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Introdução
Esta cartilha nasceu da necessidade de sistematizar conhecimentos acumulados ao longo do exercício de implantar Sistemas
Agroflorestais (SAFs), por meio do Projeto RAPPs: Recuperação de Áreas de Preservação Permanente Degradadas nas Bacias
Hidrográficas de Antonina - Paraná. O projeto foi desenvolvido pela Associação de Defesa do Meio Ambiente e do Desenvolvimento
de Antonina (ADEMADAN), entre os anos de 2011 a 2015, no bioma da Floresta Atlântica, região sul do litoral norte do Paraná, e foi
patrocinado pelo Programa Petrobras Socioambiental.
Existem muitas publicações sobre agrofloresta, mas dificilmente encontramos material que tenha função de ser um manual prático
para implantação. Desta forma, nossa intenção nesta publicação é, através de uma linguagem acessível, orientar os agricultores, jovens,
estudantes e curiosos sobre como implantar sistemas agroflorestais, empregando a metodologia de nucleação para o plantio das espécies
florestais. Neste processo são aproveitadas espécies invasoras na propriedade, no nosso caso o capim braquiária, como matéria orgânica
incorporada no sistema para otimizar a fertilidade do solo. Também escrevemos sobre as espécies florestais utilizadas nos núcleos, em
particular nossa experiência com o Ingá, árvore nativa da Mata Atlântica, como espécie pioneira.
Nesta publicação nos preocupamos em apresentar alguns conceitos que consideramos importante os agricultores dominarem, a
fim de compreenderem os fundamentos da atividade agroflorestal para a produção de alimentos: o papel das raízes na fertilidade do solo,
adubação verde, ciclagem dos nutrientes, cobertura do solo, biodiversidade e polinização. Integramos, ainda, no conteúdo algumas reflexões
sobre a atividade humana na sociedade moderna e os impactos socioambientais causados pela agricultura convencional. Finalmente,
organizamos dicas sobre plantas companheiras e antagônicas, plantas indicadoras da qualidade do solo, plantas repelentes e receitas para
o controle de doenças e pragas na agricultura.
Essa cartilha é, portanto, uma síntese dos conteúdos desenvolvidos em nossas atividades de Educação Ambiental no projeto
RAPPs em escola rural, escolas urbanas e nas experiências com agricultores e agricultoras. Os conhecimentos reunidos aqui não trazem
consigo a intenção de serem definitivos, mas sim um apoio inicial a quem pouco acesso tem a essas informações. Esperamos que esse
material instigue novas experiências agroflorestais, que muitas outras informações sejam acessadas a partir dessas, assim como novos
conhecimentos sejam construídos através da realidade prática.
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I • Iniciando pelos Conceitos
1.1 As Florestas
As Florestas são fundamentais para manter a riqueza da vida no planeta. Sem floresta não há água, não tem solo fértil, não tem biodiversidade e
nem ar puro. As florestas são a “casa” para a maioria das espécies de fauna
e flora, tornando-se essenciais para animais selvagens, uma vez que nela
encontram abrigo, alimentação e podem se reproduzir.
A floresta que cerca a nossa região litorânea no Paraná é conhecida
como Mata Atlântica, pois está muito perto do Oceano Atlântico, e é composta por vários ecossistemas: as faixas litorâneas, com seus manguezais e
restingas, florestas baixas e encostas da Serra do Mar.
A Mata Atlântica é tão importante que, em comparação com a Floresta
Amazônica, é o bioma com maior biodiversidade. Motivo pelo qual é considerada fundamental para manter uma imensidão de espécies, tanto vege-

tais quanto de animais que são endêmicos, ou seja, que só ocorrem nessa
floresta. Se ela acabar, muito provavelmente essas espécies irão desaparecer do planeta, além de provocar mudanças impactantes no clima e na
conservação da água e solo.
É importante enfatizar que restam menos de 7% de mata nativa conservada deste bioma em todo o território nacional. Deste remanescente, a
porção ainda mais preservada de floresta contínua encontra-se na APA de
Guaraqueçaba, uma Unidade de Conservação (UC) que engloba todo o município de Guaraqueçaba e parcelas dos municípios de Antonina, Paranaguá
e Campina Grande do Sul.
Por este motivo, é fundamental encontrarmos formas de convivência
entre o homem e a natureza em que ambos se beneficiem. Pensando nisso,
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nos últimos cinco anos em parceria com os agricultores de diferentes bacias
hidrográficas de Antonina, buscamos uma metodologia que permita gerar
renda e qualidade de vida para o homem da região, ao mesmo tempo em
que recupere áreas degradadas. Para tal, utilizamos Sistemas Agroflorestais
(SAFs) com espécies adaptadas ao clima da região e espécies nativas da
Floresta Atlântica.

1.2 Raízes
As raízes das plantas possuem papel fundamental na qualidade do solo,
pois atuam como uma rede, agregando as pequenas partículas de areia, silte, argila e matéria orgânica. Essa ação agregadora das raízes previne as
erosões, ao impedir que a chuva e o vento carreguem solo e nutrientes, bem
como evita os desmoronamentos.
Enquanto elas se aprofundam em busca de condições favoráveis para
seu desenvolvimento, como água e nutrientes, aproximam as partículas de
solo e abrem poros favorecendo as trocas gasosas. Esses canais irão ajudar
a drenar e a reter água da chuva no solo, melhorando também, seu arejamento.
Quando encontram ambiente adequado, as raízes emitem pelos radiculares que são responsáveis pela absorção de nutrientes e água. Passam, então, a se desenvolver prolongando suas raízes secundárias que irão envolver as partículas de solo, promovendo a aproximação dos grãos e formando
agregados maiores, ou pelotas de solo.
As pelotas de solo são muito importantes, pois dentro delas a matéria
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orgânica pode estar mais protegida da ação da oxidação e da perda para o
meio. Elas também retêm a umidade nos microporos tornando-os favoráveis ao desenvolvimento dos microrganismos.
As raízes também liberam, durante seu desenvolvimento, substâncias
nutritivas que agem cimentando as pequenas partículas de solo (areia, silte
e argila), servindo como alimento para milhões de microrganismos e promovendo resistência ao agregado. Essas substâncias liberadas pelas raízes
contêm “açucares” chamados polissacarídeos, que servirão de alimento
para a microfauna (bactérias e fungos), também conhecida como decompositores. Esses microrganismos se alimentam dos polissacarídeos e excretam substâncias resultantes do seu metabolismo e que ajudam a cimentar o
solo. Tudo interage ao mesmo tempo, num grande ciclo.
Para que a raiz absorva os nutrientes do solo, são necessárias condições
favoráveis, como a presença de nutrientes e água. Para isso, é necessário
que o solo seja fértil e esteja “coberto” por material vegetal morto ou vivo,
evitando a perda excessiva de água por evaporação pela ação do sol. Tendo
umidade em quantidades suficiente, a raiz “puxa” para dentro os nutrientes
disponíveis no solo juntamente com a água.
Assim, um solo fértil para a agricultura precisa ter cobertura com matéria orgânica, para manter a umidade e propiciar nutrientes, e precisa das
raízes dos vegetais atuando no solo em diferentes profundidades, tal qual
uma floresta.
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1.3 Biodiversidade
e Polinização
A floresta intacta é composta por uma variedade de espécies, sejam elas
vegetais, mamíferos, insetos, fungos, aves, assim como os minúsculos seres que nossos olhos não conseguem enxergar. A esta infinidade de diversidade ecológica, que vive no solo, na água e no ar, chamamos de biodiversidade. Como seres vivos, estas espécies também se alimentam entre si,
criando uma cadeia alimentar que proporciona equilíbrio na floresta e, com
isso, a sua reprodução ao longo do tempo.
A polinização é um dos principais mecanismos de manutenção da biodiversidade no planeta. Ela se baseia no transporte de grãos de pólen de uma
flor para outra e pode ocorrer através do vento ou da água; e pela fauna que
voa, como as abelhas, borboletas, mariposas, aves, besouros e mamíferos,
como os morcegos.
Ao pousar na flor para se alimentar de néctar, esta fauna acaba transferindo o pólen para outras flores, promovendo a fertilização. Assim, a polinização garante a diversidade genética das espécies que dependem dessa
prática para formar frutos e sementes, e são fundamentais para a manutenção da vida na Terra.
A partir deste princípio, ao planejar a restauração de uma área degradada devemos ter em mente essa delicada rede de relações entre os seres
e seu ambiente, pois restaurar uma floresta não consiste unicamente em
plantar mudas florestais. Consiste, antes de tudo, em propiciar condições
para recuperar a biodiversidade daquele local.

Primeiros Passos

Através da biodiversidade, outro fenômeno acontece no crescimento de
uma floresta, chamado sucessão ecológica.
Cada espécie tem um tempo diferente de crescimento e reprodução, de
forma que em uma floresta ou em um local em recuperação encontraremos
ao mesmo tempo variadas espécies em estágios diferentes de vida e que
ocupam extratos (alturas) também diferentes. As espécies que preferem luz
plena, por exemplo, vão crescer antes das que preferem sombra, e a medida
que elas criam condições favoráveis ao crescimento de outras mais exigentes, essas se desenvolverão. Observar essas interações podemos produzir
uma agricultura em que as espécies se beneficiem. Assemelhando-se ao
crescimento de uma floresta, a produção se torna extremamente favorável
as plantas e ao homem.
Se no entorno da área degradada ainda existir floresta, basta que propiciemos a recuperação da fertilidade do solo, plantemos e façamos o manejo
de algumas espécies florestais nativas pioneiras (espécies que se desenvolvem mais rapidamente) para que a biodiversidade se instale no local,
uma vez que os animais dispersores de sementes e os polinizadores, como
pássaros, abelhas, insetos, borboletas, morcegos e as ações dos ventos e
chuvas, farão o seu trabalho. Se não mais houver ocupação humana, naturalmente aquela floresta irá se restaurar ao longo dos anos. E esta, necessariamente, é a questão: a ocupação humana.
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1.4 Homem, Natureza
e Trabalho na Sociedade Moderna
Para viver, o homem precisa transformar a natureza, pois, ao mesmo
tempo em que ele a integra, também se distancia da vida natural. O que
caracteriza a nossa humanidade é o fato de sermos seres pensantes, que
planejam e, por isto mesmo, transformamos o ambiente para satisfazermos
nossas necessidades, como comer e dormir. Não nos adaptamos, simplesmente, ao fluxo da natureza como os demais animais.
Hoje a ciência nos diz que o princípio da reprodução orienta a existência
de todos os seres vivos. O homem, por sua vez, transcende esta funcionalidade transformando a natureza e se transformando ao longo das gerações,
produzindo assim história. E é importante dizer que o trabalho é a ferramenta pela qual o homem transforma a natureza e faz história.
Outra questão muito importante: o homem é um ser social. Isso significa que ele não faz nada sozinho, que para existir ao longo dos tempos precisa da cooperação entre seus semelhantes. Mesmo as pessoas que vivem
sozinhas, pois a casa onde moram, a roupa que usam ou a comida que as
sustentam, sempre tem ali o trabalho de outras pessoas materializado em
forma de coisas que o ser solitário compra no mercado.
Na sociedade moderna, este trabalho é realizado por diversas pessoas
em lugares diferentes em todo o planeta, cada um na sua especialização.
Em geral, o trabalho é tão especializado que os trabalhadores que o fizeram
nem se reconhecem no produto final, por exemplo, a produção de um equipamento agrícola, como um trator. Vamos pensar sobre isso.
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Na fábrica, para aumentar a produtividade, cada trabalhador faz uma
parte do trator, ou seja, um grupo trabalha na mecânica, outro na elétrica,
outro na suspensão, outros nos acessórios e assim por diante. De tal forma
que, quando o trator fica pronto, os trabalhadores não veem seu trabalho
especializado no todo. Ou seja, não conseguem ver o trator pronto e se reconhecer no trabalho específico da suspensão, onde um determinado grupo
participou, por exemplo.
Assim, quando os tratores da fábrica de nosso exemplo estão prontos
e são colocados no mercado para serem vendidos, os trabalhadores que
os produziram não conseguem dizer: “eu fiz este trator”. Irão dizer: “a fábrica X fez o trator”. O mesmo ocorre com o consumidor, pois ele também
não dirá: “os trabalhadores fizeram o trator”. Dirá: “a fábrica X fez o trator”.
Como se a fábrica tivesse vida própria, como se não fosse um conjunto de
trabalhadores, cada qual em sua função, produzindo os tratores. O exemplo
da fábrica de tratores pode se estender para a produção de qualquer tipo de
mercadoria em larga escala na sociedade moderna, como roupas, calçados
ou alimentos.
Este é um dos problemas do trabalho na sociedade moderna, pois os trabalhadores não se reconhecem no que fazem, tamanha é a necessidade da
divisão técnica em nome da produtividade. Pois, se todos os trabalhadores
pudessem fazer um trator do início ao fim, dominar a técnica e com ela adquirir um conhecimento para poderem dizer “eu fiz este trator”, a fábrica não
poderia competir no mercado porque produziria menos tratores ao mesmo
tempo em que suas concorrentes produziriam mais, tornando seu produto
bem mais caro no mercado.
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Isto é verdadeiro se pensarmos que o valor das mercadorias é dado pelo
tempo de trabalho para produzir. Motivo pelo qual o personagem de histórias em quadrinhos, um empresário, Tio Patinhas, sempre dizia para o
preguiçoso do seu sobrinho Pato Donald: “tempo é dinheiro”. Na verdade,
dinheiro nada mais é do que tempo de trabalho socialmente necessário
para produzir as mercadorias, sejam elas quais forem.
Assim, no nosso exemplo, a fábrica, para se manter no mercado, teria
que vender seus tratores mais caro, já que demoraria mais tempo para produzi-los. Contudo, no mercado, o consumidor não iria pagar mais caro por
um trator porque é um produto onde os trabalhadores se reconhecem no
que fazem. O consumidor sempre procura a qualidade com o menor preço
e, em geral, não quer saber como ele é produzido.
O exemplo da fábrica de trator e dos trabalhadores que não se reconhecem no que produzem serve muito bem para a agricultura, a pecuária e a
mineração moderna, razão principal de destruição das florestas que queremos restaurar.

1.5 A Agricultura Convencional
Na agricultura moderna, chamada de agricultura convencional, relacionada ao mercado do agronegócio, também existe a divisão técnica do
trabalho onde o agricultor não precisa entender muito do assunto. Precisa
seguir receitas agronômicas para o plantio de sementes e a aplicação dos
fertilizantes e agrotóxicos para combater as doenças e pragas que podem
surgir nas plantas.

Nesta agricultura, o agricultor é mais uma peça da engrenagem que faz
circular muito dinheiro com a produção e venda de maquinários e insumos
agrícolas. Esta é uma agricultura que precisa de muita terra sem árvores e
de muita água para irrigação. Isso faz com que a cada safra se perca muito
solo fértil por meio da erosão causada pelas chuvas, por falta de cobertura
vegetal e raízes para segurá-lo.
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Portanto, a agricultura moderna:
• Compacta e resseca o solo pela circulação das máquinas e ação do sol,
uma vez que fica descoberto de vegetação;

• É extremamente cara, devido à necessidade de tantos produtos químicos e maquinários para produzi-la;

• Assoreia os rios com a terra carregada pelas chuvas;

• Destrói os agentes polinizadores pelo uso excessivo dos agrotóxicos e
com isto prejudica a própria produção de alimentos;

• Para ser lucrativa precisa produzir muito e, para tal, precisa ser especializada e dispor de grandes quantidades de terra. Ao que chamamos de
monocultura;
• Destrói a fertilidade do solo a cada novo plantio, na medida em que as
máquinas removem as raízes das plantas, responsáveis por transportarem nutrientes, água e oxigênio pelo solo;
• Desenvolve muitas doenças e pragas na lavoura por falta do equilíbrio que a biodiversidade cria, já que a monocultura destrói a cadeia
alimentar;
• Precisa de adubos químicos, pois deixa o solo nu, sem raízes, pobre em
microrganismos e outros animais, quase morto;
• Precisa de muito veneno (agrotóxico) para combater as pragas e doenças causadas pela falta de biodiversidade no local, produzindo alimentos
envenenados que irão deixar o produtor e o consumidor doente ao invés
de promover a saúde e a vida;
• Produz alimentos sem sabor porque é a fertilidade natural do solo que
desenvolve o sabor nas plantas e não adubos químicos. Além do que,
muitos alimentos são colhidos verdes e amadurecidos artificialmente,
comprometendo também seu sabor, sobretudo as frutas;
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• Submete a natureza à química, com o tempo o solo vira infértil;

• Mata o agricultor seja por envenenamento com agrotóxicos ou por doenças que adquire com o trabalho pesado ao longo dos anos.
É uma agricultura que transforma solos férteis em desertos, rios ficam
assoreados e contaminados pelos agrotóxicos. Neste processo, os trabalhadores não passam de uma peça descartável da grande engrenagem que
faz circular milhões em todo o planeta, concentrados nas mãos de poucas
indústrias e fazendeiros que elegem seus representantes no Congresso
para aprovar leis de seu interesse e que regulam nossas vidas. É o caso
da aprovação do Projeto de Lei 4148/2008, que desobriga as empresas a
sinalizarem os produtos com transgênicos.
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1.6 Formação e Fertilidade do Solo
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Depois - e durante - todo esse processo...
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...Temos uma explosão de diversidade e vida!

A formação do solo
é ligado a sucessão
ecológica e a
evolução da vida.
Através da intensa
dinâmica entre os
elementos físicosquímicos com os
processos biológicos,
um solo saudável se
torna inseparável das
dinâmicas da floresta!
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1.6.1 Ciclagem dos nutrientes
e fixação do nitrogênio
O solo pode ser visto também como uma grande máquina. Nele, os organismos decompositores (bactérias, fungos, artrópodes e anelídeos) degradam os restos de animais e vegetais mortos formando a matéria orgânica
nos primeiros centímetros de solo, devolvendo para a natureza os elementos químicos que antes formavam os tecidos dos animais e vegetais.
Se não existissem os decompositores o mundo seria um grande lixão repleto de restos. O ciclo de nascimento, crescimento, morte e decomposição
de animais e vegetais é conhecido como ciclagem de nutrientes, pois tudo
o que morre se transforma em matéria orgânica e irá retornar ao solo para
serem novamente reaproveitados na formação de novos tecidos (animal ou
vegetal) e ser aproveitado como energia na cadeia alimentar de todos os seres vivos. Como dizia o cientista Antoine Lavoisier: Na natureza nada se cria,
nada se perde, tudo se transforma. A agricultura convencional rompe com
a ciclagem de nutrientes, pois sua tecnologia retira mais do solo do que repõem, tornando a produção de alimentos dependente de muita tecnologia.
Assim, podemos afirmar que a fertilidade do solo é a capacidade de fornecer, além dos nutrientes fundamentais, condições adequadas de umidade, oxigenação e pH para o desenvolvimento e produtividade das plantas.
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Dentre os nutrientes, 16 são indispensáveis para o bom desenvolvimento das culturas. Destes, 3 são retirados do ar: o carbono (C), o hidrogênio
(H) e oxigênio (O). Dos treze nutrientes restantes retirados do solo, os mais
exigidos são: Nitrogênio (N), Fósforo (P) e o Potássio (K), conhecidos como
NPK. Por serem requeridos pelas plantas em maior quantidade, são chamados de MACRONUTRIENTES primários. O cálcio (Ca), magnésio (Mg) e
enxofre (S) são MACRONUTRIENTES secundários. Os sete restantes (zinco, cobre, ferro, manganês, boro, molibdênio e cloro) são exigidos em menor
quantidade pelas plantas, por isso chamados de MICRONUTRIENTES.
Os MACRONUTRIENTES NPK são fundamentais e mais requeridos,
pois atuam nos processos metabólicos e bioquímicos da planta responsáveis por transformar energia solar em energia química (a glicose) pelo
processo da fotossíntese (clorofila).
Os macronutrientes nos solos cultivados pela agricultura convencional,
conforme descrevemos, precisam constantemente ser repostos artificialmente, pois as entradas de nutrientes no solo são menores do que as quantidades retiradas pelas plantas. Isto ocorre devido ao uso de maquinário
destruindo as raízes e à ausência de matéria orgânica cobrindo o solo, uma
vez que fica exposto, embora algumas monoculturas sejam produzidas por
meio do plantio direto1, o que diminui o impacto.

1 Os princípios do sistema de plantio direto seguem a lógica das florestas. Assim como o material orgânico caído das árvores se transforma em rico adubo natural, a palha de safras anteriores é mantida
sobre a superfície do solo e decomposta por macro e microrganismos, transformando-se no “alimento” do solo.
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Por isso, a matéria orgânica do solo, enquanto cobertura é tão importante. Ela retém macro e micronutrientes, disponibilizando-os para as
plantas, além de melhorar a umidade, favorecer a microbiota e melhorar a
qualidade do solo.
A seguir destacamos a função de cada macronutriente primário para o desenvolvimento das plantas: nitrogênio, fósforo e potássio (NPK).
O nitrogênio (N) não é captado pela planta, pois esse elemento encontra-se na forma gasosa, misturado ao ar. Este é um nutriente essencial e requerido em grandes proporções, já que faz parte de todos os tecidos da planta
formando as proteínas, aminoácidos e o DNA.
Uma vez que o nitrogênio não é encontrado em formas assimiláveis pelos
animais e plantas, é necessário transformá-lo na forma orgânica. Mas como
isso ocorre?
Vamos entender como ocorre essa transformação chamada de Fixação
Biológica de Nitrogênio (FBN). Ela é promovida por um gênero de bactérias
chamado Rhizobium, que se associam e passam a viver dentro das raízes de
plantas leguminosas (são plantas que produzem as sementes dentro de uma
vagem como o feijão, ervilha, soja etc).
Essas bactérias formam nódulos nas raízes, e lá dentro transformam o nitrogênio presente no ar em formas orgânicas assimiláveis pelas plantas, são
elas: a amônia (NH4+) e o nitrato (NO3-). Em troca, a planta oferece alimento
e abrigo para essas bactérias. Além da Fixação biológica de nitrogênio, esse
elemento retorna para o solo também através da própria decomposição dos
tecidos vegetais e animais.
Os sintomas de deficiência de N nas plantas são: crescimento lento e as
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folhas mais velhas tornam-se verde-amareladas. Se ocorrer uma deficiência
por muito tempo a planta inteira apresentará esses sintomas podendo ainda
as nervuras principais apresentar uma coloração púrpura, contrastando com
um verde-pálido das folhas e amarelamento. Provocando também queda das
folhas e flores.
O Fósforo (P) também é um nutriente fundamental no desenvolvimento
vegetal e atua na floração, maturação e formação dos frutos e crescimento
das raízes. Cerca de 80% do P total do solo é orgânico, originado dos resíduos
vegetais e dos microrganismos mortos decompostos no solo que formam a
matéria orgânica. Como a planta não absorve o P, que é prontamente decomposto na forma orgânica, será necessário converter o P orgânico em inorgânico através de reações químicas, que são favorecidas pelo teor de matéria orgânica e a presença de microrganismos durante o processo de decomposição.
No entanto, em solos muito ácidos, a maioria do P é indisponibilizado para
as plantas e retido na superfície das argilas do solo. É comum o solo estar
repleto de P e as plantas apresentarem deficiência desse nutriente. Isso se dá
em função do pH ácido, visto que os solos brasileiros são tipicamente ácidos.
Quando há deficiência de P o crescimento da planta também fica mais lento. Dentro da planta o P é transportado das partes mais velhas para as mais
novas, o que externamente, se traduz em deficiência nas folhas velhas representado por folhas com coloração verde escura progredindo para coloração
arroxeada próxima as margens. No ditado popular diz-se, por exemplo, que “a
planta está roxa de fome” de P.
A melhor disponibilidade do P no solo se dará após a calagem ou desacidificação do solo, liberando assim o P na solução aquosa do solo para que as

plantas absorvam-no por meio das raízes. Isto é possível utilizando pó de rocha ou cascas de ostras moídas quando a propriedade se encontra no litoral.
Esta última alternativa é mais eficiente.
Já para o Potássio (K) ocorre o inverso. Esse nutriente é muito móvel no
solo, sendo perdido das suas camadas superiores com muita facilidade pela
ação das enxurradas e por lixiviação. A principal fonte de K mineral são as rochas do grupo das micas e feldspatos, sendo que a contribuição pela matéria
orgânica não é a mesma que N e P.
Como o K não faz parte de nenhuma fração orgânica vegetal será lavado
das plantas muito rapidamente, assim que estiverem envelhecendo. De forma que a ciclagem de nutrientes e a matéria orgânica não são opções para
manter e aumentar os níveis de K no solo. Uma alternativa sustentável é a
utilização de rochas moídas que contenham o K (rochas micas e felsdpatos) e
cinzas provenientes da queima de madeira, essas são fontes de K completamente solúvel e possuem comportamento semelhante ao fertilizante mineral.
Na deficiência do K, ocorre clorose das folhas, seguida de necrose nas
suas margens. Isto ocorre inicialmente nas mais velhas, pois esse nutriente é
móvel na planta, destas passa para as folhas mais novas, atrasa a floração e
ocorre diminuição no tamanho dos frutos, com redução significativa da área
verde foliar, afetando a fotossíntese e o desenvolvimento da planta.
Uma opção natural de fertilizante que pode ajudar os agricultores a se livrarem dos adubos químicos e agrotóxicos são os biofertilizantes. Eles são
produzidos a partir da fermentação com alguns microrganismos que atuam
ativando processos vitais e até corrigindo algumas deficiências nutricionais
da planta, aumentando suas defesas e melhorando o desenvolvimento.

Folha
normal de
Algodoeiro

Folha com
deficiência
cálcio

Folha com
deficiência
de nitrogênio

Folha com
deficiência
de magnésio

Folha com
deficiência
de fósforo

Folha com
deficiência
avançada de
magnésio
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Folha com
deficiência
de potássio

Folha com
deficiência
de enxofre

Ainda, os biofertilizantes possuem efeito hormonal, fungicida, bacteriológico, nematicida, acaricida e de repelência contra insetos. Atuam
como um protetor natural das plantas cultivadas contra doenças e pragas, com menos danos ao ambiente e sem perigo para a saúde humana.
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Abaixo, segue uma receita de biofertilizante com esterco Bovino:

VOCÊ VAI PRECISAR, PARA PREPARAR O
BIOFERTILIZANTE:

MODO DE FAZER:
Parte 1

• tonel de 200 litros com tampa;
• água sem cloro (da chuva ou de fonte natural);
• 80 kg de esterco (de preferência fresco);
• 6 kg de açúcar mascavo ou 8 litros de melado;
• 8 litros de leite (de preferência puro);
• 6 kg de pó de rocha ou cinzas de madeiras variadas. (Se for usar
cinza no lugar do pó de rocha, a quantidade total deve ser dividida
em 4 partes e colocada uma parte por semana.);
• uma “braçada” de plantas espontâneas picadas (beldroega, urtiga,
caruru, picão, etc)
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• Misturar a METADE de todos os ingredientes no tonel e mexer
duas vezes por dia durante os 5 primeiros dias.

Parte 2
• No 6° dia, misturar o restante dos ingredientes, mexer, fechar a
tampa e mexer uma vez por dia.
OBS: não encher o tonel até a boca, pois, com a fermentação, ocorre a produção de gás metano e o conteúdo pode transbordar.
No verão, a fermentação total ocorre em 30 dias. No inverno demora mais, perto dos 45 dias. Ao final do processo de fermentação, o
líquido deve ficar de cor amarelada, com cheiro parecido ao vinagre/azedo ou com leite qualhado/chulé. Por cima do líquido deve
ficar uma fina camada de “nata” e, no fundo, uma massa grossa.
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VALIDADE DO FERTILIZANTE
Logo após o final da fermentação, o biofertilizante apresenta
maior potencial de controle de insetos de pele mole e doenças.
Este potencial ficará forte até os primeiros 180 dias. Depois o composto reduz pouco a pouco a potência.
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PARA PULVERIZAR DE 1% A 3% DE CONCENTRAÇÃO.
• adicionar 50 ml de biofertilizante com 4,95 litros de água sem
cloro. (Total: 5 litros de calda);
• adicionar 100 ml de biofertilizante com 9,9 litros de água sem
cloro. (Total: 10 litros de calda);
• adicionar 200 ml de biofertilizante com 19,8 litros de água sem
cloro. (Total: 20 litros de calda);
PARA USAR COMO DESSECANTE, CONTROLE DE INSETOS
DE PELE MOLE E REPELENTE DE INSETOS DE PELE
DURA: 10% a 20% DE CONCENTRAÇÃO.

APLICAÇÃO
Os biofertilizantes líquidos podem ser aplicados sobre a folha
(adubo foliar), sobre as sementes, sobre o solo, via irrigação, e
em dosagens diluídas. A absorção pelas plantas se dá com muita
rapidez, de modo que é muito útil para as culturas de ciclo curto
ou no tratamento rápido de deficiências nutricionais das plantas.
O uso do biofertilizante no preparo do solo pode favorecer a maior
riqueza de microrganismos e promover melhor disponibilidade de
nutrientes para as raízes.

• adicionar 1 litro de biofertilizante com 4 litros de água sem cloro.
(Total: 5 litros de calda);
• adicionar 2 litros de biofertilizante com 8 litros de água sem cloro.
(Total: 10 litros de calda);
• adicionar 4 litros de biofertilizante com 16 litros de água sem cloro.
(Total: 20 litros de calda);
PARA USAR COMO FERTILIZANTE PURO NA COVA OU
LINHA DE PLANTIO (PREPARO DO SOLO)
• Usar 1 litro de biofertilizante por cova.
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1.7 Adubação Verde: plantas
leguminosas que fixam o nitrogênio no solo
Para restaurar áreas degradadas com floresta ou implantar Sistemas
Agroflorestais, o primeiro passo é recuperar a fertilidade do solo. Para tal,
como vimos, além de nutrientes, é necessário: água, oxigênio e, talvez,
corrigir o pH do solo. E a adubação verde é uma ferramenta valiosa neste
processo.
Adubação verde é uma prática agrícola que consiste no plantio de determinadas espécies, visando melhorar a fertilidade do solo ao incorporar nele materiais orgânicos e consequentemente, nutrientes que ficarão
disponíveis para as plantas. Esta prática fornece cobertura para o solo,
protegendo-o da erosão,melhora a vida dos microrganismos do solo,por
meio da decomposição. Assim como assume o papel de descompactar o
solo, entre outros benefícios.
As plantas chamadas leguminosas, cuja característica é a de produzir as sementes em vagens (como feijão, ervilha, amendoim, etc.), são as
preferidas na adubação verde pela sua capacidade de fixação do nitrogênio no solo, como foi descrito no capítulo anterior. São muitas as variedades de adubos verdes, algumas são de verão e outras de inverno; algumas
arbustivas e outras trepadeiras.
Além das plantas leguminosas fornecerem naturalmente nitrogênio
para o solo, diminuindo ou eliminando a necessidade de adubos nitrogenados, o que resulta em economia para o produtor, aumentam a produtividade agrícola, especialmente em solos deficientes em nitrogênio,
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e minimizam os impactos da aplicação do nitrogênio industrial sobre o
meio ambiente, como a poluição do solo, dos rios e lagos. É importante
enfatizar que o momento em que a planta contribui para a fixação do
nitrogênio no solo é na florada. Significa dizer que a poda da planta
que faz o papel de adubação verde na agricultura precisa ser antes
que ela produza os grãos. Pois nesse período, a planta absorve maior
quantidade de nutrientes que se concentram na massa verde para formar
sementes e frutos. Assim, a poda na floração favorece o retorno dos nutrientes ao solo.
Algumas espécies de adubos verdes apresentam sistema radicular
profundo e ramificado que melhoram a infiltração, favorecendo a descompactação e adicionando matéria orgânica no solo em profundidade. O solo
fica compactado devido ao desmatamento, a presença de bovinos e ao
uso de máquinas agrícolas como o arado e a enxada rotativa, isso provoca
no solo a quebra da estrutura, diminuição da entrada de ar e água, facilita
a perda de solo nas enxurradas e dificulta o acesso das raízes aos nutrientes, provocando perda na produtividade e trazendo doenças ao solo.
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1.8 A Importância da Adubação Verde
para a Fertilidade do Solo em SAF
Nos sistemas agrícolas em tque predomina a monocultura, a queda na
fertilidade e na qualidade do solo tem sido determinante. A fim de aproveitar todo espaço de solo em nome da produtividade, esse tipo de cultivo geralmente não permite adição de resíduos vegetais para promover a
cobertura do solo e a ciclagem de nutrientes. A regra na monocultura é
exportar nutrientes do solo para as culturas e repor o nutriente de forma
artificial ao solo pelos fertilizantes, o oposto da produção agroflorestal.
Essa lógica encarece a agricultura enriquecendo a indústria química do
agronegócio.
Percebemos, então, que a técnica de produtividade na monocultura
tende a se voltar contra a própria produtividade a cada colheita. Ou seja,
a tecnologia do agronegócio não consegue submeter a natureza por muito tempo. Destruindo a fertilidade do solo, a tendência é o abandono de
imensas áreas agrícolas, com solo exposto, que se transformam em deserto.
Nos sistemas agroflorestais, o uso de fertilizantes industriais não faz
parte das técnicas ecológicas. Assim, a adubação verde com leguminosas,com gramíneas e resto de podas de árvores e bananeiras torna-se
o pilar para manter a fertilidade nesses sistemas.
A adubação verde promove a adição de nitrogênio para o solo através
da simbiose com bactérias fixadoras, localizadas nos nódulos das raízes
das plantas, como colocamos quando escrevemos sobre o Nitrogênio (N).
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Além disso, promovem a cobertura vegetal do solo, diminuindo o efeito
da radiação solar, reduzindo a temperatura e a erosão; protegendo o solo
contra o impacto das chuvas; aumentando a infiltração da água e diminuindo a enxurrada.
Outro aspecto positivo da adubação verde é o controle de espécies
“daninhas”, o que permite diminuir a necessidade do uso de herbicidas.
Quando manejadas, aumentam os teores de matéria orgânica no solo,
contribuindo para a melhoria das características físicas, químicas e biológicas, além de atuarem na descompactação do solo (pé de arado) através do aprofundamento das raízes de certas forrageiras como o guandu e
nabo, melhorando a porosidade e a atividade dos microrganismos.
Na tabela a seguir constam algumas das espécies de adubos verdes:
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ESPÉCIES
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CARACTERÍSTICAS

M.S
(t ha-1)

NITROGÊNIO
(% M.S)

INDICAÇÃO

RECOMENDAÇÃO

Aveia Preta
(Avena strigosa)

Gramínea rústica com perfilhamento, pouco exigente em
fertilidade, resistente à seca. Cobre rapidamente o solo,
pode ser utilizada como pasto.

2 a 11

0,70 a 1,70

Efeito supressor de plantas
invasoras, uso como
forragem para animais.

Recomendado
de 40 a 60 kg ha-1.

Nabo Forrageiro
(Raphanus sativus)

Crucífera, boa capacidade de ciclagem de nutrientes,
necessita de fertilidade do solo média e cobre 70 % do
solo em 60 dias da semeadura.

3a9

0,90 a 1,40

Possui raízes pivotantes,
uso para descompactar o
solo e como forragem na
alimentação de bovinos.

Para cobertura do
solo uso de 15 a 20 kg
ha-1 de sementes.
Para a produção de
sementes de
5 a 10 kg ha-1.

Ervilhaca peluda
(Vicia villosa) e
Ervilhaca Comum
(Vicia sativa)

Leguminosa, a peluda desenvolve-se em solos ácidos,
a comum em solos sem problemas de acidez. Tem ciclo
longo e floresce dos 100 aos 130 dias. Indicada antes
do cultivo do milho por adicionar cerca de 80 a 100 kg
de nitrogênio ha-1

3a5

2,50 a 4,30

Usada tanto para cobertura
de solo quanto como
forragem. Efeito no
controle de invasoras e
suas raízes melhoram a
agregação do solo.

Para cobertura do
solo 80 kg ha-1.
Para produção de
sementes 30 kg ha-1.

Tremoço Branco
(Lupinus albus)
Tremoço azul
(Lupinus
angustifolius)

Leguminosas, usadas como forragem e na alimentação
humana desde que eliminados os alcaloides
hidrossolúveis, localizados na casca das sementes, que
são removidos pela imersão em água por 3 a 4 vezes.
Tem seu uso como picles, mistura de farinhas para pães,
bolos, etc. Necessitam de solo de média fertilidade, o
manejo deve ser feito dos 100 aos 120.

3a6

0,90 a 2,15

Melhoram as condições
físicas e biológicas do solo,
pois possuem sistema
radicular pivotante
bastante profundo e ainda
fixam de 90 a 100 kg ha-1
de N.

Para cobertura do
solo 110 kg ha-1.
Para produção de
sementes 60 kg ha-1.

Ervilha Forrageira
(Pisum sativum sub
sp arvense)

Leguminosa, rápido crescimento, suporta temperaturas
elevadas. Propicia bons efeitos químicos e físicos e
biológicos no solo. O ciclo dura cerca de 80 a 110 dias.

2,5 a 7

1,80 a 3,40

Controle de plantas
espontâneas, usado como
forragem.

Para cobertura do
solo 80 kg ha-1.
Para produção de
sementes 50 kg ha-1.
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ESPÉCIES

CARACTERÍSTICAS

M.S
(t ha-1)

NITROGÊNIO
(% M.S)

INDICAÇÃO
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RECOMENDAÇÃO

Crotalária juncea
(Crotalaria juncea)

Leguminosa anual, contribui para diminuição de
nematoides no solo, suporta solos com baixa fertilidade,
crescimento rápido e cobertura do solo antes das
invasoras.

2,5 a 8

1,40 a 1,70

Bom sistema radicular que
melhora a infiltração de
água e boa fixação de N.

Para cobertura do
solo semear de 20
a 25 sementes por
metro linear com
espaçamento de 25
cm entre linhas.

Milheto
(Pennisetum
americanum)

Gramínea anual, alta resistência à seca e salinidade
no solo, suporta solos ácidos e com baixa fertilidade.
Possui crescimento rápido. Pode atingir de 1,50 a 1,70
metros aos 60 dias e ciclo de 120 dias para produção de
matéria seca.

3,5 a 21

0,4 a 1,50

Uso como cobertura e
forragem. Sistema radicular
com elevado perfilhamento
e alta ciclagem de
nutrientes e diminuição de
doenças e pragas no solo.

Recomendado de 35
a 50 sementes por
metro linear com
espaçamento de 17 a
25 cm.

Guandu
(Cajanus cajan)

Leguminosa arbustiva anual ou semiperene, usada
como protetora e recuperadora de solos degradados por
ser resistente a solos pobres.

5 a 15

1,20 a 3,40

Sistema radicular vigoroso
é capaz de romper camadas
compactadas (pé de arado)
e abris canais melhorando
a infiltração, fixando N e
reciclando nutrientes.

Recomendável de
16 a 25 sementes
por metro linear e
espaçamento de
50 cm entre linhas.

Mucuna cinza,
mucuna preta,
mucuna anã,
mucuna verde
(Mucuna pruriens)

Todas são consideradas plantas vigorosas e com
crescimento rápido exceto a mucuna anã. Boa cobertura
do solo compete bem com as plantas invasoras. Mucina
anã não tem habito trepador.

2a5

1,60 a 2,50

Melhora as condições
químicas, físicas e
biológicas do solo com
grande aporte de N e
redução da população de
nematoides.

Recomendável de 6 a
8 sementes por metro
linear e espaçamento
de 50 cm entre linhas.

Feijão de Porco
(Canavalia ensiformis)

Leguminosa de verão muito rústica, anual ou bianual
com crescimento inicial e fechamento rápido. Boa
tolerância a seca e seadapta a praticamente todos
os tipos de solos (argilosos, arenosos), inclusive
aqueles pobres em fósforo. Devido ao seu porte baixo,
recomenda-se cultivá-la nas entrelinhas de culturas
perenes, como citros, cafeeiro, pupunha, etc. Ciclo até o
florescimento de 90 a 100 dias.

7a9

2,50 a 3,40

Excelente no controle de
espécies espontâneas,
principalmente da tiririca
(Cyperusrotundus).

Recomendável de 4 a
5 sementes por metro
linear e espaçamento
de 50 centímetros
entre linhas.

M.S: Matéria Seca
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II • Agrofloresta: homem
e natureza, um equilíbrio necessário.
Sistemas Agroflorestais são formas de produzir alimentos integrados
com os processos florestais. Um dos princípios primordiais na agrofloresta
é fortalecimento da biodiversidade, afim de proteger o sistema contra os
desequilíbrios na cadeia alimentar.
Isso significa que espécies diferentes são plantadas todas juntas, para
fornecer equilíbrio ecológico e a diversificação na geração de renda do agricultor o ano todo. Motivo pelo qual não existem monoculturas nessa forma
de produzir. A principal ferramenta então, não é a enxada, mas o facão, utilizado para as podas a fim de propiciar a entrada do sol no sistema e adubar
o solo permanentemente com matéria orgânica.
A ciclagem de nutrientes é então promovida pela poda das árvores, o
uso da adubação verde e a deposição de outros materiais orgânicos sobre o
solo (poda de capim, compostagem, serragem, esterco). Não se utiliza adubos químicos nem agrotóxicos, pois esses causam contaminação química
e mais desequilíbrio, indo contra um dos princípios agroflorestais que propõe adubação e controle natural das pragas através do equilíbrio ecológico,
ajustando a cadeia alimentar.

Desenvolver a agricultura a partir desses princípios traz muitas vantagens para o agricultor, uma vez que a diversidade das espécies plantadas,
todas juntas e misturadas, como se diz, permitem o controle das doenças
e pragas no cultivo. Além do que, o agricultor precisa ter um papel ativo no
processo, não ser apenas mais uma peça da engrenagem. Neste sistema,
assim como o solo acumula fertilidade, o agricultor acumula conhecimento,
aliando as teorias com as práticas e as transformando. Neste sistema o agricultor se reconhece no que faz e valoriza o produto de seu trabalho.
O Sistema Agroflorestal é vantajoso por que:
• Ao ter a natureza como parceira produtiva, o custo de produção é bem
menor, pois não há necessidade de utilização dos defensivos agrícolas, sementes criadas em laboratório, ou adubo industrial. Portanto,
rompe-se o circuito de dependência de insumos industriais. Dependência esta que representa os grilhões dos agricultores na agricultura
convencional;
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• A produção diversificada garante renda o ano todo para o agricultor;
• Produz alimentos saudáveis e saborosos de alta qualidade promovendo
qualidade de vida para o agricultor e o consumidor;
• As espécies florestais se desenvolvem três vezes mais rápido do que
nos plantios convencionais e tem pegamento de mais de 90% das mudas plantadas. Neste sistema é possível fazer manejo florestal, ou seja,
poda de árvores para alimentar o solo (ciclagem de nutrientes), em menos de dois anos;
• Depois de instalado o SAF, sua manutenção exige bem menos trabalho
(70% menos) do que na agricultura convencional;
• Neste sistema, a principal ferramenta de trabalho não é a enxada, mas
o facão e, quando necessário, a roçadeira;
• Neste sistema a produtividade é maior do que na agricultura convencional, pois é possível colher até 70 toneladas de alimentos em 1 ha de
área plantada integrando agricultura com floresta. E isto se torna mais
relevante ao considerarmos que a pecuária utiliza 1 ha de área para
cada cabeça de gado que cria.
Posto isto, perguntamos: será que a o produção de bois para abate justifica o desmatamento e compactação do solo que poderia estar sendo usado
para produzir alimentos saudáveis, recuperar e manter florestas, e ainda
conservar os recursos hídricos? É importante pensar sobre este assunto,
porque a continuidade da biodiversidade no planeta depende das ações
agropecuárias desta geração e de seus filhos.
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2.1 Instalação de Sistemas
Agroflorestais por Nucleação
A técnica de nucleação, utilizada no Projeto RAPPs, consiste no plantio
de diversas espécies florestais diferentes em núcleos de um metro quadrado, em média, onde uma espécie coopera com a outra enquanto se desenvolvem, seja por meio das copadas como das raízes.

Sistemas Agroflorestais por Nucleação •

A escolha das espécies depende do objetivo dos plantios. Se o motivo
for a recuperação de mata ciliar, o ideal é escolher espécies que os pássaros
utilizam para se alimentar, pois assim auxiliam na dispersão das sementes.
Pode-se plantar até cinco espécies diferentes nos núcleos ou mais, desde
que possuam desenvolvimento de alturas e períodos diferentes para que
não haja competição por espaço entre as copas das árvores.
No caso da recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs,) o
espaçamento entre os núcleos pode ser de dois em dois metros, o suficiente
para fazer a manutenção com roçadeira. Nesta metodologia, o tempo de
manutenção é de no máximo dois anos, porque as espécies se desenvolvem
rapidamente e, por meio de sombreamento, controlam qualquer espécie
competitiva existente na área, como por exemplo, a brachiária.2
É importante salientar que nesta metodologia a braquiária é utilizada
como adubação, na medida em que é roçada e deixada para secar, a fim
de utilizar a palhada nos núcleos, protegendo o solo da erosão da chuva,
conservando a umidade e servindo como matéria orgânica para alimentar
as espécies florestais plantadas.
Se o SAF for instalado para a produção de frutas em pomar integrado
com a agricultura, utilizamos menos espécies por núcleo e maior espaçamento entre eles.
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As espécies florestais escolhidas também dependem do tipo de solo a
serem plantadas, sobretudo se o solo for muito úmido. Um critério muito
importante para escolha das espécies florestais nativas, a fim de instalar um
SAF, integrando produção de frutas com agricultura, é o de gerar renda para
o agricultor desde os primeiros meses em períodos diferentes.
Em nossa experiência, aprendemos que em todos os núcleos precisamos
de uma espécie florestal pioneira. É aquela que irá se desenvolver mais rápido do que as demais, pois em climas quentes a espécie pioneira irá sombrear as demais as protegendo do sol e também da erosão da chuva.

2.2 Espécies Pioneiras em SAFs por
Nucleação: as Vantagens de Utilizar
Espécies da Família do Ingá e o Maná Cubiu
As espécies florestais da família do Ingá (Inga marginata, Inga sessilis,
Inga vera) são perfeitas para serem utilizadas como pioneiras em sistemas
agroflorestais por nucleação, uma vez que tem rápido crescimento e aceita podas, gerando, com isto, matéria orgânica para os núcleos; e, por ser

2 A brachiária (Brachiaria decumbens) é uma espécie exótica de capim originária da África e introduzida no Brasil na década de 50, com objetivo de aumentar a oferta alimentar para o gado.
Apresenta alta rusticidade, resistência e potencial de dispersão tornando-se hoje uma espécie considerada invasora e de difícil controle em todo o território brasileiro.
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uma leguminosa, disponibiliza o nitrogênio para as plantas, contribuindo
para a decomposição da matéria orgânica. Por este motivo, em todos os
núcleos plantamos uma espécie da família do Ingá. O Ingá Vermelho (Inga
marginata) é a espécie de mais rápido crescimento.

Detalhe das folhas
e flores de um Ingá.

Imagens de Ingás com 14 meses plantados em núcleos do SAFs
Didático – Escola Rural Municipal Olimpia Breyer/Bacia Hidrográfica
do Cachoeira (Educação Ambiental do projeto RAPPs).
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Na medida em que as árvores se desenvolvem, em quatorze meses é
possível realizar a poda para o primeiro manejo florestal dos núcleos, a fim
de possibilitar a entrada da luz no sistema para a agricultura, que é desenvolvida junto com o plantio das espécies florestais.
Em todos os núcleos, seja para recuperar mata ciliar ou para instalação
de SAFs, utilizamos uma espécie da família do Ingá e uma espécie de maná
cubiu (Solanum sessiliflorum), que é uma arbustiva nativa da Amazônia
também conhecida como tomate de índio. Um dos benefícios de seu plantio é o rápido desenvolvimento, proporcionando renda para o agricultor em
curto espaço de tempo, uma vez que os frutos, de alto valor nutritivo, têm
saída e valor no mercado. Esta espécie se desenvolve tanto no sol pleno
como na meia sombra. Por este motivo ela fica
produtiva por um longo período de tempo no sistema, embora exija replantio de dois em dois anos.
Por conta do seu crescimento rápido e folhas largas, ela é também uma boa opção para fornecer
sombra às mudas menores que assim preferem.
Também procuramos incorporar no núcleo
uma espécie de palmito juçara três meses após a
sua instalação, ou quando houver sombreamento suficiente para esta espécie se desenvolver. O
plantio das espécies frutíferas nativas da Floresta
Atlântica nos núcleos tem por objetivo estimular o
mercado para o consumo destas frutas, consideradas não convencionais.

Primeiros Passos

Vários núcleos
com maná cubiu
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Vimos em capítulo anterior a importância das raízes para a fertilidade do
solo. Por este motivo, apenas revolvemos o solo com enxada rotativa, acoplada em micro trator, quando for necessário fazer encanteiramento para
drenar o solo. Ou seja, somente quando o agricultor deseja produzir agricultura integrada com pomar. Depois de encanteirada a área de implantação do
SAF, não utilizamos mais estes maquinários.
Se a opção for só pomar, roçamos toda área. Com enxada, fazemos os
coroamentos dos berços para formar os núcleos e realizamos os plantios de
cinco espécies, quais sejam: o ingá, a pioneira que terá a função de um adubo verde permanente no núcleo e posteriormente sairá do sistema; o maná
cubiu, com a função de gerar renda em curto prazo, assim como proteger
o núcleo (através do sombreamento) do enraizamento da braquiária (usada como matéria orgânica); utilizamos também uma frutífera que, além de
contribuir com a dispersão das sementes pelos pássaros, irá gerar renda em
médio prazo, procurando diversificar o pomar para obter equilíbrio na cadeia
alimentar e gerar renda em períodos diferentes do ano para o agricultor; o
núcleo pode ser enriquecido com palmito juçara, a fim de explorar os frutos
em forma de polpas; e, por fim, leguminosas de ciclo rápido por semeadura.
Em geral utilizamos feijão de porco (não é comestível), de rápida germinação, como adubação verde e também o feijão guandu (comestível) é uma
arvoreta que aceita poda e fica no sistema por uns dois anos, embora sua
germinação seja mais lenta, o que é compensado pelo feijão de porco.
O feijão de porco sai do sistema na primeira poda, motivo pelo qual é
importante realizar novas semeaduras fora de inverno. O feijão guandu irá
nitrogenar o solo no período em que o ingá se desenvolve para futuramente
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cumprir este papel de forma mais permanente até quando, por sombreamento das outras espécies florestais, irá sair do sistema.
Na medida em que se desenvolvem, nem todas as espécies permanecerão no núcleo. Cada uma terá sua função de gerar renda e promover o

Neste núcleo para formação de pomar foram plantadas 5 espécies: o ingá, a
condessa, o araçá boi, o feijão de porco e, a muda bem pequena, o maná cubiu.

Sistemas Agroflorestais por Nucleação •

desenvolvimento das outras espécies em seu tempo, pois tudo que nasce
morre. Em Sistemas Agroflorestais o importante é garantir a ciclagem dos
nutrientes enriquecendo o solo cada vez mais, o tornando fértil e produtivo
com baixo investimento.
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2.3 Os Desenhos na Implantação
de Sistemas Agroflorestais (SAFs)
Não existe uma única forma para instalar Sistema Agroflorestal numa
propriedade, pois seu desenho dependerá do tipo de solo e das espécies
de gramíneas e arbustivas existentes no local, e que podem ser utilizadas
como matéria orgânica. Também depende do interesse do agricultor, ou
seja, do que ele quer e de quanto pode ou pretende trabalhar no SAF.
Durante o projeto não instalamos SAFs muito grande até o agricultor
se sentir seguro com a técnica. O objetivo é que primeiro se familiarize,
aprenda e esteja convencido a trabalhar neste sistema para, posteriormente, abrir novos na propriedade. Em geral, os sistemas instalados são
de 20x30m, o que compreende uma média de 30 núcleos, totalizando
90 espécies florestais e 30 arbustivas (maná cubiu) plantadas, além da
agricultura diversificada.
Utiliza-se também da criatividade para planejar e manejar o sistema.
Apesar de diversas possibilidades, ao longo de nossas experiências chegamos a dois desenhos básicos para instalar SAFs por nucleação. O desenho para plantio de espécies agrícolas integradas com pomar de espécies
frutíferas nativas da Floresta Atlântica, e o desenho apenas para pomar.

2.3.1 Desenho de Sistema
Agroflorestal para Implantar Pomares
Feijão guandu, o manejo deve ser na florada. É importante ter esta
espécie no sistema também para produzir sementes. As abelhas
nativas utilizam as floradas para polinização e o feijão é comestível.

Quando o agricultor diz que não quer agricultura, mas só pomar, roçamos toda a área onde será implantado o SAF e deixamos que o material

33

Sistemas Agroflorestais por Nucleação •

Primeiros Passos

roçado se transforme em palhada, sobretudo a braquiária, para posteriormente ser rastelado em volta das coroas dos núcleos.
Feita a roçada, com enxada, preparamos os núcleos de 1 m² e cavamos os berços para o plantio das espécies florestais. Utilizamos sempre
em cada núcleo um ingá, que servirá como adubação verde permanente, e
uma frutífera, que pode ter valor comercial na produção de polpas como o
araçá, por exemplo.
Assim, integradas com o Ingá, plantamos a frutífera; um adubo verde
de ciclo rápido como o feijão de porco (outras podem ser experimentadas);
outro adubo verde que antecede o Ingá, utilizamos o feijão guandu e integramos uma arbustiva, o maná cubiu, que em 5 meses pode dar frutos
e gerar renda. Posteriormente, quando houver sombreamento no núcleo,
colocamos o palmito juçara (Euterpe edulis Martius) para utilização do
fruto, o açaí uma polpa bastante apreciada comercialmente e nutritiva.
Este modelo de nucleação garantirá renda permanente para o agricultor,
pois o maná cubiu frutificará nos primeiros meses e continuará frutificando
mesmo com sombreamento. Contudo, precisará ser renovado de dois em
dois anos com sementes do fruto, secas ao sol, que semeadas germinarão
no local. Depois, é só desbastar o excesso. Enquanto que o ingá servirá
como alimento nos núcleos, precisando ser podado com facão todo ano entre o inverno e a primavera. Os galhos e folhas devem ser utilizados para
se decompor nos núcleos. A moto serra também pode ser usada para poda
ou outro equipamento que o agricultor achar interessante; o facão é o mais
simples e barato.
É importante diversificar as frutíferas no pomar do SAF, seja para garantir
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equilíbrio no sistema por meio da biodiversidade, seja para garantir renda
o ano todo, uma vez que as espécies frutificam em períodos diferentes. As
espécies florestais escolhidas não podem ter as copadas competindo entre
si, ou seja, precisam ser de tamanhos e tempos diferentes de desenvolvi-

Núcleo de um SAF com pomar onde foram plantadas duas
frutíferas, um ingá, um maná e o feijão de porco. Depois da
braquiária roçada, o solo do núcleo foi coberto com a palhada.
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mento. Quanto às raízes, haverá sob o solo a cooperação que contribuirá
para o desenvolvimento florestal.
Nos berços, colocamos terra preta, que pode ser terra de compostagem,
ou o que houver na propriedade que possa servir como adubo para plantar
as espécies selecionadas. Também podemos corrigir a acidez do solo com
calcário, a fim de disponibilizar o fósforo (P) para as plantas, caso o solo seja
muito ácido, como é em geral no litoral, além disso, colocar um pouco de
cinza a fim de garantir o potássio (K), conforme explicamos no capítulo que
trata dos MACRONUTRIENTES.
O agricultor deve reservar uma área para o plantio da adubação verde
com o propósito de colher as sementes (ao invés de podá-lo na floração),
para serem usadas posteriormente, pois, de tempos em tempos, é importante alimentar os núcleos com adubação verde. Inclusive para a abertura
de novos SAFs.
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2.3.2 Desenho de Sistema Agroflorestal
integrando Pomar com Agricultura
Quando o agricultor deseja produzir espécies agrícolas integradas com
pomar e o terreno permite, utilizamos enxada rotativa e encanteiradora acoplados em micro trator. Depois de roçada toda a área, de 4m em 4m (leiras),
preparamos os murundus, rotativando e encanteirando o solo entre as leiras, no espaço que a rotativa permite, em geral uns 70 cm de largura.

A área foi toda roçada e, de 4m em 4m, o solo foi
rotativadoe encanteirado, formando os murundus.
A matéria orgânica (brachiária) foi deixada para
secar e posteriormente rastelada nas áreas para
formação do pomar, cujos núcleos foram construídos
de 4m em 4m nas leiras entre os murundus. Nos
murundus foi semeado feijão de porco e crotalária.
É importante proteger os murundus com restos de
matéria orgânica que tiver na propriedade como
madeira podre, troncos de bananeiras e folhas.
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Na mesma área a adubação verde: crotalária e
feijão de porco nos murundus se desenvolvendo,
já com os núcleos formados e o solo coberto com
a palhada das roçadas. O solo sempre deve estar
coberto. O seu preparo para a agricultura pode
levar meses.
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Se a área destinada ao SAF não tiver matéria orgânica viva para ser
manejada posteriormente, é necessário rotativar toda a área para, entre os
murundus, nas leiras, plantar alguma leguminosa de ciclo rápido. Em geral,
no verão, usamos a crotalária que, além de cobrir, irá contribuir com a fertilidade do solo. Mas, evitamos a prática de rotativar o solo.
Na escolha do local para instalar o SAF, integrando pomar com agricultura, privilegiamos alguns aspectos, como não sofrer inundação, não ter
muitas pedras, e ter material disponível para ser utilizado como cobertura
do solo.
Neste desenho, os murundus (áreas encanteiradas) serão destinados à
agricultura. Orientamos o agricultor para não utilizar todos os murundus,
deixando alguns de repouso, só com adubação verde, para mais tarde serem utilizados de forma rotativa com aqueles onde houve colheita. Sobretudo quando a colheita é de tubérculos, que irá tirar a raiz do solo, pois
precisará ser recuperado com adubação verde antes de novos plantios, a fim
de garantir produtividade e qualidade dos produtos. O Agricultor precisa
ter autonomia das sementes para adubação verde porque sempre as utilizará em sua propriedade.
A implantação do pomar será entre os murundus, nas leiras que são de
4 metros de largura para SAFs pequenos. Se toda a área for rotativada, é
necessário esperar o período antes da floração da adubação verde para fazer o manejo e plantar as espécies florestais nos núcleos, conforme descrito
acima.

Sistemas Agroflorestais por Nucleação •

Área de pasto que foi rotativada, encanteirada e semeada adubação
verde. Nos murundus foi semeado feijão de porco e, nas leiras crotalária.
Na imagem, a adubação verde está em período de poda.
Neste caso também poderia utilizar o feijão mucuna preto como
adubação verde em toda a área.
Enfim, o agricultor pode fazer experiências com adubação verde.
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Na mesma área da figura anterior, durante o manejo, foram
deixadas uma leira e um murundu com adubação verde para coleta
de sementes e, nas leiras, de 4m em 4m, plantados os núcleos.
O solo foi coberto com matéria orgânica da roçada, mas precisa ser
enriquecido com mais matéria orgânica oriunda do entorno.
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A escolha das espécies agrícolas e
frutíferas para consorciar no pomar e
compor o SAF depende do interesse
do agricultor e do mercado local. É importante utilizar espécies que se adaptem ao tipo de solo e clima da região.
Vale enriquecer os núcleos explorando
espécies consideradas da agricultura
não convencional (PANC – Plantas Alimentícias Não Convencionais), como
os carás, o taiá, a taioba, entre outras,
e que podem ser produzidas em meia
sombra. Bem como dar importância ao
uso de espécies frutíferas nativas que
não costumam ser utilizadas comercialmente, como o Jaracatiá, Cambuí-roxo,
Cambucá e Grumixama (essas espécies citadas também foram usadas no
desenho de alguns pomares durante o
projeto). Os temas do uso das espécies
não convencionais e espécies frutíferas
da mata atlântica na alimentação serão
abordados em breve com detalhes em
nossa próxima publicação.

38

Primeiros Passos

Taioba e bolinhos de taioba
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III• Dicas Valiosas para o Agricultor
Neste capítulo apresentaremos algumas dicas que são valiosas para
quem trabalha com a terra. Conhecimentos milenares e também modernos
que se desenvolveram no interior das experiências agroecológicas: a integração de diferentes espécies que se beneficiam quando plantadas juntas
e o cuidado com as que se prejudicam; dicas sobre plantas indicadoras da
qualidade do solo; plantas repelentes e receitas com produtos naturais para
combater doenças e pragas, causadas por desequilíbrios no sistema.

3.1 Plantas Companheiras
Ao pensar em um cultivo agrícola, devemos ter em mente que as plantas,
assim como nós, vivem em sociedade. Observando a comunidade em que
vivemos, percebemos pessoas de várias idades, tamanhos, descendências
e personalidades. Através dessa diversidade podemos estabelecer relações

de troca, de ajuda e amizade, e assim devemos pensar um cultivo agrícola, sem esquecer também das relações desarmônicas! Afinal, quando não
estamos nos dando bem com alguém, uma opção é nos afastar para evitar
conflitos, certo? Pois bem, as plantas também passam por isso!
Sob essa perspectiva, torna-se importante conhecer sobre as relações
entre as plantas, já que a prática agrícola consiste em manusear o solo e as
espécies a fim de construir um sistema produtivo e - no que diz respeito à
agroecologia - além de produtivo, também saudável.
No momento de escolher o que plantar, podemos planejar como vai ser
a vizinhança entre as espécies, tendo em mente que a biodiversidade no
cultivo garante o equilíbrio na cadeia alimentar.
Para isso, organizamos uma lista de espécies agrícolas que, quando
plantadas próximas entre si, beneficiam-se da parceria (plantas companheiras), e, do contrário, também: espécies que ao serem plantadas próximas
acabam prejudicando-se (plantas antagônicas).
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CULTURAS
BENEFICIADAS

PLANTAS
COMPANHEIRAS

PLANTAS
ANTAGÔNICAS

Abóbora

1) milho, vagem, acelga, taioba, chicória, amendoim.
2) nastúrcio, abobrinha

Batata

Alface

1) cenoura,rabanete, morango, pepino, alho-poró, beterraba, rúcula, abobrinha

salsa, girassol

Alho-poró

1) cenoura, tomate, salsão
2) cebola, alho

Aspargo

1) tomate, salsão, manjericão.
2) malmequer

Bardana

1) funcho
2) cenoura

Batata

1) feijão, milho, repolho, rábano, favas, ervilha, cereja.
2) alho, berinjela (isca), urtiga, raiz-forte, cravo-de-defunto
3) caruru

Berinjela

1) feijão, vagem

Beterraba

1) couve, rábano, alface, nabo, vagem
2) cebola

vagem

Café

1) seringueira

kiri

Cebola

1) beterraba, morango, camomila, tomate, couve segurelha, alface
3) caruru

ervilha, feijão

Cebolinha

1) cenoura

ervilha, feijão

Cenoura

1) ervilha, alface, manjerona, feijão, rabanete, tomate, cebola, cebolinha,
bardana, alho-poró, sálvia, alecrim

endro

40

cebola, alho, gladíolos

abóbora, pepino, girassol, tomate,
maçã, framboesa, abobrinha
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Couve

1) cebola, batata, salsão, beterraba, camomila, hortelã, endro
2) artemísia, sálvia, alecrim, menta, tomilho, losna

Couve-chinesa

1) vagem

Couve-flor

1) salsão

Ervilha

1) cenoura, nabo, rabanete, pepino, milho, feijão, abóbora, couve-rábano, milho-doce

Espinafre

1) morango, feijão, beterraba, couve-flor

Feijão

1) milho, batata, cenoura, pepino, couve-flor, repolho, couve, petúnia, ervas aromáticas
2) alecrim, serigurelha, nabo

alho-poró, funcho, alho, cebola,
salsão, gladíolos

Feijões arbustivos

1) girassol, batata, pepino, milho, salsão, morango
2) segurelha

cebola, alho, tomate, funcho,
beterraba, couve-rábano, girassol

Frutíferas

1) tanásia, nastúrcio

Girassol

1) pepino, feijão

Laranjeira

1) seringueira, goiabeira

Maxixe

1) quiabo, milho

Milho

1) batata, ervilha, feijão, pepino, abóbora, melão, melancia, trigo, rúcula, nabo, rabanete,
quiabo, maxixe, mostarda, feijão-de-porco, serralha, moranga
2) girassol
3) beldroega, caruru

gladíolos

Morango

1) espinafre, alface, tomate, feijão-branco, borragem

repolho, funcho, couve

Mostarda

1) milho

Nabo

1) ervilha, milho
2) alecrim, hortelã

framboesa, tomate, vagem

cebola, alho, batata, gladíolos

batata

tomate
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Pepino

1) girassol, feijão, milho, ervilha, alface
2) rabanete

Quiabo

1) milho

Rabanete

1) ervilha, pepino, agrião, cenoura, espinafre, vagem, chicória, cerefólio, milho
2) nastúrcio
3) alface

acelga

Repolho (brócolis)

1) ervas aromáticas, batata, salsão, beterraba, alface
2) nastúrcio, hortelã, estragão, cebola, cebolinha

morango, tomate, vagem, manjerona

Rúcula

1) chicória, vagem, couve-rábano, milho, alface

salsa

Salsa

1) tomate, aspargo

alface, rúcula

Serralha

1) tomate, cebola, milho

Salsão

1) alho-poró, tomate, couve-flor, repolho, feijão arbustivo, couve.

Taioba

1) abóbora

Sorgo

batata, ervas aromáticas, sálvia

gergelim, trigo

Tomate

1) cebola, cebolinha, salsa, cenoura, calêndula, serralha, erva-cidreira
2) malmequer, menta, nastúrcio, urtiga, manjericão, borrabem, cravo-de-defunto.

couve-rábano, batata, funcho,
repolho, pepino, feijão

Vagem

1) milho, segurelha, abóbora, rúcula, chicória, acelga
2) rabanete

cebola, beterraba, girassol, couverábano

OBS.: A numeração: 1, 2 e 3 na tabela se refere ao nível de importância na consorciação.
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Além disso, algumas espécies afastam insetos não desejados pelo odor
que os repele. Observando isso, podemos plantá-las estrategicamente intencionando esse resultado.
Selecionamos algumas dessas plantas que cumprem essa função:
Hortelã: plantam-se várias em torno do seu jardim e próximo das
espécies agrícolas para livrar-se dos ataques incômodos das formigas;
Citronela: excelente repelente contra mosquitos, principalmente os borrachudos e os pernilongos. Se combinada com outras duas plantas repelentes naturais,a erva de gato e a cascata gerânio, o efeito se torna
mais potente ainda;
Manjericão: o cheiro forte da planta afasta moscas e mosquitos;
Lavanda: além de perfumar ambientes e decorá-los, ajuda a espantar
mosquitos;
Alecrim: além de repelir mosquitos, pode ajudar a manter os gatos afastados de locais em que a presença deles seja indesejável. Ao plantar dentro dos canteiros de repolho e couve, afasta a borboleta, antes que ela
realize postura de ovos que venham gerar lagarta para as culturas;
Crisântemo: ajuda a manter baratas, percevejos, pulgas e carrapatos
afastados;
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Tajetes (cravo-de-defunto): além de repelente, essa planta tem outro
grande valor, pois é excelente para combater nematoides, também conhecidos como “pérola-da-terra”, que entram e se instalam de preferência nas raízes das plantas;
Arruda, Melissa e Losna são outras arbustivas muito usadas como repelentes;
Além do uso das plantas nos cultivos como repelentes naturais, são
usadas também receitas caseiras ecológicas, como a que segue:
• Colocar num recipiente algumas folhas de tomateiro, alguns dentes de
alho esmagados, algumas pimentas dedo-de-moça já maduras e algumas folhas de hortelã. Bater no liquidificador, ou esmagar bem, misturando em 1 litro de água. Borrifar sobre as plantas que deseja proteger.

3.2 Plantas Espontâneas
e Indicadoras de Desequilíbrio no Solo
Quando buscamos entender como o ambiente a nossa volta funciona,
aos poucos vamos percebendo que tudo tem um motivo de ser. Até mesmo aquele matinho crescendo no terreno abandonado tem sua função e
importância.
O que muitas vezes chamamos de mato também é chamado de inço,
ervas daninhas, plantas indicadoras ou plantas espontâneas. Elas são as
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primeiras plantas a crescerem num terreno mal cuidado e rapidamente vão
cobrindo a terra exposta em lugares desmatados. Em geral, são pequenas
e muitas delas têm grande potencial medicinal. Quando alguém vê essas
plantas como prejudiciais para a plantação e não as deseja em seu terreno,
tende as chamar de ervas daninhas. São frequentemente indesejáveis, especialmente em sistemas de monocultura, nos quais se utilizam de herbicidas para a eliminação destas espécies. Nos sistemas agroflorestais, estas
espécies convivem harmoniosamente com a agricultura não se tornando
um problema, por isso as chamamos de plantas espontâneas.
Essas plantas, não comestíveis tradicionalmente, fazem parte da biodiversidade e compõe o sistema ecológico. Muitas dessas espécies quando
se multiplicam dominando um terreno estão indicando as condições do
solo, posto haver desequilíbrio no solo que precisa ser corrigido. Além disso, muitas delas podem ser utilizadas na alimentação, apresentando elevadas propriedades nutricionais e medicinais.
Picão branco, picão roxo, picão preto, beldroega, tiririca, dente-de-leão.
Algumas destas você deve conhecer. Elas fazem parte desse grupo de plantas que crescem não apenas em lugares abandonados, mas em meio à horta
e jardins. Elas se desenvolvem em fissuras nos muros, nas calçadas e vasos
de flores. As que são trepadeiras, por sua vez, vão subindo nas paredes, nas
grades, atropelando outras plantas.
O solo odeia estar diretamente exposto ao sol, chuva e vento. Se ele fosse uma pessoa, seria alguém sensível ao clima, que precisa estar com o
corpo bem protegido. Usaria blusa até no verão! E quem faz essa proteção
ao solo são as plantas. Quando o solo está fértil, pode encontrar uma grande
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variedade de espécies espontâneas e, quando há um desequilíbrio no solo,
pode haver uma infestação de única espécie.
As plantas se alimentam do que há no solo e, portanto, refletem a sua
condição. Então, observando-as podemos imaginar o que está acontecendo embaixo delas. As plantas espontâneas são grandes indicadoras destas
condições, por isso podemos chamá-las também de plantas indicadoras.
Essa é uma ferramenta muito interessante de se dominar! Conhecendo as
deficiências do solo, é mais fácil corrigi-lo e oferecer um melhor ambiente
para as plantas que queremos cultivar. Na natureza nada existe sem alguma
razão. Tudo faz sentido!
Por isso, preparamos uma lista relacionando espécies de plantas indicadoras que podem ser encontradas e o que elas dizem sobre o solo. Ao
escrever sobre isso, queremos incentivar a enxergá-las com mais atenção
e carinho.
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AMENDOIM BRAVO
OU LEITEIRA
(Euphorbia heterophylla)
Desequilíbrio entre
N e micronutrientes,
sobretudo Mo e Cu.

AZEDINHA
(Oxalis oxyptera)
Terra argilosa,
pH baixo, deficiência
de Ca e de Mo.
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BARBA-DE-BODE
(Aristida pallens)
Solos de
baixa fertilidade.

CABELO-DE-PORCO
(Carex sp.)
Compactação
e pouco cálcio.
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CAPIM-AMARGOSO
OU CAPIM-AÇU
(Digitaria insularis)
Aparece em lavouras
abandonadas ou em
pastagens úmidas, onde
a água fica estagnada
após as chuvas. Indica
solos de baixa fertilidade.

CAPIM-CANINHA OU
CAPIM-COLORADO
(Andropogon laterallis)
Solos temporariamente
encharcados,
periodicamente
queimados e com
deficiência de fósforo.
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CAPIM-CARRAPICHO
(Cenchrus echinatus)
Indica solos muito
decaídos, erodidos
e compactados.
Desaparece com a
recuperação do solo.

CAPIM-MARMELADA OU PAPUÃ
(Brachiaria plantaginea)
Típico de solos constantemente arados, gradeados
e com deficiência de Zn; desaparece com o plantio
de centeio, aveia preta e ervilhaca; diminui com a
permanência da própria palhada sobre a superfície
do solo; regride com a adubação corretiva de P e Ca
e com a reestruturação do solo.
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CAPIM
RABO-DE-BURRO
(Andropogon sp.)

CARQUEJA
(Bacharis articulata)

Típico de terras
abandonadas e gastas
• indica solos ácidos
com baixo teor de Ca,
impermeável entre 60 e
120 cm de profundidade.

Pobreza do solo,
compactação superficial,
prefere solos com água
estagnada na estação
chuvosa.

CAPIM AMOROSO
OU CARRAPICHO
(Cenchrus spp.)
Solo empobrecido e muito duro,
deficiência de Ca.

CARRAPICHO-DE-CARNEIRO
(Acanthospermum hispidum)
Deficiência de Ca.
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CAVALINHA
(Equisetum sp.)
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GRAMA-SEDA
(Cynodon dactylon)

Indica solo com nível
de acidez de médio a
elevado.

Indica solo muito
compactado.

CHIRCA
(Eupatorium bunifolium)

GUANXUMA
(Sida sp.)

Aparece nos solos ricos
em Mo. Popularmente,
é utilizada como
hepatoprotetora e
desinfetante.

Solo compactado ou
superficialmente erodido.
Em solo fértil fica viçosa;
em solo pobre fica
pequena.
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LÍNGUA-DE-VACA
(Rumex obtusifolius)
Solos compactados e úmidos.
Ocorre freqüentemente após lavouras
mecanizadas e em solos muito
expostos ao pisoteio do gado.

MARIA-MOLE
(Senecio brasiliensis)
Solo adensado
(40 a 120 cm).
Regride com a aplicação
de K e em áreas
subsoladas.
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MIO-MIO
(Baccharis coridifolia)
Ocorre em solos rasos e
firmes, indica deficiência
de Mo.

NABO
(Raphanus
raphanistrum)
Deficiência de B e Mn.
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PICÃO PRETO
(Galinsoga parviflora)
Solo com excesso
de N e deficiente
em micronutrientes,
principalmente Cu.

SAMAMBAIA
(Pteridium aquilinium)
Alto teor de alumínio.
Sua presença reduz com
a calagem. As queimadas
fazem voltar o alumínio
ao solo com retorno
vigoroso da samambaia.
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SAPÉ
(Imperata exaltata)
Indica solos ácidos,
adensados e
temporariamente
encharcados. Ocorre
também em solos
deficientes em Mg.

TANCHAGEM
(Plantago maior)
Solos com pouca
aeração, compactados
ou adensados.
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BELDROEGA (Portulaca oleraceae)
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TIRIRICA
(Cyperus rotundus)

URTIGA
(Urtica urens)

Solos ácidos, adensados,
anaeróbicos, com carência de Mg.

Excesso de N (matéria orgânica).
Deficiência de Cu.

DENTE-DE-LEÃO (Taraxacum officinale)

CARURU (Amaranthus sp.)

Indicadores de fertilidade no solo.
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3.3 Controle de Pragas e Doenças
de Plantas: Algumas Receitas
As pragas e doenças ocorrem naturalmente nos ecossistemas devido à
vasta disponibilidade de alimento para alguma espécie ou pela ausência de
seu predador. Em sistemas agroflorestais, é preciso planejar o controle das
pragas e das doenças evitando o uso de produtos químicos industrializados
(fungicidas, acaricidas). Assim, algumas práticas podem ajudar a prevenir e
evitar que pragas e doenças aconteçam.
Evite danificar plantas durante os tratos culturais, pois estes ferimentos
favorecem a entrada de doenças. Evite, também, a monocultura, pois oferece alimento para algumas espécies que podem se tornar pragas por falta
de predador. Quanto mais diferenciado for o sistema agroflorestal, melhor.
Elimine, ainda, o uso de agroquímicos, pois eles enfraquecem as defesas
naturais das plantas, aumentando as doenças. Ao notar uma planta doente,
corte-a, retire a parte infectada e queime-a para que não haja contaminação
nas demais plantas.
Faça rotação de culturas a cada 2 anos, pois isso evita que a mesma
espécie absorva do solo sempre os mesmos nutrientes, o que pode tornar a
planta fraca e vulnerável às pragas e doenças. Se ainda assim for necessário controlar alguma praga e/ou doença, dê preferência a receitas caseiras
naturais de controle.
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CONTROLE DE PRAGAS

ÁCAROS
RECEITA • A
30 ml de leite ou soro de leite;
1 litro de água;
Modo de fazer:
Misturar e pulverizar sobre as plantas doentes

RECEITA • B
500 g de enxofre;
400 g de farinha de trigo;
3 litros de água;
Modo de fazer:
Misturar os ingredientes e, da pasta ou calda formada, diluir
800 ml em 10 litros d’água.
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ÁCAROS E COCHONILHAS
500 g de folhas frescas ou 100 g secas de samambaia do mato;
1 litro de água;
Modo de fazer:
Deixar as folhas curtirem na água por 48 horas, depois coar, diluir
em 10 litros de água e aplicar.

Primeiros Passos

BROCAS DOS FRUTOS
(Armadilha atrativa)
1 litro de água;
50 ml de melaço;
10 ml de detergente;
Modo de fazer:
Misturar os ingredientes e colocar em garrafas plásticas com uma
janela aberta de modo a permitir que as borboletas entrem atraídas
pela mistura. Distribuir as armadilhas no meio da cultura. Esta
receita é suficiente para 5 armadilhas.

ÁCAROS E PULGÕES
Um maço de coentros;
Água;
Modo de fazer:
Levar ao fogo com água de modo a cobrir o maço e ferver por 10
minutos; coar e completar para um litro de água, aplicando depois
de esfriar

LAGARTAS, PULGÕES E COCHONILHAS
20 cm de fumo de rolo;
1 litro de água;
Modo de fazer:
Picar o fumo e deixar curtir na água por 48 horas. Depois, coar,
diluir em 10 litros de água e pulverizar.
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CONTROLE DE DOENÇAS
LESMAS E CARACÓIS
Armadilha
Fazer armadilhas com latas de azeite abertas de um lado,
aproveitando o final do azeite. Adicione sal e um pouco de
cerveja na lata e espalhe pela horta. As lesmas serão atraídas
para dentro das latas. Depois, é só eliminá-las.

FERRUGEM, OÍDIO OU CINZA
3,5 kg de cal apagada em pó;
6,5 kg de flor de enxofre;
Modo de fazer:
Misturar os ingredientes e polvilhar antes de secar o orvalho.

PRAGAS DIVERSAS
500 ml de querosene;
250 g de sabão em barra;
4 litros de água quente;
15 litros de água;
Modo de fazer:
Aquecer os 4 litros de água e adicionar o sabão, agitando
bem até derreter. Em seguida, com a mistura morna,
acrescentar o querosene com cuidado e diluir no restante da
água. Aplicar ao anoitecer ou nas primeiras horas da manhã
para evitar qualquer efeito tóxico do querosene às plantas.
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FUMAGINA, FERRUGEM, ÁCAROS E INSETOS
400 ml de querosene;
25 g de sabão em barra;
100 g de sulfato de cobre;
10 litros de água fria ou morna;
Modo de fazer:
Dissolver o sabão em parte da água morna. Fazer o mesmo com o
sulfato de cobre em parte da água fria ou morna. Juntar as duas
soluções, mexendo sempre e acrescentar o querosene. Verter a
emulsão sobre a água restante e, em seguida, pulverizar.
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DIVERSAS DOENÇAS
RECEITA A
70 g de sulfato de cobre;
930 g de talco;
Modo de fazer:
Misturar os ingredientes e polvilhar sobre as plantas.

RECEITA B
(Calda bordalesa)
100g de sulfato de cobre;
100g de cal virgem;
20 litros de água;

Modo de fazer:
Use sempre vasilhames de plástico, amianto ou madeira. Ponha primeiramente
o sulfato de cobre em um saquinho de pano e deixe desde a véspera de molho
em um balde com 5 litros d’água para dissolver. Em outro vasilhame, misture
a cal virgem com os 15 litros d’água restantes. A seguir, despeje lentamente
a solução de sulfato de cobre na cal virgem apagada, mexendo lentamente,
formando uma calda de cor azul. Finalmente, faça o teste para saber se a
calda está no ponto ou se está ácida. É só mergulhar a ponta de uma faca
de aço (não pode ser inoxidável) por três minutos e observar: se a faca ficar
escurecida é porque a solução está ácida e necessita de mais um pouco de cal
virgem; se não alterar a cor da faca, a solução está no ponto.

ATENÇÃO:
A Calda Bordalesa,
depois de pronta,
deve ser utilizada no
mesmo dia e não deve
ser pulverizada nos
horários de pleno sol.
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IV • Conclusão
Se você chegou até aqui é porque o conhecimento organizado nesta
publicação lhe foi necessário de alguma forma. Trata-se de apenas uma
introdução para quem começa a gatinhar no mundo da agrofloresta. Um
mundo fascinante, pois exige de nós humildade para aprender as leis da
natureza, criatividade, observação e inteligência nas experimentações; o
que nos faz sentir realizados como seres humanos pensantes neste universo misterioso.
A produção por meio de Sistemas Agroflorestais pode abastecer a humanidade com alimentos saudáveis e saborosos, além de mitigar as alterações climáticas, pois recupera floresta, contribuindo com o ciclo das
chuvas e fixando no solo o carbono poluidor do ar.
O que impede, então, de realizarmos as mudanças tecnológicas na
agricultura e pecuária tão necessárias para o equilíbrio do clima? O im-
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pedimento reside nos interesses econômicos que acumulam capital na
cadeia produtiva do agronegócio, e que são muito poderosos na vida econômica e política do Brasil.
Entretanto precisamos nos adaptar urgentemente às mudanças climáticas causadas pela destruição das florestas em todo o planeta. E adaptação não significa nos resignarmos, mas em nos transformarmos. A
transformação não pode ser apenas individual, precisa ser social. Assim,
nada melhor do que começarmos pela base de nossa existência material, a
alimentação, por meio da produção e consumo de produtos agroflorestais.
Optando por essas escolhas, além de ganharmos saúde física consumindo produtos benéficos, estamos respeitando e protegendo os recursos
naturais do planeta, nosso único provedor. Motivo pelo qual, esperamos
que esta cartilha contribua para a transformação necessária.
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VI • Links das Imagens
Abelha POLINIZAÇÃO - http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/abelhas.htm
Aveia preta - https://www.embrapa.br/busca-de-produtos-processos-e-servicos/-/produto-servico/614/aveia---brs-madrugada
Aveia preta - http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/soja/arvore/CONT000fuv8p84w02wx5eo0c9slraiowshib.html
Crotalária - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crotalaria_juncea_D9991.jpg
Ervilha - http://denisegomesludwig.blogspot.com.br/2015/05/20-de-maio-ervilha-leguminosa-planta.html
Ervilha - https://www.flickr.com/photos/craigmcharg/4824605487/
Ervilhaca - http://www.lideragronomia.com.br/2012/02/ervilhaca.html
Feijão de porco - http://www.infobibos.com/Artigos/2011_2/ConservacaoSolos/Index.htm
Feijão de porco - https://lojacaicara.bbshop.com.br/feijo-de-porco
Feijão guandu - https://www.sementesgloborural.com.br/site/sementes/
Juçara - https://adamutrekking.wordpress.com/tag/palmito-jucara/
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Milheto - http://www.portalrededemidias.com.br/rdm/2014/09/16/outros-graos-muitas-vantagens/
Mucuna preta - http://www.pastobras.com.br/semente.php?id=126
Nabo forrageiro - http://come-se.blogspot.com.br/2014/07/vagem-de-nabo-forrageiro-resposta-da.html
Tremoço - http://www.lideragronomia.com.br/2012/02/tremoco.html
Formação do solo - http://slideplayer.com.br/slide/1853818/
Ciclo nitrogênio - https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_do_nitrog%C3%AAnio

ESPÉCIES INDICADORAS
Amaranthus - http://www.eattheweeds.com/amaranth-identification/
Azedinha - http://vidaesaude.tv/blog/azedinha/
Beldroega - http://www.espacomaita.com.br/flora-local-5/2012-11-beldroega-010/
Bertalha - http://come-se.blogspot.com.br/2013/01/casa-da-videira-em-curitiba.html
Capim barba de bode - https://en.wikipedia.org/wiki/Aristida
Capim carrapicho - http://taibif.tw/taibif_search/species_detail.php?name_code=201450
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Capim marmelada - https://en.wikipedia.org/wiki/Brachiaria
Capim rabo de burro - http://darwin.bangor.ac.uk/flora.html
Capim-amargoso - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_050419-0386_Digitaria_insularis.jpg
Capim-caninha - http://luirig.altervista.org/flora/taxa/floranam.php?genere=Andropogon
Capuchinha - https://ecotelhado.com/produtos/plantas-para-telhado-verde/
Carqueja - https://blogdalaje.wordpress.com/2013/03/04/infusoes-2/
Carrapicho-de-carneiro - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acanthospermum_hispidum_W_IMG_2208.jpg
Cavalinha - https://www.flickr.com/photos/taurielloanimaliorchidee/4863344837
Chirca - http://cangucuemcores.blogspot.com.br/2015/03/chirca-eupatorium-buniifolium.html
Grama seda - http://medplants.blogspot.com.br/search/label/Cynodon%20dactylon
Guanxuma - https://felipedelbosque.wordpress.com/tag/sida-rhombifolia/
Lingua de vaca - http://www.lepetitherboriste.net/photos/rumex2.html
Maria gorda - http://livrodasplantas.blogspot.com.br/2015/01/maria-gorda-talinum-paniculatum.html
Maria Mole - http://www.viveirochapeco.com.br/produtos.php?go=detalhess&id=337
Mendoim bravo - http://cangucuemcores.blogspot.com.br/2014/04/amendoim-bravo-euphorbia-heterophylla-l.html
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Mio mio - https://www.flickr.com/photos/92114826@N03/12076036664
Nabo - http://www.luontoportti.com/suomi/en/kukkakasvit/wild-radish
Ora pro nobis - http://www.espacomaita.com.br/flora-local-5/2014-01-pereskia-aculeata-2/
Picao preto - https://florapittsburghensis.wordpress.com/2013/07/21/pittsburgh-pest-galinsoga-parviflora/
Samambaia - https://gobotany.newenglandwild.org/species/pteridium/aquilinum/
Sapé - https://ca.wikipedia.org/wiki/Imperata#/media/File:Imperata_cylindrica_spikes.jpg
Serralha - http://matosdecomer.blogspot.com.br/2015/01/plantas-economicas-guia-da-horta-para-o.html
Tanchagem - http://matosdecomer.blogspot.com.br/2014_09_01_archive.html
Tanchagem - https://dspermaculture.wordpress.com/2015/03/28/broadleaf-plantain-plantago-major/
Tiririca - http://www.udec.ru/sornyaki/syt.php
Urtiga - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urtica_urens_002.JPG
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