geral, envolve urn sistema 
flexivel de levantamentos descritivos levados a cabo por cientistas sociais 
e da area tecnol6gica. Uma vez que essa informa{:iio tenha sido coletada, e 
os problemas ou areas de melhoria potencial sejam diagnosticados, 
solu~oes tecnicas sao testadas nas propriedades para possibilitar uma 
avalia~ao tecnica realista. · 

Boa parte dessa informar;ao tern enfatizado panlmetros s6cio-econo
micos. Isso, ainda que essencial para a sele~ao de prioridades, cobre ape
nas parte do quadro. E necessario urn maior detalhamento, descrevendo
se os aspectos agronomicos em areas identificadas como de desenvol
vimento potencial nas propriedades, com vistas a producao de informacoes 
com as quais os cientistas da area economica possam trabalhar. 
Informa~oes a respeito dos sistemas agricolas dos agricultores tern sido 
coletadas, mas sao, freqiientemente, de uma natureza mais generica. 

As informa~oes obtidas nos levantamentos informal e formal nao se 
mostram de grande utilidade para a formulacao de tecnologias (mas sao 
de urn enorme valor para estabelecer o sentido geral que tal formular;ao 
deve obedecer). Ate hoje, grande parte das respostas fornecidas pelos 
cientistas de commodities e pelos pesquisadores especializados surgiram 
do feedback efetivo a partir de um determinado material por eles 
oferecido para testes (especialmente variedades de culturas). 

Faz-se necessario uma compreensao mais completa dos fatores que 
causam diminui~oes de produ~ao nas propriedades dos agricultores, para 
permitir a equipe de commodities o redirecionamento de seus esfor~os de 
modo mais objetivo. A compreensao da mecaruca atraves da qual os agri
cultores efetivamente realizam suas praticas agricolas e de como isso in
fluencia sua produ~ao e necessaria para complementar as informacoes 
s6cio-economicas coletadas . A tendencia que ha nos trabalhos 
descritivos, deles concentrarem-se em levantamentos realizados a partir 
de uma unica visita a propriedade, coletando basicamente dados 
qualitativos, desestimula a elabora~ao de dados agronomicos 
quantitativos em torno de areas consideradas prioritarias para o 
desenvolvimento. Sao, porem, desses dados que as equipes enconomicas 
necessitam para possibilitar o desenvolvimento de solucoes adequadas, 
uma vez delimitadas as areas prioritarias. 
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0 pn pel central do trabalho das equipes locais e claramente a 
contribuicllo tecnica para as outras equipes, na forma de realizacao de 
exporimcntos. Portanto, e obviamente necessario assegurar que o trabalho 
do cxporimentacao tecnica seja implementado de modo cuidadosamente 
pluncjado, de maneira que o programa seja, ao mesmo tempo, pertinente 
as questoes prioritarias e efetivado de um modo realista. 0 simples 
plantio de urna parcela experimental na propriedade de urn agricultor nao 
constitui, necessariamente, urna pesquisa sobre sistemas agricolas, nem 
implica que esteja se efetivando urn experimento em condicaes manejadas 
pelo agricultor. E importante que sejam implementados experimentos que 
dediquem atencao as condicoes e ao manejo aos quais determinada 
tecnologia ou material estara sujeita, urna vez adotada por urn agricultor, 
mas, ao mesmo tempo, e preciso identificar se ha necessidade de outros 
insumos para a implementacao dessa tecnologia. Contudo, com essa 
enfase sobre a experimentacao, ha uma tendencia de voltarem-se as 
atencoes para a area onde a parcela experimental foi implantada, 
ignorando-se o que efetivamente esta acontecendo globalmente na 
propriedade do agricultor . Conseqiientemente, a tecnologia sob 
investigacao acaba, com freqiiencia, nao sendo testada e avaliada de 
maneira realista. Os experimentos sao urn meio util para se conseguir 
uma porta de entrada para as propriedades dos agricultores, 
possibilitando clarear e refinar a natureza de urn programa de pesquisa. 

E extremamente interessante a ideia de se utilizar a variabilidade 
de praticas presentes nas propriedades dos agricultores como meio de 
experimentacao informal. Caso se tenha urn quadro que descreva o que os 
agricultores fizeram e onde o fizeram, associado a coleta de certos con
juntos de dados , torna-se possivel analisar certos dados para inves
tigarem-se certas hip6teses. Alem disso, fornecer informacoes descritivas 
com dados concretos a respeito de urna determinada questao torna mais 
facil a interacao com cientistas especializados ou de commodities. Por 
exemplo, em urna regiao da provincia de Lusaka, nas areas do vale, os 
teores de umidade residual e as taxas de inflitracao, associados a tempe
raturas ambientes medias ou elevadas, levam a que seja feito urn plantio 
sequencia! do milho ao longo da estacao. Atraves do mapeamento das 
operacoes dos agricultores, foi possfvel estudar a ocorrencia de diversas 
doencas, especialmente o mosaico do milho. Com esse conhecimento, 
torna-se possivel dizer aos melhoristas de milho que ha urn ponto critico 
que pode ser util tanto para o teste de materiais como para a coleta de 
germoplasma, e que e possivel que materiais resistentes sejam comuns na 
area (essa area foi urna das primeiras onde se implantou a cultura do 
milho em Zambia, quando os portugueses subiram o rio Zambezi). 
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4 Causas da limitada coleta 
de dados agronomicos 

A coleta de dados agronomicos e rara, normalmente informal e 
freqiientemente nao documentada. A ausencia desses estudos 
agronomicos se deve a diversas causas: 
• A tendencia de que o trabalho descritivo, da maneira como ele e feito 

hoje em dia, se concentre em 1evantamentos baseados em urna unica 
visita, coletando basicamente dados qualitativos, desestimula a 
elaboracao de dados agronomicos detalhados referentes .as areas 
prioritarias para o desenvolvimento. Sao esses os dados que as equipes 
de commodities pedem para possibilitar o desenvolvimento de solucoes 
adequadas, uma vez que as areas prioritarias tenham sido 
identificadas. 

• Ate hoje, a equipe de planejamento de pesquisas adaptaveis da Zambia 
(ZARPT) tem seguido, mais ou menos, os procedimentos estabelecidos 
pelo CIMMYT para a implementacao de trabalhos de pequisa a 
respeito de sistemas agricolas. Ate agora, a maioria das provfncias 
dispenderam um tempo consideravel em exercicios de zoneamento, 
seguidos de levantamentos unicos, formais e informais, de areas 
especificas. Levantamentos do tipo estudo de caso, que podem envolver 
a coleta de informacoes agronomicas mais detalhadas, nao foram 
implementados . Somente depois de terem sido realizados os 
levantamentos preliminares e que OS estudos mais detalhados, de 
verificacao, podem ser efetivados, na medida em que os primeiros 
indiquem a direcao a ser tomada por estes ultimos. De maneira 
semelhante, os agronomos, muitas vezes, sentem necessidade dessa 
abordagem mais detalhada quando o controle dos fatores num teste e 
reduzido, tornando, entao, a interpretacao mais dependente do 
conhecimento de variaveis. Isso tende a acontecer em momentos mais 
pr6ximos do estagio de testes nas propriedades dos agricultores. 

• A tendencia de os agronomos serem considerados como funcionarios 
encarregados de realizar testes. Isso nao e verdade, mas essa tendencia 
e parcialmente reforcada pela pressao que se exerce sobre eles, no 
sentido de disporem de recomendacoes tecnicas comprovadas, e pela 
pr6pria natureza da sua formacao. Isso pode ser agravado pela falta de 
pessoal de campo. Ha necessidade de se considerar a participacao dos 
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agronomos nas equipes (possivelmente atraves da inclusao de pelo 
menos dois agronomos em cada equipe, e/ou assegurando a existencia 
de pessoal de campo suficiente para a coleta de dados). 

• De forma semelhante, os cientistas sociais (economistas, soci6logos e 
antrop6logos) tern sido, tradicionalmente, os profissionais habilitados 
para planejar e implementar levantamentos. Ainda que os agronomos 
estejam envolvidos, ate certo ponto, tanto no planejamento como na 
implementacao efetiva, sua contribuicao e menor, e, freqiientemente, 
esta relacionada a questoes gerais. E interessante notar que os estudos 
descritivos sobre Zambia, do infcio do seculo, eram geralmente feitos 
por ecologistas. A contribuicao que estes podem fazer a pesquisa sobre 
sistemas agrfcolas deve ser reforcada. 

• Nao se tern conseguido enfatizar que a ZARPI' tern, em essencia, dois 
clientes principais: em primeiro Iugar, os agricultores, e, em segundo, 
os CSRTs. Estes sao, muitas vezes, deixados em segundo plano. Os 
cientistas especializados e os de commodities que trabalham na esta'Yao 
de pesquisa tern, em geral, uma atitude negativa em relacao aos 
levantamentos. Isso se da, em parte, porque sua utilidade para a 
delimitacao das prioridades de pesquisa, com a subseqiiente avaliacao 
tanto das tecnologias disponiveis como das possfveis diretrizes para 
pesquisa,_ nao e seguida tao sistematicamente quanto talvez devesse 
ser. A principal razao e, contudo, que OS levantamentos oferecem 
poucos dados consolidados a respeito dos problemas, nao levando ao 
desenvolvimento de materiais ou tecnologias. Os levantamentos sao, 
evidentemente, essenciais, mas, geralmente, sua importancia e maior 
para os que compoem a ZARPT, ao delinearem as linhas gerais com as 
quais trabalham. 

• A pesquisa adaptavel esta, hoje, em Zambia, quase que totalmente 
institucionalizada. Nos seus prim6rdios, gastou-se muito tempo 
resolvendo problemas iniciais a respeito de como deveriam ser 
implementadas essas pesquisas sobre sistemas agrfcolas. Agora, isso ja 
nao acontece tanto, e a delimitacao detalhada do que e necessario para 
formular e desenvolver materiais e teconologias passa para primeiro 
plano. 
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5 0 papel que a coleta de 
informa~oes agronomicas 
pode desempenhar 

Diversas vantagens ad vern da coleta de informacoes agronomicas: 
• Fornecimento de dados concretos a partir dos quais materiais ou 

tecnologias podem ser realisticamente desenvolvidos no sentido de 
auxiliar o desenvolvimento de intervencoes mais pertinentes. 

• Estabelecimento da base necessaria para que as equipes de 
pesquisadores especializados e de commodities possam avaliar e definir 
suas pr6prias diretrizes de pesquisa, do seguinte modo: em primeiro 
Iugar, melhorando a percepcao de como os agricul tores estao 
realizando suas praticas agricolas e descrevendo de que modo isso 
influencia o desenvolvimento e a producao das lavouras; em segundo, 
dando uma ideia da importancia de um determinado fenomeno que 
esteja acontecendo nas propriedades dos agricultores atraves do relato 
detalhado da sua incidencia em cada uma delas (e, de preferencia, ao 
Iongo das estac5es). 

• Possibilidade de se delinearem testes e metodologias realistas para 
monitoramento e implementacao do programa experimental atraves do 
trabalho realizado na estrutura dos sistemas dos agricultores. 

• Fomecimento de um modo realista de se avaliar o resultado dos testes 
em relacao aos resultados obtidos pelos agricultores. Depender apenas 
das parcelas de controle dos agricultores nao e adequado, pois elas, 
muitas vezes, nao representam suas condicoes tao hem quanto se 
costuma dizer. 

• Possibilidade de se realizar o teste dos pressupostos biol6gicos sobre os 
quais as grandes linhas de pesquisa se baseiam. 

• Aumento da percepcao dos agronomos com relacao as condicoes reais 
das propriedades dos agricultores. A pr6pria natureza de um 
acompanhamento mais continuo e sistematico significa que os 
agronomos (bern como os cientistas sociais) se coloquem em uma 
posicao melhor e que estejam mais informados para desenvolver sua 
comunicacao com o agricultor. Algumas questoes nao ficam claras nas 
entrevistas com os agricultores, especialmente quando se baseiam em 
visitas Unicas, feitas fora da epoca de maiores atividades agrfcolas. 
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Algumas questoes s6 aparecem caso se esteja frequentemente nos 
campos dos agricultores. 

• Estabelecimento, por urn lado, de um modo construtivo de se reunirem 
os membros das equipes (agronomos, economistas e RELO) em uma 
Unica equipe e, por outro, viabiliza¢o de um program.a no qual e m.ais 
facil envolverem-se os pesquisadores especializados e os de 
commodities, aprimorando-se a colabora¢o e o feedback entre ambos. 
A ligacao entre os pesquisadores especializados e os de commodities e 
uma questao critica, e a falta de comunicacao tern dado margem a 
incompreensoes. Um pre-requisito para uma efetiva coopera¢o entre 
cientistas de commodities e os das pesquisas adaptaveis e que haja 
respeito mutuo quanto a contribuicao que uns e outros possam dar 
para o processo de pesquisa. Cientistas de commodities trazem o seu 
insight de especialistas em uma determinada cultura, enquanto que o 
pesquisador de campo e capaz de compreender as questoes mais 
amplas que afetam as decisoes que os agricultores fazem com rela¢o a 
ado¢o de tecnologias como, por exemplo, as caracterfsticas desejadas 
nas variedades, as praticas de manejo, etc. Para produzir tecnologias 
aceitaveis para os agricultores, ambas as perspectivas nao necessarias. 
Portanto, e essencial que existam oportunidades adequadas para a 
comunica¢o entre cientistas voltados para a pesquisa adaptavel e os 
cientistas de commodities. Tais oportunidades incluem participa¢o 
nos levantamentos de propriedades, discussao de programas de 
pesquisa adaptavel e aplicada e visitas conjuntas, envolvendo os 
extensionistas, a areas de experimentacao nas propriedades dos 
agricultores e na esta¢o experimental. 

• Possibilidade de utilizacao das praticas dos agricultores como meio 
para experimenta¢o por eles realizada atraves do estudo da gama de 
praticas usadas em suas propriedades. 0 mapeamento e o 
monitoramento da mecanica do sistema agricola permite que certas 
hip6teses sejam testadas em experimentos realizados por agricultores, 
ao inves de se implementar um teste relativo a um fenomeno de 
interesse apenas do pesquisador. Alem do mais, isso possibilita uma 
visao mais clara da probabilidade de adocao de uma determinada 
tecnologia. 
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6 Mapeamento e monitoramento 
agronomico como meio para 
experimenta~ao informal por 
agricultores 

Como ja foi mencionado, os agricultores desenvolveram praticas que 
sao variadas e estao Ionge de serem estaticas. Ao mapearem-se as 
operacoes dos agricultores para se construir um quadro incluindo o que 
fizeram e onde o fizeram, e conjugando-se isso a uma coleta de certos 
conjuntos de dados, e possivel analisarem-se dados tendo-se em vista a 
investigat;:iio de certas hip6teses. 

A provisiio de informacoes descritivas a respeito da mecanica do 
sistema agricola pode oferecer, tambem, informacoes a respeito de 
praticas e tecnologias recomendadas que ja estejam sendo aplicadas. 
Frequentemente, um novo teste acaba por incluir aspectos que ja estiio 
sendo utilizados de alguma maneira pelos agricultores. A observacao de 
como eles estiio lidando com urn determinado problema pode reduzir a 
necessidade de se implementarem dispendiosos programas de testes. Por 
exemplo, na provincia de Luapula, em Zambia, acreditava-se que o 
girassol fosse uma cultura nova, e foram programados testes nos quais ele 
foi plantado de modo semelhante ao que era recomendado. Os testes nao 
foram bern sucedidos. Contudo, os agricultores da regiiio estavam 
plantando girassol por conta pr6pria e tinham sucesso porque o faziam de 
uma maneira que haviam desenvolvido com base no seu pr6prio 
conhecimento da area. Da mesma forma, na provincia de Lusaka, 
pensava-se que 0 preparo da terra fosse feito em uma unica operat;:iio de 
ara¢o e plantio (plantio na aracao, no terceiro sulco), mas, na realidade, 
os agricultores realizam diversas operat;:oes de preparo da terra para o 
plantio. Isso ficou claro quando se mapearam as operacoes ao Iongo da 
estacao e obteve-se urn quadro geral do que os agricultores realmente 
faziam. Recentemente, foi proposto urn projeto para se testar o 
nivelamento da terra como forma de aumentar a brotacao das sementes 
na area, mas foi possivel convencer a equipe de que a maioria dos 
agricultores ja faziam isso de alguma maneira (muitas vezes utilizando 
uma grade). 0 mais importante e que havia dados concretos disponfveis u 
respeito da mecanica dos sistemas agricolas dos agricultores, o que 
permitia urn dialogo consistente com a equipe. 
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Uma vez que se tenha uma ideia clara a respeito do que foi feito 
pelos agricultores, e onde foi feito, ao Iongo do ciclo agricola, torna-se 
possfvel a coleta de dados sobre diversas hip6teses especificas, bern como 
sua testagem. Os agricultores raramente realizam todas as suas 
operacoes de uma s6 vez, e disso resulta que, em cada campo, se 
encontram, simultaneamente, diversos tratamentos. Uma vez mapeado, 
cada bloco de diferentes opera~oes e manejos (incluindo-se as diferen~as 
quanto a disposicao de uma mesma operacao ao Iongo do tempo) pode ser 
utilizado para examinarem-se certas hip6teses. Por exemplo, a epoca de 
plantio, tanto em rela~ao as chuvas isoladas quanto em rela~o a esta~o 
chuvosa com urn todo, pode ser testada, desde que haja urn numero 
suficientemente grande de agricultores. Os metodos estatfsticos 
empregados podem variar desde uma complexa analise de regressao 
multivariada ate uma analise mais comum de varidncia entre blocos, 
utilizando-se os agricultores como blocos e os manejos dentro de cada 
propriedade como tratamentos. Tambem o nivel de preparo da terra pode 
ser analisado de maneira semelhante. Em uma escala menor, por 
exemplo, quando se estiver plantando em covas num Unico campo, a coleta 
de dados sobre a producao por cova, juntamente com dados a respeito das 
sementes plantadas e das plantas que se estabeleceram, permite fazer 
uma regressao que relacione essas informa~oes com os resultados na 
produ~o. 

Apesar de serem procedimentos atraentes, e preciso estar-se atento 
a algumas questOes. 0 tipo de informa~ao gerada pode apresentar urn ele
vado grau de rufdo em fun~o de altos coeficientes de varia~o (o que, em 
si, nao e ruim). Esses procedimentos mostraram-se mais bem-sucedidos 
quando foi delineado urn programa balanceado envolvendo todos os 
membros da equipe, representando as diferentes disciplinas. :E necessario 
haver uma decisao clara de envolverem-se os cientistas sociais (como e, 
freqiientemente, o caso dos antrop6logos que trabalham com ecologia, 
antropologia e etnobotdnica) e de se desenvolver urn programa de visitas 
de campo cuidadosamente planejado, abrangendo a equipe basica de 
campo e o pessoal qualificado. Os metodos de analise de dados de alta 
variabilidade nao sao estranhos aos ecologistas e aos cientistas sociais. 

Provavelmente, urn dos maiores beneffcios a ser obtido desse 
trabalho, no momento, e a capacidade de se desenvolver urn born dialogo 
com OS pesquisadores. Uma vez de posse desses dados, e possfvel 
convencer os pesquisadores que trabalham na esta~ao experimental a 
modificar e desenvolver seus programas. Varios exemplos ilustram melhor 
esse fato. 0 agronomo que trabalhava com sorgo na esta~ao de pesquisa 
de Zambia foi capaz de adequar melhor suas pesquisas as praticas 
efetivas dos agricultores a partir do momento em que se tornou possfvel 
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afirmar que o cultivo de sorgo e feito com urn certo nu.mero de sementes 
por cova, com urn espa~mento especifico por plantio e por cova. Alem 
disso, havia informacoes relativas as distribuicoes de frequencia em cada 
propriedade e entre elas. Em outro caso, havia uma pesquisa em 
andamento que visava comprovar o beneffcio da . mudan~ do plantio do 
sorgo em sulcos para o plantio em montfculos nos sulcos. A partir do 
momento em que as operacoes foram mapeadas e os dados foram coletados 
sistematicamente, tornou-se claro que os agricultores ja estavam 
praticando essas recomendacoes e que era .necessario investigar outros 
fa to res. 
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7 0 que coletar e como 
faze-lo 

0 que e necessario coletar com vistas a assegurar a implementacao 
de metodologias e pianos de testes realistas e, ao mesmo tempo, 
possibilitar uma avaliacao real sobre os resultados desses testes quando 
comparados as atividades que o agricultor esta efetivamente 
desenvolvendo? E, alem disso, como implementar esse trabalho? 

A coleta de dados agronomicos vai envolver diversas metodologias, 
algumas das quais ainda necessitam ser testadas quanto a sua 
pertinencia no sentido de gerar dados adequados a partir dos limitados 
recursos disponiveis. Alem disso, conforme vao chegando as informacoes, 
a enfase pode claramente modifi.car-se, e vai depender do problema ou da 
questao especffica em estudo. Portanto, e dificil determinarem-se regras 
rigidas e imediatas. 

Contudo, uma necessidade central, no caso, e a de se construir, ao 
Iongo das estac<>es do ano que tenham sido monitoradas, uma serie de 
mapas de campo de um certo numero de propriedades, nos quais fique 
indicada a mecanica de como e onde os agricultores desenvolveram suas 
operac<>es agricolas, e nos quais isso seja subseqiientemente relacionado 
ao desempenho das lavouras. Tentou-se fazer isso durante as Ultimas 
estacoes na provincia de Lusaka, tanto nos sistemas agricolas de plantio 
manual quanto nos de arado de tracao animal. Esse procedimento teve os 
seus problemas, porem trouxe grandes beneficios no sentido de oferecer 
uma base s6lida a partir da qual pode-se planejar um programa realista 
de testes para as pr6ximas estacoes. Apoiando-se, ainda, no feedback dos 
agricultores relativo a implementacao de testes sob condicoes manejadas 
por eles pr6prios, deve ser possivel planejar um programa que leve em 
conta tanto as necessidades dos agricultores quanto as dos pesquisadores 
que trabalham na estacao experimental. 

0 programa de mapeamento de campo fomeceu um quadro geral da 
estrutura na qual o agricultor desenvolve suas operac<>es. Os agricultores 
foram selecionados para o programa de testes a partir de um grupo, e foi 
feita uma tentativa de se implementar uma perspectiva de comunidade, 
de modo que o fluxo de recursos entre os grupos domesticos fosse mais 
plenamente compreendido e as distancias percorridas pudessem ser 
reduzidas. 0 monitoramento agricola baseou-se em mapas de campo que 
permitiram a coleta de dados em areas nas quais era conhecido o nivel de 
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manejo. 0 monitoramento mais continuo facilitou o acompanhamento do 
fluxo de recursos entre os grupos domesticos e dentro deles. 

No primeiro ano, deve ser possfvel delinear-se um quadro mais 
geral de como os agricultores efetivamente estao realizando sua prodUI;:ao 
agricola. As estacoes subseqiientes podem centrar-se sobre questoes 
especificas indicadas pelo trabalho do primeiro ano. Uma vez que os 
campos tenham sido mapeados, deveria ser possfvel examinarem-se certas 
hip6teses em areas onde 0 manejo e conhecido e analisarem-se OS dados 
com o auxilio de tecnicas de regress~o. Ao mesmo tempo, isso oferece um 
padrao a partir do qual e possfvel julgarem-se OS testes. 

Para se evitar a coleta de dados nao estritamente necessarios, seria 
possivel derivar-se dessas informacoes um modelo simples que permitisse 
centrar a atencao sobre os fatores causadores de diminuic§o da produtivi
dade e determinarem-se areas prioritarias que necessitam de investiga
c§o. As informacoes para construir tal modelo podem ser obtidas por uma 
combinacao entre observacao das praticas dos agricultores e testes para 
identifi.cacao de problemas. A utilizac§o de um modelo permitira que se 
realizem e se planejem trabalhos descritivos subseqiientes que focalizem 
sistematicamente os fatores que tern como resultado a perda de potencial 
produtivo. A razao para se trabalhar com um modelo desse tipo e a de as
segurar que sejam examinadas hip6teses hem definidas e, assim espera
se, evitar que se coletem informacoes que tenham pouca aplicacao. Tal 
modelo permitiria o disciplinamento dos programas subseqiientes ao pos
sibilitar uma abordagem mais sistematica dos problemas nas proprieda
des dos agricultores. Uma vez que tais propriedades tenham sido mapea
das, deveria ser possivel examinarem-se certas hip6teses a partir das are
as onde o manejo e conhecido e analisarem-se os dados utilizando-se tec
nicas de regressao. A utilizac§o desse modelo e, fundamentalmente, uma 
forma de se racionalizar a escolha dos dados a serem monitorados nos 
campos dos agricultores. E essencial a ligacao entre os pesquisadores es
pecializados e os de commodities para que se possa entender quais fatores 
eles consideram mais crfticos na reducao da produtividade dos campos dos 
agricultores. E claramente necessario racionalizarem-se as variaveis 
explicativas que estao sendo coletadas. Os componentes individuais do 
modelo podem ser subdivididos com vistas a investigar como o manejo dos 
agricultores e as condicoes ambientais influenciam o desenvolvimento das 
lavouras. Assim, os parametros biol6gicos que determinam tal desen
volvimento formam a base do modelo postulado e, alem disso, os aspectos 
s6cio-economicos do sistema agricola que influenciam o manejo pelos 
agricultores vao se manifestar atraves do impacto que produzem sobre a 
biologia da lavoura que esta sendo cultivada. 
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0 monitoramento de parametros agronomicos nos campos dos 
agricultores pode envolver consideraveis confusoes, causadas por uma 
serie de fatores, sendo, portanto, essencial que a metodologia utilizada 
para se verificar urn determidado fenomeno nas propriedades dos 
agricultores seja cuidadO!'!amente planejada. A nao consideracao de toda a 
gama de fatores que influenciam os dados pode significar que nao seja 
possivel chegar-se as conclusoes a partir dos dados disponiveis, conforme 
era esperado. J a deveria ser possivel a implementacao de programas 
descritivos e de testes que trabalhem dentro do quadro dos sistemas 
agricolas dos agricultores e que sejam, conseqiientemente, mais realistas. 
Boa parte desse trabalho esta apena comecando, e ainda e necessario um 
maior nivel de investigacao metodol6gica. 

Um atalho para o monitoramento das propriedades dos agricultores 
foi possibilitado, ate certo ponto, pela realizacao de um cuidadoso 
acompanhamento de testes que foram implantados de um modo muito 
semelhante ao que seria urn plantio de urn agricultor. Urn outro caminho 
possivel com relacao ao mapeamento e a realizacao de testes de campo 
simples nas propriedades, sob condicoes de manejo pelos agricultores com 
enfase no seu monitoramento agronomico. Isso pode ser apoiado, ainda, 
por mapas de campo que indiquem as areas com manejos diferenciados, 
mas que nao incluam urn monitoramento detalhado de parametros que 
influenciam o desenvolvimento das lavouras, a nao ser observacoes 
informais relativas a ocorrencia de determinados fenomenos. Em essencia, 
e assim que o programa se desenvolveu na provicia de Lusaka, devido as 
severas limitacoes de pessoal. 
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8 Problemas no 
monitoramento de dados 
agronomicos 

A implementa~ao desse trabalho ilao e, contudo, isenta de 
desvantagens: 
• Custo de coleta e analise de dados baseados no trabalho de estudo de 

caso continuo - os testes necessitam de visitas regulares dos pes
quisadores para assegurar um manejo adequado, mas se forem uti
lizados os mesmos agricultores, isso nao deve constituir um problema. 

• Metodologias nao familiares - os agronomos tendem a estar bastante 
familiarizados com a analise fatorial de variancia, mas nao com 
amostragens e estudos de populacoes com altos niveis de variabilidade. 
:E nesse ponto que os cientistas sociais e os ecologistas tem urn papel 
fundamental, atraves do refinamento de metodologias que permitam 
lidar com a complexidade das propriedades dos agricultores. 

• Quantidade de pessoal de campo e nW:nero de tarefas que eles tern que 
realizar - claramente, se o pessoal de campo estiver disponivel apenas 
para o trabalho de testes, inevitavelmente havera um certo sacrificio 
desse trabalho, a menos que se utilizem mais auxiliares de testes, cada 
um acompanhando um nW:nero reduzido de agricultores. 

Quem deveria estar realizando esse 
trabalho? 

Nesse ponto, surgem diversas considera~oes: 

• Deveriam ser os agronomos ou os cientistas sociais os encarregados 
desse trabalho? Idealmente, todos os membros da equipe deveriam 
estar envolvidos, e essa atividade oferece uma maneira atraente de 
assegurar que todos os membros da equipe trabalhem juntos nas areas 
prioritarias (e interessante notar que alguns dos primeiros trabalhos 
descritivos sobre zambia, na decada de 30, foram feitos por ecologistas 
e antrop6logos). 
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• Deveria o pessoal especializado e de commodities ser responsavel por 
essa atividade, ou o pessoal da pesquisa adaptavel? Novamente, ambos 
os grupos deveriam estar envolvidos sempre que possfvel, mesmo que 
s6 na etapa de planejamento; mas o grosso do trabalho de campo ficara, 
evidentemente, por conta do grupo da pesquisa adaptavel, uma vez que 
seu encargo e o de trabalhar nas propriedades agrfcolas. 

• Quais sao as necessidades em termos de pessoal de campo para imple
mentar o trabalho? Se o trabalho for deixado totalmente ao encargo do 
assistente de testes, os testes que podem efetivamente ser im
plementados serao sacrificados. Isso pode ser minimizado variando-se o 
nfvel de informacoes coletadas atraves da concentracao em 
determinadas parcelas demarcadas (de teste ou outras), ao mesmo 
tempo em que se constr6i um quadro geral a respeito do que os 
agricultores tern feito, por meio de esbocos de mapas. Eles serao 
utilizados como base para selecionar areas especfficas e realizar 
exercfcios de coletas de determinados tipos de dados. Na maioria dos 
casos, isso e compatfvel com o que os assistentes de testes sao capazes 
de fazer a partir de seu treinamento, desde que haja suficiente 
orienta¢o e capacitacao preliminares, e que eles contem com o apoio 
de questionarios e formularios. Todavia, o pessoal profissional tambem 
deve estar amplamente envolvido. A utilizacao dos numeradores, 
juntamente com OS assistentes de testes, e muito util nesse tipo de 
trabalho. Alem disso, se os programas elaborados pelos cientistas 
sociais utilizarem os mesmos agricultores , e se houver um 
planejamento conjunto dos programas, o trabalho torna-se mais facil 
de ser implementado. 
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9 Onde e em que sistemas 
deve o monitoramento 
agronomico ser realizado? 

:E provavel que esse trabalho seja util em todos os sistemas sob 
estudo. Todavia, aqueles que sao menos conhecidos, com pouca 
compreensao a respeito dos fatores causais que reduzem a produtividade, 
deveriam ser priorizados. Alem disso, conforme os testes forem 
progredindo em direcao a etapa de trabalho nas propriedades, ele deveria 
ser incrementado. Certamente, a maioria das equipes ja vai ter feito seus 
levantamentos iniciais, de modo que estudos mais especificos, envolvendo 
uma gama de fatores que sao registrados, teriam uma importancia cada 
vez maior e, provavelmente, implicariam um maior envolvimento dos 
cientistas sociais. Estudos espedficos e t6picos que deveriam 
caracteristicamente estar sendo continuamente realizados, enquanto 
servi~o para os pesquisadores que trabalham na esta~ao experimental, 
necessitariam freqiientemente desse tipo de abordagem. Em qualquer 
sistema agricola, valeria a pena desenvolver esses estudos de 
mapeamento e monitoramento como um componente dos principais 
levantamentos de verificacao. Se isso for conjugado com os testes 
considerados como transferiveis para as propriedades dos agricultores (as 
tecnologias nas quais se aposta!), os resultados serao compensadores. A 
utiliza~ao de testes nas propriedades dos agricultores como caminho de 
entrada em seus sistemas agricolas, com o objetivo de coleta de dados 
detalhados, deveria ser considerada benefica para a obtencao de 
informacoes descritivas de boa qualidade. 
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10 Conclusao 

Conclui-se, portanto, que o monitoramento agronomico, definido 
aqui como o fornecimento de informa~oes a respeito dos mecanismos 
atraves dos quais os agricultores produzem suas lavouras e sobre como 
esses mecanismos influenciam o crescimento e a producao subseqiiente 
dessas lavouras e uma parte necessaria do trabalho das equipes que 
pesquisam sistemas agricolas. Trata-se de urna atividade que incrementa 
a percep~ao dos mecanismos de produ~ao agricola efetivamente 
empregados pelos agricultores e que encoraja urn maior dialogo entre os 
membros da equipe, por urn lado, e entre os pesquisadores especializados 
e os de commodities que trabalham na esta~ao experimental, por outro. A 
coleta desses dados, envolvendo urna gama de tecnicas e pariimetros, pode 
au.xiliar no planejamento e no refinamento de urn programa de testes, seja 
na estacao experimental, seja nas propriedades agricolas. Ao mesmo 
tempo, tal coleta tambem pode oferecer informacoes sobre urna tecnologia 
que os agricultores ja estejam utilizando na pratica, quase sempre de 
diversas maneiras, evitando, assim, a implementa~o de urn programa 
custoso na esta~o experimental, alem de colocar a tecnologia de forma 
mais realista. Muitas recomendacoes tecnicas ja foram adotadas pelos 
agricultores, mas muitas vezes nao da forma que os pesquisadores 
esperavam. Dever-se-ia enfatizar mais urn programa agronomico que 
colete dados que permitam o desenvolvimento de tecnologias que 
correspondam a algum problema percebido ou a alguma oportunidade de 
desenvolvimeto. A utilizacao dessa informacao como urn tipo de 
experimentacao informal traduz-se na obtencao de urn maior grau de 
seguranca para a introucao de novas tecnologias. Contudo, essa 
abordagem tern seus problemas, particularmente quanto a necessidade de 
desenvolver metodos pouco usuais (pelo menos para os agronomos!) de 
analise. Ecologistas, antrop6logos e soci6logos tern muito a contribuir para 
isso, e uma abordagem estritamente interdisciplinar precisa ser 
estimulada (ao inves de uma simplesmente multi-disciplinar). 
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