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Keno Vive
Ser forte na hora precisa
Tentar mesmo sem conseguir
Olhar para frente inimiga
Morrer sem deixar de sorrir.
Olhar os que ainda caminham

KENO VIVE,
E A LUTA SEGUE!
A

cada companheiro e companheira tombados, nem um minuto de
silêncio, mas toda uma vida de luta!

Companheiros e companheiras, guardiões da agrobiodiversidade
e construtores da agroecologia. Chegamos à nossa 16a Jornada de
Agroecologia. Mais de uma década e meia de construção, debate, lutas
e conquistas em torno do nosso projeto popular para a agricultura.
Há dez anos, a luta pela terra livre de transgênicos, sem agrotóxicos,
contra as transnacionais e o agronegócio nos impôs uma dura perda.
Assassinado pelas mãos das milícias da transnacional suíça Syngenta,
o companheiro Valmir Mota, nosso Keno, tombava.
Naquela terra, que ousamos dizer, Terra Livre, permitimos ao
camarada Keno, o reencontro de seu corpo com a terra, porém, seu
legado de lutas, de trabalho e de sonhos, seguimos construindo, mão a
mão, ombro a ombro, em cada latifúndio ocupado, em cada variedade
de semente resgatada, em cada pessoa alfabetizada e escolarizada, em
cada nova vida brotada da terra.
Assim chegamos até aqui, assim seguimos, mostramos e construímos
nosso Projeto Soberano e Popular para a Agricultura, pois se eternos
são os sonhos, eternos são aqueles e aquelas que ousam viver e lutar
por eles.
Keno Vive!! E a luta segue!!
Coordenação da Jornada de Agroecologia, setembro de 2017.
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Querer sem poder mais querer
Viver nas espigas maduras
Lembrar e chorar sem prazer.
Brincar com o tempo que passa
Na imagem jovial sempre altiva
Cuidar dos meninos que crescem
Zelar da mulher combativa.
Cuidar das sementes plantadas
Exemplos de continuação
Buscar na camisa furada
Mais força e imaginação.
Correr sobre a terra plantada
Gritar para as flores ouvirem
Pintar na consciência engomada
O olhar das crianças a sorrirem.
Se a morte rondar a vitória
Buscar nos heróis resistência
Não há ponto final na história
Se damos a ela sequência.
Ademar Bogo.

12/09/17 15:12

KENO VIVE, E A LUTA SEGUE!

Assentamento Valmir Mota

Keno vive na vida
das famílias assentadas
Texto e fotos: Geani Paula de Souza

F

oram nas ocupações do
Complexo Cajati, a partir de
1999, que Valmir Mota de
Oliveira, conhecido como Keno,
destacou sua militância e de sua
família por um pedaço de chão para
plantar. O complexo é um marco
do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST) da região
oeste do Paraná na luta pela terra.
O primeiro assentamento do
Complexo Cajati foi oficializado
dez anos depois da ocupação e dois
anos depois da morte de Keno,
em 2009, quando o Incra comprou
aproximadamente 800 hectares,
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uma pequena parte desse latifúndio.
“Essa área foi uma das maiores
conquistas na região, pois nós
estamos na cara do agronegócio,
na cara do show rural e muito perto
da sociedade, tanto da parte que
nos apoia, quanto da sociedade que
não gosta do MST”, afirma Geni
Teixeira, da coordenação regional
do MST.
As famílias começaram a se
mudar em 2012, com o sorteio
dos lotes. “Meu sonho sempre foi
mexer na terra, desde que eu era
criança e plantava com meu pai.
Tivemos que vender para pagar
dívidas com o banco. O meu sonho
era ter uma terra novamente, não só

meu, mas do meu pai também, ter
uma terra e trabalhar nela. Nossa,
eu amo isso”, disse a assentada
Izabel Lopes.
Keno Vive! Na produção de
alimentos saudáveis
Izabel tem uma plantação
diversificada, que é certificada pela
Rede Ecovida, mas reclama da
falta de acesso às verbas destinadas
para a reforma agrária, vindas do
governo federal, que é o dinheiro
que ela utilizaria para investir.
Nessa terra onde tudo que se
planta dá, são 14 famílias que estão
inseridas diretamente na produção
de orgânicos, que também leva o
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nome de Valmir Mota. Dessas, seis
são certificadas pela Rede Ecovida
e já entregam os alimentos com
selo.
A feira é realizada uma vez por
semana na Universidade Estadual
do Oeste do Paraná (Unioeste).
São comercializados tubérculos,
folhosas, doces de frutas, melado,
ervas medicinais, frutas, queijo,
leite, ovos, entre outros alimentos
que são entregues diretamente aos
consumidores.
Para Artemio Mayer, camponês
assentado, produzir alimento
saudável é uma conquista, pois
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O PRIMEIRO
ASSENTAMENTO DO
COMPLEXO CAJATI
FOI OFICIALIZADO
DEZ ANOS DEPOIS
DA OCUPAÇÃO E
DOIS ANOS DEPOIS
DA MORTE DE KENO,
EM 2009
antes de acampar ele foi intoxicado
com veneno, e hoje sofre as
consequências na sua saúde.
“Eu não quero me envolver com
veneno, quero recuperar a saúde
que eu perdi por causa dele, e a

gente poder continuar a viver o
resto da vida livre desse maldito
veneno”, enfatizou Mayer.
No ano de 2015, a lei
municipal nº 6.484, criada
pelo vereador Paulo Porto, foi
aprovada em Cascavel, proibindo
a utilização de agrotóxicos perto
de escolas, unidades de saúde
e núcleos residenciais rurais. A
lei foi fruto de um longo debate
junto a educadores, movimentos
sociais e especialistas do Grupo
de Trabalho dos Agrotóxicos
da 10ª Regional de Saúde e do
Ceatox (Centro de Assistência
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em Toxicologia) da Unioeste.
Com a aprovação dessa lei,
as fazendas que rodeiam o
assentamento foram obrigadas a
fazer barreiras verdes para não
atingir os lotes e principalmente a
escola, que fica na área mais alta
do assentamento, e quando se passa
veneno as crianças são as principais
atingidas.
Keno Vive! Por uma educação
do campo de qualidade!
A Escola Itinerante Zumbi dos
Palmares foi construída em 2003 no
acampamento Dorcelina Folador,
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pelas mãos dos trabalhadores
para que nenhum sem terra fique
sem estudar. “A escola foi criada
a partir da necessidade de uma
educação diferenciada, do e no
campo, pensada pela comunidade
e com uma educação baseada na
formação humana desses sujeitos
que vivem nos acampamentos. A
escola é um marco de resistência,
persistência e de conquista das
famílias”, disse Geni Teixeira.
A escola se estendeu para outros
acampamentos do Complexo
Cajati, até chegar ao assentamento
Valmir Mota de Oliveira e atende

atualmente 275 crianças e
adolescentes da comunidade
e também dos acampamentos
que ainda existem na fazenda.
A Escola Municipal do Campo
Zumbi dos Palmares e o Colégio
Estadual do Campo Aprendendo
com a Terra e com a Vida seguem
Projeto Político Pedagógico
(PPP) conjunto com o método de
Paulo Freire.
Keno não pôde ver a realização
de seu sonho, mas 83 famílias
hoje levam sua história no
assentamento que levou seu
nome: Valmir Mota de Oliveira.
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D

iversas violações de
direitos humanos são
protagonizadas pela
empresa transnacional do
agronegócio Syngenta Seeds, que
produz sementes transgênicas e
agrotóxicos. As ações incluem
assassinato, violência física e moral
contra trabalhadores rurais Sem
Terra, manutenção de milícias
privadas armadas, realização de
despejos forçados sem determinação
judicial, adulteração de venenos,
contaminação do solo com
agrotóxicos, contaminação da
agrobiodiversidade com sementes
transgênicas e criminalização dos
movimentos sociais.
A Terra de Direitos e a Via
Campesina denunciaram a Syngenta
ao IBAMA, em 2006, pela
realização de experimentos ilegais
com sementes de soja e milho
transgênicos num campo mantido
na região do Parque Nacional do
Iguaçu, na cidade de Santa Tereza
do Oeste, Paraná. Com essa ação, a
Syngenta foi multada em um milhão
de reais.
Para denunciar as violações de
direitos humanos pela Syngenta,
o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra ocupou a área
no dia 14 de março de 2006. As 70
famílias permaneceram na área até
novembro, com o cumprimento de
liminar de reintegração de posse
expedida pela Justiça Estadual de
Cascavel.
As famílias retornaram ao local
depois que a área foi desapropriada
pelo Governo do Estado, via
decreto, para a criação de um Centro
de Agroecologia. Após 16 meses de
resistência, no dia 18 de julho de
2007, cumprindo ordem judicial,
as famílias se deslocaram para o
assentamento Olga Benário, também
em Santa Tereza do Oeste.
Em 21 de outubro de 2007,
cerca de 200 trabalhadores da
Via Campesina reocuparam a
Fazenda Experimental na tentativa
de impedir que a Syngenta
retomasse os experimentos ilegais
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O caso Syngenta

Syngenta Mata:
transgênicos,
agrotóxicos e
violência
e a consequente contaminação do
solo por transgênicos. O local foi
batizado de Acampamento Terra
Livre.
Horas depois da ocupação, os
trabalhadores foram atacados
por uma milícia privada armada,
formada por mais de 30 homens,
contratada pela Syngenta, que
invadiram o local e dispararam
contra os trabalhadores. O ataque
resultou na morte do trabalhador
rural Sem Terra Valmir Motta
de Oliveira, o Keno, executado
com um tiro no peito. Outras dez
pessoas sofreram lesões, incluindo a
trabalhadora Isabel do Nascimento
de Souza, que sofreu tentativa de
execução com um tiro na cabeça.
Ela perdeu um de seus olhos e a
mobilidade da parte esquerda do
corpo.
O caso foi denunciado em todo o
Brasil, em tribunais internacionais
e também na Suíça, país de origem
da empresa. A Via Campesina exigiu
a punição dos responsáveis. Uma
ação penal foi instaurada contra a
empresa de segurança contratada
pela Syngenta que promoveu os
assassinatos. O Ministério Público
do Paraná chegou a denunciar
integrantes do MST alegando que
os trabalhadores eram responsáveis
pelos crimes ao assumir o risco de
serem vítimas de reação armada
por terem realizado a ocupação da
estação experimental da Syngenta.
Um relatório do caso foi
entregue à ONU em novembro de

2007 sustentando que a empresa
de segurança era fachada para
um grupo paramilitar a serviço
de fazendeiros da região. Após
denúncia da Terra de Direitos contra
a empresa de segurança, em junho
de 2008 ela foi fechada pela Polícia
Federal por atuar clandestinamente.
O caso passou a receber amplo
apoio internacional, tendo centenas
de pessoas participado de protestos
em repúdio ao assassinato de Keno
em diversos países, como Coreia
do Sul, Indonésia, Congo, Espanha,
Chile, Canadá, Croácia e na
Venezuela.
Além das questões processuais
sobre o uso de milícias, a morte
de Keno e o plantio ilegal de
transgênico, o caso Syngenta Seeds
denuncia a atuação das empresas
transnacionais, que recebem muitos
incentivos, possuem muitos direitos,
mas têm poucas obrigações, o que
torna muito difícil responsabilizá-las
pelas violações de direitos.
Com a publicidade negativa
gerada pelo caso, a Syngenta decidiu
doar a área ao Estado do Paraná
em outubro de 2008. No dia 05 de
dezembro de 2009, foi inaugurado
no local do Centro de Ensino e
Pesquisa em Agroecologia Waldir
Motta de Oliveira e o Monumento
Keno Vive.
FONTE: Informações
publicadas originalmente em www.
terradedireitos.org.br. Fotos:
Arquivo Terra de Direitos
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Tribunal dos Povos

Syngenta é condenada na
Europa por violações de
direitos humanos no Brasil

E

m maio de 2010 a Syngenta
foi condenada no IV
Tribunal Permanente dos
Povos, realizado em Madrid, com
acusação relacionada a violações
de direitos humanos decorrentes
da sua atuação com transgênicos,
agrotóxicos e domínio de mercado
de sementes. A empresa também
foi acusada do assassinato do
trabalhador rural Keno no ano de
2007, em um campo experimental
da empresa no Paraná.
A Via Campesina e a Terra de
Direitos, baseados em estudos
técnicos da Secretaria de
Abastecimento e Agricultura do
Paraná, acusaram a Syngenta de
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contaminação genética. Perante
o tribunal ficou provado que a
semente transgênica Milho BT 11
contamina as lavouras de milho não
transgênicos no Brasil.
O agricultor Valdeci Cella,
produtor de sementes crioulas
em Anchieta (SC), afirmou que
“estamos tentando criar alternativas
ao modelo de agricultura imposto
pelas transnacionais, em especial
pela Syngenta no Brasil. Nossa
proposta agroecológica de
agricultura está sendo ameaçada
pela contaminação genética, por
uso indiscriminado de agrotóxicos
e por práticas ilegais de mercado da
empresa. Nosso modo de vida está

ameaçado”, declarou.
Durante a acusação também foi
demonstrado que a Syngenta, junto
com outras empresas do setor,
tenta impor modelo de agricultura
baseada no monocultivo em
larga escala, no uso abusivo de
agrotóxicos e no patenteamento de
sementes.
O assessor jurídico da Terra de
Direitos, Fernando Prioste, afirmou
perante os juízes que “já existem
lugares, como no sul do Brasil, em
que agricultores já não encontram
mais sementes não transgênicas de
soja no mercado. As transnacionais
compram as pequenas produtoras
de sementes e impõem sua semente
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transgênica como única opção
no mercado. Isso faz com que os
agricultores tenham que abandonar
suas práticas tradicionais de
agricultura, para serem submetidos
a um modelo de produção em que
consumidores e trabalhadores
perdem, enquanto a empresa tenha
grandes lucros”.
Na sentença proferida, o tribunal
avaliou as várias violações de
direitos humanos e condenou,
moral e politicamente, as ações
das empresas transnacionais e
dos governos que são cúmplices
e, ao mesmo tempo, atores destas
violações de direitos humanos.
Durante a sentença foram
detalhados diversos aspectos da
participação da União Europeia
na forma como as empresas
transnacionais atuam em outros
países.
A condenação do Tribunal
Permanente dos Povos é ética,
moral, popular e política. A

iniciativa, do Grupo Enlazando
Alternativas, não tem caráter
vinculante e impositivo, mas
foram discutidas formas viáveis
de condenação das empresas nos
tribunais nacionais e internacionais.
Juan Hernandes, estudioso do
tema, disse que há um grande
descompasso na legislação sobre
responsabilização de empresas por
violações de direitos humanos e as
normas que regulam o mercado. Em
âmbito nacional e internacional, as
normas de mercado (leis de patente,
comércio e outras) são duras,
têm mecanismos de imposição e
garantem os interesses econômicos
das empresas. Por outro lado
quase não existem leis, sobretudo,
internacionais que possam
responsabilizar as empresas, as
leis são brandas, facultativas às
empresas e sem mecanismos de
exigibilidade.
Mesmo tendo todas essas
dificuldades, em alguns casos é

possível judicializar, em âmbito
internacional ou nacional, contra
as transnacionais. Esse é o tema
da publicação feita pela Terra de
Direitos, intitulada “Empresas
Transnacionais no Banco dos Réus:
Violações de Direitos Humanos e
Possibilidades de Reparação”.
O trabalho tem como objetivo
expor as principais questões do
tema e servir de ferramenta básica
para que movimentos sociais e
advogados possam analisar as
possibilidades de fazer litígios
contra empresas transnacionais.
Em linguagem acessível e com
sistematização de conteúdos,
o trabalho aborda questões
conceituais, preparatórias dos
litígios, além de examinar alguns
instrumentos e mecanismos na
ONU e na OIT.
FONTE: Informações
publicadas originalmente em www.
terradedireitos.org.br.

Empresa condenada

Justiça responsabiliza
Syngenta pela morte de Keno
Em novembro de 2015, a
Syngenta Seeds foi judicialmente
responsabilizada pelo assassinato
do trabalhador rural Valmir Mota
de Oliveira, o Keno, e também pela
tentativa de assassinato de Isabel
do Nascimento de Souza. Os dois
foram vítimas do ataque de milícia
privada armada em 2007.
A decisão foi proferida pelo
juiz de direito Pedro Ivo Moreiro,
da 1ª Vara Cível da Comarca
de Cascavel, e determinou a
indenização dos familiares de
Keno e da vítima Isabel pelos
danos morais e materiais que
causou. A ação foi ajuizada no
ano de 2010, como tentativa de
obter respostas do Estado quanto à
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responsabilidade da Syngenta pelo
ataque realizado pela milícia.
A responsabilização de empresas
por violações de direitos humanos
é um desafio de ordem global, na
avaliação de movimentos sociais e
defensores dos direitos humanos.
“As empresas transnacionais têm
grande liberdade para atuação, mas
não há normas e nem mecanismos
nacionais e internacionais
suficientes para obrigar as empresas
a respeitar direitos humanos,
bem como para responsabilizálas em casos de violação. A
responsabilização da Syngenta,
neste caso, é exceção à regra”,
explicou o advogado popular da
Terra de Direitos, Fernando Prioste,

que acompanhou o caso.
O juiz reconheceu que o fato
ocorrido em 2007 na estação
experimental da empresa Syngenta
foi um verdadeiro massacre.
Em sua decisão, afirmou que
“chamar o ocorrido de confronto
é fechar os olhos para a realidade,
pois […] não há dúvida de que
o ocorrido, em verdade, foi um
massacre travestido de reintegração
de posse”. Com isso, a versão
apresentada pela Syngenta foi
rechaçada pelo Poder Judiciário. A
empresa alegava que o ataque seria
resultado de um confronto entre
milicianos e integrantes da Via
Campesina.
A Syngenta tentava se esquivar
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de sua responsabilidade, alegando
que o ataque não foi realizado
pela empresa por ela contratada,
mas por uma milícia a mando de
fazendeiros. O juiz reconheceu
que a “má escolha na terceirização
da segurança, assim como o
financiamento indireto das
atividades ilícitas, constitui fato
gerador de responsabilidade civil”.
A decisão judicial que condenou
a Syngenta não só reafirma o cunho
ideológico da ação miliciana, como
vincula a Syngenta a essa ação. “As
provas são contundentes contra a
empresa”, aponta. “Uma eventual
absolvição da Syngenta importaria
em anuência do sistema de justiça
a massacres como o ocorrido no
caso”, afirmou o advogado da Terra
de Direitos Fernando Prioste.
Questionada sobre a decisão, a
trabalhadora Isabel Nascimento
dos Santos disse estar feliz, muito
além da indenização financeira.
Gravemente ferida durante o
ataque idealizado pela Syngenta
em 2007, a agricultora destaca
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o reconhecimento, por parte da
Justiça, da responsabilidade da
empresa no caso.
“Agora é levantar a cabeça,
tentando esquecer um pouco do
sofrimento que tivemos”. A luta
acaba? “Jamais! Vamos em frente,
dando continuidade também ao
trabalho do Keno”.
Representante do MST da
região de Cascavel, Eduardo
Rodrigues destaca a importância
da decisão. Segundo ele, é
comum a impunidade das grandes
empresas que violam os direitos, ao
mesmo tempo em que é frequente
que integrantes do movimento
sejam criminalizados por sua
luta de oposição ao modelo do
agronegócio. “O ataque não
aconteceu sem o conhecimento
da multinacional”, denuncia o
agricultor. “Eles não deram só o
apoio institucional, mas o apoio
financeiro e a logística.”
Eduardo diz desejar que essa
decisão seja estendida a outros
casos de responsabilização das

empresas pelos ataques que
cometem. “Espero que essa
decisão possa fortalecer nossa luta,
dando visibilidade para nossos
companheiros”.
Os muitos obstáculos existentes
para fazer com que empresas
respeitem direitos humanos, e
sejam responsabilizadas pelas
violações que cometem, fez com
que a Organização das Nações
Unidas (ONU) passasse a debater
o estabelecimento de um tratado
internacional vinculante que crie
mecanismos de prevenção, reparação
e responsabilização no tema de
empresas e direitos humanos.
Espera-se que os representantes
da ONU possam utilizar o caso
da condenação da Syngenta como
referência para responsabilização
de grandes empresas que cometem
violações de direitos humanos
através de empresas terceirizadas.
FONTE: Informações
publicadas originalmente em www.
terradedireitos.org.br.
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Tempos de Golpe e de resistência

Retrocessos à
agroecologia
nos três poderes
Por Naiara Bittencourt, Advogada
Popular da Terra de Direitos, e
Darci Frigo, Coordenador da
Terra de Direitos e Presidente do
Conselho Nacional de Direitos
Humanos

N

esses 16 anos da Jornada
de Agroecologia, no
contexto da construção
do campo agroecológico no
Brasil, passos significativos foram
dados para demarcar a existência
de outro caminho para além do
pensamento único imposto pelo
capital através da agricultura
dominada pelas grandes empresas,
especialmente transnacionais.
Agora, porém, vivemos tempos de
estado de exceção, de retrocessos,
e de inúmeras tentativas de
desconstruir a luta por um projeto
popular, camponês, soberano
para a agricultura, baseado na
agroecologia. É tempo de resistir,
pois as ameaças são muitas!
“Estaremos sempre atentos,
atentíssimos, à questão do
agronegócio, que é a pauta mais
importante, hoje, do país”. A frase
de Michel Temer em almoço com a
bancada ruralista, logo após o golpe
institucional no Brasil em 2016,
indica o principal pilar do projeto
ilegítimo.
Passados pouco mais de um ano,
assistimos décadas de retrocessos
aos direitos sociais do povo
brasileiro e à soberania nacional,
em especial aos camponeses/as,
agricultores/as, povos indígenas e
povos e comunidades tradicionais.
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Avança-se a um projeto políticoeconômico de extrema abertura
e alinhamento aos setores do
capitalismo internacional que
sobrevivem da renda e exportam
tecnologia agrícola de poucos
conglomerados de empresas
transnacionais (que tendem a se
reduzir a três grupos: SyngentaChemChina; DuPont-Dow e o
recente anúncio da fusão de Bayer e
Monsanto). Tal cenário internacional
investe na consolidação do modelo
agroexportador brasileiro, fundado
na exportação de produtos agrícolas
que exigem a importação do pacote
tecnológico de maquinários, insumos,
sementes, fertilizantes e agrotóxicos
destes gigantes grupos empresariais.
Tais medidas, ainda se alinham à
política de concentração fundiária,
de forma a dificultar a demarcação,
titulação e redistribuição de terras e
territórios, massificando os conflitos
e chacinas rurais.
Se vínhamos num contexto de
maior investimento do Estado
no agronegócio brasileiro já no
período neodesenvolvimentista
de Lula e Dilma, com o processo
de impeachment as relações dos
latifundiários com o governo golpista
se estreitam ainda mais. Foram
aprovadas medidas que reforçam a
posição do Brasil como exportador
de commodities e reprimarizam a
economia nacional. Isto é, abdica-se
completamente do remodelamento
da questão agrária no Brasil, o que
perpassa pela absoluta negação da
realização da reforma agrária, pelo
fim das poucas políticas públicas

de fomento à agricultura familiar
e à produção agroecológica e pela
desvalorização dos trabalhadores e
trabalhadoras rurais.
Em um ano a política de reforma
agrária e de promoção da agricultura
familiar e agroecológica retrocedeu
extraordinariamente, a exemplo da
aprovação da Medida Provisória
de nº 759/2016 que trata sobre
regularização fundiária rural e
urbana, indicando o aumento
da grilagem e da especulação
imobiliária. Soma-se ainda o Projeto
de Lei de nº 4059/2012, o qual
visa a venda de terras brasileira
a estrangeiros e teve tramitação
acelerada neste período.
Além da falta de orçamento para a
titulação de territórios quilombolas,
do reconhecimento do território de
povos e comunidades tradicionais
e da desapropriação de terras para
reforma agrária, vez que o governo
destinou em 2017 quase 64% menos
recursos que em 2016 (de R$ 551,8
milhões para R$ 201,7 milhões).
O desmonte das políticas
nacionais voltadas à produção
familiar orgânica ou agroecológica
são assustadores, como o Programa
Nacional de Aquisição de Alimentos
(PAA) e o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE),
além da não execução do II Plano
Nacional de Agroecologia e
Produção Orgânica (PLANAPO) e
do Programa Nacional para Redução
de Agrotóxicos (PRONARA).
Ressalta-se, que neste ano foi
destinado o menor volume
orçamentário desde 2005 aos
programas e políticas públicas em
agroecologia.
E o contexto não é isolado, vem
junto com a reforma da previdência
ainda pior aos trabalhadores rurais,
com a reforma trabalhista e a
ameaça de um Projeto de Lei que
praticamente legaliza o trabalho
análogo ao escravo (PL 6.442/2016
de autoria do ruralista Nilson Leitão)
que prevê, entre outros retrocessos,
o pagamento do salário com
alimentação e moradia no meio rural.
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Avança também a legalização do
desmatamento e da financeirização
da natureza e da biodiversidade
brasileira com as alterações
normativas previstas para
flexibilização da utilização privada
de Unidades de Conservação (MPs
756 e 758) e do Licenciamento
Ambiental (PL 3729). O governo
ilegítimo também tem a intenção de
liberar a utilização de agrotóxicos
cancerígenos já vetados em outros
países com o afrouxamento do
registro destes agroquímicos perante
a ANVISA, via Medida Provisória.
Houve, ademais, crescente
criminalização das lideranças
dos movimentos sociais, cuja
instauração da CPI do INCRA/
FUNAI é o exemplo máximo da
tentativa de amedrontar e frear
os defensores que lutam pela
distribuição de terras no país. Já
a violência se escancara com o
contexto de elevação brutal do
número de mortes no campo. No ano
de 2017 já se contabiliza 45 mortes
(até a escrita deste texto), sendo
mais que o dobro dos assassinatos
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do ano passado para o mesmo
período. Em 2016 foi diagnosticado
pela Comissão Pastoral da Terra
(CPT) o dobro de casos de
assassinatos de trabalhadores rurais
em relação à média dos últimos 10
anos – de 2005 a 2015.
Ainda há que se mencionar a
colonização das pautas ruralistas,
com avanço de quadros empresariais
do agronegócio em diversas pastas
para além da agricultura, como se
percebe na Composição Ministerial
formada pelo Presidente ilegítimo
Michel Temer, a exemplo de
Blairo Maggi (o “rei da soja”) no
Ministério da Agricultura, Osmar
Serraglio no Ministério da Justiça e
Eliseu Padilha, Chefe da Casa Civil
e acusado de grilagem no Mato
Grosso.
Já no sistema de justiça,
especialmente no Judiciário, o mais
antidemocrático dos poderes e que
teve papel central na arquitetura do
golpe de Estado em 2016, avança
na criminalização de lideranças e
movimentos sociais e chancela a
retirada brutal de direitos sociais.

Diante deste quadro de retrocessos
gerais na conjuntura agrária
brasileira, a maioria dos movimentos
e organizações sociais indica
a impossibilidade de diálogo e
negociação com o Governo Federal
e demonstram alinhamento de pautas
entre os três poderes. Entre ações
e reações, também se apresenta
forte a mobilização de resistência
social, com embates violentos, atos
massivos e programações políticas
culturais nacionais, sendo as redes e
articulações um avanço significativo
de síntese unitária de reivindicações
e projetos.
A “ponte para o futuro” de Temer
é a ponte para o “deserto verde” de
latifúndios no campo brasileiro. O
agronegócio brasileiro além de ser
“tech”, mata, explora, envenena
e escraviza. Denunciar está na
ordem do dia. Resistir e anunciar
também. Se eles estão atentos ao
agronegócio, como disse Temer, nós
estamos atentos, fortes e ocupados
na construção da agroecologia que
se concretiza no projeto popular e
soberano para a agricultura.
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Criminalização da luta política

O Poder Judiciário que
o povo quer construir
Por Fernando Prioste, advogado
popular da Terra de Direitos
Uma vez já disse o escritor
uruguaio Eduardo Galeano: A
justiça é como uma serpente, só
morde os pés descalços. Essa frase
é um bom exemplo para puxar
uma prosa, acompanhada de um
bom mate, sobre a criminalização
dos movimentos sociais e da
luta política de trabalhadores e
trabalhadoras contra as opressões
deste sistema capitalista injusto.
Quem luta contra as injustiças
é, principalmente, quem tem as
piores condições econômicas
e sociais de vida na sociedade.
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Porque lutar contra as injustiças
sociais e econômicas é lutar contra
o privilégio de quem vive da
exploração de quem trabalha. Os
ricos farão de tudo pelos pobres,
menos sair de cima de suas costas,
como disse o escritor russo Liev
Tolstoi.
As frases de Tolstoi e Galeano se
juntam quando temos que falar sobre
a criminalização dos movimentos
sociais. Se juntam porque o Poder
Judiciário é dominado pelos ricos, e
utilizado para, como uma serpente,
morder os pés dos pobres que ousam
expulsar os ricos de suas costas.
Não é por acaso que as cadeias
brasileiras estão cheias de pessoas

pobres e negras.
Também não é por acaso que
muitos trabalhadores e trabalhadoras
rurais enfrentam a possibilidade
de serem presos por lutarem por
reforma agrária, pelo livre uso das
sementes e contra os agrotóxicos,
por exemplo.
Criminalizar é a tentativa de fazer
quem luta contra injustiça ser visto
como criminoso, e que suas pautas
políticas, como a luta contra a
utilização massiva de agrotóxicos,
sejam vistas como luta de bandidos.
Fazendo isso, a classe dominante,
ou seja, os donos do poder e do
dinheiro, tentam convencer grande
parte da sociedade que a luta política
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por justiça é coisa de bandido. Essa
é uma velha tática dos opressores,
utilizada inclusive contra Jesus
Cristo, que foi preso, condenado
e crucificado por pregar contra as
injustiças e a favor dos pobres.
No Paraná temos muitos exemplos
de ações que tiveram como objetivo
criminalizar a luta política dos
movimentos sociais, sendo dois
recentes, que ainda deixam muitas
marcas: as operações Agrofantasma
e Castra. Esses foram os nomes
que a polícia deu para ações de
criminalização que atingiram
trabalhadores e trabalhadoras que
lutam por melhores condições de
produção no campo e pela reforma
agrária.
No caso da operação
Agrofantasma, em 2013, o Juiz
Sérgio Moro (sim, ele, o mesmo
da Lava Jato) mandou prender
agricultores do Paraná acusandoos de terem fraudado o Programa
de Aquisição de Alimentos (PAA).
Anos depois ficou provado na
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justiça que os e as agricultoras
não cometeram nenhum crime, e
foram inocentados definitivamente
(mas não foi o Sérgio Moro que
inocentou). Mas quando foram
inocentados o estrago já estava feito:
passaram mais de um mês na cadeia
até serem soltos, e isso ninguém
esquece. Além disso, a operação
contribuiu de forma decisiva para
a quase completa paralisação do
PAA e do PNAE no Paraná e no
Brasil. Quando a operação policial
que prendeu os agricultores e
agricultoras saiu na televisão,
parecia que todos eram criminosos
e que o PAA e o PNAE, políticas
públicas que são fruto da luta dos
camponeses e camponesas, eram
coisa de bandido.
Leva tempo, e dá muito trabalho
para os movimentos sociais
desfazerem os danos que uma ação
de criminalização como essa causa
na luta política, no direito de quem
planta e colhe o que a cidade janta.
O outro exemplo é a Operação

Castra, que no fim de 2016 prendeu
sete integrantes do MST que lutam
por reforma agrária na região de
Quedas do Iguaçu. Nesse caso, as
e os militantes passaram mais de
seis meses presos, e ainda estão
tendo que provar na justiça que
são inocentes. A polícia quer tentar
enquadrar a luta política no crime de
organização criminosa.
Para a Polícia, o povo se
organizando e lutando por Reforma
Agrária seria crime. Nesse caso, a
ação da polícia queria enfraquecer o
MST e fortalecer a empresa Araupel,
que ilegalmente detém uma vasta
porção de terras para monocultivo
de pinus, terras essas que deveriam
estar no programa de reforma
agrária.
Mas apesar desse triste cenário
de criminalização e do papel que o
Poder Judiciário tem nessa questão,
não podemos deixar de reconhecer
que existem companheiros e
companheiras nas trincheiras da
justiça. Em vez de apenas críticar
o Poder Judiciário e suas injustas
decisões, temos que nos mobilizar
para que tenhamos um sistema de
justiça mais próximo do povo.
É verdade que a completa
superação da opressão da classe
dominante só ocorrerá em um
processo longo de muitas lutas. E
por isso mesmo é preciso pensar e
fazer hoje as transformações que
queremos no Poder Judiciário que
mais criminaliza a luta do povo do
que ajuda a construir justiça. Se a
criminalização é um fato e o Poder
Judiciário precisa ser disputado pelo
povo, como são disputados o Poder
Executivo (prefeitos, governadores
e presidenta) e o Poder Legislativo
(vereadores e deputados), o que
devemos fazer para disputar o
Poder judiciário, para aproximá-lo
do povo e de suas pautas políticas?
O que devemos fazer para que a
serpente da justiça seja, como na
agroecologia, uma companheira de
quem planta e colhe a comida que
também os juízes comem?
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Agricultores sem direitos

Legalização dos
retrocessos na
agrobiodiversidade
Por Alessandra Jacobovski,
graduanda em Direito pela UFPR e
estagiária da Terra de Direitos

L

ei é diferente de direito.
As leis são elaboradas
pelo Poder Legislativo
(vereadores, deputados estaduais,
deputados federais e senadores), e
podem reconhecer muitos direitos,
como os direitos humanos sociais,
econômicos, ambientais e culturais.
Mas as leis também podem
reconhecer aquilo que é injusto. Um
exemplo disso são alguns Projetos
de Leis (PLs) que atualmente estão
em discussão no Legislativo, e que
representam uma grande ameaça
aos direitos socioambientais já
reconhecidos pelas leis nacionais
e internacionais, como o direito
dos agricultores, agricultoras e
povos tradicionais ao livre uso
da agrobiodiversidade, o direito
humano à alimentação adequada
e o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
Entre estes Projetos de
Lei estão o “das Sementes”
(827/2015), o “PL das sementes
terminator” (1117/2015), o “PL
do patenteamento dos seres
vivos” (4961/2005), o “PL dos
agrotóxicos” (3200/2015) e o
“PL dos transgênicos” (34/2015).
Estes Projetos têm como objetivo
realizar uma série de flexibilizações
na legislação nacional, de modo
a intensificar a apropriação
das sementes pelas indústrias
sementeiras, a facilitar a aprovação
e o uso dos agrotóxicos no país,
a dificultar o acesso à informação
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sobre os produtos transgênicos
pelos consumidores e até permitir
o patenteamento dos seres vivos!
Quem sai ganhando com todo
este pacote de retrocessos de
direitos sociais e ambientais são
o capital nacional e internacional,
representados, sobretudo pelo
agronegócio e pelas grandes
indústrias de sementes e insumos!
O Projeto de Lei “das sementes”
(827/2015), proposto pelo Deputado
Federal Dilceu Sperafico (PP/
PR) tem como objetivo ampliar os
direitos de propriedade das grandes
empresas internacionais de sementes
e insumos sobre as variedades
vegetais que desenvolvem em
laboratório (são as chamadas
“cultivares”, ou “sementes
protegidas”), e assim restringir o
direito dos agricultores e agricultoras
de conservar, usar, trocar e vender
livremente as sementes.
Com a aprovação deste PL os
agricultores ficarão proibidos de
comercializarem, ou armazenarem
com fim comercial, a produção
resultante das sementes de
propriedade destas indústrias,
sem as suas autorizações. Além
do mais, a reserva de sementes
para uso próprio, de modo geral,
somente será permitida mediante
o pagamento de “royalties” às
indústrias.
Veja que neste caso irá ocorrer
um duplo pagamento sobre a
sementes, o primeiro no momento
de sua aquisição, e o segundo para
o seu salvamento! Além disso, a
troca e doação destas sementes
por pequenos produtores ficarão

limitadas ao âmbito de programas de
fomento desenvolvidos pelo Poder
Público. Note que a maioria das
trocas de sementes são justamente
organizadas pelas organizações de
agricultores, que ficarão atreladas à
autorização do Poder Estatal.
Se o PL 827/2015 restringe
os direitos dos agricultores e
agricultoras em usar livremente
as sementes, o PL “das sementes
terminator” (117/2015) pode acabar
com este direito, uma vez que
pretende autorizar, em alguns casos,
a utilização de sementes estéreis
no Brasil, e assim impossibilitar
fisicamente a sua reprodução
em novas safras (as sementes
“terminator” ou “suicidas” são
desenvolvidas pelas chamadas
“tecnologias de restrição de uso”).
Este PL de iniciativa do Deputado
Federal Alceu Moreira (PMDB/
RS), membro da Frente Parlamentar
Agropecuária, apresenta grande
risco à biodiversidade brasileira, já
que as variedades estéreis poderão
causar a contaminação genética das
sementes crioulas.
Como se não bastasse a
mercantilização das sementes,
intensificada pelos PLs
mencionados, o PL “do
patenteamento dos seres vivos”
(4961/2005), proposto pelo
Deputado Federal Antonio Carlos
Mendes Thame (PSDB/SP),
busca exatamente permitir no
Brasil o patenteamento de partes
de seres vivos e as substâncias
deles extraídas. É literalmente
a transformação da vida e da
natureza em mercadorias a serviço
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das grandes multinacionais! Se
aprovado, este PL ocasionará
prejuízos incalculáveis à
biodiversidade do país, já que
qualquer substância e partes
extraídas dos seres vivos, como os
genes, poderão ser apropriados por
empresas privadas.
Por sua vez, o PL “dos
agrotóxicos” (3200/2015), proposto
pelo Deputado Federal Covatti
Filho (PP/RS), pretende revogar as
Leis 7802/1989 e a Lei 9974/2000,
alterando completamente o sistema
normativo dos agrotóxicos no
país. Entre as principais mudanças
propostas pelo PL estão a mudança
da nomenclatura de agrotóxicos
para “defensivos fitossanitários e
produtos de controle ambiental”,
um nome menos impactante e
que pode levar a população ao
engano; a admissão de um grau
de risco aceitável em relação
as características teratogênicas,
carcinogênicas ou mutagênicas
ocasionados por agrotóxicos, o
que atualmente é expressamente
proibido pela legislação; e a
criação de uma comissão especial
(CTNFito) com total poder para
registrar e reavaliar os agrotóxicos
no país, retirando atribuições de
órgãos da saúde (ANVISA) e meio
ambiente (IBAMA).
Para completar este pacote de
reformas legislativas na seara
socioambiental que são altamente
proveitosas e lucrativas ao
capital agropecuário, o PL “dos
transgênicos” (PLC 34/2015), de
iniciativa do Deputado Federal Luis
Carlos Heinze (PP/RS), propõe
o fim da rotulagem dos produtos
transgênicos com o símbolo “T”.
O PL ainda passa a exigir que a
detecção de origem transgênica
nos alimentos seja realizada por
um teste laboratorial realizado no
produto final, incapaz de identificar
transgênicos nos alimentos
ultraprocessados, como óleos e
margarinas. O resultado disto será a
ausência da rotulagem informativa
sobre a grande maioria dos produtos
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transgênicos, violando frontalmente
o direito fundamental dos cidadãos
à informação e à alimentação
adequada.
Embora os direitos dos
agricultores, agricultoras,
camponeses e camponesas, povos e
comunidades tradicionais existam
e estejam previstos em várias leis,
inclusive em nossa Constituição
Federal, como podemos perceber, os
parlamentares da bancada ruralista,
em especial da Frente Parlamentar
da Agropecuária, têm se utilizado da
legislação para reduzir e até eliminar
estes direitos, com o objetivo de

apenas beneficiar o agronegócio e os
setores da economia ligados a ele.
Isto é, as leis estão sendo
utilizadas para restringir o direito
de muitos e proteger o direito de
poucos, normalmente daqueles que
detém o poder político e econômico.
Em tempos de golpe político isto
tem se intensificado! É preciso
que o povo brasileiro fique de olho
nos Projetos de Lei que tramitam
no Congresso Nacional, discutam
sobre eles e acompanhem como os
parlamentares, sobretudo aqueles
que elegemos, têm votado estes
Projetos.
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Agroecologia

Sementes crioulas:
renda e autonomia na
agricultura familiar
camponesa

A

AS-PTA – Agricultura
Familiar e Agroecologia é
uma associação de direito
civil sem fins lucrativos que, desde
1983, atua para o fortalecimento
da agricultura familiar e a
promoção do desenvolvimento
rural sustentável no Brasil. Tem
sua atuação desde 1993 na região
Centro Sul do Paraná e no Planalto
Norte Catarinense em parcerias com
organizações locais da agricultura
familiar, sendo os Sindicatos dos
Trabalhadores Rurais, instituições
de ensino, de pesquisa e extensão
rural. A abrangência do trabalho
junto aos grupos de agricultores
familiares e suas organizações se
estende por 22 municípios, sendo 17
do lado Paranaense e 5 Catarinense.
Com o decorrer do tempo, alguns
temas ganharam destaque, e hoje, os
temas principais trabalhados junto
aos grupos são:
A) Agrobiodiversidade, onde se
tem o resgate das sementes crioulas
de diversas espécies cultivadas pelas
famílias, a avaliação das sementes
através de ensaios de competição,
campos de multiplicação de
sementes, armazenamento e
inclusão destas sementes aos
sistemas de produção das famílias,
combinando com o tema
B) Manejo ecológico de solos,
este, que busca a promoção da
fertilidade por meio da conservação
do mesmo através do uso de
adubações verdes de inverno e
verão, plantio direto, uso de pó de
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rochas, fosfato natural e adubos
caseiros naturais, esta última riqueza
adquirida dentro das propriedades
rurais familiares e;
C) Políticas públicas, o tema
busca assessorar, em especial, as
organizações na construção local de
desenvolvimento rural por meio de
princípios agroecológicos.
Hoje, estes temas de trabalho
estão mais concentrados junto
com os grupos de famílias
experimentadoras em quatro
municípios, sendo três do Paraná
e um de Santa Catarina, mas
mantendo os trabalhos com os

outros municípios que fazem
parte de uma rede regional por
meio de uma animação voltada a
intercâmbios, visitas, dias de campo,
feiras de sementes e seminário
regional de agrobiodiversidade.
Seminário este que acontece
anualmente, envolvendo mais de
100 agricultores e agricultoras de
grupos de municípios da região,
onde os participantes representam
sindicatos de trabalhadores
rurais, associações comunitárias,
movimentos sociais, estudantes de
escolas públicas e cursos técnicos
de agroecologia.

RESGATE, AVALIAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO
E ARMAZENAMENTO DAS VARIEDADES DE
SEMENTES CRIOULAS DE DIVERSAS ESPÉCIES
O trabalho tem se destacado
principalmente na questão do
resgate, avaliação, multiplicação
e armazenamento das sementes
crioulas de diversas espécies,
mantidas a mais de 100 anos pelas

famílias agricultoras.
Desde o ano de 1994 até 2010,
foram resgatadas e catalogadas mais
de 452 variedades crioulas de 58
espécies que estão em domínio das
famílias.

Tabela 1. Resgate e multiplicação de sementes crioulas.
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Para a catalogação das sementes
resgatadas, as famílias adotam
um fichário onde consta o nome
do agricultor ou agricultora ou
da própria família, município,
comunidade e também as
características utilizadas de
acordo com o que cada família
acha importante dentro da espécie
de semente resgatada que está
plantando e conservando. No caso
do milho, as famílias consideram
a altura do pé, altura da espiga,
empalhamento da espiga,
enraizamento, cana grossa, plantas
que não acamam e resistência a
pragas e doenças. Também o que
mais a família gosta da variedade,
se é duro ou mole, produção, ciclo,
onde conseguiu a variedade, cor da
semente, tipo de solo que se adapta
melhor entre outras características
adotadas pelas famílias.
Após o processo intensivo
realizado pelas famílias agricultoras
no resgate e catalogação das
variedades crioulas, a maioria passa
por um processo de avaliações
comunitárias onde são montados os
ensaios de competição e adaptações
das variedades resgatadas,
principalmente no caso do milho
e feijão, já que estas culturas
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comandam o processo de autonomia
da agricultora familiar da região
Centro Sul do Paraná e no Planalto
Norte Catarinense. São montados
ensaios de outras espécies também
como amendoim, batata, arroz,
cebola, trigo, centeio, mandioca
e adubos verdes de inverno e de
verão, todas elas resgatadas através
das famílias.
Em cada ensaio, são feitos os
comparativos das variedades
resgatadas e também são usadas nos
ensaios sementes comerciais, em
alguns casos como comparativo em
questão de produção e adaptação ao
tipo de manejo que é adotado pelo
grupo. Os ensaios de competição e
avaliações são conduzidos sempre
pelas famílias agricultoras, onde
elas determinam a forma que
vai ser plantada, qual o tipo de
adubação a serem utilizadas, formas
de avaliação durante o ciclo de
desenvolvimento e colheita.
Desde 1994 em parcerias com
as famílias agricultoras e suas
organizações, já foram realizados
mais de 150 ensaios de avaliação
e competição na região com uma
diversidade imensa de variedades
crioulas de diversas espécies
resgatadas. Dos resultados obtidos

por meio dos ensaios em várias
comunidades e também em outros
municípios da região do Paraná e
Santa Catarina, podemos observar
que várias variedades crioulas de
milho e feijão, são superiores as
sementes comerciais. Isto se dá por
conta da adaptação que as sementes
crioulas têm ao tipo e manejo do
solo. Após a avaliação feita nos
ensaios, às famílias escolhem as
variedades que julgam adequadas
aos seus sistemas produtivos e as
multiplicam em suas propriedades.
Os campos de multiplicação
de sementes crioulas, no caso do
milho, requerem sempre muito
cuidado na hora do plantio em
função do cruzamento com
sementes comerciais híbridas e as
transgênicas. Um dos cuidados é o
tempo de plantio, onde as famílias
conversam com os vizinhos para
certificarem se eles vão plantar a
cultura do milho, época e qual será
a variedade, ou se são sementes
comercias. Neste caso, as famílias
combinam a época de plantio
dando um intervalo de plantio de
30 a 40 dias de uma lavoura para
outra, assim evitam o cruzamento
e a possível contaminação. Outra
medida que as famílias optam, é o
isolamento por distância, utilizando
áreas de plantio onde não se tem
a cultura do milho plantada nos
arredores, isto em especial para
campo de multiplicação, utilizando
uma distância mínima de 500 metros
de uma lavoura para a outra. No
entanto, a destruição dos fragmentos
de florestas e diminuição da área
das propriedades 500 metros para
isolamento do milho, se torna
insuficiente.
Com o plantio e produção de
sementes a campo, na hora da
colheita, muitas famílias se reúnem
através de dias de campo e discutem
todos os procedimentos optados
por elas na escolha das sementes de
boa qualidade, fazendo o processo
de seleção massal estratificada. As
lavouras são colhidas e as sementes
classificadas, no caso do milho
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A QUESTÃO
DAS SEMENTES
TRANSGÊNICAS

Com a liberação para produção
e comercialização de sementes
transgênicas, no caso do milho
em 2008, autorizadas pelo
governo federal, criou-se uma
grande preocupação das famílias
agricultoras da região. A questão em
debate é o grande risco gerado de
contaminação das sementes crioulas
de milho, resgatadas, conservadas
e multiplicadas por várias décadas
pelas famílias agricultoras.
Como sabemos, a polinização
do milho é aberta, e desta forma
o pólen pode se espalhar por uma
grande distância, havendo assim
risco eminente de contaminação.
Portanto, a instrução a normativa
nº4 da CTNBIO é insuficiente,
a primeira estratégia adotada é
isolamento dos campos de produção
de sementes por distância, no
mínimo de 500 metros de outra
lavoura.
Ainda em 2008, foi elaborado
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um plano de monitoramento das
variedades crioulas de milho para
avaliar o risco der contaminação
pelas sementes transgênicas. O
Estado do Paraná foi o pioneiro
deste monitoramento, após
reuniões de mobilizações junto
com grupos de agricultores,
entidades e instituições, movimentos
sociais e governo estadual. Tal
monitoramento é realizado até os
dias de hoje, através dos testes

variedades livres de transgenia.
Mas com a grande disseminação
das sementes transgênicas o risco
vem aumentando, sendo que
a responsabilidade para a não
contaminação está ficando somente
com os agricultores que cultivam
sementes crioulas, demonstrando
assim a insuficiência da legislação,
onde o processo de cuidado
deveria ser do produtor que cultiva
transgênicos.

Foto: Eduardo Vernizi

após a debulha, deve-se observar
questões de qualidade das sementes,
como umidade, tamanho, doenças
para assim obter uma semente
padronizada de acordo com o que as
famílias desejam.
Chegou a hora do armazenamento.
As famílias têm vários métodos
de armazenamento utilizando
tambores plásticos, latas, baldes e
garrafas pet. Para o controle dos
carunchos utilizam de folhas de
eucalipto misturadas às sementes,
folhas de louro, pimenta do reino
moída, talco de basalto, cinza e
principalmente uma boa vedação
nas tampas das embalagens. Tudo
depende da quantidade de semente
a serem utilizadas para plantio na
próxima safra e também aquelas que
serão comercializadas e trocadas
nas comunidades entre as famílias,
nas feiras de sementes, sindicatos
e também através de programas de
governo.

Kits para
realização
dos testes de
transgenia
de transgenia, método da fitinha
(Figura 2). O teste é feito através
das folhas e/ou sementes do milho
que são trituradas e expostas
aos reagentes, podendo acusar
a contaminação ou ausência da
mesma. Na nossa região, estes
testes são realizados principalmente
nas feiras de sementes crioulas e no
caso, nas propriedades das famílias
que plantam sementes crioulas
e suspeitam da contaminação de
suas lavouras. Após a realização
do teste, a família recebe um
certificado de garantia que sua
variedade de milho é pura, livre
de transgênico, além de receber
uma declaração assinada pela
entidade que realizou o teste
constando o nome da família,
município, comunidade, quanto
tempo planta a variedade e
principalmente citando que a
variedade não está contaminada
por sementes transgênicas. Por
meio destas estratégias as famílias
vêm conseguindo manter suas

Até o ano de 2010, mais de
100 testes foram realizados em
parceria com o governo do Estado
do Paraná, sem custo nenhum
para as famílias, recebendo
do mesmo modo a declaração
assinada por técnicos responsáveis
do governo. Mas com a troca de
governo esta parceria não teve
continuidade, o que é uma imensa
perda para a conservação da
agrobiodiversidade.
Na região desde o início do
processo de monitoramento, já
foram realizados mais de 500
testes de transgenia em mais de
80 variedades de sementes de
milho conservadas e multiplicadas
por famílias da região Centro
Sul do Paraná e Planalto Norte
Catarinense. A realização dos testes
tem sido feito através da AS-PTA
em conjunto com as organizações
das famílias agricultoras que tem a
preocupação com os possíveis riscos
de contaminação pelas sementes
transgênicas.
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Agroecologia

Guardiões das sementes
preservam a pureza dos
alimentos
Por Paula Zarth Padilha

A

Associação Brasileira
de Amparo à Infância
(ABAI), parceira da
Fundação Vida Para Todos, realiza
todos os anos, entre os meses
de setembro e agosto, a Feira de
Sementes Crioulas de Mandirituba
(PR), reunindo representantes
da agricultura familiar numa
experiência coletiva de troca
de sementes orgânicas, sem
agrotóxicos, sem transgênicos.
Um espaço em que estava à
disposição dos visitantes, água em
copo de bambu, almoço coletivo
e muita semente cultivada pelos
“Guardiões das Sementes”,
lutadores pela pureza dos
alimentos.
As crianças são Guardiãs Mirins
das Sementes Crioulas. Na mística
feita por elas, a representação de
como a Mãe Terra é prejudicada
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pelo avanço das multinacionais
na agricultura. Empresas como
a Monsanto foram retratadas
como monstros enormes. Mas não
impossível de combater com a ação
dos guardiões.
Muitos adultos também
encaram a missão de Guardiões
das Sementes, tão responsáveis
quanto as crianças na fiscalização
das plantações, na união para
conseguirem produzir alimentos
puros e comercializá-los. Mais do
que uma forma de subsistência
ou estilo de vida, a militância da
agricultura familiar quer disseminar
essa cultura, de não aceitar comidas
envenenadas com agrotóxicos e
modificadas geneticamente.
Marianne Spiller-Hadorn nasceu
na Suíça, mas dedica sua vida à
ABAI. “Esse evento é para mim um
sonho, me sinto no céu. É muito
importante defender a soberania
dos povos, dos agricultores, dos

consumidores. Se os agricultores
não conseguem a semente pura,
sem agrotóxico, os consumidores
também vão sofrer. Esse lado
político de defender a agricultura
familiar contra essa invasão das
grandes empresas sementeiras é
muito importante, é fundamental
defender a vida”, declarou
orgulhosa.
Entre tantos guardiões de
sementes, um dos mais ilustres é
Adolfo Perez Esquivel, Prêmio
Nobel de Paz (1980), “nossa
referência”, conforme foi
apresentado por Marianne ao
público. “Para semear, temos
que abrir as mãos. Esse é um
desafio. Num mundo cada vez
mais fechado, querem controlar a
soberania alimentar e nós temos
que lutar por ela. A soberania
alimentar está no pequeno e médio
produtor agrícola. Aqui se abre
um novo amanhecer”, declarou
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o arquiteto e artista plástico
argentino, que dedica sua vida à
militância em defesa dos povos e
dos pobres.
“À medida que o agronegócio
avança, mantemos as sementes
crioulas como alternativa. É a
resistência dos pequenos e médios
agricultores, colocando as sementes
crioulas dia a dia na terra”, defende
Darci Frigo, da Terra de Direitos e
presidente do Conselho Nacional de
Direitos Humanos.
“É um trabalho de formiguinha,
mas já estamos formigonas, somos
maiores. A riqueza e diversidade
da produção é graças ao trabalho
dos guardiões das sementes, que
conseguem manter a semente
pura e limpa, sem contaminação,
monitorando desde 2008,
quando chegaram as sementes
transgênicas”, explicou André
Jantara, do Grupo Coletivo Triunfo.
Para o presidente da Abai,
Pastor Werner Fucks, não existe
maior concentração de energia
no universo do que na semente.
“A semente tem que se romper,
se quebrar, se doar. Se ela não se
abrir, não trará frutos. Se a gente se
fechar, a gente não traz o fruto da
justiça, solidariedade, da renovação
da vida, compartilhando o pão e a
liberdade”, convocou.
O mundo da agroecologia e
da agricultura familiar não se
resume em povos tradicionais,
Mãe Terra, sementes crioulas,
Romaria da Terra, Guardiões das
Sementes. Mas essas expressões
fazem a mensagem e o alimento
chegarem mais longe, na mesa de
tantos brasileiros que acreditam
e lutam por um mundo melhor na
coletividade. Plante uma semente.
Não basta que ela seja pura. É
preciso que ela seja cultivada na
terra e dê seus frutos.

Fotos: Joka Madruga

Fotos: Joka Madruga
FONTE: Texto publicado
originalmente em setembro de
2015, no site do Terra Sem Males
(www.terrasemmales.com.br)
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Entrevista

Adolfo Pérez Esquivel e a luta
pela soberania alimentar
Foto: Joka Madruga

Por Paula Zarth Padilha

A

dolfo Perez Esquivel tem 86
anos e esteve no Brasil entre
os dias 29 e 31 de agosto de
2015 especialmente para participar
da 3ª Feira de Sementes Crioulas de
Mandirituba, organizada pela ABAI
na cidade da região metropolitana de
Curitiba.
“Esta reunião é para celebrar a
vida. Estas mulheres, com muita
coragem e consciência estão
trabalhando para reunir, celebrar a
vida da semente, temos que celebrar
a humanidade. A ABAI é o centro
da Mãe Terra, é a possibilidade
de um novo amanhecer. Temos
que construir o novo amanhecer
entre todos e todas”, declarou ao
público. Durante o evento, concedeu
entrevista exclusiva ao site Terra
Sem Males sobre a sua militância em
defesa dos povos.
Esquivel nasceu na Argentina,
é arquiteto, escultor e ativista
de direitos humanos. Recebeu o
Prêmio Nobel da Paz de 1980,
por sua atuação na militância de
enfrentamento de crimes de tortura
e desaparecimentos praticados nos
anos das ditaduras militares por toda
a América Latina.
Ele atua em defesa dos pobres, da
mãe natureza, dos povos tradicionais
e da soberania alimentar. “Toda
a política de direitos humanos
não passa somente por acalmar
a dor do próximo, é uma ação
transformadora, de consciência
crítica e sociopolítica”, disse. É parte
da entidade Servicio Paz y Justicia
en América Latina (SERPAJ-AL),
que atua em 15 países da América
Latina.
O que te motiva a continuar na
militância por tantos anos?
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Adolfo Perez Esquivel – Para mim
a militância sempre foi uma questão
de vida. Sempre trabalhei desde
pequeno nas organizações sociais,
envolvido com tudo isso, a questão
da pobreza, as necessidades dos
povos. Para mim a militância não
começou um dia, são todos os dias.
O que mudou na luta pelos direitos
humanos?
Nós vencemos superando as
ditaduras militares. Agora estamos
trabalhando com as questões dos
povos indígenas, tradicionais,
tratamos sobre problemas de meio
ambiente e creio que há mais
consciência social e política sobre o
que é a vida, não? O povo está muito
mais envolvido. Temos que lutar
também pela educação, as políticas
sociais, com mais consciência dos
povos.
Como é a militância no Brasil?
Aqui no Brasil temos o Movimento
dos Trabalhadores Sem Terra (MST)
há muitos anos. Com camponeses
que reclamam seus direitos. É
evidente também que o país tem
uma preocupação muito grande com
os problemas ambientais. Como o
problema dos transgênicos. Por isso
não são somente denúncias sobre os
males que os transgênicos fazem.
Os bancos de sementes (orgânicas,
crioulas), são fundamentais.
Queremos a soberania alimentar

de sementes crioulas. As sementes
transgênicas geram dependência.
Os transgênicos são uma ameaça
para o seu país?
Sim, para todos. É uma ameaça
mundial. Há casos como por
exemplo, na Índia, onde há muito
suicídio de camponeses, porque com
os transgênicos todos perderam.
Perderam as terras, as famílias.
Temos que buscar as alternativas.
A soberania alimentar passa por
ter o poder de produção, como
as sementes. Temos que ter outra
consciência, sobre o equilíbrio do ser
humano com a mãe terra.
Quais são os problemas a serem
combatidos?
O que ocorre é outro pensamento
além da economia. A economia
que vivemos de capitalismo é
excludente e violenta. Teremos que
criar uma economia solidária. Para
isso temos que ter a capacidade de
decidir, com a produção de sementes
crioulas. Há outros aspectos que
hoje estão muito ameaçados, como
a água. Os agrotóxicos quebram a
biodiversidade e a natureza.
Como o capitalismo é prejudicial?
A mãe natureza tem uma cadeia
biológica que estabelece o equilíbrio
e a cadeia de insetos, mamíferos,
carnívoros, seres humanos. E o
ser humano está destruindo essa
biodiversidade com o sistema
capitalista. Por isso é muito
importante a revolução da semente.
Porque é uma revolução de recuperar
o direito de decidir. É uma revolução
frente a esse mundo excludente,
concentrado, que é o capitalismo.
FONTE: Entrevista publicada
originalmente em dois textos, em
setembro de 2015 e abril de 2016,
no site Terra Sem Males (www.
terrasemmales.com.br).
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Alimentação saudável

Associação para o Desenvolvimento
da Agroecologia - AOPA
Daniel de Oliveira,
Marcos Antonio Pereira

A

AOPA foi criada em
1995 buscando integrar
agricultores, agricultoras,
técnicos, estudantes e o mercado
consumidor de produtos orgânicos,
além de contribuir na capacitação
de novas produtoras e produtores
da Região Metropolitana de
Curitiba (RMC). Naquela época a
entidade se chamava “Associação
de Agricultura Orgânica do Paraná”
e o comércio de produtos orgânicos
já existia, mas conforme crescia a
demanda do mercado e a produção
aumentava, era também preciso
buscar novos locais para venda
além de melhorar sua organização
interna.
O processo de abertura de novos
canais de comércio incluiu parte da
rede de supermercados de Curitiba
na agenda de clientes da AOPA, o
que exigiu a certificação orgânica
da produção, tarefa que ficou a
cargo da própria Associação. Com
isso houve uma maior diversificação
dos produtos ofertados, além do
crescimento do número de famílias
cadastradas. Para se ter ideia, foram
cadastrados quase 600 núcleos
distribuídos entre o Litoral do
Paraná, a Região Metropolitana de
Curitiba (RMC), alcançando até a
região central do estado, e também
Santa Catarina.
Essa história é feita em cima
de muito aprendizado com as
experiências do passado. Naquele
período houve problemas ligados
ao clima (a região de Curitiba
sofreu 17 geadas seguidas), além
de parte da rede de supermercados
ter sido vendida para um grupo
internacional, e com isso as
condições de pagamento para as
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famílias produtoras mudou; em
alguns casos elas deveriam esperar
até 180 dias pelo recebimento do
dinheiro. Para além dessas situações
a AOPA não possuía um sistema de
cadastro adequado para a realidade
que estava conseguindo construir.
Isso levou o número de associações
a diminuir, chegando em um dado
momento a contar com apenas 50
famílias.
Essas experiências ajudaram
a fazer surgir uma série de autocríticas na própria entidade
e também para as formas de
organização e de produção.
Essas críticas estavam ligadas
principalmente à mudança no
sistema de produção que a rede
varejista multinacional impôs às
famílias. Por exigir constantemente
quantidades grandes de produtos,
as unidades produtivas acabavam
tendo que se especializar e
isso resultava na produção em
monocultura. Essas monoculturas
tinham que passar por certificação
de empresas e esse procedimento
não dialogava com as famílias.
Isso porque as normas de cultivo
orgânico são “de fora”, quer dizer,
não fazem parte das realidades
vividas pelas famílias em relação ao
clima, ao solo, ao mercado local, ou
ainda, em relação aos cuidados com
a roça.
Além dessas críticas, surgiram
questionamentos sobre “o que”,
“como” e “para quem” se estava
produzindo alimento. O mercado
de orgânicos abastece um nicho de
mercado muito elitizado por colocar
nos seus produtos um preço muito
alto, pois demanda muito serviço
de quem produz e nem todas as
produtoras e produtores podiam
se adequar a isso. Essa situação
gerou exclusões e centralização das

orientações e rumos de mercado
que a AOPA vinha tomando. Com
isso, as certificadoras acabavam
mandando mais na roça do que as
próprias famílias e, dessa forma,
se apropriavam do protagonismo
das atividades desenvolvidas.
Tais condições faziam com
que as famílias ficassem muito
tempo empenhadas na produção
e acabavam se afastando dos
consumidores dos seus produtos.
Mas 2002 foi um ano de grandes
mudanças. A AOPA mudou de nome
e passou a se chamar “Associação
para o Desenvolvimento da
Agroecologia”, e nesse momento
foi também fundado o Núcleo
Maurício Burmester do Amaral.
O Núcleo passou então a atuar
com formações mais integrais e
também ocupando cadeiras para a
elaboração da lei 10.831/2003, do
Decreto regulamentador além de
suas instruções normativas. Esta
lei deu força tanto para a AOPA
quanto para o Núcleo e os ajudou a
ganharem reconhecimento a nível
nacional e internacional.
Hoje, por meio do Núcleo
Maurício, a Associação faz parte da
Rede Ecovida que é a certificadora
dos produtos comercializados
pelas unidades produtivas (hoje
distribuídas pelo Litoral e Região
Metropolitana de Curitiba). A AOPA
desenvolve a agroecologia atuando
através de articulações institucionais
e políticas que fortalecem a
organização das famílias produtoras.
Isso pode ser percebido através das
experiências vividas com as feiras
e os diversos espaços de venda
de alimentos saudáveis, ocupados
pelas agricultoras e agricultores
que se dedicam a fortalecer a
Agroecologia.
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As experiências de
comercialização da AOPA

Foto: Eduardo Vernizi

Como dissemos, a AOPA
teve papel fundamental na
formação organizativa e técnica
de agricultores e agricultoras,
construindo alternativas de
comercialização mais justas e
solidárias, resultando no estímulo à
cooperação nas comunidades como
estratégia para fortalecer o trabalho
em grupo. Este fortalecimento se
deu também a partir da abertura de
novos canais de comercialização da
produção, havendo neste processo
também a contribuição das compras
institucionais através de políticas
públicas como o Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) e o
Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE).

institucional. Foi com esta finalidade
que surgiu a iniciativa de formar
uma cooperativa, e em 2014 foi
fundada a COAOPA - Cooperativa
de Agricultores Orgânicos e de
Produção Agroecológica.
As justificativas para a
necessidade de reorganização estão
nas limitações de uma Associação.
Essas limitações estão ligadas ao
fato de que a AOPA não poderia
obter lucros tão pouco realizar
a venda direta dos produtos ou
mesmo negociar com empresas.
Haviam também dificuldades
internas quanto ao gerenciamento
da associação, manutenção de
quadro de funcionários e salários,
somado ao fato de que problemas
jurídicos ficavam centrados na
figura do presidente, e não de toda a
cooperativa.

Promoção de capacitação técnica
em agroecologia das famílias
associadas (Fonte: cedido pelo
cooperado Marfil).
Estes programas vieram para
contribuir com o fortalecimento
da associação, fazendo com que
a AOPA pudesse aumentar tanto
em número de famílias associadas
quanto na diversidade de alimentos
ofertados. Entretanto, a necessidade
de expansão das atividades de
comercialização da produção fez
com que a associação buscasse
formas de se reorganizar para
ampliar as possibilidades de
vendas, indo além do mercado
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Atualmente estas duas instituições
trabalham em conjunto, onde,
de um lado a AOPA, que conta
com uma rede de mais de 800
associados, fica responsável tanto
pela certificação participativa, em
conjunto com a Rede Ecovida,
quanto pela organização dos
grupos e a formação técnica em
agroecologia. De outro, a COAOPA,
contando com mais de 400 famílias
cooperadas, responsabiliza-se
em assumir a organização da
comercialização bem como a
consolidação dos contratos de
compra e venda de produtos. Estes
contratos estão centrados em três

grandes frentes: as vendas
institucionais, as vendas não
institucionais (através das feiras)
e também os Mercados.
As vendas institucionais
tiveram início com o Programa
Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE feita em parceria
com o governo federal para
possibilitar que os alimentos
da agricultura agroecológica
pudessem chegar nas escolas da
rede pública. Hoje a quantidade
de produtos que são destinados
ao abastecimento dos mercados
institucionais somam mais de
60 toneladas e a diversidade
de alimentos que chega até
as escolas gira em torno de
45 a 50 tipos. Na outra mão,
as feiras fortalecem a relação
entre produtor e consumidor,
e atualmente são destinadas
ao mercado não institucional
cerca de 40 toneladas, com uma
variedade superior a 75 produtos.
Por fim, a comercialização para
as redes de supermercados não
limita-se apenas a Curitiba e
região metropolitana. Atualmente
são vendidos produtos para
supermercados do estado de São
Paulo e empresas privadas.
Outra estratégia importante
que a cooperativa desenvolve
está relacionada ao Circuito
de Circulação de Produtos rotas ligando vários núcleos
regionais, trazendo e levando
alimentos, garantindo variedade
e quantidade nas muitas feiras da
Rede Ecovida - entre os estados
do Rio Grande do Sul - RS,
Santa Catarina - SC, Paraná PR e São Paulo - SP. A ideia
do circuito de circulação de
produtos tem como princípio: a
garantia de que todos os produtos
tem que ser da Rede Ecovida
e todos que vendem também
devem comprar produtos. Hoje
fazem parte da lógica do circuito
mais de 1500 produtores e todos
devidamente certificados pela
Rede Ecovida.
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Exemplificação da diversidade de
produtos ofertados pela COAOPA
(Fonte: cedido pelo cooperado José
Antonio Marfil)
Essa atividade permitiu que todas
as cooperativas com certificação
orgânica e agroecológica pudessem
expandir o raio de abrangência de
suas atividades de comercialização,
e assim com a circulação dos
produtos em todos os estados
haveria uma diversidade maior de
itens tornando maior a oferta de
produtos em todos os canais de
comercialização.

Com a organização das famílias
houve um avanço na participação
das mulheres e jovens, fazendo
com que as atividades pudessem se
expandir. Conforme relata Marfil,
agricultor associado na AOPA desde
sua constituição, as atividades
tiveram início em 1995:
“No início havia apenas duas (02)
agroindústrias. Atualmente estão
em exercício vinte e cinco (25)
agroindústrias e na grande maioria
são gerenciados pelas mulheres e
jovens que foram assumindo um
papel importantíssimo a frente desse
processo.”
A autoestima das trabalhadoras
e trabalhadores é outro fator que
melhorou, pois sua participação tem
sido mais efetiva durante os debates
que decidem sobre preços finais
dos produtos bem como sobre a
definição dos padrões de qualidade.
Além disso, uma das orientações
que norteiam o bom andamento da
cooperativa, e da associação, é a
diversificação da produção, pois se
houver produção em excesso haverá
mais dificuldade no escoamento. A
“planificação da produção” faz com
que as famílias planejem o sistema
produtivo que implementarão em
suas áreas, definindo as variedades
e fazendo consórcios com outras
lavouras.

A experiência de busca de
alternativas na comercialização de
produtos agroecológicos através do
cooperativismo e associativismo
trouxe inúmeros aprendizados
coletivos. É possível mostrar
na prática que a agroecologia
dá certo e que esse processo só
foi possível através do trabalho
familiar, garantindo que os jovens
permanecessem no campo, gerando
renda para toda família.
Dentre os desafios para os
trabalhadores da AOPA e COAOPA
está a busca por mais recursos
financeiros e tecnológicos para que

A AOPA se estrutura em uma rede que
permite uma diversidade constante
de produtos, capacitação técnica e
fomenta a certificação agroecológica
coletiva (Fonte: cedido pelo cooperado
José Antonio Marfil)

a produção continue expandindo.
É preciso também buscar parcerias
que ampliem as pesquisas na área da
agroecologia, pois se faz necessário
sistematizar os conhecimentos

“Variedade é garantia de renda
constante para as famílias.”

Desafios e perspectivas da
COAOPA e AOPA
Dentre as dificuldades enfrentadas
atualmente pela cooperativa e pela
associação estão a burocracia para
circulação de produtos, alto valor
dos impostos, problemas de logística
e falta de recursos como o Programa
Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF)
diferenciado, que dê suporte aos
trabalhadores que produzem
no sistema agroecológico (um
PRONAF que respeite o processo
de conversão para agroecologia que
pode levar até três (3) anos).
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já produzidos a fim de facilitar
a criação de novos programas
e políticas públicas que deem
subsídios aos agricultores familiares
em transição agroecológica.
Também faz-se necessário
oferecer assistência técnica para o
acompanhamento dos agricultores
para qualificar a produção de
maneira mais efetiva. Outro desafio
colocado aos produtores diz respeito
a mobilização para buscar a isenção
de imposto para os agricultores
agroecológicos e fazer o debate
com a sociedade sobre a rotulação
dos alimentos transgênicos, pois,
ainda há uma burocracia em relação
a certificação dos orgânicos, e por
outro lado os produtos transgênicos
e convencionais seguem sem
informações sobre a forma de
produção.
Na propriedade da familia Marfil
há mais de 150 itens diferentes
que estão disponíveis para a
comercialização via programas
institucionais, feiras e mercados.
Quando integrado às redes nacionais
os produtos disponíveis somam
mais de 300 itens diferentes que a
cooperativa consegue comercializar.
“É possível mostrar na prática que
a agroecologia dá certo e que esse
processo só foi possível através do
trabalho familiar.”
Um dos grandes desafios nesse
próximo período é pensar o
papel das escolas na formação da
juventude, dando condições para que
os jovens possam aprender sobre a
agroecologia no ambiente escolar e
que também os agricultores possam
ter acesso aos conhecimentos
produzidos no ambiente acadêmico.
Outro fator importante diz respeito
ao cultivo das sementes, pois é o que
garante a autonomia dos produtores
na escolha do que vai plantar, sem
ficar refém das grandes empresas do
agronegócio. Atualmente localizada
em Mandirituba, a Casa da Semente
desenvolve um programa de
resgate, produção e armazenamento
de sementes, principalmente de
hortaliças.
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As feiras são o grande momento
de contato entre as famílias
produtoras de alimentos
agroecológicos e seus clientes
Hoje a Associação passa por um
processo de transição onde toda
documentação e contratos referente
a projetos de comercialização que
ainda estão em vigência se encerram
ao final de 2017. No entanto, essa
reorganização e surgimento da
cooperativa mostra que ao longo de
sua constituição a AOPA teve um
crescente avanço nas conquistas
coletivas ampliando a sua relação
com as instituições públicas na

comercialização da produção.
“A Casa da Semente desenvolve
um programa de resgate, produção
e armazenamento de sementes,
principalmente de hortaliças.”
Entre os desafios que a AOPA se
propõe a enfrentar no fortalecimento
do movimento agroecológico
está a promoção de territórios
saudáveis, autonomia na produção,
estímulo ao cooperativismo e
associativismo, organização do
trabalho comunitário, capacitação
dos agricultores e ampliar os níveis
de comercialização, pois assim
promoverá melhores condições
de vida da população do campo e
cidade.
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Luta pela terra

Acampamento Maria Rosa
é referência em produção
de alimentos saudáveis
Geani de Souza

O

acampamento Maria Rosa,
localizado no município de
Castro, região dos Campos
Gerais do Paraná, é referência na
plantação de produtos orgânicos.
A ocupação – que foi realizada em
agosto de 2015, conta com cerca de
250 famílias ligadas ao Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra vindas dos municípios de
Castro, Lapa, Teixeira Soares,
Ipiranga e Ponta Grossa.
Desde que ocuparam a fazenda,
as famílias – que são detentoras de
um pedaço de terra de 10mX50m,
para plantação, vêm produzindo
alimentos saudáveis para a auto
sustentação do acampamento
e também para mostrar para a
sociedade que a produção de
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alimentos sem veneno é sim
possível.
“As famílias plantam hortaliças
em geral, uma diversidade de
alimentos que são vendidos nos
municípios de Castro e Carambei”,
disse o acampado Rodrigo Athayde.
A Sociedade Rural de Castro vem
fazendo protestos no município
desde que o MST ocupou a área.
Marchas e tratoraços já foram
realizadas para tentar proibir o
Movimento de permanecer no local.
“Os fazendeiros da região fazem
o trabalho com os moradores
dizendo que o acampamento está
ali apenas para fazer loteamento
para em seguida entregar para
as lideranças do MST. A nossa
resposta se baseia em mostrar
a produção de alimentos sem
veneno que produzimos”, enfatizou

Athayde.
A fazenda, que é propriedade da
União, estava sendo utilizada por
duas empresas irregulares, entre
elas a Fundação ABC. Ambas
tinham contrato de uso vencido há
10 meses com o órgão. Sabendo
disso, a União destinou a área para
leilão, porém, o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), solicitou que ela fosse
destinada para a Reforma Agrária,
transformando as terras em um
assentamento modelo em que toda
produção seja agroecológica.
Texto e fotos: Geani de Souza,
edição de Maura Silva
FONTE: Matéria publicada
originalmente nos sites do MST
(www.mst.org.br) e Mídia Sem
Terra (www.midiasemterra.com.br)
em agosto de 2016.
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ReSa

A Rede de Sementes da Agroecologia

M

otivados pela Campanha
em defesa da semente
crioula, “patrimônio dos
povos a serviço da humanidade”,
lançada no Fórum Social Mundial
de 2003 pela Via Campesina,
dezenas de organizações e
movimentos do Estado do Paraná
começam a desenvolver ações
conjuntas de fortalecimento das
sementes agroecológicas, como
feiras, festas, resgate de variedades
e identificação e reconhecimento de
guardiãs e guardiões de sementes.
Do processo de denúncia
ao modelo do agronegócio
latifundiário e do pacote
tecnológico de apropriação das
sementes, especialmente no
Estado do Paraná, e do anúncio do
resgate e da construção de saberes
agroecológicos de agricultores,
indígenas e povos e comunidades
tradicionais numa articulação em
rede, surge a Rede Sementes da
Agroecologia (ReSA).
A ReSA nasce para ser um
espaço articulador e organizativo
de iniciativas de fortalecimento das
sementes, dando maior visibilidade e
capacidade política de enfrentamento
às diversas ameaças sofridas. Além
disso, visa fortificar a Agroecologia
como modelo para a produção de
alimentos, garantindo uma maior
autonomia às famílias produtoras
e consumidoras e promovendo o
conhecimento e a multiplicação
das variedades e das experiências e
também como garantidora da cultura
e do modo de vida sustentável de
quem trabalha e vive na área rural.
A ReSA tem a função de ser um
espaço de acesso à informação, de
unificação e de luta pelos direitos
dos camponeses e camponesas,
agricultores e agricultoras
agroecológicas, povos indígenas
e comunidades tradicionais,
congregando as diferentes iniciativas
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e replicando-as.
Cabe ressaltar que a rede
compreende todas as formas de
vida utilizadas para a multiplicação
de uma espécie, ou seja, desde
grãos, tubérculos, ovos e animais,
são considerados sementes e
fundamentais para a manutenção
da biodiversidade e a produção
de alimentos. Nesse sentido,
as sementes são patrimônio da
humanidade e direito fundamental
para a manutenção da vida.
A trajetória
O Paraná é um dos estados
brasileiros de atividade agrícola
central, com intensificação do

modelo do agronegócio baseado
na exportação de commodities, e
em especial de grãos como soja,
milho, trigo e café, além de áreas
de pastagens e grandes empresas de
processamento de carne bovina e
de frango. Verifica-se um crescente
da concentração de terras, com
tecnificação agrícola e imposição
do pacote de insumos, transgênicos
e agrotóxicos aos grandes
empreendimentos rurais e aos
pequenos agricultores. Esse modelo
de desenvolvimento agroexportador
latifundiário de commodities
implica queda do número de
trabalhadores camponeses e êxodo
rural para as periferias urbanas.
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Frente a esse panorama, os
movimentos, organizações
e entidades estaduais que já
questionavam a concentração de
terras e pautavam a necessidade
urgente de uma reforma agrária
popular no Brasil, também
sentiram a ânsia por criar e resgatar
métodos de produção e troca de
saberes que resistissem ao modelo
convencional agrícola e se baseasse
no equilíbrio da agrobiodiversidade
nacional e regional, na soberania e
autonomia alimentar e nutricional
e nas trocas de variedades e
cultivos, com seus saberes
associados. Para tanto era preciso
criar mecanismos de proteção do
bem comum essencial para esta
promoção da agrobiodiversidade:
as sementes. Mas não a semente
mercantilizada, artificializada
com base nos anseios do mercado
internacional monopolizado, e sim
a semente agroecológica, livre
da transgenia e dos agrotóxicos,
melhorada e selecionada a partir
dos conhecimentos e manejos
tradicionais dos pequenos
agricultores e agricultoras
paranaenses.
Assim, iniciou-se uma série
de feiras e festas de sementes,
que além de promover a
agrobiodiversidade, também eram
formas de intercâmbio cultural
e social entre os camponeses. A
primeira troca de sementes é datada
de 1999 e a primeira Feira das
Sementes ocorreu no ano 2000.
Na Região Sudoeste, a partir de
2004, inicia-se a Realização da
Festa das Sementes. Nesse período
também se articulam as Jornadas
de Agroecologia, cuja primeira
aconteceu em 2002, em Ponta
Grossa.
Desde então já se pautava a
necessidade da criação de uma
rede de sementes, o que voltou a
ser discutido no ano de 2009 com
a intensificação dos transgênicos,
a contaminação genética e o
pagamento de royalties e patentes
às empresas transnacionais. Mas
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é somente nos anos de 2013 e
2014 que houve reuniões com as
organizações e os movimentos
participantes da Jornada de
Agroecologia sobre a criação de
uma rede de sementes. No ano
de 2015, na Festa das Sementes
de Mandirituba, as organizações
que hoje compõem a ReSA
retomaram as articulações acerca
da necessidade de criação de uma
rede popular de sementes. Naquele
ano, deu-se a fundação da ReSA
no município de Francisco Beltrão,
com a participação de 16 entidades,
movimentos e organizações.
Em março de 2016 ocorreu a
segunda reunião oficial da rede,
na Fundação Vida para Todos –
ABAI, localizada no município de
Mandirituba, momento em que foi
inaugurada a Casa das Sementes
no mesmo local, com a presença
de 27 entidades e organizações
que pautam a Agroecologia e a
agricultura familiar e também
organizações urbanas ligadas aos
Direitos Humanos. A Jornada de
Agroecologia de 2016, realizada na
Lapa, foi o primeiro evento público
da ReSA.
Nesses dois anos de existência
da ReSA, por meio da articulação
e do diálogo das diferentes
iniciativas relacionadas à
preservação, produção, reprodução,
comercialização e troca de
sementes agroecológicas, lutou-se
para assegurar aos povos o livre
acesso às mesmas, como direito
humano, garantindo a produção
saudável de alimentos e a sua
preservação para as presentes e
futuras gerações.
Para que isso ocorresse foram
realizadas várias festas e feiras
de sementes ao longo do ano de
2015 e 2016, espaços onde foram
realizadas trocas e comercialização
de sementes. Por meio dessas foi
possível resgatar várias espécies e
retomar a produção, garantindo a
soberania alimentar. Casos típicos
relacionados a esse resgate são
relatados pelos participantes que,

após a festa ou a feira, retomaram a
produção de alimentos como: arroz,
milho, mandioca, frutas, hortaliças,
entre outros.
A Rede de Sementes da
Agroecologia, por meio da
parceria entre organizações da
sociedade civil, implantou a
Casa da Semente, a qual tem
como propósito multiplicar, em
especial, sementes de hortaliças,
garantindo sua qualidade. Para
além da multiplicação das espécies,
a Casa da Semente vem buscando
sementes adaptadas a produção
ecológica pelo melhoramento e
seleção de variedades.
Todo esse processo de produção e
melhoramento varietal, é realizado
por agricultores e agricultoras, que
através de processos de formação,
passam a produzir e replicar
sementes. A Casa da Semente
seleciona, realiza testes, embala e
armazena as sementes produzidas
pelos mesmos, disponibilizando-as
a agricultores ecológicos do Estado
do Paraná e de outros estados.
Objetivos e Princípios
Os princípios da ReSA
deliberados em extenso debate e
acordo entre as organizações que
a compõe são: apoiar o resgate
e o melhoramento participativo
das sementes, promover e
articular a oferta e demanda por
sementes agroecológicas; divulgar
festas, feiras e outros eventos
relacionados; incidir politicamente
nas instâncias de tomada de
decisão; promover e viabilizar
a articulação entre as diversas
unidades de beneficiamento de
sementes; apoiar a construção
e a revitalização das unidades
de beneficiamento de sementes;
elaborar materiais informativos
e didáticos relacionados ao
tema; acessar os bancos estatais
de germoplasma; fortalecer a
troca de experiência por meio do
intercâmbio e eventos; viabilizar
estratégias de Bancos Comunitários
de Sementes.
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Reforma Agrária

Assentamento Contestado,
laboratório de organização
popular e agroecologia
Michele Torinelli texto e fotos

M

unicípio da Lapa, Paraná.
Cerca de 150 famílias
habitam uma área de mais
de três mil hectares. Antigamente
essa terra pertencia a uma pessoa
só, o Barão de Serro Azul, e depois
foi parar nas mãos de uma indústria
de cerâmica. O MST – Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
descobriu que a empresa tinha uma
grande dívida com a União e ocupou
a terra em 1999, reivindicando que
fosse destinada à reforma agrária.
Eram trinta famílias debaixo de lona
preta. E, mesmo sob conjuntura
desfavorável, com Jaime Lerner
no governo do estado e Fernando
Henrique Cardoso na presidência,
em poucos meses a terra foi
conquistada.
A proposta, desde o início, era
promover um assentamento voltado
para a produção orgânica – na
época, nem se utilizava o termo
“agroecologia”, como revelou
Antônio Capitani ao jornal Brasil
de Fato. Outras famílias foram
chegando e hoje mais de 80 possuem
hortas orgânicas certificadas. Elas
formam a Cooperativa Terra Livre,
que engloba outros agricultores do
município, somando mais de 250
associados.
Para além da cooperativa, o
assentamento abriga a ELAA
– Escola Latino-Americana de
Agroecologia, iniciativa do MST
junto à Via Campesina que há dez
anos recebe militantes de todo o
subcontinente para que possam
aprender e disseminar agroecologia.
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Para dar conta da educação
formal das crianças e dos jovens
assentados, há uma escola estadual,
outra municipal e uma ciranda para
os mais novos.
Contudo, os espaços de
formação são múltiplos, assim
como as práticas agroecológicas.
O movimento promove cursos
e encontros, como a Jornada
de Agroecologia, cuja 15ª
edição, de 2016, ocorreu na
Lapa, a alguns quilômetros
do assentamento, reunindo
mais de três mil campesinos e
militantes para aprender, celebrar,
divulgar e trocar experiências de
agroecologia, organização coletiva e
transformação social.

COMUNIDADE DO
MST REFERÊNCIA
EM AGROECOLOGIA
DESENVOLVE
EXPERIMENTOS
NAS ÁREAS DE
EDUCAÇÃO, SAÚDE,
AGRICULTURA,
ORGANIZAÇÃO
COLETIVA E
TRABALHO
COOPERATIVO

Outras práticas
que têm ganhado
força na comunidade
são agrofloresta e
bioenergia. Ouvi
a conversa de dois
agricultores durante
a Jornada – eles
estavam sentados
num banquinho
comentando a
programação e, diante
das várias oficinas de agrofloresta
que seriam realizadas, um explicou
para o outro: “agrofloresta é pra
gente ter o que comer e viver na
sombra”. Nada mais simples e
verdadeiro!
Participei da Jornada e da
oficina de bioenergia realizada no
assentamento Contestado durante
o evento. Depois da Jornada, vim
passar alguns dias na comunidade.
Conheci um pouco do cotidiano
local e do trabalho dos agricultores,
e vi que tanto a agrofloresta quanto
a bioenergia fazem parte de suas
rotinas diárias.
Agrofloresta, cultivos orgânicos
e bioenergia: saúde da
terra e da gente
Também da Jornada vieram
direto para cá Lyrca, catalã que
atua em Ubatuba com organização
comunitária e distribuição de cestas
orgânicas, e três venezuelanos
– María, Reni e Franklin – que
trabalham com políticas de
agricultura em seu país e vieram
absorver um pouco da experiência
do movimento. Ficamos alojados
na ELAA, e pude acompanhar os

12/09/17 15:12

INTERNACIONALIZEMOS A LUTA, INTERNACIONALIZEMOS A ESPERANÇA

hermanos latino-americanos em suas
visitas aos agricultores – sendo que
Lyrca logo partiu.
María ficou impressionada com
a organização dos campesinos.
“Percebe-se que a ordem e o
planejamento são princípios desse
assentamento”, comentou por
sermos recebidos pelos agricultores
com materiais informativos e
apresentações estruturadas de seu
trabalho, seja em formato impresso
ou digital. Assim como aprenderam
com outros, eles dispõem de seu
tempo para receber visitantes e
difundir sua experiência. Tiveram
oportunidade de aprender a
sistematizar seu conhecimento, e
replicá-lo faz parte da dinâmica do
movimento.
O primeiro a nos receber foi
Elias de Souza, agrofloresteiro que
participa da comunidade desde o
começo. Ele foi assentado há dez
anos – antes disso, passou dois
anos acampado e três anos no
alojamento da ELAA. Ele não fez o
curso de tecnólogo em agroecologia
formalmente, mas acompanhou
grande parte das aulas, oficinas e
debates, e diz que tudo o que sabe
e aplica hoje aprendeu lá e nas
Jornadas de Agroecologia – das
15 edições, ele conta que perdeu
apenas duas. Além de labutar na
sua agrofloresta, ele coordena o
grupo de agroecologia e certificação
participativa da cooperativa.
Elias fala da necessidade do
movimento se especializar em
sementes, e diz que tirou cinco pés
de cenoura, os mais bonitos, para
separar suas sementes e ir testando
e replicando. Não é um trabalho
fácil, mas vem sendo desenvolvido
pelo movimento principalmente
através da Bionatur, uma rede
de comercialização de sementes
agroecológicas com sede no Rio
Grande do Sul. “A agrofloresta é
um banco vivo de sementes, porque
guardando muitas vezes apodrece”,
defende.
O sistema agroflorestal adapta
a dinâmica da natureza para o
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cultivo planejado de alimentos,
combinando o plantio de árvores
com plantas de médio e pequeno
porte. Assim os cultivos se alternam
e há sempre alguma espécie
produzindo. “Tudo que eu plantar
dentro do meu sistema eu posso
cortar. Aqui eu corto uma e planto
vinte. A gente faz um trabalho com
muita responsabilidade, com muito
respeito pela natureza”, argumenta.
Para o agricultor, o grande
segredo da agrofloresta está em
saber combinar os cultivos, saber
quais espécies combinam entre
si e distribuir da maneira mais
apropriada nas linhas – o que a
teoria pode ajudar a fazer, mas só
a experiência ensina de fato. Ele
explica que o milho, por exemplo,
pode ser plantando com quase
qualquer planta; repolho combina
com cenoura, beterraba e cebolinha;
e por aí vai.
Mas a transição para a
agroecologia envolve outros fatores
além da técnica – é uma mudança na
visão de mundo, e até na perspectiva
de produção e renda. “Dinheiro é
bom, a gente precisa dele. Mas pra
viver, antes a gente precisa comer.
Então se a gente planta, a gente já
tem o que precisa, e tira o dinheiro
do excedente”, explica Elias.
Sua esposa nos saudou quando
chegamos e nos ofereceu um suco
na saída, mas ficou dentro de casa.
Elias explicou que ela tem um
problema nos olhos e não pode
pegar muita luz direta – segundo os
médicos, já era para estar cega, mas
tem se tratado no assentamento com
bioenergia.

No dia seguinte
fomos visitar
Odair Trisote e
Júlia Marigold,
agricultores cujo
carro-chefe é o
morango orgânico,
que vendem sob
a marca Aromas.
Odair nos mostrou
uma apresentação
digital em slides
que preparou
para a oficina que deu durante a
Jornada de Agroecologia, e explicou
minuciosamente como fazer o
cultivo.
A família planta morango
intercalado com alface – para cada
muda de morango, planta-se duas
de alface. O alface é colhido antes,
e em seu lugar é plantado um talo
tirado do moranguinho ao lado,
que é a mudinha. E assim um pé de
morango se transforma em três. Eles
estão testando plantar intercalado
com tomate também.
Sua filha, Ana Paula, ajuda na lida
e está fazendo um documentário
sobre o cultivo de morangos
orgânicos. Seu outro filho,
Matheus, está fazendo o curso de
administração de cooperativas no
Rio Grande do Sul e trabalha na
cooperativa de arroz orgânico do
movimento.
Na sequência fomos visitar Edson
Chagas, que eu já havia conhecido
na oficina de bioenergia. Quando
chegamos ele estava debulhando
sementes de mostarda crioula.
Disse que faz bastante tempo que
não via dessas, e que encontrou
numa Jornada uns dois anos atrás
– plantou e deu certo. “É bem
saborosa, bem picante”, conta ele,
que explica que uma maneira de
prepará-la é germinar a semente e
desidratá-la: vira um tempero que
substitui o sal.
Ele nos mostrou sua agrofloresta
– e tal como com os outros
agricultores, fomos percorrendo as
linhas, identificando as plantas e
conversando sobre elas. Levamos

12/09/17 15:12

INTERNACIONALIZEMOS A LUTA, INTERNACIONALIZEMOS A ESPERANÇA

adubo para jogar num novo canteiro,
e utilizamos a bioenergia para
perguntar para a terra o que deveria
ser plantado ali e como. Edson tirou
seu pêndulo, colocou a mão na terra
e, dependendo do movimento que o
cristal fazia, a resposta era “sim” ou
“não”.
E assim foi perguntando: “planto
beterraba?” Sim. “Quatro linhas?”
Não. “Três?” Sim. Desse modo
chegou-se ao desenho de três linhas
de beterraba intercaladas com duas
linhas de alface, duas carreiras de
milho pipoca nas bordas e uma
carreira de girassol ao centro. O
pêndulo também confirmou que
seria interessante por mais cinza na
terra e palhada por cima depois de
plantar.
Todos os agricultores pelos
quais passamos ou fazem algum
tratamento com bioenergia, ou
já fizeram, ou têm algum parente
que fez ou faz. Edson atua no
setor de saúde do assentamento,
no qual junto a alguns colegas,
como Maria Natividade de Lima,
atende à comunidade e difunde os
saberes e os tratamentos por meio
de plantas, da alimentação e outras
técnicas complementares – como
auriculoterapia, as sementinhas
que são colocadas em pontos
estratégicos na orelha.
Esse trabalho é feito como
contribuição ao movimento – todo
mundo participa de algum setor,
seja de saúde, educação, produção,
comunicação e cultura, esporte ou
finanças. Perguntei se ele cobra
quando alguém faz um tratamento
contínuo com ele. Edson respondeu
que algumas pessoas cobram, às
vezes apenas para cobrir os custos,
mas que ele entende que, como teve
a oportunidade de aprender tudo
isso de graça através do movimento,
também deve repassar de graça.
Nossa última visita foi à casa de
Israel Guilherme da Silva e Leila
Maria Rita, que estavam colhendo,
lavando e amarrando maços de
couve para repassar à cooperativa
– o caminhão passaria em breve
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para buscar. Todos os agricultores
associados têm a venda de sua
produção garantida pela cooperativa,
que repassa para a prefeitura por
meio de programas como PNAE –
Programa Nacional de Alimentação
Escolar. Ou seja, essa produção
agroecológica vai direto para a mesa
de escolas e hospitais.
O casal veio há dois anos morar
com o irmão de Israel, que está no
assentamento desde o início. Israel
não conhecia essa técnica, passou
a praticar por meio dos projetos
aplicados na comunidade, como o
Agroflorestar, e hoje sua agrofloresta

estimula a troca de serviços e
a cooperação. “Mesmo tendo
algum teimoso no meio, algumas
desavenças, a gente tem que ir
tentando, porque até entre casal tem
conflito! O negócio é não reparar
muito nos defeitos dos outros, e
sempre tem que ter uns guerreiros
no meio pra gente conseguir seguir
adiante”, conta Israel.
O assentamento é organizado
em núcleos, que são divididos
geograficamente por área e
congregam de 10 a 15 famílias. O
núcleo onde vivem é o único da
comunidade que se organiza sob

tem um ano. Mas o agricultor conta
que no fundo já conhecia essas
práticas, porque seu pai plantava
milho intercalado com mamona, e
podava o mamoneiro para adubar
o milho. E dava bem. Depois sua
família começou a trabalhar com
monocultivo e insumos químicos, de
acordo com o sistema disseminado
com a chamada Revolução Verde a
partir da década de 1970. A ambição
foi crescendo, os riscos também, e o
negócio desandou. Foram à falência
e tiveram que ir para a cidade buscar
trabalho e renda.
Ele trabalhava com construção
civil, e ainda faz algumas diárias
no assentamento – recentemente
ajudou na construção do galpão da
cooperativa. Mas aqui o esquema
de trabalho é outro: o movimento

forma de agrovila – ou seja, as casas
ficam pertinho umas das outras e
há alguns cultivos comuns, como a
horta mandala.
Israel, além de ter feito tratamento
bioenergético, já fez alguns dos
cursos de bioenergia oferecidos
no assentamento. Mas conta que
não consegue fazer a checagem,
ou seja, o diagnóstico – nem todo
mundo consegue. É uma questão
de sensibilidade, de ser tranquilo e
concentrado, revela.
Outro modelo de
educação é possível
Quando eu e Lyrca chegamos ao
assentamento, fomos recebidas por
Anerson, estudante da República
Dominicana que também trabalha na
ELAA – Escola Latino-Americana
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de Agroecologia. A escola, que já
formou três turmas, surgiu há dez
anos em parceria com o IFPR –
Instituto Federal do Paraná e oferece
dois cursos superiores reconhecidos
pelo MEC. Anerson cursa o de
tecnólogo em agroecologia. O outro
curso é de licenciatura em educação
do campo, ciências da natureza
e agroecologia. A quarta turma
conta com estudantes do Brasil,
Paraguai, Bolívia, Chile, Argentina e
República Dominicana.

Simone Aparecida Rezende, da
coordenação pedagógica do MST,
explica que a proposta de educação
da ELAA se divide em três eixos –
acesso ao conhecimento científico;
conhecimentos populares; e troca de
saberes entre os povos da América
Latina – e está calcada na pedagogia
do oprimido de Paulo Freire e no
materialismo histórico. “Brincamos
que formamos ‘militantes-técnicospedagogos’ em agroecologia, porque
educação e agroecologia não podem
estar desvencilhadas”, conta Simone.
“Não queremos formar só técnicos,
mas um ser humano melhor”, agrega.
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A coordenadora destaca que o projeto
Escola Sem Partido, que tramita no
Congresso Nacional, é antagônico
à proposta educacional do MST e
demonstra como o período político
pelo qual passamos é “temerário”.
O modelo de ensino da Escola
funciona no sistema de alternância,
como outros cursos do movimento.
Isso significa que o estudante passa
um período em sua comunidade e
outro período na Escola, de maneira
alternada, para que possa replicar o
conhecimento em sua comunidade
e para que os cursos atendam à
demanda de várias regiões. Sendo
assim, os cursos na ELAA são
intensivos e os estudantes moram na
escola durante o período de aulas –
por isso a ELAA conta com estrutura
de refeitório e alojamento.
A ELAA é uma proposta que surge
da Via Campesina, uma articulação
mundial de movimentos camponeses,
em 2005 no Fórum Social Mundial
em Porto Alegre e região, quando
Hugo Chávez esteve presente. O
projeto abarcava duas escolas, uma
no Brasil e outra na Venezuela, que
também se consolidou – é a IALA
– Instituto de Agroecologia Latino
Americano Paulo Freire. Existem
outros IALAs: o Guarani no Paraguai,
um no Chile voltado para as mulheres
e outro na Colômbia – além de
experiências no Equador, Guatemala
e Argentina.
O debate da agroecologia começou

no MST no ano 2000 a partir da
autocrítica de fazer a reforma agrária
reproduzindo o modelo praticado
pelo agronegócio: uma agricultura
degradante e dependente das
grandes empresas. A formação em
agroecologia apareceu então como
uma necessidade. “É um debate de
visão de mundo, de relações, e isso
pega nas contradições”, explica
Simone.
A coordenadora destaca que é um
desafio popularizar a agroecologia:
trata-se de uma mudança na relação
com a natureza, entre as pessoas e
com a comunidade. É uma proposta
que está em construção – e, sendo
assim, em disputa, inclusive no
que tange às políticas públicas.
“Você vai no banco e não tem
linha de financiamento para a
produção orgânica, muito menos
para agroecologia”, relata. E para
popularizar a agroecologia, é preciso
que haja política pública para isso,
defende Simone.
Mas a conjuntura atual não é nada
favorável: o fato é que até as políticas
públicas para a agricultura familiar
que já existem estão em risco. “Esse
golpe não pegou só a Dilma, mas
toda a esquerda”, entende Simone.
E a agroecologia vem contribuir
também nesse viés, na reflexão acerca
do sentido da luta social – e na crítica
ao neodesenvolvimentismo. “Nós
nunca achamos que a via eleitoral ia
resolver o Brasil. Nós nunca saímos
das ruas, nunca deixamos de ocupar a
terra”, lembra Simone.
O assentamento Contestado é
modelo dessa luta, exemplo não só da
mudança estrutural que a sociedade
precisa por meio da reforma agrária,
mas da construção de um modelo
de organização social calcado
na cooperação, na ecologia e na
emancipação humana – princípios
defendidos e aplicados por meio da
agroecologia.
FONTE: Matéria publicada
originalmente nos sites do MST
(www.mst.org.br) e Mídia Sem Terra
(www.midiasemterra.com.br).
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Reforma Agrária

Vidas
dedicadas
ao cultivo
de alimentos
sem veneno
Por Paula Zarth Padilha
Fotos: Joka Madruga

O

motivo da visita à
propriedade de uma família
no Assentamento Contestado
era uma plantação de girassol. Entre
uma conversa e outra, no percurso
que começou nas plantações de milho
até as de arroz, os relatos das histórias
de luta e de vida do casal Sandra
Maier e Paulo Brizola, e de suas filhas
Ana (17) e Dandara (10), demonstram
que a reforma agrária proporciona
um mundo de possibilidades no
cultivo de alimentos, que não envolve
envenenar a terra, os bichos, as
plantas e as pessoas.
No ano 2000 as terras foram
desapropriadas pela União e as 108
famílias então acampadas receberam
quatro alqueires cada uma para
produzir e viver da terra e viver para
na terra produzir. A área de Sandra
e Paulo é um retrato de como a
reforma agrária muda a vida das
pessoas e redireciona o uso da terra
fértil improdutiva para a produção
de alimentos. Onde antes só havia
soja (a área era arrendada para o
agronegócio) hoje tem fruta, verdura,
milho, feijão, tomate, arroz, cebola,
alho, pepino, couve.
“Os únicos alimentos que
compramos no mercado são o
trigo e o açúcar, pois aqui não
tem ainda ninguém que produza”,
diz a agricultora. O que não é
produzido em sua casa, é trocado
por produtos de outras famílias. E
o que não pode ser consumido na
hora, é armazenado em forma de
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Sandra Maier demonstra que a reforma agrária proporciona possibilidades no cultivo
de alimentos, que não envolve envenenar a terra, os bichos, as plantas e as pessoas

conservas para o ano todo.
O adubo dos alimentos é feito
com outras plantas, como folha de
bananeira, de eucalipto, de nabo,
pasto. A colheita é manual. Algumas
plantações mais extensas são feitas
em parcerias com outras famílias do
assentamento e a produção é dividida.
O trabalho é feito com a ajuda de
todos os membros da família. E nas
horas vagas.
Paulo é o responsável pela
cooperativa Terra Livre, que
beneficia produtos do assentamento
para os programas de fornecimento
de alimento para escolas e outras
instituições públicas. Sandra é
pedagoga e leciona em período
integral na Escola do Campo
Contestado, sede do assentamento
e localizada perto dali. As meninas
estudam lá. Ana cursa o terceiro
ano do ensino médio e Dandara
o 5º ano do fundamental. Ana
nasceu acampada, quer se dedicar
profissionalmente “a algum tipo de
arte”, descreveu a mãe, para ajudar
no movimento (do MST). Já Dandara
nasceu quando a família já colhia os
frutos do trabalho.
Ao redor da casa há uma grande
quantidade de árvores frutíferas, com
uma boa caminhada até chegar à área
de cultivo de grãos. Embaixo das
árvores são cultivadas as verduras
e hortaliças. E isso é a agrofloresta.
Na colheita manual dos produtos,
se aparece algum buraco de bicho,
o fruto não é levado para consumo
e volta para a terra como adubo na
próxima plantação.
Em casa eles também utilizam

o sistema chamado “biofossa”,
na aparência uma grande tampa
de concreto a poucos metros da
residência. São separadas as saídas
de água de pia e de água de banheiro.
Dentro da fossa, as bactérias fazem
a sua parte. O ciclo da limpeza de
resíduos termina numa fileira de
bananeiras. As raízes se encarregam
da parte final. Após esse processo, a
água não contamina o solo.
A lavoura de girassol é uma
experiência nova. Foi semeada no
fim de 2016, e estavam com as flores
já imensas, altas, algumas arqueando
para o fim do ciclo, quando as
sementes aparecem e podem ser
retiradas para secagem. “A intenção é
nesse começo originar mais sementes
e estimular as outras famílias a
plantarem girassol e, com isso,
produzir o óleo”, explicou Sandra.
O que falta de incentivo para levar
esses alimentos à mesa de mais
brasileiros, sobra em boa vontade
para passar o conhecimento adiante.
Seja com os alunos na escola do
assentamento, seja no atendimento a
pessoas como nós, visitantes do Terra
Sem Males, que atuamos para passar
essa mensagem de luta adiante.
O Assentamento Contestado está
de portas abertas para quem quiser
ver como a produção de comida sem
veneno é possível. Essas famílias
passaram pelo sacrifício de morar
anos num barraco de lona, fugindo do
desemprego e buscando solidarização
de terras para plantar.
FONTE: Matéria publicada
originalmente no site Terra Sem
Males (www.terrasemmales.com.br)
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Reforma Agrária

Produzida por mulheres do
MST, batata yacon ganha
espaço no Brasil
Foto: Joka Madruga

Texto e foto Isadora Camargo

C

om uma produção
agroecológica pioneira no
país, há seis anos, um grupo
de mulheres de um assentamento
do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra (MST) conquista o
paladar dos brasileiros com a batata
yacon, que pode ser consumida crua
e que ainda traz vários benefícios à
saúde.
A expansão do consumo de
alimentos orgânicos também
contribuiu para que esse tipo de
batata ganhe mais força e presença
no mercado, já que a produção se
baseia na agroecologia, sem o uso
de agrotóxicos, o que favorece a
preservação das características
ambientais.
A iniciativa partiu da Rede de
Mulheres em Defesa da Agroecologia
do MST no assentamento Emiliano
Zapata, localizado a 12 quilômetros
da cidade de Ponta Grossa, no
Paraná.
Em uma horta coletiva, onde
também há espécies florestais, a
raiz da variedade yacon, originária
da Cordilheira dos Andes e que
foi muito consumida pelos incas,
é plantada e adubada com folhas
e troncos de árvores existentes no
espaço, como o eucalipto.
A agrofloresta, como explica
Genecilda Lourenço, de 64 anos,
uma das diretoras estaduais da
Rede de Mulheres, agrega o plantio
de raízes e outras verduras com
a presença de árvores de médio e
grande porte, sem falar no matagal
nativo. A experiência é desenvolvida
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nos assentamentos do MST para
promover a produção de alimentos
sem agrotóxico e sem desperdício,
incluindo o de água.
Depois do início do trabalho, o
líder do assentamento pediu apoio de
profissionais de nutrição do Banco
de Alimentos, órgão que distribui a
produção do MST para entidades,
hospitais e comunidades carentes.
O plantio é feito uma vez por ano,
em agosto, e a colheita pode gerar
até 800 quilos em horta coletiva,
garantindo dessa forma as condições
necessárias de manutenção do
ecossistema. “É feito uma análise
de quanto será preciso para que
essa quantia seja plantada. Nada
mais, nem nada a menos”, explicou
Genecilda.
Considerada como uma novidade
no Brasil, a produção pioneira da
batata yacon das mulheres do MST
alimenta 49 famílias e chega a

A INICIATIVA
PARTIU DA REDE
DE MULHERES
EM DEFESA DA
AGROECOLOGIA
DO MST NO
ASSENTAMENTO
EMILIANO ZAPATA,
LOCALIZADO A 12
QUILÔMETROS DA
CIDADE DE PONTA
GROSSA

A agrofloresta agrega
o plantio de raízes e
outras verduras com a
presença de árvores de
médio e grande porte,
sem falar no matagal
nativo, Genecilda
Lourenço

algumas redes de distribuição.
Genecilda, que cuida da produção
ao lado do filho, ressaltou a
facilidade de cultivar esse tipo
de batata, que inclusive pode ser
plantada em pequenos jardins dentro
de casa.
Além disso, a batata yacon
traz benefícios à saúde. Ela pode
acompanhar receitas doces e
salgadas, e é recomendada para
diabéticos devido ao seu baixo nível
de açúcares. Alguns especialistas,
inclusive, a consideram como uma
“insulina natural”.
A batata yacon chegou ao Brasil
em 1994, mas só começou a ser
produzida através do sistema
agroecológico há seis anos.
O Laboratório de Mecanização
Agrícola e a Faculdade de Jornalismo
da Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG) assessoram em
diferentes aspectos a comunidade
produtora pioneira, que vende
sacolas com produtos agroecológicos
por R$ 25.
O plantio agroecológico da batata
yacon é gerenciado pelo MST, mas é
em Piedade, no interior de São Paulo,
que se concentra a maior produção
industrial deste tubérculo. Da cidade
saem, por ano, cerca de 1,5 milhão de
tonelada da variedade.
FONTE: Matéria produzida pela
Agência EFE
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Agroindústria

Encanto no
Recanto: o
leite orgânico
do menor
laticínio do
Brasil

O dia começou cedo para seu João
Tanto. O agricultor está de pé desde
quatro horas da manhã, tratando de
ajeitar os produtos que serão vendidos
na tradicional feira do Passeio
Público, nos sábados curitibanos.
O início da relação de seu João com
a agricultura remonta ao ano de 1994,
quando ele e sua família compraram
uma área de pouco mais de oito
hectares em Bocaiúva do Sul, um
município da região metropolitana
de Curitiba. Seu João e sua família
começaram a investir no segmento
do turismo rural, com a construção
de um espaço em estilo rústico, para
um café colonial. Mas, por diversas
razões, o negócio não prosperou. A
família resolveu então se dedicar à
atividade leiteira.
Dos oito hectares da propriedade,
dois foram destinados para a
alimentação do rebanho. E neles,
além de possibilitar a permanência
de pastos nativos, seu João
implantou forrageiras como
Brachiaria, Hermatria e variedades
de missioneira. Estas últimas se
adaptaram muito bem ao sistema,
devido à presença abundante de
árvores nativas que criam um
microclima muito favorável para
gramas do gênero Axonopus.
Elas toleram um nível maior de
sombreamento.
Outros dois hectares foram
planejados para o cultivo de
gramíneas anuais de verão e inverno,
que em conjunto com uma ração
elaborada pelo agricultor – com milho
e farelo de soja orgânicos, obtidos
fora da propriedade – ajudam na
suplementação do rebanho. A dieta
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inclui, ainda, meio litro diário de soro
para cada animal. Seu João conserva
excedentes de pastagem na forma
de silagem pré-secada. O capim
cortado passa por um ligeiro processo
de desidratação e, em seguida, é
enfardado em sacos plásticos – que
são imediatamente fechados e, assim,
podem ser armazenados por um bom
tempo.
O agricultor não estava disposto
somente a produzir leite para ser
comercializado em laticínios comuns,
que dificilmente reconheceriam
o valor daquele produto de
extrema qualidade que começava
a ser produzido. Foi então que
a necessidade de estruturar seu
próprio laticínio começou a ganhar
corpo. Pouco a pouco, driblando
dificuldades, levantando recursos e
empreendendo uma luta incansável
contra a burocracia, a família
conseguiu estabelecer, em 2011, sua
própria agroindústria. Hoje ela é, nas
palavras do próprio João, “o menor
laticínio inspecionado do Brasil”.
Numa construção de 62 m2, muito
pequena quando comparada com
qualquer laticínio, o processamento
começou a ser feito e não
demorou muito para a qualidade
dos produtos ser reconhecida. O
requeijão desnatado, a manteiga e
principalmente a coalhada natural
desnatada, todos com certificação de
produção orgânica, caíram no gosto
dos consumidores curitibanos.
Atualmente, contando com um
plantel de onze animais, sendo quatro
em lactação (Flor, Paloma, Sapeca,
Natalina), a produção diária total
está em torno de 46 litros de leite –
que são armazenados e processados
semanalmente na agroindústria da
propriedade. São transformados em
requeijão, manteiga e coalhada, todos
produtos orgânicos. As embalagens,
mais do que a marca, levam a filosofia
de um agricultor: Recanto Verde.
Além de ser muito cuidadoso
com os processos de ordenha,
armazenamento e transformação
do leite, seu João não abre mão do
cuidado com os animais. O bem-

estar é levado muito a sério na
propriedade. Para isso, o agricultor
está permanentemente em busca
de conhecimentos que o ajudem a
proporcionar um manejo sustentável
– com a menor agressão possível ao
ambiente e aos animais. O manejo
sanitário do rebanho é feito com
homeopatia e fitoterápicos. E os
medicamentos são desenvolvidos pelo
próprio agricultor.
Além disso, sua propriedade
está sendo acompanhada pelo
Centro Paranaense de Referência
em Agroecologia (CPRA), cuja
equipe técnica tem contribuído
com informações sobre o manejo
da pastagem e com a elaboração de
alguns preparados, como o pré e
pós-dipping (higienização dos tetos),
feitos à base de linhaça e própolis.
Aos olhos de produtores
convencionais de leite, a produção
de seu João pareceria muito
pequena. Mas ao ser transformada
e comercializada – em sua grande
maioria de forma direta ao
consumidor – ela deixa resultados
econômicos bastante satisfatórios para
a família. Ao longo dos próximos
anos, a meta é elevar a produção até
atingir 100 litros de leite por dia.
Os produtos da marca Recanto
Verde são comercializados em
panificadoras, mercados e em cinco
feiras na cidade de Curitiba. Os
laticínios, de altíssima qualidade,
são muito demandados. Quase todos
os sábados, clientes um pouco mais
dorminhocos, ao chegar no espaço
de vendas do seu João, se arriscam a
perguntar:
– Tem manteiga?
– Não, amigo. A manteiga orgânica
aqui acaba cedo. Se quiser, você tem
que chegar antes das 9:00.
Jocinei Gonçalves de Lima, Engenheiro
agrônomo e bolsista do CPRA - Nataly
Varela Espitia, Engenheira agrônoma
e bolsista do CPRA - Bruna de Genaro
Blanco, Médica veterinária e bolsista do
CPRA - André Stecklow Cabral, Engenheiro
agrônomo e bolsista do CPRA - Nathalya
Neuman, Médica Veterinária e bolsista
do CPRA - Henrique Kugler, Jornalista e
bolsista do CPRA.
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Educação

Escolas do Campo e Agroecologia:
uma agenda de trabalho com a vida
e pela vida!
Roseli Salete Caldart
“... A vida é um bem que não tem preço. Entretanto, há processos agrícolas que estão produzindo doenças, muitas
irreversíveis. Tais processos devem ser substituídos e, felizmente, já temos tecnologia para fazê-lo (...). Eis a nossa
responsabilidade. Em vez de negar a tecnologia da vida, há que estudá-la, que aperfeiçoá-la, porque este é o
caminho indiscutível da produção agrícola, tanto animal quanto vegetal (...). Hoje nos encontramos diante de um
dilema inexorável: ou seguir o paradigma da ganância, da competitividade, do egoísmo, da degradação social, da
contaminação ambiental, da destruição dos bens comuns naturais (...) e de nossas mais belas e altas tradições (...),
ou optar pela paz, pela vida!”
(Pinheiro Machado, 2014, p. 310).
Seguem alguns apontamentos sobre agroecologia, escolas do campo e suas relações. O objetivo é chamar nossa
atenção, como educadoras e educadores do campo, sobre a potencialidade e a importância política, ética e formativa
de avançar na aproximação entre escolas do campo e agroecologia. Entendemos que a construção de relações
orgânicas entre escolas e processos de produção agrícola fundamentados na agroecologia integra o desafio da
Educação do Campo de firmar práticas educativas avançadas, vinculadas à vida e à complexidade de suas questões,
além de contribuir no combate ao agronegócio e à lógica social destrutiva de que ele é parte.
A relação das escolas do campo com a agroecologia é hoje necessária e possível, e em todas as escolas, cada qual
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em suas circunstâncias. Ela já está sendo construída, mas não está dada e nem é simples. É uma relação que se coloca
no bojo de um projeto de transformação da agricultura, assim como da educação e da escola, a favor dos interesses
sociais e humanos da maioria das pessoas, da humanidade.
O momento atual não é simples e a muitos parece pouco propício a iniciativas nesta direção. Estamos sendo vítimas/
cúmplices de um processo assustador (aparentemente invencível) de concentração de poder político e econômico
e de exacerbação da lógica mercantil capitalista em todas as dimensões. Tudo fica na mira de ser explorado pelo
capital e até o limite, da vida. Mas a história nos ensina que as transformações são construídas nas contradições,
presentes historicamente, e não nos ajuda em nada paralisar iniciativas e lutas até que melhores condições existam. As
contradições se movimentam, amadurecem, e quando ficam acirradas, as pessoas reagem de modo mais radical (indo
à raiz). Precisamos valorizar a construção permanente de alternativas, necessariamente marcadas pela diversidade
dos espaços e dos sujeitos, e pelos limites dos momentos históricos vividos, para garantir seu desenvolvimento mais
acelerado quando condições adequadas existam. Eis nossa responsabilidade hoje, e em todas as esferas da vida. E com
o objetivo histórico, como classe trabalhadora, da transformação radical das condições de vida da humanidade.
Aproximar a agroecologia das escolas do campo integra este movimento de transformação social mais amplo
e nos exige “nadar contra a maré”. Por isso é preciso convicção de que vale o esforço. Não conseguimos ir mais
fundo nestas relações sem compreendê-las e sem saber por que é necessário lutar para construí-las. Neste texto não
pretendemos desenvolver todas as questões envolvidas nestas relações. Apenas buscamos organizar algumas ideias
para uma agenda de trabalho em curso.
O que é Agroecologia – síntese de compreensão para pensar as relações
1. A agroecologia é tanto uma ciência quanto um conjunto de práticas (Altieri, 2012, p. 15). Como ciência a
agroecologia se desenvolveu a partir de conhecimentos e de técnicas experimentadas por agricultores camponeses em
diferentes épocas e lugares do mundo. O termo surgiu ainda na década de 1930, para indicar possíveis aplicações da
ecologia (que estuda os seres vivos e suas interações com o ambiente onde vivem) à agricultura (todas as atividades
de cultivo da terra, envolvendo plantas e animais). Mas o desenvolvimento da agroecologia como um corpo
sistematizado de conhecimentos é bem recente, sendo seu conceito disseminado mais amplamente a partir dos anos
1980. Seu desenvolvimento coincide com um período de maior explicitação e análise das contradições presentes nos
processos de modernização capitalista da agricultura (Guhur e Toná, 2012, p. 58).
2. Hoje a agroecologia representa a base científica da construção de uma lógica de agricultura que confronta a
agricultura industrial capitalista, que é o modelo ainda hegemônico, embora já integre a crise geral do capitalismo. A
agricultura chamada “moderna” ou “industrial” é aquela tratada como um ramo da indústria fabril e operada na lógica
de reprodução do capital, pela exploração incondicional do trabalho e da natureza. É a agricultura das monoculturas,
dos agrotóxicos, das sementes transgênicas, das “commodities”. A agricultura contraposta não tem um modelo único.
Ela tem as variações próprias à diversidade e à história de seus sujeitos, mas se desenvolve, na diferenciação, desde
um mesmo pressuposto (que nos remete a sua dimensão de universalidade): a necessidade de produzir um modo de
fazer agricultura com a natureza e não contra ela; para e pelo ser humano, e não contra ele. Uma agricultura em que
especialmente os alimentos possam ser fonte de saúde, de alegria, de vida, como direito de todo ser humano. E que
projeta a construção de novas relações sociais de produção.
3. A Agroecologia fundamenta um modo de agricultura que seja ao mesmo tempo produtiva, ecologicamente
equilibrada, conservando a biodiversidade, que seja socialmente justa, economicamente viável e culturalmente
adequada. Ela está ajudando a alicerçar o projeto de luta e construção da agricultura camponesa do século XXI, que
articula produção agrícola de base ecológica, com o princípio de soberania alimentar (direito que tem cada povo, cada
nação, de produzir os alimentos de que necessita para sua sobrevivência), com a socialização da propriedade da terra e
com formas de trabalho associado.
4. Os agroecossistemas são a unidade básica da agroecologia, seu objeto central de estudo e de intervenção prática
na agricultura. Um agroecossistema é uma comunidade de plantas e animais interagindo com seu ambiente físico
e químico, que foi modificado para produzir alimentos, fibras, combustíveis e outros produtos para consumo e
utilização humana. (Altieri, p. 105). Um agroecossistema é um lugar de produção agrícola visto como um ecossistema
(Gliessmann, 2000). Ecossistema é o sistema ecológico de um lugar. É um ambiente natural e suas relações.
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Fazer agricultura é modificar ecossistemas, alterando seu equilíbrio natural (por mexer nas suas relações) e criar
agroecossistemas. A lógica de manejo dos agroecossistemas pode aprofundar o desequilíbrio ou encontrar formas
de reequilíbrio ecológico, potencializando a produção. A Agroecologia estuda os agroecossistemas como totalidade,
abrangendo todos os elementos ambientais e humanos e suas relações (Monteiro, 2012).
5. Um agroecossistema é constituído por diferentes sistemas produtivos (sistema agrícola, pecuário, extrativista,
agroflorestal, de processamento de alimentos,...), por recursos naturais, pelas pessoas (indivíduos, famílias, coletivos)
em suas relações de trabalho e de convivência, pelas instalações de trabalho e áreas de moradia. A delimitação exata
de um agroecossistema não é algo dado a priori; é uma decisão que se toma a partir dos objetivos de seu estudo ou
das intervenções pretendidas. Geralmente se combina o critério geográfico com o de configuração das unidades de
produção (cada unidade familiar um agroecossistema, por exemplo). Mas é preciso ter presente que agroecossistemas
são sistemas abertos, que recebem insumos do exterior e geram produtos que podem ser exportados para fora dos seus
limites (Altieri, p. 183).
6. Como ciência a agroecologia constrói a base de conhecimentos para o manejo dos recursos naturais e
disponibiliza os princípios ecológicos fundamentais sobre como estudar, projetar e manejar agroecossistemas
sustentáveis, ou seja, que integrem equilíbrio ecológico, eficiência econômica e equidade social (MST/AS-PTA/
Mutuando, 2005, p. 23).
7. É essencial entender a diferença de lógicas: as práticas da agroecologia não supõem apenas a substituição de
agrotóxicos e outros insumos sintéticos por insumos de base biológica, deixando intacta a estrutura da monocultura.
Os “insumos alternativos”, biológicos ou orgânicos já começam a ser admitidos pela agricultura industrial, à medida
que ficam incontestes os efeitos nocivos dos insumos convencionais, especialmente dos agrotóxicos (venenos). E
porque os empresários do agronegócio já descobriram que eles também podem ser mercadorias rentáveis. Hoje os
insumos orgânicos já são um negócio importante das mesmas grandes corporações que dominam o mercado dos
agrotóxicos e de outros insumos sintéticos. Eles são um avanço, mas se mantém a lógica da dependência externa.
8. Os agroecossistemas tendem à complexidade. Eles podem passar de formas mais simples para estados mais
sofisticados. Entretanto, essa transformação direcional é inibida na agricultura moderna pelas monoculturas,
caracterizadas por baixa diversidade e baixo nível de complexidade. Monoculturas representam a máxima
simplificação do ambiente natural, pequeno número de espécies de plantas cultivadas e de animais domésticos, o que
leva a graves desequilíbrios. Esta é a opção tecnológica para aumentar a produtividade que resulta em um ecossistema
artificial que requer, para sua manutenção, a constante intervenção humana, aportes externos e cada vez mais
artificiais, em um círculo vicioso de desequilíbrio, instabilidade e altos custos de produção (Altieri, 2012, p. 202).
9. Na lógica que aposta nas monoculturas para aumentar a produção e a produtividade da agricultura, a
biodiversidade é desprezada como fator de produção e se entende que a fertilidade do solo, que diminui drasticamente
pela simplificação operada no ambiente, pode ir sendo reposta por insumos artificiais, desconsiderando-se a
dificuldade de reverter a deterioração causada pela produção forçada de ciclos e processos próprios da natureza.
Menos de dois séculos de desenvolvimento desta lógica foram suficientes para demonstrar que ela é danosa já no
plano imediato, e absolutamente insustentável em longo prazo. Mas o caráter dominante das relações capitalistas
impede que as contradições desta lógica sejam mais amplamente conhecidas. O capital as esconde até o limite,
enquanto busca encontrar alternativas tecnológicas de se movimentar nas contradições sem superá-las, ou seja, sem
abrir mão da exploração do trabalho e da natureza, seu código genético. – As alternativas de diminuição e substituição
de insumos estão sendo apropriadas pelo agronegócio nesta perspectiva. Conforme a lógica a vai tornando mais
insana, a sociedade “perde o conhecimento de seu conhecimento tecnológico”, e suas próprias instituições deixam de
produzir ciência para produzir e legitimar ameaças que já não podem controlar (Sevilla Guzmán, 2006, p. 8).
10. E a pressão do capital aumenta para que a agricultura tradicional camponesa seja econômica e culturalmente
destruída, e para que camponeses e agroecologia não se aproximem. Quanto mais as contradições amadurecem, mais a
perversidade do modelo do capital para a agricultura é percebida pela sociedade, e mais os contrapontos materialmente
visíveis tornam-se perigosos ao sistema.
11. A agroecologia propõe algo bem mais radical do que a substituição de insumos. Ela orienta o redesenho
dos sistemas, pela transformação do funcionamento e da estrutura do agroecossistema, ao promover um manejo
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orientado a garantir alguns processos básicos de promoção da diversidade. Ao contrário da lógica convencional, aqui
a biodiversidade é o pilar fundamental do seu redesenho dentro dos sistemas agrícolas (Altieri, 2012, p. 141). Os
policultivos, os sistemas agroflorestais e outros métodos de diversificação “imitam” os processos ecológicos naturais
(ibid., p. 107), e se busca estabelecer uma trama de agroecossistemas dentro de uma unidade de paisagem, de modo a
reproduzir a estrutura e a função dos ecossistemas naturais: esta é a lógica.
12. Agrobiodiversidade é, pois, outro conceito fundamental na agroecologia. Trata-se do cultivo da terra que
se faz preservando a biodiversidade, diversidade da vida, que é a existência de uma grande variedade de espécies
de plantas e de animais em determinada região (Pinheiro Machado, 2012, p. 46). – A monocultura é a antítese da
agrobiodiversidade (ibid., p. 47). A agroecologia busca entender como se desenvolvem agroecossistemas com níveis
elevados de agrobiodiversidade.
13. Uma produção de base agroecológica busca aperfeiçoar tecnologicamente o manejo dos recursos da
biodiversidade, para aumentar a produtividade da agricultura de modo sustentável. Visa uma produção que atenda
às necessidades (reais) das populações, e não do aumento dos lucros dos proprietários fundiários e das empresas dos
insumos externos. E se trata de um modo de fazer agricultura em que a relação com a natureza marca a humanização
dos produtores, que por sua vez humanizam a natureza, em um intrincado complexo de agroecossistemas (Tardin,
2012, p. 179).
14. A Agroecologia enfatiza agroecossistemas complexos, nos quais as interações ecológicas e os sinergismos
entre seus componentes biológicos promovem mecanismos para que os próprios sistemas subsidiem a fertilidade do
solo, sua produtividade e a sanidade dos cultivos e dos rebanhos. Em vez de centrar a atenção em algum componente
particular do agroecossistema, a agroecologia enfatiza as inter-relações entre seus componentes e a dinâmica
complexa dos processos ecológicos. Ao se compreender essas relações, os agroecossistemas podem ser manejados
de modo a melhorar a produção e torná-la mais sustentável, reduzindo impactos ambientais e sociais negativos e
diminuindo o aporte de insumos externos (Altieri, 2012, p. 105-106). O objetivo da abordagem agroecológica da
agricultura é aumentar a eficiência biológica, a resiliência (capacidade de resistir aos impactos e recuperar-se diante de
perturbações graves como secas, inundações,...), a capacidade produtiva e a autossuficiência dos agroecossistemas.
15. A agroecologia se desenvolve a partir do aporte de diferentes ciências (ecologia, biologia, química, agronomia,
antropologia, história, sociologia,...) para poder analisar os processos da atividade agrária em seu sentido mais
amplo. Em sua abordagem de totalidade as variáveis sociais ocupam um papel relevante já que ainda que os estudos
partam da dimensão técnica (artificialização ecocompatível da natureza para produzir alimentos), e seu primeiro
nível de análise seja o da questão da terra, desde aí se pretende entender as múltiplas formas de dependência que o
funcionamento atual da política, da economia e da sociedade como um todo gera sobre os agricultores. E a partir desta
análise formular propostas coletivas para superar ao máximo esta dependência (Sevilla Guzmán, 2006, p. 14).
16. Os camponeses são os sujeitos construtores da agricultura agroecológica. Ao longo dos séculos, gerações de
agricultores desenvolveram sistemas agrícolas complexos, diversificados e localmente adaptados (Altieri, 2012, p.
159). A permanência de milhões de hectares de terra sob o regime da agricultura tradicional camponesa, na forma de
campos elevados, terraços, policultivos, sistemas agroflorestais, etc., são a prova viva de uma estratégia agrícola bem
sucedida (ibid., p. 121). Muitos avanços da agroecologia foram conseguidos pela pesquisa destes agroecossistemas
tradicionais, ricos em agrobiodiversidade, a maioria deles desenvolvidos por agricultores pobres, com pequenas
parcelas de terra, na sua luta essencial pela sobrevivência ameaçada.
17. A opção política da agroecologia tem sido pelo desenvolvimento da agricultura familiar camponesa, trabalhando
especialmente com os pequenos agricultores. Mas disso não se deve deduzir que a lógica de agricultura construída
desde seus princípios se restringe à produção em pequena escala. A agroecologia é capaz de produzir tecnologias para
confrontar o agronegócio em qualquer escala, com métodos e técnicas diferenciadas e adequadas a cada caso, que
precisam ser construídas. (Pinheiro Machado, 2014, p. 36). E que ainda é preciso lutar para poder construir.
18. A agroecologia não avança sem a pesquisa científica, que por sua vez não avança sem as práticas dos agricultores
e os conhecimentos tradicionais nelas contidos. Há, portanto, questões formativas envolvidas neste desafio de
construir alternativas em escalas maiores. O pressuposto da agroecologia é de que um aspecto essencial para
desenvolver uma agricultura mais autosuficiente e sustentável é um entendimento profundo por parte dos agricultores
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da natureza dos agroecossistemas e dos princípios por meio dos quais eles funcionam (Altieri, 2012, p. 105). Em
agroecologia não há uma base de pesquisa que sirva ou possa simplesmente ser aplicada em qualquer local (como na
agricultura industrial). Então, para aumentar a escala da produção e dos experimentos orientados pela agroecologia
é preciso formar os camponeses como pesquisadores dos seus agroecossistemas, o que exige apropriação da ciência
e processual desalienação do trabalho e da natureza a que as relações capitalistas os têm submetido, como a todos os
trabalhadores. – Conhecer os fundamentos permite recriar sem perder a raiz! Ao mesmo tempo supõe o aprendizado
de um autêntico diálogo de saberes (Altieri) entre cientistas e agricultores, e entre diferentes formas de conhecimento.
19. A formação massiva de camponeses nesta direção é necessidade dos camponeses e dos cientistas, assim como do
conjunto da sociedade. Mas ela aponta para mudanças nas relações sociais de produção da ciência. Mesmo instituições
e cientistas que se dedicam à agroecologia, ainda têm dificuldade com a democratização dos meios e dos métodos de
produção da ciência e se colocam como “donos” deste conhecimento. – O agronegócio vibra de satisfação quando
se afirma que a agroecologia é coisa da academia! Os movimentos sociais camponeses têm cumprido o papel de
tensionar estas relações, fazendo a mediação entre pesquisadores e agricultores, mas em uma “escala” ainda tímida.
20. Há muita pesquisa a ser feita. Muitas construções estão em aberto, em processo. Temos o desafio de manter
os fundamentos das transformações em vista de criar agroecossistemas sustentáveis, assentados na lógica e no
conhecimento dos camponeses (Altieri, 2012, p. 123) E isto somente pode ser garantido pela sua participação direta
nos processos de construção das práticas e de produção da ciência, e por um projeto educativo das novas gerações
que inclua este objetivo formativo. Ao mesmo tempo, é preciso encontrar formas de socializar mais as informações
e os conhecimentos básicos para o conjunto dos trabalhadores, de modo que entendam a teia de relações envolvidas
na produção dos alimentos que consomem e possam ajudar a construir, desde sua classe, o projeto de agricultura que
integra as novas relações sociais portadoras do futuro da humanidade.
Porque se ocupar da agroecologia nas escolas do campo – razões fundamentais
1. Uma primeira razão para se aproximar da agroecologia é a vocação humanista das escolas do campo: tudo que
tem importância para defesa e valorização da vida, em suas diferentes dimensões e na sua diversidade, é de interesse
da escola. A agroecologia estuda a vida e fundamenta a opção por uma agricultura a favor da vida. As práticas
agrícolas de base agroecológica são uma realidade cada vez mais respeitada em todo o mundo e nos dão pistas
importantes sobre como pode ser o futuro da humanidade no plano da produção de alimentos. Os alimentos são a base
de sustentação da vida humana, toda ela e em qualquer tempo. Tratar seriamente deles na escola é dever de educadores
comprometidos com o ser humano. O mínimo que se espera dessa relação, pois, é uma aproximação informativa.
Todos os estudantes têm o direito de saber que a agroecologia existe e o que defende. E, se formos um pouco mais
ousados, e movidos por uma visão mais ampla dos direitos formativos de nossos estudantes, o fio a desenrolar a
propósito da agroecologia, é a redefinição dos conteúdos e da forma de estudo sobre a natureza: anos e anos de
estudos escolares das “ciências da natureza” e pouco conseguimos entender sobre o que é a natureza, como funcionam
seus ciclos e relações, como acontece o metabolismo entre natureza e ser humano, como se produz saúde. Isto precisa
mudar com urgência: pelo bem da vida!
2. Há uma segunda razão, de natureza ética: a humanidade está em perigo pela exacerbação da lógica de exploração
do capital, nas tentativas cada vez mais insanas de superar suas crises. Por mexer em questões relacionadas à natureza
e à saúde humana, parece mais fácil entender que o interesse particular dos camponeses, de aprender a desenhar uma
forma mais justa, sustentável e saudável de produzir alimentos em larga escala, coincide com os interesses gerais
da sociedade e do futuro da humanidade. Se como educadores já entendemos isso, não podemos nos omitir de tratar
destas questões com nossos estudantes e suas famílias, e entre nós educadores.
3. Uma terceira razão é de ordem política e se refere aos objetivos formativos mais amplos de escolas vinculadas à
Educação do Campo. As escolas do campo assumem o desafio de trabalhar pela construção e a hegemonia do projeto
da agricultura camponesa. Já discutimos em diferentes lugares como a própria sobrevivência das escolas públicas
no campo depende dos processos de territorialização da agricultura camponesa, enquanto concepção e práticas que
confrontam as relações sociais capitalistas no campo. Não são os filhos dos empresários do agronegócio, e de seus
poucos trabalhadores assalariados, que podem impedir o fechamento das escolas do campo. São os camponeses e suas
organizações de classe. A agroecologia é a base científica de construção da agricultura camponesa capaz de confrontar
o agronegócio. Portanto não pode ficar de fora do projeto educativo das escolas que pretendem ajudar na formação da
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nova geração de camponeses. Quando uma escola assume este objetivo a agroecologia precisa ser estudada na forma
em que é produzida, ou seja, na relação entre teoria e prática, não podendo ficar apenas no plano da informação ou
ilustração.
4. Uma quarta razão é educativa, e de fundo. Temos discutido nos processos de transformação do conteúdo e
da forma escolar, que a relação entre escola, trabalho e produção é pilar essencial ao nosso projeto educativo.
Entendemos que a agroecologia, tomada como objeto de estudo e de atividade produtiva, permite desenvolver esta
relação com uma potencialidade formativa superior. Isto porque:
1º) Há desde a lógica da produção de base agroecológica uma possibilidade real de participação das crianças e dos
jovens (adequada às condições de cada idade) em atividades da agricultura, na forma de um trabalho socialmente
produtivo.
2º) A agroecologia traz consigo uma exigência de relação entre ciência e produção, sendo seu pressuposto que os
agricultores se apropriem dos conhecimentos científicos necessários a um manejo planejado dos agroecossistemas. Na
relação há possibilidades de intencionalizar na escola o trabalho como método de aprendizagem de certos conteúdos,
materializando uma determinada concepção de conhecimento.
3º) A participação em processos produtivos reais exige e permite a construção de habilidades práticas técnicas que
são importantes para os estudantes e suas famílias.
4º) É possível trabalhar relações entre a indústria da agricultura e outras indústrias a ela vinculadas e que podem
estar no entorno ou em áreas não muito distantes da escola, para as quais se podem planejar visitas e trabalhos de
pesquisa de campo.
1. Uma quinta razão é de natureza epistemológica e pedagógica e se refere ao trabalho com o conhecimento. Ela
integra a razão anterior e apenas a distinguimos para dar-lhe destaque. Se nossos objetivos formativos são de longo
prazo e visam à construção de novas relações sociais, é necessário trabalhar com uma concepção de conhecimento que
ajude na compreensão sobre como se produzem os fenômenos da natureza e as relações sociais, como a realidade se
movimenta e se transforma. Há muitos educadores que têm buscado maneiras de romper com a forma fragmentada
de tratar o conhecimento, própria de desenhos curriculares de disciplinas isoladas e conteúdos desconectados, que
afastam os estudantes de um pensar dialético, destruindo a própria característica infantil de juntar as coisas e enxergálas em movimento. Entendemos que a agroecologia pode se tornar um objeto privilegiado de estudo porque detém em
si algumas potencialidades nesta direção:
1ª) A agroecologia integra um conjunto diverso e complexo de conhecimentos, com alto valor científico e cultural.
Sua chave de análise da realidade está nas relações e na abordagem dos agroecossistemas como totalidade, explorando
vínculos entre natureza, produção, política e cultura.
2ª) A configuração de seu objeto de estudo e de intervenção torna explícita e facilmente compreensível a relação
entre teoria e prática na produção do conhecimento.
3ª) A constituição originária da agroecologia é interdisciplinar. Envolve ao mesmo tempo diferentes áreas da
ciência, integrando estudos sobre a natureza e a sociedade, além de valorizar e trabalhar com diferentes formas de
conhecimento. Seu estudo pode ajudar as escolas a desencadear processos de desfragmentação do ensino e inspirar
novas lógicas de organização do plano de estudos. Sem um pensamento dialético (intuitivo ou cientificamente
construído) não há como entender e por em prática a agroecologia.
O que e como estudar agroecologia – questões para nossa agenda de trabalho
1. Há aqui uma questão de princípio que precisa ser compreendida. Não é necessário estar em um ambiente de
produção agroecológica avançada para estudar agroecologia e mesmo estudá-la nas relações entre teoria e prática.
Podemos partir de práticas de agricultura tradicional camponesa, que não são identificadas pelos seus sujeitos como
agroecológicas, práticas de mesma natureza daquelas que servem como base empírica da agroecologia e a fizeram
nascer. Estamos nos referindo a práticas de produção diversificada (mesmo que de subsistência), de rotação de
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culturas, de agroflorestas, de controle biológico de pragas, de produção e troca de sementes,... E mesmo a escola
em cujo entorno predominem agroecossistemas degradados e de baixa agrobiodiversidade, com monocultivos, uso
de venenos e cultivos de sementes transgênicas, tem diagnósticos e análises a fazer sobre estes agroecossistemas. E
sempre há algumas práticas a comparar, ou visitas e estudos de campo a fazer, ainda que mais distantes da escola,
para que os estudantes conheçam agroecossistemas sustentáveis. Além disso, há outros processos técnicos e culturais
ligados, por exemplo, à culinária, ao artesanato, à estética de jardins, de quintais, de instalações, que servem de base
para o desenvolvimento dos conhecimentos agroecológicos. Eles devem ser observados e valorizados pela escola e
podem ser encontrados também em locais de elevada pobreza, e de degradação agrícola e ambiental.
2. É nosso desafio construir um programa de estudos de agroecologia em interface com os programas das diferentes
disciplinas do currículo escolar de cada etapa da educação básica. Esta é uma tarefa coletiva que poderia integrar
aquela agenda prioritária entre os sujeitos coletivos da EdoC que já discutimos (Caldart, 2015). Aqui, desde nossa
síntese de compreensão, indicamos para discussão algumas chaves a considerar na construção deste programa:
1ª) Pensamos que na medida do possível, e respeitadas as características de cada faixa etária, os processos
de estudo devem reproduzir alguns movimentos da própria constituição da agroecologia como ciência. Nossa
hipótese é de que é preciso assumir sua própria lógica de produção do conhecimento para ajudar na apropriação
processual pelos estudantes de conhecimentos agroecológicos básicos já produzidos. Na prática isto significa tomar
os agroecossistemas (unidade básica da agroecologia, como vimos) como objeto central de estudos, articulando
processos de pesquisa de campo e aportes conceituais para levantamento e análise (na profundidade possível) dos
agroecossistemas presentes no entorno da escola (ou nas comunidades de origem dos estudantes) e suas relações, entre
si e com os ecossistemas naturais que existem ou existiram na região. O objetivo é que os estudantes compreendam
a estrutura de um agroecossistema: o que é, suas características, tipos,...; e o seu funcionamento: como seus
componentes interagem a partir de seus diferentes desenhos e formas de manejo. E que os estudantes possam conhecer
práticas de manejo dos agroecossistemas e, onde possível, sejam inseridos em sistemas produtivos sustentáveis.
Na área da agroecologia já existe muito acúmulo de elaboração de guias metodológicos de pesquisa e de análise de
agroecossistemas, formulados para uso dos agricultores em seus processos de trabalho e de formação (incluindo
cursos técnicos que abordam a agroecologia). De modo geral estes guias trabalham com as várias dimensões de
constituição dos agroecossistemas: ecológica, econômica, social e cultural. E sua análise supõe aportes de biologia,
química, matemática, economia, sociologia, história e antropologia. Nossa tarefa será de adaptar estes roteiros para
uso nas escolas, diretamente pelos estudantes, especialmente os dos anos finais do ensino fundamental e ensino
médio. Um caminho de elaboração destes roteiros específicos pode ser partir de algumas práticas de inventários ou
diagnósticos da realidade, já utilizadas por diversas escolas do campo. Mas será preciso organizá-los na forma de
processos mais densos e demorados de pesquisa de campo, alguns de tipo etnográfico, que necessariamente envolvam
os estudantes e suas famílias, e que exigirão posterior trabalho de sala de aula sobre todos os levantamentos feitos.
2ª) Os estudos de agroecologia fazem mais sentido quando relacionados a conhecimentos gerais sobre a natureza
e os processos de produção em geral (aqueles essenciais a qualquer tipo de indústria), e a conhecimento sobre
processos de distribuição e consumo. Também é muito importante estudar a história da agricultura e da alimentação,
para se entender as modificações de cada modo de produção e como chegamos aos impasses de hoje. Assim como
será importante estudar o sistema agroalimentar da região e do país e suas implicações sobre as formas de produção
e os hábitos alimentares locais. E a análise de agroecossistemas não pode prescindir de conhecimentos sobre fluxos
de energia, ciclos de nutrientes e fertilidade dos solos, processos de trabalho, relações de gênero, produção e uso de
maquinários (na agricultura e em agroindústrias), custos de produção, fluxos de renda (monetária e não monetária),
modo de vida camponês..., na profundidade própria a cada etapa da educação básica.
3ª) Por decorrência, há uma tarefa necessária de análise (e possivelmente de revisão) dos programas de estudo das
diferentes disciplinas escolares, para que eles dialoguem com este objeto específico. Especialmente se pensarmos no
estudo da agroecologia desde suas relações entre teoria e prática, não é prudente fazê-lo em paralelo ao ensino das
disciplinas, ou mesmo como disciplina específica: corremos o risco de uma abordagem muito superficial das questões
que ela envolve, deixando de aproveitar seu potencial para apropriação da ciência e para exercitar um método dialético
de produção do conhecimento. Por isso antes afirmamos que quanto mais profundo nosso objetivo, maior a exigência
de transformações na lógica de organização do plano de estudos da escola.
4ª) Outra tarefa específica, talvez de realização mais simples, e muito importante na formação das novas gerações,
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é o inventário e a compreensão pelos estudantes de conhecimentos tradicionais de agricultura, que subsistem nas
práticas ou na memória das famílias camponesas. São aqueles conhecimentos que processos como os da “revolução
verde” destruiu ou escondeu, e que hoje a agroecologia põe em diálogo com os avanços da ciência em geral (Pinheiro
Machado, 2014, p. 36). Há diversas práticas que já acontecem com a participação de algumas escolas, por exemplo,
em relação à produção, conservação e troca de sementes entre as famílias e comunidades. Estas práticas podem ser
ampliadas a partir do intercâmbio entre as escolas e com organizações de camponeses.
5ª) Uma forma de pensar a relação teoria e prática em programas mais avançados de estudo da agroecologia é
desenhar a relação da escola do campo com processos produtivos do entorno, na forma pedagógica do trabalho
socialmente necessário. No conceito dos pedagogos russos, se trata de organizar a participação dos estudantes em
um trabalho socialmente produtivo, portanto com objetivos sociais e com valor pedagógico, relacionado ao plano de
estudos da escola. Um trabalho efetivamente necessário, indispensável, imprescindível, organizado pela mediação
da escola, mas realizado fora dela, materializando sua conexão com a vida social do entorno (Shulgin, 2013). As
atividades precisam estar em conformidade com as forças das crianças e dos adolescentes e com as particularidades
da sua idade, condição para que não se dissolva seu valor pedagógico. E devem estar incluídas no planejamento
pedagógico para garantir uma ponte com as atividades de ensino.
1. É importante ter presente que o movimento formativo que se busca é da produção à escola, ou seja, que a escola
se vincule a processos produtivos avançados (mais complexos) existentes no seu entorno, se envolva em atividades
necessárias para potencializar a formação dos estudantes e ao mesmo tempo contribua com o desenvolvimento desta
produção. Mas, como já discutimos para outras tantas questões, é sempre necessário partir de onde nos encontramos
e, portanto, há circunstâncias em que este movimento não será o ponto de partida, embora deva permanecer como
objetivo. Em alguns locais as escolas poderão ser a ferramenta de aproximação das famílias à agroecologia e será
necessário um planejamento cuidadoso deste movimento. Em qualquer situação, a participação da comunidade e o
envolvimento de profissionais das ciências agrárias e da assistência técnica nas atividades da escola, são condições
vitais para a seriedade deste trabalho. Assim como uma adequada e rigorosa formação de educadores nessa direção.
2. Finalmente, sempre é importante frisar que as necessárias atividades de campo que estas relações com a vida
exigem, não podem relativizar, mas sim devem potencializar, a aprendizagem dos conteúdos previstos no plano de
estudos da escola. O desenvolvimento intelectual dos estudantes precisa deles. A compreensão da vida, do trabalho,
da própria agroecologia, requer este desenvolvimento e a apropriação dos conhecimentos de fundo que implica. E a
humanidade precisa de pessoas instruídas que pensam e sabem agir a favor da vida.
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Práticas agroecológicas

Construir uma terra livre de transgênicos e
sem agrotóxicos é parte da construção de
um mundo mais humano, mais bonito e livre
CONFIRA DICAS, REEDITADAS DE CARTILHAS ANTERIORES,
SOBRE ADUBOS, COMPOSTO, CALDAS E BIOFERTILIZANTES
Quando usamos adubos naturais e caldas para proteger e alimentar as plantas, queremos:
1. Alimentos puros e saudáveis;
2. Evitar a contaminação da família do agricultor e dos consumidores;
3. Manter o equilíbrio da natureza e conservar a vida na terra, no ar e na água;
4. Aumentar a resistência das lavouras e diminuir os custos de produção;
5. Atender a grande procura por alimentos sadios.
Os agrotóxicos fazem mal para a natureza, para a saúde humana e dos animais. De modo geral, as pragas e
doenças só atacam plantas fracas, cultivadas em ambientes estranhos à sua origem ou muito alterados pelo
homem ou por fenômenos naturais. Mesmo tomando todo tipo de cuidado no preparo da terra, podem aparecer
problemas temporários com o ataque de insetos, fungos e bactérias, causando sérios danos aos cultivos. Isso
pode acontecer por causa do excesso de chuvas ou secas e também devido ao uso de agrotóxicos nas lavouras
vizinhas.
As sementes de baixa qualidade ou a terra desequilibrada podem trazer os mesmos problemas. Nestes casos,
a agricultora e o agricultor poderão fazer uso de adubos e caldas que não prejudicam a terra, não contaminam
a água e não fazem nenhum mal para a saúde de quem trabalha na lavoura e de quem vai comer o alimento
produzido.
A seguir, você conhecerá alguns adubos e caldas que já vem sendo usado por milhares de agricultoras e
agricultores familiares no Paraná, no Brasil e em muitos outros países, há centenas de anos.

ADUBOS E CALDAS
Qualidade da água - É muito importante cuidar da qualidade da água para o preparo do adubo foliar caseiro e
das caldas protetoras das plantas. Como a fermentação é a base mais importante dos adubos foliares caseiros,
para ocorrer, ela depende de água boa e limpa. Em primeiro lugar, não se pode usar água tratada com cloro,
nem água contaminada por agrotóxicos. Esse tipo de água prejudica a fermentação, porque mata os bichinhos,
Foto: Joka Madruga
chamados de bactérias, que realizam a fermentação.
O bom mesmo é usar sempre água limpa e pura,
como a água de poço ou de olho d’água.
Nutrição da saúde do solo e das plantas - Outras
fontes de nutrição para a saúde do solo e das plantas
são o esterco e a urina dos animais. Em agricultura
ecológica, é fundamental que a agricultura e
a pecuária estejam interligadas. Da lavoura se
alimentam as criações e o esterco e a urina voltam
como alimento para a Vida da terra e nutrição das
plantas. Nada pode ser perdido ou desperdiçado. Os
estercos e urina das criações devem ser usados sem
exagero.
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O esterco de aves tem reação mais rápida no solo, depois vem o de suínos. Estes estercos sofrem a ação dos
microrganismos liberando os nutrientes disponíveis em poucos dias. Estes estercos são mais concentrados em
nitrogênio, fósforo e potássio. Nutrem as plantas, mas contribuem menos na estruturação da terra.
Os estercos de gado bovino, carneiro, cabrito, cavalo e muar contém boa concentração de nitrogênio, fósforo
e potássio, mas por serem ricos em celulose, os bichos da terra e os microrganismos levam mais tempo para
fazer sua decomposição, liberando os nutrientes de forma mais lenta. Por terem mais celulose contribuem
mais na estruturação da terra, por alimentarem maior diversidade de bichos e microrganismos, que vivem na
terra tornando-a mais cheia de galerias, poros e formando o que chamamos de agregados.

Aproveitamento do esterco e da urina:
Na estrebaria deve-se forrar o chão ou o piso com palhas ou serragem, na quantidade de 5 quilos por cabeça
animal. Este material vai absorver a urina junto com o esterco, que em seguida poderá ser transportado para o
monte de fermentação.
No chiqueiro, em vez de piso de alvenaria ou de madeira, cave toda a área e deixe com 50 centímetros de
profundidade e preencha com palha ou serragem. Os suínos serão criados sobre este material. Sua urina e
esterco vão sendo absorvidos pelo material. Depois de certo tempo, retire todo o material e leve ao monte
para concluir a fermentação. Em seguida, preencha a vala novamente. Os suínos ao fuçarem favorecem a
fermentação do material produzindo excelente composto. Este esquema evita o mal cheiro e a proliferação de
moscas.
O esterco e a urina podem ser usados na forma de composto sólido ou biofertilizante líquido. O esterco
pode ser usado ainda fresco sobre palhadas mortas ou em área com plantas espontâneas ou adubos verdes. A
urina também pode ser usada em pulverização. Veremos a seguir várias formas de preparação de composto e
biofertilizante e as orientações de uso.
A forma mais fácil é usar o esterco fresco diretamente na terra de cultivo. Isso só deve ser praticado em
regiões onde ocorrem temperaturas altas ou nas épocas mais quentes nas regiões onde ocorrem temperaturas
baixas. Outra observação importante é que seja em terra com boa atividade de bichos e microrganismos.
Com o calor eles vão trabalhar intensamente aproveitando melhor o esterco na produção do húmus. Em terra
enfraquecida e desgastada não se deve distribuir esterco sem antes ter sido fermentado. Sobre a urina, veja
mais adiante como usar.
Composto: O composto orgânico é obtido a partir de palhadas, restos de culturas, estercos, folhas, lixo
doméstico orgânico e outros materiais orgânicos.
Como preparar: A mistura de diversos materiais orgânicos é mais recomendada. Há materiais com menos
nitrogênio e rico em carbono, como os capins, a serragem e a casca do arroz, que levam muito tempo para
fermentar e decompor. Há outros materiais com mais nitrogênio e pouco carbono, como os estercos, certas
folhas verdes ou palhadas de ervilhaca e mucuna.
Este material deverá ser mantido úmido. Não pode encharcar porque acaba lavando e eliminando nutrientes
além de diminuir o oxigênio dificultando a fermentação. O oxigênio é decisivo para a vida e multiplicação dos
bichos e microrganismos que farão a fermentação e decomposição dos materiais.
A transformação de toda essa matéria orgânica é feita por vários bichos e microrganismos, como bactérias,
actinomicetos, fungos e protozoários, resultando em matéria orgânica mais digerida e estabilizada.
Como fazer pilha do composto: Fazer em área livre de enxurradas, aonde vai sendo depositado as camadas
de material orgânico. A primeira camada é com o material mais difícil de decompor como palhada de milho,
casca de arroz, palha de aveia ou centeio e outras. Deve ter cerca de 30 centímetros de altura.
A segunda camada é com o material mais fácil de decompor como os estercos, folhas verdes, palha de
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ervilhaca ou de feijão, e outras. Deve ter cerca de 5
centímetros de altura. A terceira camada é feita com os
mesmos materiais da primeira camada, tendo 30 centímetros
de altura. A quarta camada segue o mesmo esquema da
segunda camada. E assim deve ser feito até a última camada.
A última camada deve ser feita com o material da primeira
camada. Após fazer uma camada, esta deverá ser molhada,
fazendo assim com todas as camadas.

Não pode encharcar a ponto de escorrer água. Se o material já vier
misturado como no caso de cama de curral, cama de chiqueiro
ou de aviário, a montagem das camadas é feita para permitir
molhar uniformemente todo o material. Em caso de materiais
que assentam muito e não permite a circulação do ar, recomendase colocar samambaias ou galhos de plantas de capoeira como as vassouras também conhecidas como topixavas ou
alecrim do campo.
Coloque este material intercalando com as camadas de palhadas e esterco. Com este cuidado, é possível evitar
o revolvimento do monte, economizando o trabalho. O composto também pode ser enriquecido com adubos
minerais como a cinza de lenha, o calcário, o fosfato natural, o pó de basalto ou outra rocha moída. A cada
camada de palha e esterco, deve ser polvilhado os adubos minerais. Usar na base de 10 quilos de minerais
por metro cúbico de pilha do composto. Cuidado porque o uso em excesso desses adubos vai prejudicar a
fermentação. Sobre a última camada de palha é recomendado polvilhar uma camada fina de fosfato natural, o
que vai diminuir a perda de nitrogênio do composto.
Para evitar o trabalho de revirar o composto é preciso caprichar na montagem da pilha. Caso o composto
comece a esquentar demais haverá perda de nitrogênio e será necessário revolvê-lo. Isso dá muito trabalho, de
modo que é melhor caprichar o máximo na construção da pilha.
Tamanho da pilha: A primeira camada dever ter cerca de 1 metro e meio de largura, e o comprimento será
determinado pela quantidade de material disponível. A altura deverá ser no máximo de 2 metros.
Uso: Quando a fermentação se estabilizar o monte vai esfriar totalmente e todos os materiais estarão de tal
forma misturados e decompostos que não será mais possível identificá-los isoladamente.
O composto terá bom cheiro e cor uniforme. Seu uso deverá ser na quantidade de 1 a 2 quilos por metro
quadrado. Deverá ser colocado na superfície da terra. Nunca enterre o composto. No máximo deve ser
misturado com a camada da superfície da terra na faixa dos primeiros 5 centímetros.
Produção de húmus de minhoca - vermicompostagem
As minhocas são muito importantes para melhorar a qualidade da terra e torná-la produtiva. A minhoca é uma
grande companheira que o agricultor tem para adubar a terra sem nenhum gasto. As minhocas trabalham dia e
noite de graça na produção de húmus. Com o húmus, a vida se multiplica. O húmus é um verdadeiro fermento
para a vida da terra.
Veja como fica a terra, com o trabalho das minhocas:
5 vezes mais rica em nitrogênio;
2 vezes mais rica em cálcio;
2 vezes e meia mais rica em magnésio;
7 vezes mais rica em fósforo pronto para as plantas usarem;
11 vezes mais rico em potássio;
Sabendo mais sobre as minhocas: Existem dois grupos de minhocas que podem ser utilizadas com a
finalidade de produção controlada de húmus. Elas podem ser reconhecidas pela cor, sendo as vermelhas e
as acinzentadas. É mais comum o uso da minhoca californiana. Ela tem boa capacidade de se alimentar de
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esterco ou outro material orgânico fresco, produzindo o húmus mais rapidamente.
Cada minhoca é um verme macho e fêmea, chamado de hermafrodita. Apesar disso a minhoca não fecunda a
si mesma. Elas se acasalam no momento do cruzamento. Colocam ovos na forma de casulo, que eclodem entre
20 e 30 dias, liberando até 20 vermes por casulo. Em um mês já podem se reproduzir. Possuem tempo de vida
de 1 a 2 anos. Elas soltam um líquido pela pele que garante a estabilidade das paredes dos canais que abrem
na terra. Ao seguirem cavando, vão se alimentando tanto de restos de vegetais como de animais do solo. As
partículas são engolidas e moídas no tubo digestivo.
Se houver terra junto com a matéria orgânica, os grãos de areia ajudarão a triturar o alimento. É constituído
Foto: Leandro Taques
de agregados de terra e matéria orgânica. É mais rico
em nutrientes que a terra em que se encontra e por estar
em estado mais avançado de decomposição é mais
facilmente assimilado pelas raízes das plantas.
Como se faz um minhocário: Use materiais simples
disponíveis na propriedade. Basta fazer uma caixa no
chão, cercando com tábuas velhas ou varas para escorar
o esterco e demais materiais orgânicos que forem
aproveitados. As dimensões devem ser de no máximo
2 metros de largura por 40 centímetros de altura. O
comprimento pode variar em da disponibilidade de
material orgânico. Tem que ser protegido de enxurradas
e da chuva. Para isto faça uma cobertura que pode ser de
lona, palhas ou telha. Para começar é oportuno preparar
boas condições para as minhocas se reproduzirem. No
canteiro coloque no primeiro metro do comprimento
uma camada de esterco e molhe, seguido de outra camada com os outros restos vegetais verdes ou secos e
molhe também, e por último coloque a camada de palhada seca. Espere alguns dias acontecer a fermentação e
começar a esfriar e então coloque as minhocas.
A cobertura de palha é importante porque elas não gostam de luz e precisam se proteger da incidência direta
da luz do sol. Após 20 dias, comece a colocar mais matéria orgânica dando continuidade ao comprimento
do canteiro. Elas seguirão em frente em busca do alimento deixando para trás seu esterco que usaremos nos
cultivos.
Outro tipo de minhocário: Em vez de canteiro, para pequenas quantidades pode ser feito o minhocário usando
caixas empilhadas. Com bambu, taquara ou qualquer outro tipo de vara, faça caixas de modo que tenha frestas
no fundo para permitir a passagem das minhocas da caixa de cima para a de baixo. Encha todas as caixas
com os materiais orgânicos e empilhe com o mesmo cuidado e capricho que está orientado para o canteiro.
Empilhe as caixas e cubra a de cima com palha para proteger da luz. Mantenha em local coberto para evitar o
sol direto e a chuva.
As minhocas vão digerindo o material da caixa de cima quando comer tudo vai passando para a debaixo.
Ao aprontar o material da caixa de cima, retire o húmus e preencha novamente com material novo e coloque
como a primeira caixa de baixo. Assim sempre terá pequenas quantidades de húmus sendo produzido pelas
minhocas.
Como usar o húmus: Quando estiver pronto, o húmus é facilmente reconhecido por parecer com terra de
floresta em seu aspecto e cheiro. Para seu uso não precisa secar nem peneirar, podendo ser levado a campo
mesmo que não esteja completamente digerido pelas minhocas. Pode ser usado na produção de mudas em
bandeja ou canteiros. Em covas ou nas linhas de plantio, usar de duas a três toneladas por hectare. Pode ser
usado para qualquer tipo de lavoura.
Também pode ser usado em frutíferas colocando na terra na marca da projeção da copa e fazendo
incorporação superficial a 5 centímetros de profundidade.
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Urina de vaca leiteira: protetor
de plantas e adubo foliar
Na estação Experimental da PESAGRO, no município de Macaé, Rio de Janeiro, foi desenvolvido pesquisas
de uso agrícola da urina de vaca leiteira. Os pesquisadores descobriram que a urina de vaca em lactação
produzia o efeito de recuperar plantas de abacaxi atacadas por uma doença chamada fusariose. Essa doença
quando ataca o abacaxi causa perdas de até 70% da safra. Todos os agrotóxicos testados não conseguiram
controlar a doença. Com o uso da urina de vaca leiteira numa lavoura de abacaxi atacada pela fusariose,
eliminou a doença, ajudou a recuperar a plantação e a produzir frutos com excelente padrão comercial, e
maior teor de açúcar. Hoje a urina de vaca leiteira está sendo usada em diversas outras culturas com bastante
sucesso. É que a urina de vaca em lactação possui muitos nutrientes e outras substâncias necessárias para
o bom desenvolvimento das plantas. O resultado é que as plantas ficam mais verdes, mais resistentes, se
desenvolvem bem e a produção é melhor. Funciona bem contra as doenças causadas por fungos.
Na análise química feita da urina de vaca leiteira, deu o seguinte resultado:
Composição química 		
Nitrogênio				
Potássio				
Cálcio				
Magnésio				
Enxofre				
Ferro					
Manganês				
Cobre				
Zinco					
Boro					
Sódio					
pH					

Ppm (partes por milhão)
6.300
27.100
140
226
1.140
2,4
0,1
0,2
0,1
44
1.900
7,6

Uma fábrica na propriedade: Essa análise demonstrou que o agricultor tem na propriedade um adubo foliar
de excelente qualidade, pois a urina de vaca leiteira tem grande parte do que uma planta precisa para se
desenvolver com saúde. E o mais interessante é que este super adubo foliar não precisa ser comprado.
A urina de vaca leiteira foi usada para combater Vassoura de Bruxa, uma terrível doença do cacau, que
pode acabar com até 80% da produção. O pesquisador Ricardo Gadelha explica que a urina da vaca leiteira
tem uma substância chamada PIROCATENOL que fortalece a planta do cacaueiro. Mesmo não matando o
fungo, a urina de vaca não deixa que a doença ataque os brotos do cacaueiro. O pesquisador garante que esta
descoberta vai ajuda no controle de várias doenças de outras plantas.
Foto: Gabriel Dietrich

Outras vantagens: A urina de vaca leiteira também
está sendo usada nas lavouras de café em vários
Estados do Brasil. Foram feitos testes em plantações
de maracujá, coco, alface e outras hortaliças. Na
região centro-sul do Paraná, os agricultores estão
aplicando a urina de vaca leiteira nas lavouras de
feijão, soja, batata, cebola, milho, tomate, melão
e muitas outras plantas. Descobriu-se que além de
funcionar como adubo e protetor natural, a urina de
vaca leiteira também favorece a floração de muitas
plantas e pode ser usada no tratamento de frutos e
tubérculos depois da colheita.
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Na análise de laboratório, descobriu-se que a urina de vaca
leiteira contém uma substância chamada CATECOL, que quando
oxida, vira Quinona, de ação fúngica, e não oxidando, aumenta o
teor de fenóis, uma autodefesa das plantas. É ainda um excelente
estimulador para o enraizamento de mudas de abacaxi, por
possuir o ácido indol acético se for utilizada molhando as mudas
com solução de 50% de urina de vaca e 50% de água (meio a
meio).

Foto: Gabriel Dietrich

Coleta e preparo: Normalmente, logo que a vaca entra na
estrebaria para ordenha, ela costuma urinar. Nesta hora é
só colocar um balde e recolher o precioso líquido. Alguns
agricultores reclamam que a vaca se assusta com o barulho da
urina no balde e para de urinar. Neste caso, convém colocar
um pano no fundo do balde para abafar o barulho. Colocar a
urina em garrafas plásticas bem limpas. Fechar bem e guardar
em lugar escuro e fresco por 3 ou 4 dias. Neste tempo a urina
se transforma em amônia, ficando com a coloração bem escura.
Pode ser guardada por até 12 meses se a garrafa ficar bem
fechada, em lugar fresco e sem a presença de luz. Uma vaca
chega a produzir 3.650 litros de urina por ano.
Modo de usar: Como vimos, a urina de vaca leiteira é um
produto forte, por isso a dose deve ser pequena, caso contrário
vai causar danos na lavoura. Os agricultores usam meio litro de
urina curtida misturada em 99,5 litros de água para pulverizar as
plantas na fase inicial de desenvolvimento, e um litro de urina
em 99 litros de água, para as plantas mais desenvolvidas. Para
pulverizar mudas nos canteiros, usa-se 50 mililitros de urina
curtida em 10 litros de água. Nas lavouras e mudas, fazer, pelo menos, três pulverizações ou mais conforme o
caso.

Biofertilizantes - adubo foliar caseiro

Produção do inoculante: O importante é a fermentação. Os biofertilizantes precisam receber algum inoculante para
estimular e ativar a multiplicação dos microrganismos que farão a fermentação. A seguir, apresentamos um tipo
de inoculante fácil de fazer e que poderá ser usado para ativar a fermentação de qualquer tipo de biofertilizante de
esterco.
Ingredientes:
1 litro de água boa;
1 litro de esterco fresco;
Meio litro de leite cru ou pasteurizado;
250 ml ou 1 copo de suco de frutas como laranja, ou mamão ou melancia ou de hortaliças
como cenoura, repolho ou outras;
125 ml ou meio copo de melaço de cana, açúcar ou mel;
75 ml ou um quarto de copo de sulfato de amônio;
1 colher de chá de fosfato natural;
1 colher de chá de cinza de lenha;
1 colher de chá de MB4 se tiver ou pó de basalto.
Modo de preparar: Misturar tudo e colocar num balde. Cobrir com um pano para evitar a entrada de insetos e
tampar com plástico preto e deixar ao sol por 72 horas para acelerar a fermentação, e então estará pronto.
Como usar: Usar um litro do inoculante para a fabricação de 200 litros de biofertilizante. A sobra de inoculante
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pode ser guardada adicionando bastante melado para paralisar a fermentação ou guardar em freezer.

Biofertilizante Super Magro:

Há diferentes jeitos de fazer o SUPER MAGRO. Vamos falar de um que demora menos tempo para ficar
pronto. Os ingredientes misturados fermentam o que provoca mudanças nos produtos, permitindo que eles
ajudem as plantas de forma direta. Com a fermentação surge vitaminas, enzimas e hormônios importantes
para equilibrar a planta, defendendo-a contra insetos, ácaros, fungos, bactérias e nematoides. Por causa da
fermentação, criam-se inimigos naturais contra pragas e doenças.
Como orientação geral, os biofertilizantes podem ser pulverizados nas covas, após o transplante das mudas,
no período de brotação e pré-floração, no desenvolvimento dos frutos, e épocas de choques de temperaturas de
calor e frio, e após muita chuva ou em épocas de estiagem.
Ingredientes:
• 30 kg de esterco fresco de gado;
• 2 kg de Sulfato de Zinco*;
• 2 kg de Sulfato de Magnésio*;
• 300 gramas de Sulfato de Manganês*;
• 300 gramas de Sulfato de Cobre*;
• 300 gramas de Sulfato de Ferro*;
• 50 gramas de Sulfato de Cobalto*;
• 100 gramas de Molibdato de Sódio*;
• 1 kg e meio de Bórax*;
• 2 kg de Cloreto de Cálcio*;
• 2 kg e 600 gramas de Fosfato Natural*;
• 1 kg e 300 gramas de cinza;
• 27 litros de leite (pode ser soro de leite sem sal);
• 18 litros de melado de cana (ou 36 de caldo de cana).
* Para fazer o SUPER MAGRO, usando a fórmula acima, é preciso comprar alguns ingredientes. Para baratear
é bom fazer um pedido através de um grupo ou Associação e Sindicato. Se várias Associações fizerem um só
pedido em conjunto, o preço fica bem menor. Muitas organizações de trabalhadores e camponeses e algumas
casas agropecuárias já vendem o kit com todos os ingredientes para uma dose (200 litros).
Modo de fazer:
• Primeiro, mistura-se todos os minerais. Vai dar 12 kg e 450 gramas desta mistura.
• No dia 1, num tambor de plástico de 250 litros, colocar 30 litros de esterco fresco de gado, 60 litros de água,
3 litros de leite e 2 litros de melado de cana. Misturar bem e deixar fermentar, sem contato com sol ou chuva.
• No dia 4, dia 7, dia 10, dia 13, dia 16, dia 19, e dia 22, acrescentar no tambor, 1 kg da mistura dos minerais
junto com 3 litros de leite e 2 litros do melado, a cada vez. Assim, sucessivamente até o dia 25, quando se
coloca o resto da mistura (1 kg e 950 gramas), mais 30 litros de água, 3 litros de leite e 2 litros de melado.
• Cada vez que se acrescentar a mistura de minerais, é preciso mexer bem o caldo no tambor.
• Importante: No dia 10, em outro tambor, coloque 30 litros de esterco fresco de gado, 60 litros de água, 1
litro do inoculante, 3 litros de leite e 2 litros de melado. Misture bem e deixe fermentar. Três dias depois
despeje essa mistura no outro tambor, onde está sendo preparado o adubo foliar.
• Devemos durante o processo observar se a fermentação está acontecendo. Se for bem feito, o produto tem
um cheiro agradável de melado e fica fácil de ser coado. Nas regiões de inverno rigoroso, a fermentação pode
ser prejudicada, por isso, prepare o Super Magro nos meses quentes do ano.
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• Para usar o Super Magro, espere 15 dias após ter colocado a última vez a mistura de minerais. O produto
deverá ser coado, senão entupirá o bico do pulverizador. Todos os biofertilizantes aqui apresentados, podem
ser guardados por tempo indeterminado. Guarde em recipiente de vidro, e não feche totalmente, deixando
pequeno espaço para a saída de gases, caso ocorra alguma fermentação.
• Cuidado: Para usar em pessegueiro, não coloque o SULFATO DE ZINCO nem o SULFATO DE COBRE no
SUPER MAGRO.

O SUPER MAGRO tem sido usado em diversas culturas. Observe os exemplos abaixo:
Cultura		
Beterraba		
Tomate		
Moranguinho
Uva			
			
Milho			
			
			
Maçã			
			

Recomendação de aplicação
2 a 4 aplicações – 4 litros para cada 100 litros de água, durante o ciclo.
8 a 10 aplicações – 5 litros para cada 100 litros de água, durante o ciclo.
8 a 10 aplicações - 3 litros para 100 litros de água, durante o ciclo.
4 a 8 aplicações - de 3 a 4 litros para 100 litros de água, de acordo
com a época, a variedade e as condições do clima.
Pulverizar as sementes com uma mistura de 10 litros para
100 litros de água. Deixar as sementes para secar na sombra e
efetuar o plantio normalmente.
10 a 15 aplicações - 3 a 5 litros para 100 litros de água, variando
conforme a época, variedade e o clima de cada ano.

Dica de uso: O SUPER MAGRO é também conhecido como BIOFERTILIZANTE ENRIQUECIDO e pode
ser utilizado junto com a CALDA SULFOCÁLCICA, principalmente quando queremos controlar doenças
causadas por fungos.
Biofertilizante enriquecido
O SUPER MAGRO pode ser feito de outras formas. Esta outra sugestão de BIOFERTILIZANTE
ENRIQUECIDO é útil, principalmente, para regiões onde é difícil fazer a compra dos micronutrientes, ou o
tipo de lavoura e o solo não tenham necessidades de toda aquela lista de nutrientes. Dê uma olhada na fórmula
abaixo e veja se é mais fácil para o seu caso.
Ingredientes:
• 30 litros de esterco fresco de gado;
• 18 litros de leite, ou 18 litros de soro de leite;
• 18 litros de caldo de cana, ou 9 litros de melado de cana;
• 7 kg de cinzas;
• 3 kg de farinha de osso ou osso torrado e moído;
• 3 kg de Fosfato Natural;
• 3 kg de Calcário.
Modo de fazer: Mistura-se bem a cinza, a farinha de osso, o fosfato natural e o calcário. Todos esses minerais
juntos pesam 16 quilos. No 1 dia , em um tambor de plástico de 250 litros, colocar 30 litros de esterco,
60 litros de água, 1 litro do inoculante, 2 litros de leite e 1 litro de melado de cana. Misturar bem e deixar
fermentar, sem contato com sol ou chuva. Nos dias 4, dia 7, dia 10, dia 13, dia 16, dia 19, dia 22 e dia 25, num
balde pequeno dissolver 2 kg da mistura com 2 litros de leite e 1 litro de melado de cana, e acrescentar no
tambor com o caldo que está fermentando. Misturar bem e deixar fermentar sem contato com sol ou chuva.
Espera-se 10 dias e está pronto para usar.
Como usar: Uma recomendação geral para a aplicação desse tipo de biofertilizante é usar em pulverização,
5 litros do biofertilizante em 95 litros de água. As agricultoras e os agricultores em todas as regiões do
Paraná estão usando diferentes tipos de Biofertilizante. Cada tipo é aplicado de acordo com as necessidades
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e condições de cada região e de cada família. Por isso, antes de fazer a sua receita, converse com os vizinhos
que já experimentaram.

Biofertilizante para a cultura da batatinha
Para a batatinha, muitos agricultores têm usado a seguinte formulação:
Ingredientes:
• 30 litros de esterco fresco de gado;
• 18 litros de leite ou 18 litros de soro de leite;
• 18 litros de caldo de cana, ou 9 litros de melado de cana;
• 5 Kg de cinzas;
• 2 kg de farinha de osso ou osso torrado e moído;
• 3 kg de fosfato natural;
• 3 kg de calcário;
• 3 kg de bórax;
• 1 kg de Sulfato de Manganês.

Como fazer: O jeito de fazer é o mesmo das formulações apresentadas antes.
Como usar: Usar em pulverização, misturando 3 litros do biofertilizante em 97 litros de água, a cada 10 dias.

A fórmula do Juca
O Juca, produtor de moranguinhos em Porto Alegre, prepara uma outra mistura, num tambor de 200 litros. Ele
usa como medida uma lata de 20 litros.
Ingredientes:
• 1 lata de esterco fresco de gado;
• meia lata de esterco fresco de galinha;
• 2 latas de diferentes folhas verdes;
• 30 litros de leite ou 30 litros de soro de leite sem sal;
• 18 litros de garapa de cana ou 9 litros de melado;
• 1 lata de cinzas de madeira;
• 5 kg de farinha de osso ou osso torrado e moído;
• 1 kg de farinha de conchas ou farinha de ostra;
• Cascas de ovo.
Foto: Gabriel Dietrich

Modo de fazer: Misture todos os ingredientes, e coloque num tambor,
em local que não pegue sol ou chuva. Completar com água e mexer bem.
Esperar de 10 a 15 dias e coar.
Como usar: Usar em pulverização misturando 2 litros e meio do
biofertilizante em 97,5 litros e meio de água.
Fórmula da Família Bernardi, de Ipê – RS para adubação de cobertura de
Tomateiro:
Em um recipiente para 200 litros ou mais, colocar:
100 litros de água;
70 litros de esterco bovino fresco;
5 quilos de esterco fresco de galinha;
1 quilo de açúcar mascavo ou melado de cana.
Em seguida misture tudo de uma só vez e deixe fermentar por uma semana
em local protegido do sol e da chuva. Usar 50% do biofertilizante mais
50% de água, colocando no solo com regador sem crivo, junto aos pés de
tomate.
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Biogeo

Foto: Leandro Taques

O Biogeo é um composto organomineral fermentado,
que funciona como um tônico estimulante das
plantas. Possui 80 elementos nutritivos e várias
enzimas. Esse fermentado aplicado nas folhas das
plantas, periodicamente, produz o equilíbrio na
planta, propiciando seu desenvolvimento harmonioso
e equilibrado garantindo a produção de alimentos
saudáveis.
O Biogeo, ao propiciar a planta um desenvolvimento
harmonioso, ativa mecanismos de defesa, melhorando
gradativamente sua resistência. Isto ocorre em função
da ação simultânea dos microrganismos que, além
de ativarem os mecanismos de defesa da planta,
potencializam-se na presença dos compostos orgânicos (aminoácidos, enzimas, co-enzimas, vitaminas,
fitormônios) que o Biogeo contém. É importante que as aplicações foliares sejam constantes no início de seu
uso, para vencer os bloqueios existentes nas plantas.
Modo de preparo: Deve-se agitar bem o esterco com a água, formando um caldo bem homogêneo. A
fermentação inicia-se em aproximadamente, 72 horas, e a estabilização se dá com aproximadamente 15 dias, e
a maturação em aproximadamente 21 dias.
Outros ingredientes: Para estimular a fermentação, é preciso alimentar as bactérias. Para isso, pode-se usar:
restos de culturas triturados sem resíduos de agrotóxicos, soro de leite sem sal, manipueira, vinhaça, melaço,
farinha de trigo ou de milho, bagaço de cana ou de laranja, semente ou cinza de plantas leguminosas como
o feijão e o soja. Misture com o caldo de esterco, e deixe fermentando por 72 horas. Após as 72 horas de
fermentação, para enriquecer o fermentado com maior diversidade de nutrientes, pode-se usar:
MB 4, fosfato natural, cinza (pode bloquear o fermentado), farinha de ostra, algas marinhas, calcário de
conchas, pó de xisto betuminoso ou pó de basalto (conhecido como pedra ferro).
Sugestão de receita para 1.000 litros de fermentado:
Fazer o fermentado numa caixa de alvenaria ou um buraco no chão forrado com lona plástica. Cuide para que
não entre enxurrada. Colocar: 30% de esterco fresco 70% de água sem tratamento com cloro Acrescente os
ingredientes estimuladores da fermentação, conforme escrito anteriormente. Deixe fermentando por 72 horas.
300 kg esterco gado fresco;
700 litros de água limpa;
Após as 72 horas, acrescentar:
500gramas de MB 4 ou Pó de Basalto;
200 gramas de Fosfato natural;
5 quilos de Farinha de Ostra;
500g de Pó de Xisto, bem moído, ficando o mais fino possível;
2 quilos de Cinza de lenha (colocar um pouco de cinza a cada dois dias, se não ela eleva o pH e atrapalha a
fermentação).
Cuidado com o pH: O fermentado deverá ser mantido com o pH entre 6,0 e 6,5. É necessário medir o pH
a cada dois dias. Para medir o pH, use o Papel Indicador de pH 0-14. Se o pH estiver alto acima de 6,5,
acrescente no caldo do fermentado, suco de limão, leite ou soro de leite sem sal. Misture bem e faça nova
medição, até que o pH fique entre 6,0 e 6,5. Se o pH estiver abaixo de 6,0, acrescente ao caldo do fermentado,
casca de ovo moída ou cinza de lenha. Misture bem e faça nova medição, até que o pH fique entre 6,0 e 6,5.
Para ocorrer uma boa fermentação, é preciso que a temperatura ambiente esteja acima de 25 graus. Portanto,
nas regiões de inverno rigoroso, faça o preparo do Biogeo nos meses quentes do ano.
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O Biogeo está maturo quando deixar de exalar mal cheiro. Concluída a fermentação, guarde-o em recipiente
sem lacrar a tampa.
Como usar: Usar em pulverização foliar, nas seguintes dosagens:
Cultura		
Milho e feijão
Hortaliças		
			
Pomar			

Dosagem
5% - 95 litros de água e 5 litros de Biogeo. Aplicar uma vez por semana.
0,5% a 1% - 99,5 ou 99 litros de água e 0,5 ou 1 litro de Biogeo. Aplicar
uma vez por semana.
10% a 15% Aplicar uma vez a cada 15 dias.

Seja um agricultor experimentador

O negócio é experimentar. Como já foi dito, estes fermentados são como receita de bolo, cada um pode fazer
do seu jeito. O importante é fazer a experiência em área pequena e ver o resultado. Tão importante como saber
fazer o adubo foliar, é o conhecimento sobre os processos envolvidos na fermentação que foram apresentados
aqui. Muitos ingredientes podem ser utilizados para enriquecer os biofertilizantes, como farinha de carne,
restos de fígado moídos, restos de peixe e o próprio sangue de animais.
Estes produtos são ricos em minerais, substâncias orgânicas e microrganismos, exatamente aquilo que é
necessário para estimular a fermentação e obtermos biofertilizantes que assegurem a saúde de nossas plantas e
a produção de alimentos ecológicos de alto valor nutritivo para nossas vidas e de todas as criaturas.

Caldas para proteção das plantas

Agora vamos conhecer algumas caldas usadas para proteger as plantas contra o ataque de fungos, bactérias
e insetos. Para que as caldas deem bons resultados, é preciso obter ingredientes de boa qualidade, livres de
substâncias tóxicas. As caldas devem ser usadas de forma preventiva, o que nos permite aplicar doses mais
fracas. Causando menor impacto sobre a natureza, e economizando recursos financeiros. Há muitas receitas,
que podem ser conhecidas através de livros disponíveis no mercado.
Foto: Leandro Taques

Qualidade da cal: Para preparar as CALDAS
SULFOCÁLCICA, BORDALESA e a PASTA
BORDALESA, é preciso usar cal virgem de
alta qualidade. Em muitas regiões, a cal virgem
encontrada no comércio é de baixa qualidade para o
preparo das caldas. É muito importante saber qual é
a porcentagem de ÓXIDO DE CÁLCIO presente na
cal virgem. A porcentagem de ÓXIDO DE CÁLCIO
deve estar escrito numa etiqueta fixada no saco da
cal.

Quanto maior a porcentagem de ÓXIDO DE
CÁLCIO, melhor é a cal para o preparo das caldas. A
cal virgem de alta qualidade deve ter 90% de ÓXIDO
DE CÁLCIO ou mais. Como a cal encontrada
no comércio é mais fraca é preciso aumentar a
quantidade de cal virgem na hora de fazer as caldas, se baseando na porcentagem de ÓXIDO DE CÁLCIO.
Espalhante Adesivo: A maioria das Caldas e dos Biofertilizantes precisam de um espalhante adesivo para
melhorar o molhamento das folhas e outras partes das plantas ao serem pulverizadas. Isso favorece uma
melhor ação dos produtos para proteger e nutrir as plantas.
Um excelente espalhante adesivo pode ser feito com trigo, conforme explica-se a seguir:
1 – em uma vasilha coloque a calda ou biofertilizante a ser usado e a quantidade de água necessária para a
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sua diluição e em seguida coloque a farinha de trigo na
quantidade de 200 gramas para cada 10 litros da calda;
2 – coloque a farinha de trigo aos poucos realizando
forte e constante agitação da calda com ajuda da pá de
madeira ou taquara;
3 – para evitar o entupimento dos bicos do pulverizador,
é necessário filtrar a calda.

Foto: Joka Madruga

Cuidados com as caldas sulfocálcica e bordalesa
Para as pessoas: As caldas podem irritar a pele e os
olhos das pessoas. Para seu preparo é conveniente usar
luvas. Para sua aplicação nas plantas é necessário usar
luvas, proteção para os olhos, para a boca e o nariz.
Evite derramar as caldas em qualquer parte do corpo.
Apesar de ter baixo teor tóxico essas caldas também podem prejudicar a saúde do aplicador, se não tomar
cuidado.
Para os equipamentos: Também é importante utilizar vasilhas de plástico para preparar a calda Bordalesa,
porque esta calda corrói as vasilhas de latão. Depois de aplicar as caldas nas plantas, lave o pulverizador
com todo o capricho, caso contrário ele terá vida curta. As caldas entopem com muita facilidade os bicos dos
pulverizadores.
A família do agricultor José Lemos Licheski, da comunidade de Taquaral do Bugre, município de São Mateus
do Sul, fez o coador de um pano bem fino chamado ORGANZA ou VOAL. Esse tecido é usado para fazer
forração de cortinas. É fácil encontrar nas lojas. Com esse coador, as caldas ficam bem limpas, e não entopem
os bicos dos pulverizadores. É excelente para coar todo tipo de calda e de biofertilizante. Se a calda for bem
coada o serviço rende.
Para as plantas: As plantas podem ser queimadas pelas caldas. Por isso é importante respeitar as dosagens.
Se aplicar demais pode queimar a planta, se aplicar pouco não aparece resultado. Outra coisa que ajuda evitar
esses problemas é fazer as pulverizações nos horários mais frescos do dia. Pela manhã, aplique logo após
perceber que o orvalho sobre as plantas já secou. Pela tarde, aplique quando o sol estiver mais fraco, depois
das três ou quatro horas.
Nunca aplique a calda Sulfocálcica em plantas que estiverem florescendo, porque ela queima as flores. Nunca
misture a calda Sulfocálcica com a calda Bordalesa. Cada uma deverá ser usada em separado, respeitando pelo
menos 10 dias de intervalo após cada aplicação.
Será que dá certo misturar caldas com adubo foliar caseiro?
Tem bastante gente fazendo isso e estão gostando do resultado. Misturando o adubo foliar caseiro, diminui os
riscos das caldas queimarem as folhas e melhora o resultado de proteção e aumento da resistência das plantas.
Como fazer a Calda Sulfocálcica
Ingredientes necessários para 10 litros:
2 kg de enxofre;
1 kg de cal virgem;
10 litros de água;
Materiais necessários:
2 galões ou latas de 20 litros;
1 pá de madeira;
1 peneira fina ou coador de pano;
fogão a gás ou a lenha;
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1 bacia de plástico;
1 caneca de plástico.
Como preparar a Calda Sulfocálcica:
1- Num galão, coloque 5 litros de água para ferver.
2- No outro galão, coloque 10 litros de água para ferver.
3- Coar o enxofre e a cal na bacia.
4- No galão com 5 litros de água fervente, despeje aos poucos a cal misturada com o enxofre e vá mexendo
com a pá de madeira.
Nesta hora, abaixe um pouco o fogo porque forma muita espuma. Fique atento, porque as vezes a calda sobe
rapidamente e pode derramar. Se isso acontecer, retire a vasilha do fogo, e ao voltar ao fogo, cuide mexendo a
calda por uns minutos.
Faça o serviço em duas pessoas. Uma pessoa vai despejando a cal e o enxofre e o outro mexe com a pá de
madeira.

Foto: Michele Torinelli

5- Em seguida, complete com mais 5 litros de água
fervente retirado do outro galão.
6- Aumente o fogo novamente e mexa a calda mais
um pouco.
Atenção: A pá não pode ser de metal. A calda não
pode parar de ferver. Por isso não deixe o fogo
enfraquecer. Não pode colocar água fria.
Cuidados:
• No latão para ferver a calda, faça um risco do lado
de fora na altura dos 10 litros.
• Ferver a calda durante uma hora. Como ela vai evaporando, complete com água quente para manter o nível
dos 10 litros.
• Sempre que colocar mais água, mexa um pouco para misturar.
Atenção:
1. Completando uma hora de fervura, retirar a caldo do fogo e deixar esfriar.
2. Deixe a calda descansar por 3 (três) dias. Guarde em local protegido e coloque uma tampa para evitar
sujeiras na calda. Neste prazo, parte da cal e do enxofre vai se depositar no fundo do galão.
3. Retire a calda com uma caneca e passe no coador.
Armazenagem da calda: A calda Sulfocálcica pode ser armazenada pelo menos por 1 ano. Use garrafas de
vidro escuro ou garrafas plásticas, lacrando a tampa da garrafa com cera de abelha ou vela derretida. É preciso
fechar bem as garrafas para não entrar ar. Guardar as garrafas em local escuro e fresco. Pode ser dentro de
uma caixa.
A calda não pode ficar pegando luz nem ar, se não ela enfraquece.
Perdas: Ao final, a calda vai diminuir 2 a 3 litros por causa da separação da cal e do enxofre que fica no fundo
do galão. Essa borra de cal e enxofre pode ser aproveitada para pintar troncos e galhos de frutíferas.

CARTILHA 2017.indd 58

12/09/17 15:12

A GENTE CULTIVA ELA E ELA CULTIVA A GENTE
Foto: Michele Torinelli

Como usar a Calda Sulfocálcica: para usar a CALDA
SULFOCÁLCICA é preciso medir o grau que ela ficou. Conforme
sua graduação, a CALDA SULFOCÁLCICA é diluída na água para
ser pulverizada nas lavouras.
Como medir a graduação da calda: Para medir a graduação da calda,
usa-se um aparelho de vidro chamado AERÔMETRO DE BAUMÉ.
Por ser de vidro muito fino, ele quebra com muita facilidade.
Manuseie com todo cuidado. Somente introduza-o na calda quando
ela estiver BEM FRIA, caso contrário o medidor arrebenta.
Cuidados com a Calda Sulfocálcica: A calda SULFOCÁLCICA pode
queimar as plantas se ficar muito forte. Se ficar fraca na mistura com
a água, ela não vai funcionar. Por isso é preciso medir a quantos
graus a calda ficou. Usando a cal virgem disponível no mercado, a
qual tem 30% de óxido de cálcio, agricultores da região centro-sul
do Paraná, tem dobrado sua quantidade na hora de preparar a calda, a
qual tem ficado com 25 graus.
Uso da calda no inverno: No inverno, a calda SULFOCÁLCICA
é usada em doses mais fortes para o tratamento de frutíferas que
derrubam as folhas. Veja a tabela a seguir:
Tratamento de inverno para frutíferas
Graus Baumé		
para 10 litros de água
32° 				
30° 				
27° 				
25° 				
22°				
20°				
18° 				
16° 				
15°				
10°				

Litros de Calda Sufocálcica
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3

litro e 250 ml
litro e 250 ml
litro e 400 ml
litro e 600 ml
litro e 650 ml
litros
litros e 400 ml
litros e 650 ml
litros
litros e 200 ml

Tratamento de verão
Graus Baumé 		
32°				
30°				
27°				
25°				
22°				
20°				
18°				
16°				
15°				
10°				

Litros de Calda Sufocálcica para 10 litros
200 ml
225 ml
250 ml
275 ml
300 ml
400 ml
425 ml
450 ml
600 ml
700 ml

Na primavera e no verão a CALDA SULFOCÁLCICA deve ser usada em doses menores, se não ela queima as
folhas das plantas, podendo matar a planta inteira.
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Principais controles promovidos pela Calda Sulfocálcica:
Em frutíferas: Ajuda na prevenção e no controle de várias doenças causadas por fungos, além de cochonilhas
e ácaros. É eficiente na limpeza dos galhos e ramos, eliminando os líquens e musgos e as barbas que se fixam
nos troncos, galhos e ramos das árvores frutíferas.
Na Cebola, Alho, Ervilha e Vagem: Controla Ferrugem, Oídio, Antracnose, Ácaros e Trips. Para a cebola,
fazer três aplicações nas mudas ainda no canteiro. Na hora do transplante, mergulhar as mudas na calda. Isso
ajuda a controlar os focos de Trips. Em regiões de alta ocorrência de Trips, é necessário fazer seu controle
com pelo menos 2 a 4 aplicações.
No Tomate: Controla a Ferrugem e os Ácaros. O tratamento começa no canteiro, fazendo a primeira aplicação
20 dias após a germinação. A segunda aplicação é feita 10 dias após o transplante das mudas.
No Feijão: Protege contra a Requeima, a Ferrugem e os Ácaros. Tem bom efeito como repelente de insetos,
principalmente vaquinha, sendo feito a primeira aplicação 10 dias após a germinação.
Foto: Michele Torinelli

Na Soja: Combate o Oídio. Fazer a primeira
aplicação no início do surgimento da doença.
Na Batatinha: Protege contra a Podridão da Canela.
É um ótimo repelente de vaquinhas, quando a batata
está emergindo. Faz-se apenas uma aplicação, 10
dias após a emergência das plantas. Na sequência,
usa-se a calda Bordalesa, fazendo a primeira
aplicação 10 após.
Quantas vezes aplicar?
Seu principal funcionamento é preventivo. Fazer
aplicações no inverno para as FRUTÍFERAS, de
maio a julho. Nesta época, duas aplicações são
suficientes. Para FRUTÍFERAS E AS OUTRAS
LAVOURAS, durante a primavera e o verão, aplicar
a cada 12 dias. Encurtar o prazo quando o tempo estiver de muita chuva. Para tratamento de LARANJA,
MIMOSA, PONCÃ, TANGERINA E LIMÃO, fazer aplicações no inverno, antes de iniciar a floração. Para
essas plantas, use as dosagens da tabela de verão.
Capriche para molhar bem os galhos e o tronco das árvores frutíferas.
Calda bordalesa
A CALDA BORDALESA é indicada para prevenir o ataque de fungos e bactérias, mas também funciona como
repelente de insetos. Para cada tipo de planta e dependendo das condições do clima, do estágio vegetativo
das plantas e o grau de infestação da doença, usa-se dosagens diferentes. Na fase inicial, após a germinação,
quando as plantas estão sensíveis, usar doses mais fracas. É bom fazer antes uma aplicação de experiência
numa pequena área.
Nos tratamentos preventivos, quando ainda não há ocorrência de doenças, recomenda-se usar doses bem
diluídas como será explicado abaixo:
Para tratamentos preventivos:
10 litros de água;
30 gramas de cal virgem (para cal com baixo teor de óxido de cálcio, use 60 gramas);
30 gramas de sulfato de cobre.
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Foto: MST

Para tratamento curativo:
10 litros de água;
100gr de Sulfato de Cobre;
100gr de Cal Virgem (para cal com baixo teor de óxido de cálcio, use 200 gramas.
Materiais necessários:
3 baldes de plástico;
1 pá de madeira;
1 peneira;
2 canecas de plástico;
1 coador.
Para preparar 10 litros de calda: num balde, peneire a Cal. Despeje aos poucos meio copo de água e mexa bem
para queimar a cal e formar uma pasta. Espere a Cal queimar por 8 a 12 minutos. Em seguida, acrescente 5
litros de água e mexa bem. Em outro balde, coloque o SULFATO DE COBRE. Para dissolver o SULFATO DE
COBRE, use um copo de água quente, no ponto para chimarrão. Mexer bem.
Acrescente 5 litros de água fria e mexa bastante. Encha uma caneca com CALDA DE CAL e outra caneca com
CALDA DE SULFATO DE COBRE, e vá despejando as duas, ao mesmo tempo, no terceiro balde. Mexa com a pá de
madeira. Faça assim até passar toda a CALDA DE CAL E DE COBRE para o terceiro balde, e no final, mexa bem.
Fazendo assim, a calda ficará bem misturada. Coar a CALDA em um pano fino de VOAL ou ORGANZA.
Importante: A CALDA BORDALESA deve ser usada no mesmo dia em que foi preparada. Não pode ser
armazenada. Por isso, prepare apenas a quantidade que for utilizar no dia.
Cuidados: A CALDA BORDALESA pode ficar ácida. Para saber se está ou não ácida, pingue 2 a 3 gotas da
CALDA na lâmina de uma faca de latão comum. A faca não pode ser de aço inoxidável. Espere três minutos.
Se ficar manchas avermelhadas onde pingou a calda, é sinal que ela está ácida. Para corrigir a acidez, prepare
mais um pouco de cal e água e misture na calda. Faça o teste novamente, até a calda chegar no ponto que não
enferruje a faca.
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Foto: Michele Torinelli

Como usar a CALDA BORDALESA: Faça aplicações a cada 10 dias. Em tempo de muita chuva, aplicar
diariamente ou com até 5 dias.
Principais controles promovidos pela CALDA BORDALESA.
CULTURA					
Em frutíferas:				
Na Batatinha e no Tomate:		
						
No Feijão:					
Na Cebola e Alho:			
						
Na Beterraba:				
						
						
Na Melancia, Melão e Pepino:		

CONTROLE
Combate a Antracnose, as Podridões e o Míldio.
Controla a Requeima e a Pinta Preta Miúda e a 		
Graúda.
Protege conta a Antracnose e a Ferrugem.
Ajuda a evitar a Ferrugem, a Antracnose e a
Alternaria.
Protege conta a Cercosporiose ou Mancha da
Folha. Em beterraba, usar apenas a calda na
dosagem preventiva.
Ajuda a evitar a Antracnose e o Míldio.

Pasta bordalesa
Ingredientes:
1 kg de Sulfato de Cobre;
2 kg de Cal Virgem;
12 litros de água limpa;
Material para preparar:
2 baldes de plástico
1 pá de madeira
Como preparar: Em um balde de plástico, coloque 6 litros de água quente. Aos poucos, acrescente o Sulfato
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de Cobre na água quente e mexa bem com a pá de madeira. No outro balde de plástico, coloque a Cal e vá
despejando aos poucos um copo de água fria e continue mexendo sem parar, para queimar a cal e formar
uma Pasta. Depois, acrescente água até completar 6 litros. Depois que a Cal estiver misturada na água, vá
despejando-a no balde que contém a Calda de Sulfato de Cobre e vá mexendo bem com a pá de madeira.
Uso da Pasta Bordalesa nas plantas: É boa para evitar doenças que aparecem nas FRUTÍFERAS. Com uma
BROCHA OU PINCEL, pintar os cortes da poda ou feridas das árvores frutíferas. Pinte também o tronco e os
galhos mais grossos para eliminar os LÍQUENS que formam GROSSOR E BARBAS nas frutíferas.
Tratamento de proteção e nutrição de Parreiras
Em maio ou junho: Fazer uma aplicação de CALDA SULFOCÁLCICA.
Em julho: Fazer mais uma aplicação de CALDA SULFOCÁLCICA. Após a poda preparar uma Calda com os
seguintes ingredientes:

Foto: Eduardo Vernizi

3 litros de Melado de cana
200 gramas de Bórax
300 gramas de Cloreto de Cálcio
100 litros de Água
Misturar os ingredientes e mexer bem, e em
seguida pulverizar.
Início de setembro:
3 litros de Melado de Cana
200 gramas de Bórax
200 gramas de Sulfato de Zinco
3 litros de Adubo Foliar Caseiro
100 litros de Água
Misturar os ingredientes e mexer bem, e em
seguida pulverizar.
Início da Brotação:
300 gramas de Sulfato de Cobre
350 gramas de Cal Virgem
3 litros de Adubo Foliar Caseiro
200 ml de Leite
Como preparar: Dissolva o Cobre com um pouco de água quente. Em outra vasilha, queime a cal com água
fria e depois despeje na vasilha com o cobre dissolvido e mexa bem. Depois coloque o Adubo Foliar Caseiro
ou o Super Magro e o leite, mexer bem e coar e misturar nos 100 litros de água. Em seguida é só pulverizar.
No decorrer da primavera e do verão: Usar o Adubo Foliar Caseiro ou o Super Magro na dosagem de 3 litros
misturados em 100 litros de Calda Bordalesa.
Preste Atenção: Antes de mudanças bruscas de temperatura, como é comum acontecer no dia de FINADOS é
necessário usar 1 ou 2 dias antes:
3 litros de Melado de Cana
3 litros de Adubo Foliar Caseiro
2 litros de Leite ou 10 litros de soro de leite
Misturar os ingredientes e mexer bem, coar e misturar em 100 litros de água e pulverizar.
Pasta de enxofre
É um bom produto para ser aplicado com pincel no tronco, galhos e ramos das plantas frutíferas, para
controlar o ataque de brocas e cochonilhas.

CARTILHA 2017.indd 63

12/09/17 15:12

A GENTE CULTIVA ELA E ELA CULTIVA A GENTE

Ingredientes:
1 kg de enxofre ventilado em pó;
2 kg de cal virgem;
meio kg de sal de cozinha;
15 litros de água
Modo de preparo
1- Em um tambor de plástico, diluir o enxofre em um pouco de água quente, até formar uma pasta.
2- Acrescentar água até completar 15 litros.
3- Em seguida, peneirar a cal numa vasilha e ir acrescentando água aos poucos, mexendo para queimá-la, até
formar uma pasta.
4- Em seguida, acrescente um pouco de água na pasta de cal, mexa bem, e vá despejando-a lentamente no
tambor com a calda de enxofre, mexendo bem.
5- Colocar o Sal de cozinha, e mexer novamente.
Como aplicar a Pasta de Enxofre: Pincelar ou caiar o tronco e galhos principais com uma brocha de pintura.
O uso da cinza
A cinza de lenha é um material muito rico em potássio. Na Agricultura Ecológica, agricultores do mundo
inteiro fazem uso da cinza como fertilizante e para controlar insetos e algumas doenças que atacam os
cultivos. A cinza, usada como fertilizante deverá ser distribuída diretamente nas linhas de plantio, sem
contudo ficar em contato com as sementes, as quais poderão ser queimadas.
Usar na dosagem de 1.000 quilos por hectare.
O uso do leite
O leite na sua forma natural ou o soro de leite sem sal, tem dado bom resultado no controle de ácaros e ovos
de diversas lagartas, e funciona muito bem como repelente de insetos, inclusive a vaquinha. É também um
bom atrativo para lesmas, podendo ser usado para preparar armadilhas.
Funciona bem no combate de várias doenças provocadas por fungos e vírus. Seu uso é comum em hortaliças,
lavouras de feijão e soja, e em frutíferas.

Foto: Joka Madruga

Modo de usar: Misturar um litro de leite em 3 ou 10
litros de água e pulverizar as plantas. A quantidade
depende das condições do clima ou do grau de
infestação. Repetir a pulverização pelo menos a
cada 10 dias, e sempre após as chuvas, observando
sempre o nível de infestação de doenças e insetos nas
lavouras.
Para controlar o Míldio, costuma-se usar uma
mistura de leite azedo com água e cinza de lenha.
Para atrair lesmas, basta espalhar pelo chão, ao
redor das plantas, alguns sacos de estopa ou panos
molhados com água e leite.
Pela manhã, é só virar os panos e recolher as lesmas que ficam grudadas por baixo, e fornecê-las para as
galinhas. Muitos agricultores têm obtido sucesso, usando 10 litros de leite em 90 de água, para pulverizar
parreiral em fase de maturação dos cachos, como repelente de marimbondos e abelhas.
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Uso do óleo vegetal
Pode ser óleo de qualquer planta: soja, milho e girassol, sendo importante tomar o cuidado de usar um produto
sem resíduos de agrotóxicos, e muito mais importante ainda na atual conjuntura, que seja de plantas não
transgênicas. É muito eficiente na prevenção da Botrytis, doença que ataca muitas plantas, com destaque o
Foto: Joka Madruga
tomate e a cebola.
Para preparar, bater no liquidificador o óleo com um
pouco de água. A água deve ser acrescentada aos poucos.
Como substituto da água, pode ser usado o óleo mineral.
Misturar meio litro de óleo mineral em 1 e meio litro de
óleo vegetal, e mexer bem. Usar a mistura, diluindo 1,5
a 3 litros, em 100 litros de água, e pulverizar os cultivos.
A dosagem deve ser definida, observando o nível de
infestação.
Para pulverizar tomateiro, dirija o jato da pulverização
para os frutos e o caule.
Controle biológico
Baculovírus: Este é um vírus que contamina e mata a lagarta da soja, Anticarsia gemmatalis. A lagarta morta
apresenta no início, o corpo mole e amarelado. Com o passar do tempo, ela vai escurecendo até atingir
coloração negra, depois de dois ou três dias.
Como age o Baculovírus: Quando as folhas de soja contaminadas com o micróbio são comidas pela lagarta, o
vírus se multiplica no seu corpo e ela vai perdendo aos poucos, sua capacidade de movimentação e de comer
as folhas da soja. As lagartas morrem de sete a nove dias após a contaminação, e com o apodrecimento dos
seus corpos, soltam mais vírus sobre a soja, que assim contaminam outras lagartas.
O produto pode ser encontrado no comércio, na forma de pó molhável. Uma vez identificado a presença do
Baculovírus matando lagartas na lavoura, o agricultor deve coletar lagartas recém mortas. Para pulverizar um
hectare de soja, é preciso coletar 50 lagartas grandes. O melhor período para coleta é entre o 8 e 9 dias da
aplicação, quando a maioria das lagartas estarão mortas.
Para armazenar as lagartas mortas pelo Baculovírus, estas deverão ser lavadas em água limpa, colocadas
em vidros ou sacos plásticos bem fechados e congelar na geladeira ou em freezer. Dessa forma o material
se mantém conservado de um ano para o outro. Para utilizar o material no ano seguinte, coloque para
descongelar em local sombreado, e prepare a calda macerando 50 lagartas grandes ou 16 gramas do material
por hectare.
Aplicação: a calda de Baculovírus deverá ser aplicada quando a maioria das lagartas que estiverem comendo
a lavoura de soja, ainda sejam pequenas, estando com menos de 1,5 centímetro. Outra coisa importante, é
que só se deverá fazer a aplicação quando for encontrada 20 lagartas por metro linear ou 40 lagartas por pano
batido, comendo a soja.
Trissolcus
Trissolcus basalis é uma pequena vespa preta com 1 a 1,3 milímetros de comprimento, que tem seu
desenvolvimento das fases de ovo a adulta, dentro de ovos de percevejos. Além de ovos do percevejo verde, a
vespa Trissolcus parasita também ovos de vários percevejos que ocorrem na soja.
O Trissolcus tem um alto potencial reprodutivo. Cada fêmea é capaz de parasitar, em média, 250 ovos de
percevejos. Os adultos vivem cerca de 80 dias e normalmente são encontrados numa proporção de um
macho para cinco fêmeas. Como o Trissolcus se desenvolve somente em ovos de percevejos, depende de
ser reproduzido em laboratório, portanto, será necessário adquiri-lo no mercado. Ao comprar, o agricultor
receberá as instruções de como usar.
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Bacilus thuringiensis
Mais conhecido pela sigla BT, o Bacilus thuringiensis é uma bactéria que produz uma toxina que mata vários
tipos de lagartas e brocas. É, portanto, um agente natural, que há muito tempo vem sendo usado na agricultura
ecológica. Algumas empresas tem o BT a disposição no mercado, sendo a marca comercial Dipel, a mais
conhecida. Seu uso é em pulverização. É recomendado para controlar:
CULTURA					

CONTROLE

Soja						

Lagarta da soja e a lagarta falsa-medideira

Algodão					

Lagarta das maças e o curuquerê

Arroz, pastagens e na cana de açúcar

Lagarta dos capinzais e a lagarta militar

Tomate					

Broca grande e a lagarta mede palmo

Mandioca					

Mandorová

Café						

Lagarta magnífica

Amendoim					

Lagarta da soja e a lagarta dos capinzais

Citrus						

Mariposa-das-laranjeiras ou bicho furão

Abacaxi					

Broca do abacaxi

Abóbora					

Broca das cucurbitáceas

Em crucíferas como couve, repolho,		

Lagarta mede palmo, o curuquerê da couve e a

couve-flor e brócolis				

traça das crucíferas

Na região centro-sul do Paraná, agricultores tem alcançado excelente controle da lagarta da erva mate
(Hylesia nigricans, Berg). Neste caso, basta lançar um jato da solução sobre a colônia de lagartas, e em poucos
dias elas morrem e passam a ser focos de dispersão do BT. Para isso, retire o bico leque do pulverizador, para
facilitar o direcionamento do jato da solução sobre a colônia de lagartas.
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