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AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL
Trata-se de uma forma de agricultura
que protege a base de recursos naturais, gera economia e ainda reﬂete em
uma postura comprometida diante da sociedade.
A premissa da “agricultura sustentável” releva um crescente desgosto com a
situação na qual se encontra a agricultura atual. A agricultura sustentável se concentra na
produção de culturas e gado e/ou outras criações a médio e longo prazo, ao mesmo tempo em que tem efeitos mínimos sobre o meio ambiente. Este tipo de agricultura tenta encontrar um equilíbrio ideal entre a necessidade de produção de alimentos e a preservação
do meio ambiente. Além de produzir alimentos e manter a segurança alimentar, existem
vários objetivos associados à agricultura sustentável, incluindo a conservação da água, a
redução do uso de fertilizantes e pesticidas e o olhar diferenciado quanto à biodiversidade
nas culturas cultivadas e no ecossistema. A agricultura sustentável também se concentra
em manter a estabilidade econômica das propriedades e ajudar os agricultores a melhorar
suas técnicas e qualidade de vida.
Existem muitas estratégias que ajudam a tornar a agricultura mais sustentável. Algumas
das técnicas mais comuns incluem plantas que podem criar seus próprios nutrientes para
reduzir o uso de fertilizantes e diminuir a rotação de culturas, o que minimiza o uso de
agrotóxicos já que as culturas estão mudando com freqüência. Outra técnica comum é a
mistura de culturas ou o cultivo consorciado o que reduz o risco de uma doença destruir

toda uma cultura e diminui a necessidade de pesticidas e herbicidas, já que este tipo de
cultivo favorece o aparecimento de inimigos naturais.

EVIDÊNCIAS DE QUE É PRECISO MUDAR!
A agricultura tradicional e a sua ausência de sustentabilidade demonstram cada vez mais que é preciso mudança: no alto custo
dos insumos, no impacto ambiental negativo, no baixo ingresso
econômico que produz e também todo o impacto que tem existido sobre o setor agrícola sob o aspecto do campo.
Existem ainda problemas que afetam tanto a fauna quanto a ﬂora.
Por exemplo: queimadas, agricultura e pecuária em grande escala,
expansão das cidades e poluição.

CARACTERÍSTICAS DA AGRICULTURA MODERNA
A agricultura moderna não é sustentável, mesmo sendo extremamente produtiva seus
efeitos maléﬁcos ao ambiente serão sentidos com o passar do tempo. Se quisermos alimentos saudáveis e uma produtividade crescente e de forma permanente será necessário
desenvolver métodos de produção agrícola sustentável.
A prática incorreta e o uso intenso acabam ocasionando a desestruturação na camada
superﬁcial do solo. A adubação química pesada, de alto custo, causa o desequilíbrio ﬁsiológico da planta, o desequilíbrio ecológico do solo e a dependência do agricultor. (http://
www.agirazul.com.br/artigos/wolﬀ.htm)
A agricultura moderna tem como característica a dependência tecnológica e cultural, é

uma agricultura que não tem a preocupação de reciclar, ou de fazer com que o produto
retorne para a fonte, uma prova desta é a saturação dos lixões. Outro exemplo é o material orgânico que não retorna para a agricultura como adubo e nem os materiais minerais
não retornam para a produção. Atualmente tudo é consumido ou descartado, perdeu-se a
base ecológica da agricultura.

É POSSÍVEL TORNAR A AGRICULTURA SUSTENTÁVEL?
A agricultura sustentável tem como propósito reestabelecer a capacidade produtiva do agro ecossistemas, assim como, a natureza se renova.

TRANSIÇÃO
Depois de vários anos em utilização, o modelo convencional de agricultura tem sido insustentável, inﬂuenciando nos níveis de pobreza e desigualdades e, com isso interferindo
diretamente no aumento do custo de produção, causando assim o grande o aumento dos
custos dos insumos e consequentemente queda dos preços pagos aos produtores.
Atualmente, em quase todos os países do mundo, principalmente nos Estados Unidos,
crescem as preocupações dos consumidores com a qualidade dos produtos consumidos
e com os impactos socioambientais contrários dos métodos de produção convencional.
Essa preocupação está associada à segurança alimentar.
A população mundial está cada vez mais preocupada em saber como e onde foi produzido e processado seu alimento e outras informações que garantam ao consumidor a qualidade desejada. Para isso, estão dispostos a pagar mais pelo produto ﬁnal.
É perceptível o crescimento do mercado de produtos orgânico, contudo as diﬁculdades

de aplicar o conceito de sustentabilidade na agricultura, por falta de conhecimento cientíﬁco ou de acesso a esse conhecimento ou ainda de incentivos fazem com que o processo
produtivo venha a acontecer em longo prazo. Ações como estas, que a CHESF está implantando, vem a contribuir para a implantação da agricultura sustentável de forma a reduzir o consumo de produtos que venham da agricultura padrão e aumentando a produção
de alimentos mais saudáveis.

PRINCÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL
Produtiva - Que mantenha e melhore os níveis de produção
Estável - Que reduza os níveis de risco na produção
Ambientalmente sadia - Que proteja e recupere os recursos naturais; atue no sentido de
prevenir a degradação dos solos, preserve a biodiversidade e mantenha a qualidade da
água e do ar
Viável - Que seja economicamente viável
Igualitária - Que assegure igual acesso ao solo, água, outros recursos, e produtos para todos os grupos sociais
Autônoma - Que garanta a subsistência e autonomia de todos os grupos sociais envolvidos na produção
Participativa - Que seja construída coletivamente, por um processo de compartilhamento
de conhecimentos entre todos os envolvidos. Seja o resultado de um processo democrá-

tico e coletivo de aprendizado
Humana - Que satisfaça as necessidades humanas básicas: alimentação, água, combustível, roupas, abrigo, dignidade e liberdade para ambas as gerações; as que vivem agora e
as que estão por vir
Preservadora - Que preserve a cultura das comunidades que criaram e protejam os recursos genéticos.
Fonte:
(http://www.ﬁeb.edu.br/mariatheodora/downloadmateriais/ef_1/4serie/fundamental01_4serie_ciencias_aula02.pdf)

SUSTENTABILIDADE NA PRÁTICA
Ser sustentável não é necessariamente ser orgânico. NÃO CONFUNDA!
Para ser orgânico, o alimento deve ter sido cultivado ou criado sem o uso de produtos químicos sintéticos. Já para ser sustentável, um local ou uma fazenda, deve produzir com um
mínimo de dano ao meio ambiente e à sociedade.
A sustentabilidade de uma área de cultivo refere-se à sua capacidade de produção indeﬁnida. Para seguir nessa direção, a área sustentável não pode sofrer mudanças que sejam
negativas e irreversíveis, além de evitar o uso excessivo de recursos e produzir uma renda
que seja satisfatória para seu sustento e melhoria da produção.
É importante conhecer de onde os recursos estão vindo, saber que nenhuma propriedade
é autossuﬁciente por completo e que isso não é um requisito da agricultura sustentável.
Todavia a estabilidade e produtividade vem a longo prazo, assim, quanto mais renováveis
e variados os seus recursos, por mais tempo sua fazenda vai se sustentar.

Algumas práticas são de grande importância para que haja sucesso da área no processo
de transição e pós implantado do novo sistema de cultivo.
São elas:

QUEBRA VENTOS
Usada principalmente nas áreas em que os ventos são mais fortes, como nas chapadas
e em locais com solos arenosos. Sua função é diminuir
a força dos ventos sobre o plantio, evitando a queima
das folhagens. Além disso, visa fornecer habitat para
as aves locais, que podem atacar insetos em suas
culturas.

ROTAÇÃO DE CULTURAS
Consiste em mudar culturas vegetais em um mesmo terreno. A ideia é que a cultura seja lucrativa para
o solo e também para o bolso do produtor. Entre os
benefícios que a rotação de
culturas pode trazer estão a reposição da matéria orgânica e a
recuperação do solo, além do auxílio no controle de pragas.

COBERTURA MORTA
Consiste em cobrir a superfície do solo, preferencialmente
as entrelinhas, com uma camada de material orgânico, geralmente com sobras de culturas, palha ou cascas. A palhada

forma uma camada protetora sobre o solo, exercendo
efeito físico sobre as sementes e a população de plantas daninhas, principalmente as jovens, atuando sobre
a passagem de luz e liberando substâncias alelopáticas. Desta forma, proporciona condições adversas para
a germinação e o estabelecimento de espécies indesejadas e favoráveis ao desenvolvimento da cultura. A prática
da cobertura morta é uma das melhores para CONSERVAR
a umidade do solo e controlar a erosão.

CONSÓRCIO ENTRE CULTURAS
Caracterizado pelo máximo de aproveitamento do espaço através do cultivo simultâneo
no mesmo local com duas ou mais espécies com diferentes características. As plantas podem ser semeadas ou plantadas ao mesmo
tempo ou terem época de implantação levemente diferente,
mas elas compartilham dos mesmos recursos ambientais
durante grande parte de seus ciclos de vida.

USO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS NATURAIS
Os inseticidas caseiros, se aplicados com cuidado e seguindo-se
as dosagens recomendadas, podem alcançar bons resultados no
extermínio das pragas e doenças que atacam e
destroem as plantas. Dentre os mais usados estão:

A CALDA DE FUMO
Picar 1kg de fumo de corda e deixar por 24 horas em 7 litros de água. Depois despejar essa
calda em uma vasilha e acrescentar mais água, uma quantidade igual à da calda. Coar e
pulverizar as plantas.
CAL
Recomenda-se peneirar a cal e colocar em volta dos canteiros para afastar os insetos.
CINZA DE MADEIRA
Para combate de lagartas, insetos sugadores e fungos, misturar 1kg de cinza, 1kg de cal
e 100 litros de água. Deixar em repouso por 24 horas. Em seguida, ﬁltrar e aplicar sobre as
plantas.
PIMENTA VERMELHA E FUMO
Essa mistura é usada para combater pulgões e lagartas: 50 gramas de fumo em rolo, um
punhado de pimenta vermelha, 1 litro de álcool e 250 gramas de sabão em pó. Colocar a
pimenta e o fumo picado no litro de álcool e deixar curtir por sete dias.
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PREFÁCIO
A maioria das famílias brasileira gasta a maior parte da sua renda com alimentação. A implantação de uma horta doméstica pode trazer a essas famílias, a garantia de consumo de
alimentos frescos e ricos em nutrientes a baixo custo, com a possibilidade de comercialização do excedente da produção, assim ainda é possível aumentar a segurança alimentar,
a renda e a inclusão social. Para que isso ocorra, a horta deve ser planejada para atender a
necessidade de consumo diário de hortaliças da família.

O cultivo e consumo de produtos orgânicos, traz benefícios para o corpo e colabora para
um ambiente saudável, além disso, o espaço da horta constitui ainda um instrumento pedagógico, para atividades de educação ambiental e de ações terapêuticas.

HORTA SINÔNIMO DE SAÚDE
Plantar e colher os produtos frescos, buscando preservar suas vitaminas e minerais são alguns dos benefícios que se
pode ter com a sua própria horta. Cuidar
corretamente da horta é essencial para
a qualidade ﬁnal do produto, pois assim é
possível garantir que as propriedades nutricionais dos alimentos serão mais preservadas.
As hortaliças são de grande importância na alimentação
humana, elas são ricas em vitaminas e sais minerais, consumir alimentos cultivados em
pequenas hortas ajuda a assegurar um melhor desenvolvimento físico e mental, além de
ter uma sadia qualidade de vida.
Além de possuir diversos nutrientes que auxiliam no bom desenvolvimento do nosso organismo, os alimentos colhidos nas hortas caseiras, em geral, são orgânicos, portanto,
mais saudáveis. Quando cultivamos horta em casa, podemos dispor de diversas folhas,
temperos, ervas e até frutas que nem sempre encontramos com facilidade. Assim, é possível complementar a alimentação, tornando as refeições mais saudáveis, atrativas e de
baixo custo.

Outros benefícios de ter uma horta em casa são:
● Satisfação de produzir o próprio alimento;
● Prazer de estar em contato com a terra e a natureza;
● Redução de gastos com alimentos;
● Incentivar as crianças a terem uma alimentação saudável, já que
a maioria acha divertido colher e preparar o seu próprio alimento;
● Consumir produtos sem agrotóxico e fertilizantes químicos;
● Diminuir a produção de lixo pela reutilização de caixotes, latas, garrafas PET e outras
embalagens transformando-as em vasos e sementeiras, e
● Aproveitamento de espaços ociosos em varandas, quintais, lotes vagos e jardins.

COMO PLANEJAR A HORTA?
Primeiro passo – Observar o espaço e a potencialidade do local escolhido
A horta urbana requer o máximo de planejamento, mas é surpreendente o quanto se pode
produzir em pequenos espaços. Plantas podem crescer dentro de casa desde que tenham disponibilidade de água e luz solar, a maioria das plantas necessita de no mínimo, 6
horas de luz solar por dia, durante a estação de crescimento. O início desse planejamento,
seja para uma horta de grande ou pequeno porte, depende apenas de um olhar amplo e
sobre vários aspectos.

Primeiramente, deve-se observar o espaço físico para a
disponibilidade de áreas abertas ou de pequenos espaços que possam servir para plantio em recipientes
ou vasos, estas áreas podem ser áreas comuns em
condomínios, terrenos baldios ou ociosos (nestes casos
é necessário veriﬁcar o histórico do terreno), quintais coletivos, espaços cedidos pelo poder público, entre outros.
As opções variam com a realidade de cada lugar.
Para o sucesso da horta, é importante considerar alguns fatores:
● Área exposta ao sol (ao menos 4 a 6 horas diárias);
● Escolha espécies adequadas (para os iniciantes, o recomendável é utilizar espécies que não exigem muitos cuidados);
● Proximidade de água para fácil acesso a irrigação;
● Área não sujeita a alagamentos e encharcamentos;
● Local não tão próximo de árvores para evitar a competição
por nutrientes do solo e o sombreamento;
● Área com boa ventilação;
● Criar uma rotina para os cuidados básicos (esses cuidados podem variar de acordo com a espécie);
● Plantar hortaliças escolhidas pelos familiares e/ou comunidade (caso a horta seja co-

munitária) para garantir o sucesso da horta!

O QUE É PRECISO PARA INICIAR A HORTA?
Alguns elementos são essenciais para se iniciar uma horta. São eles:
● Terra: solo, substrato local ou comprado;
● Água: tanto o excesso quanto a falta de água são fatores limitantes para o cultivo de
hortaliças, assim é necessário haver nas proximidades da horta água necessária ao seu
cultivo;
● Sementes e ou mudas: as sementes ou mudas escolhidas devem ser de interesse da
família ou comunidade;
● Luz solar: a grande maioria das hortaliças necessita de 4 a 6 horas por dia;
● Ventilação: o ambiente escolhido precisa ser ventilado, pois as plantas precisam respirar;
● Nutrientes: o ideal é que o solo seja adubado de acordo com a necessidade com adubos orgânicos e que esses sejam advindos da própria comunidade ou propriedade;
● Outros insumos: caldas e preparos biofertilizantes;
● Ferramentas: enxadas, pás, carrinho de mão, enxadão, etc.;

● Utensílios: mangueira, regador, pulverizador, vasos, caixotes, sementeira, etc.

COMO ESCOLHER AS ESPÉCIES?
A escolha das plantas deve ser feita de acordo com o tamanho do canteiro, tempo de crescimento e tamanho das plantas. Para a escolha das espécies deve-se levar em consideração o clima da
região, escolhendo espécies que mais se adaptam ao local
em que a horta será implantada.
Há espécies que se desenvolvem melhor nas estações mais
frias e outras nas estações mais quentes, porém existem espécies que são adaptadas para produzir o ano todo (ex. alface de
verão, alface de inverno), mas de modo geral cada espécie tem
seu clima ideal.

ROTAÇÃO E CONSORCIAÇÃO DE CULTURAS
O plantio contínuo de uma mesma espécie ou da mesma família pode vir a esgotar os nutrientes do solo e acabar diﬁcultando o desenvolvimento das plantas, além de aumentar
o risco de doenças e de pragas. Aconselha-se virar algumas vezes e afofar o solo após a
colheita, adubando e plantando uma nova espécie de planta/hortaliça. Se possível, não
plantar a mesma hortaliça ou espécie da mesma família no mesmo local, a isso chama-se
rotação de culturas.
É de grande importância conhecer as famílias das plantas que se deseja cultivar, para
poder identiﬁcar as famílias é só observar as semelhanças do caule, das folhas, ﬂores e

frutos, além dos hábitos de crescimento, local de origem etc.

PLANTAS COMPANHEIRAS OU CONSORCIAÇÃO
Na consorciação de culturas cultiva-se mais de dois tipos no mesmo espaço, algumas
plantas quando cultivadas próximas criam associações favoráveis e beneﬁciam uma as
outras, estas plantas são chamadas de plantas companheiras. Por outro lado, existem plantas que quando plantadas próximas podem causar malefícios uma as outras pois exalam
substâncias pela raiz que selecionam a vida ao redor, prejudicando o desenvolvimento de
outra planta, além de disputarem luz, água e nutrientes.
É muito importante não ter culturas que disputem por espaço, nutrientes, água ou luz
solar. Um exemplo de consórcio é plantar uma cultura de raízes profundas com uma cultura de raízes rasas, ou plantar uma cultura de altura com uma menor cultura que requer
sombra parcial.
O plantio de plantas companheiras incentiva a biodiversidade, proporcionando um habitat
para uma variedade de insetos e organismos no solo que não estão presentes na monocultura. Isto diminui o ataque de pragas e aumenta a biodiversidade de inimigos naturais.
De modo geral, sempre que possível, sugere-se o plantio consorciado de hortaliças, aproveitando melhor o espaço e os recursos disponíveis como a água, adubação e mesmo o
sol. Isso se torna mais importante ainda em pequenos espaços.
Sugestões de Consórcio:
● Abóbora, Alface, Chaga, Feijão, Manjericão, Melão e Milho.
● Alface, Abóbora, Aipo, Alcachofra, Alho-Francês, Beterraba, Cebola, Cenoura, Couve,
Couve-Flor, Ervilha, Feijão, Morango, Pepino, Rabanete, Repolho e Tomate.

● Cenoura, Acelga, Aipo, Alecrim, Alface, Alho, Cebola, Cebolinho, Ervilha, Espinafre, Rabanete e Tomate.
● Feijão, Acelga, Aipo, Alface, Alho, Batata, Beterraba, Cenoura, Couve, Espinafre, Milho,
Morango, Pepino, Rabanete e Tomate.
● Feijão verde, Batata, Milho e Rabanete.

HORA DE CULTIVAR!
Solo
O solo é um organismo vivo, no qual interage com a vegetação em todo o seu ciclo, devem ser analisados todos os aspectos do solo, como: textura, nutrientes e organismos nele
existentes.
Importantes características do devem ser consideradas:
● Deve permitir uma boa penetração das raízes para que as plantas possam de desenvolver melhor.
● Deve ser capaz de fornecer água, ar e nutrientes em quantidade equilibrada.
O solo e a nutrição mineral das plantas representam a principal forma de controle de doenças. Os principais nutrientes que contribuem para o desenvolvimento das plantas são:
Nitrogênio (N), Fosforo (P), Potássio (K), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Enxofre (S) e Boro (B).
Importante: não utilize as terras pretas vendidas em lojas não tecniﬁcadas e de locais desconhecidos. Esse material contém material orgânico de origem desconhecida e irá conter

sementes de ervas invasoras e vetores prejudiciais à sua
saúde e a qualidade da horta.
Uma sugestão de adubação para uma terra muito fraca
seria usar de 1 a 5 quilos de composto ou esterco de boi bem
curtido e 100 a 200 gramas de cinzas por metro quadrado de horta. Pode-se usar também de 100 até 300 gramas de farinha de osso ou
fosfato natural (ricos em cálcio e fósforo) e 100 a 200 gramas de calcário agrícola (rico em
cálcio e magnésio) por metro quadrado.

PROPAGAÇÃO E PLANTIO DAS MUDAS
Algumas espécies de hortaliças devem ser plantadas em sementeira e, quando as mudas estiverem com 4 ou 5 folhas, poderão ser transplantadas para canteiros deﬁnitivos. As
mudas devem ser transplantadas da sementeira para o local deﬁnitivo, nos horários mais
frescos do dia, quando atingirem aproximadamente 10 cm de altura.
Escolha as mudas mais fortes e retire-as com cuidado para que as raízes estejam protegidas por terra. Como exemplos temos a alface, cebola, repolho, beterraba, brócolis, chicória, couve-ﬂor, repolho, couve e jiló.
Outras espécies são plantadas deﬁnitivamente em canteiros, utilizando a semente ou
mesmo as suas partes vegetativas (ramos, bulbos e tubérculos). No canteiro ou vaso previamente preparado, abra sulcos na terra e distribua as sementes no espaçamento necessário para cada planta. Cubra as sementes com terra ﬁna peneirada e, quando as mudas
estiverem com 4 ou 5 folhas, faça o desbaste, ou seja, retire o excesso de mudas, deixando
só as mais fortes com espaço para que cresçam. Ex: alho, cenoura, nabo, espinafre, rabanete, ervilha, pepino, melancia e vagem.

MANEJOS E TRATOS CULTURAIS
Consiste na execução de procedimentos e cuidados para proporcionar melhores condições de produção, desenvolvimento e defesa às plantas. Dentre os
principais manejos, podemos citar:
● Irrigação: A A irrigação deve ser realizada, sempre, nas
horas mais frescas do dia. Para determinar de forma prática a necessidade de rega, deve-se veriﬁcar qual a umidade do solo a uma profundidade media de 10 cm, caso
não esteja úmido o suﬁciente, é hora de irrigar!
● Controle de plantas invasoras (capina): As plantas invasoras competem com a cultura
por água, nutrientes e luminosidade. Dessa forma, as plantas invasoras devem ser controladas e arrancadas, com a mão, cortando com enxada ou foice, quando for veriﬁcada
a competição, principalmente no estágio inicial do plantio, mantendo o material cortado no local, para servir de cobertura morta.
● Raleio ou desbaste: Quando necessário, deve-se selecionar as plantas mais vigorosas
e retirar as mais fracas para colher folhas e raízes maiores e com mais qualidade, além
de aumentar a aeração e a luminosidade entre as plantas e evitar a competição entre
as mesmas.
● Amontoa: Para plantas de ciclo médio e longo (acima dos 60 dias) ou perenes deve-se
juntar terra ou substrato no pé das plantas a cada 30 ou 40 dias. Dessa forma as raízes
nunca ﬁcarão expostas e o rendimento será melhor.

CULTIVO EM VASOS, FLOREIRAS E OUTROS RECIPIENTES
Muitas ervas, temperos, verduras e legumes se desenvolvem bem em vasos e outros recipientes, não precisando de grandes quintais para serem cultivados. Para o plantio de hortaliças folhosas (alface, agrião, rúcula) e ervas o recipiente deve medir mais ou menos 15
cm de altura, pois as raízes são pouco profundas. Por outro lado, plantas como pimentão,
tomate, pepino, cenoura, beterraba, rabanete, cebola, cebolinha precisam ser plantados
em recipientes mais profundos (mais de 30 cm de altura).

Antes de plantar prepare os recipientes:
1. Os vasos, ﬂoreiras, latas e garrafas que serão usados para o plantio devem ter o fundo
perfurado para permitir o escoamento da água.
2. Encha o fundo do recipiente com uma camada de pedras e outra de areia para evitar
encharcamentos.
3. Coloque no recipiente uma mistura de 4 partes de terra e 1 parte de composto orgânico
ou esterco, enchendo até a metade.
4. Posicione a muda a ser plantada e complete com a terra preparada.
5. Após o plantio regue as mudas, e cuide para que elas tenham um ótimo desenvolvimento.
Fonte: (http://www.sjc.sp.gov.br/media/179424/cartilha_hortas_urbanas_out2010_alt.pdf)

CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS
O surgimento de pragas e doenças geralmente está associado ao desequilíbrio nutricional
das plantas, ambiente e clima inadequados. Entretanto as plantas nutridas, bem adubadas, com irrigação adequada, com boa insolação e bem ambientadas são plantas sadias
e não dão chances às pragas. Caso a área plantada for pequena, é possível controlar as
pragas manualmente.
Quando o controle se ﬁzer necessário, sugere-se o uso de produtos caseiros para eliminar
alguns desses problemas. Dessa forma, serão apresentadas, algumas receitas, para minimizar a situação.
Caldas e Preparados
Deve-se ter muito cuidado com as receitas para aplicar nas plantas. Mesmo as caldas
permitidas na agricultura orgânica podem ser tóxicas ao homem, a outros animais e prejudiciais ao meio ambiente.
Calda de fumo com sabão e álcool
Indicado para controle de cochonilha, lagarta e pulgão.
Material: 100 gramas de fumo de corda 100 gramas de sabão neutro ralado 0,5 litro de
água 0,5 litro de álcool.
Misture o fumo com 0,5 litro de álcool e acrescente a água. Deixe curtir por 15 dias. Dissolva
o sabão ralado em 10 litros de água e junte à mistura curtida. Pulverize nas plantas, quando
o ataque de insetos for intenso.

Macerado de alho
Indicado para controle de pulgão.
Material: 4 (quatro) dentes de alho 1 litro de água
Amasse o alho e coloque em um litro de água, deixe esta mistura em repouso por doze
dias. Após esse período, coe e acrescente dez litros de água.
Pulverize onde se encontram os pulgões.
Extrato de pimenta
Indicado para controle de vaquinha.
Material: 500 gramas de pimenta 4 litros de água 2 (duas) colheres de sabão de coco em
pó. Bata bem as pimentas no liquidiﬁcador com 2 litros de água. Coe e misture com o sabão em pó. Acrescente os dois litros restantes de água e pulverize sobre as plantas.
Calda Bordalesa
A calda bordalesa é o resultado da mistura de sulfato de cobre, cal hidratada ou cal virgem
e água.
Para preparar 10 litros da calda é necessário: 100 gramas de sulfato de cobre (um dia antes
dissolver em um litro de água). Colocar 100 gramas de cal virgem em um balde e adicionar aos poucos nove litros de água, para dissolver bem a cal. Logo após, acrescentar bem
lentamente e mexendo sempre a solução de sulfato de cobre preparada no dia anterior.

*Atenção: Mesmo usando inseticidas caseiros é necessário lavar bem os alimentos antes do
consumo.

Faça seu adubo!!!
Produza em sua casa um adubo da melhor qualidade!
O adubo ou composto orgânico pode ser produzido em casa, a partir de compostos orgânicos disponíveis, sejam eles cascas de ovos, de frutas e legumes, podas de grama,
folhas secas, pó de café e outros materiais de decomposição rápida. Podem servir como
composteira caixotes, baldes ou um canto da horta, onde haja proteção contra a ação do
sol e da chuva.
Coloque camadas intercaladas do material orgânico (como restos de frutas, hortaliças, a
grama retirada da limpeza do canteiro ou esterco) e de material seco (como folhas, palha
e mesmo terra).
Termine sempre com uma camada de terra ou folhas secas. A composteira deve ser mantida úmida e deve-se revolver a mistura a cada 10 dias.
O adubo estará pronto para ser usado em, aproximadamente, 2 meses ou quando parar de
esquentar. A dosagem recomendada é de 2 a 3 quilos desse por metro quadrado de canteiro. Se possível, tenha mais de uma composteira, dessa forma haverá sempre composto
pronto para ser usado em sua horta.

DICAS PARA MANTER UMA HORTA SEMPRE BONITA
● A irrigação das plantas mais desenvolvidas deve ser feita uma vez ao
dia, de preferência nas primeiras horas do dia ou no ﬁnal da tarde.
● Retire sempre que necessário as plantas invasoras que podem competir por água, nutrientes e sol, prejudicando as hortaliças.
● Mantenha sempre uma camada de matéria orgânica no solo, para ajudar a manter a
umidade na horta.
● Planeje bem o plantio das hortaliças, semeando pequenas quantidades de espécies
diferentes, garantindo variedade e produção contínua.
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O QUE É AGROECOLOGIA?
A agroecologia busca implantar um modelo tecnológico, que seja socialmente justo, economicamente viável e ecologicamente sustentável. O que se objetiva na agroecologia é
um modelo em que ocorra um bom relacionamento com a natureza, que se proteja a vida
toda estabelecendo uma ética ecológica.
Pode-se dizer que agroecologia é a base cientíﬁco-tecnológica para uma agricultura sustentável, assim como também pode ser deﬁnida como produção e cultivo natural que não
utiliza nenhum tipo de agrotóxico e nem adubos químicos solúveis.
A agroecologia é uma forma de fornecer os alimentos, relacionando de forma harmoniosa
com os recursos naturais, dando a garantia de que a atual e futuras gerações possam viver
com dignidade.
As palavras chaves da agroecologia são diversidade (sem diversidade ﬁca difícil construir
independência e autonomia), conversão agroecológica (a conversão agroecológica deve
resultar na melhoria de condição de renda das famílias) e mercado (aplicando o princípio
da sustentabilidade, o mercado local deve ter prioridade).

AGRICULTURA FAMILIAR
Responsável pela produção dos alimentos que são disponibilizados para o consumo da
população brasileira, ou seja, “o que chega à nossa mesa”. Os principais itens produzidos
por pequenos e/ou médios produtores rurais, são: milho, mandioca, pecuária leiteira, gado
de corte, ovinos, caprinos, suínos, aves, olerícolas, feijão, cana, arroz, café, trigo, mamona,
fruticulturas e hortaliças.

A FORÇA ESTÁ NA PARTICIPAÇÃO POPULAR E NA VIDA RURAL
A Agroecologia se adapta mais em pequenas produções de agricultura familiar e ajuda
a consolidar a vida rural de agricultores familiares pois mostra uma maior importância da
cooperação. Com ela podemos melhor entender a importância de políticas públicas de
desenvolvimento rural sustentável, para que criem melhores condições de efetividade da
agricultura familiar.

TRANSIÇÃO
A partir do momento que a sociedade passou a perceber que o modelo de produção
agrícola convencional gerou diversos impactos ambientais e aumentou a imigração das
famílias do meio rural para as áreas urbanas, iniciou-se um movimento em várias partes
do mundo para resgatar experiências tradicionais como alternativa a este modelo (convencional). Passou-se a utilizar os conhecimentos cientíﬁcos para resgatar e melhorar todo
aquele conhecimento tradicional. A agroecologia se tornou um movimento de organização da produção agropecuária em bases sustentáveis e equilibradas com a natureza. Com
ela, os agricultores começaram a trocar as sementes crioulas, e com isso esse patrimônio
genético ﬁcou mais valorizado e começou a ser reaplicado nas feiras e demais eventos.
Alguns passos podem ser seguidos para facilitar o processo de transição:
1. Substituir aos poucos os agrotóxicos por defensivos naturais e pelo controle biológico.
O controle biológico é estratégico para a prática de controle de pragas e de possíveis
doenças que, por ser um recurso natural e ambiental, equilibra o sistema, com o uso de
defensivos naturais.
2. Produzir pensando no auto-consumo familiar – nesse momento, a introdução de ani-

mais domésticos como aves, suínos, caprinos e ovinos é importante para alimentação. A
produção para o auto-consumo dos produtos agroecológicos cultivados deve ser priorizada para a melhoria da saúde e diminuição de gastos com a alimentação industrializada. O uso de ervas e plantas medicinais também minimiza os gastos com medicamentos, e estas podem ser cultivadas, de preferência, próximo à cozinha.
3. Recuperar o solo através de um manejo ecológico da propriedade. O solo precisa de
proteção contra a ação direta do sol, chuvas e ventos. A cobertura promove essa proteção e ajuda a manter sua fertilidade. Várias práticas podem ser utilizadas para revitalizar
e recuperar a sua capacidade produtiva, como cobertura, adubação verde, consórcio
entre culturas, dentre outros.
4. Experimentar o uso de sementes crioulas e variedade delas.
5. Garantir a disponibilidade de água em quantidade e qualidade suﬁciente para a produção e para a família através do cuidado das nascentes, da construção de pequenas
cisternas, barragens e outros.
6. Recuperar as matas, pois as árvores abrigam os insetos não desejáveis e garante a
biodiversidade.
7. Aplicar nas técnicas de produção o conhecimento popular articulado ao cientíﬁco,
com o auxílio de técnicos e cursos, como os de compostagem e de consórcio de plantas e agroindustrialização.
8. Fortalecer atividades sociais coletivas, como a participação em associações e cooperativas.
Porém, algumas diﬁculdades foram e estão sendo encontradas no processo de transição

da agricultura convencional para a agroecológica:
● Falta de assistência técnica (especializada) pública;
● Risco de prejuízos ﬁnanceiros;
● Escassez de informações e cursos técnicos;
● Hábito do consumidor (não está acostumado a consumir produtos não tão “bonitos”);
● Falta de soluções aos problemas que surgem no cotidiano da pequena propriedade,
visto que é uma prática recente e ainda um conhecimento em construção.

EQUILÍBRIO ECOLÓGICO E AGROECOSSISTEMA – PROPRIEDADE FAMILIAR
A agricultura convencional causa sérios danos no meio ambiente o que nos faz buscar
medidas equilibradas ao meio ambiente para a produção.
O primeiro passo é o equilíbrio ecológico (depende diretamente da diversidade de plantas
e animais). Quando plantamos estamos modiﬁcando o ambiente e assim se cria um novo
agroecossistema que tende a ser menos diversiﬁcado e complexo pois quando praticamos a agricultura, cultivamos apenas algumas plantas e animais, sendo que anteriormente existia uma maior variedade.
Essa alteração modiﬁca o equilíbrio ecológico do agroecossistema e, por isso precisa da
utilização do trabalho e de insumos. Se houver mais diversidade há menor investimento
em trabalho e insumos.
As plantas e animais auxiliam o equilíbrio ecológico para manter condições favoráveis de

vida no ambiente. Ou seja, maior a diversidade do Agroecossistema, maior o seu equilíbrio
ecológico.
“Sistemas de Produção” é o nome dado a propriedade familiar no qual é composta por
diversas partes, que se complementam para formar um todo integrado.
O principal objetivo é poder alcançar a sustentabilidade tendo um ambiente que tenha
qualidade ambiental, e que não haja a necessidade de insumos externos.

SUBSISTEMAS EXISTENTES NA PROPRIEDADE FAMILIAR
Quintal: o espaço existente ao redor da casa pode ser aproveitado para produzir alimentos
suﬁcientes para abastecer a família, como tempero, hortaliças, ervas medicinais, frutas,
entre outros.
Criação de animais: para a criação de animais de pequeno e médio porte como caprinos,
ovinos, suínos, galinhas ou abelhas não são necessárias grandes áreas. A criação de animais são fonte de nutrientes e seus subprodutos podem ser aproveitados na propriedade,
como o esterco. Além disso é fonte de renda alternativa para a família.
Atividades não agrícolas: podem ser integradas de forma dinâmica na produção da unidade familiar, como vassouras, artesanatos de barro, de palhas, casca de coco, labirinto,
renda, bordado, pintura em tecido, crochê e tapeçaria, dependendo das habilidades e dos
recursos disponíveis.
Para se alcançar a sustentabilidade de uma propriedade familiar é extremamente importante saber o potencial existente e aproveitá-lo de forma que a aumentar a renda familiar
para que seja possível tirar todo o sustento da família da propriedade. O ideal é que uma

atividade alimente e facilite a outra, e assim por diante, para que o sistema seja o mais independente e dinâmico possível.

ADUBAÇÃO
O esterco, por já estar (geralmente) disponível na propriedade é a melhor opção de adubação orgânica. Ele pode ser incorporado ao solo em estado sólido ou líquido. Antes da
utilização do produto é necessário um processo de fermentação, já que o esterco fresco
pode ser tóxico para as plantas. O esterco pode também ser adicionado no processo de
compostagem para a produção de adubo.

COMO FAZER COMPOSTAGEM:
O composto deve ser empilhado em camadas alternadas de materiais secos e
frescos, com 15 a 20 cm de altura cada. Cada camada deve ser molhada para que a distribuição de água seja uniforme.
Durante o processo de decomposição, se a pilha ﬁcar muito aquecida é preciso umedecer.
O ponto ideal é quando aperta um punhado na mão, a água pinga entre os dedos, mas não
escorre. Deve-se revirar o composto pelo menos três vezes durante o primeiro mês.
O composto estará pronto entre 60 e 90 dias. O cheiro deve ser agradável e o material
deve ter se transformado uma massa escura. Deve permanecer umedecido e protegido do
sol e da chuva antes de ser utilizado como adubo.
Fonte: (http://www.ebah.com.br/content/ABAAAA1rwAK/cartilha-agroecologia?part=5)

ROTAÇÃO DE CULTURAS
Uma maior diversidade de culturas em uma mesma lavoura reduz os custos de
produção, reduz a quantidade de doenças e utiliza menos agrotóxicos, além de não ter
problemas de plantio em épocas adversas.

CONTROLE AGROECOLÓGICO DE PRAGAS E DOENÇAS
Nos sistemas agroecológicos deve-se haver uma interação “amigável” entre insetos e
plantas, de forma que os insetos não provoquem danos aos cultivos, se tornando “pragas”.
Dessa forma, faz-se necessário conhecer seu habitat natural, para preservá-lo, estabelecendo, assim um equilíbrio entre predadores, parasitas e plantas.
Defensivos naturais
Feitor por substâncias que não prejudicam a saúde humana e animal, bem como ao meio
ambiente, ainda podem combater insetos e microorganismos que prejudicam as plantas.
Além de ser de baixo custo, eles podem ser fabricados através de plantas e substâncias
que estão na propriedade.
Biofertilizantes
Os biofertilizantes são uma importante ferramenta para auxiliar no cultivo de plantas sadias. Os biofertilizantes são adubos orgânicos líquidos que passam por um processo de
fermentação. Eles podem ser feitos com qualquer tipo de matéria orgânica fresca de boa

procedência e são usados em adubação de cobertura, ou como tratamento nutricional
sobre os cultivos desejados.

RECEITAS
Receita do supermagro enriquecido com minerais
Ingredientes
30 kg de esterco fresco de vaca
2 kg de sulfato de zinco
2 kg de sulfato de magnésio
0,3 kg de sulfato de manganês, cobre e ferro
0,05 kg de sulfato de cobalto
0,1 kg de molibidato de sódio
1,5 kg de bórax
2 kg de cloreto de cálcio
2,6 kg de fosfato natural
1,3 kg de cinza
27 litros de leite (podendo ser soro de leite)
18 litros de melado de cana (ou 36 de caldo de cana)

Preparo
Misturar todos os minerais, obtendo, assim, 12,45 kg de mistura. No dia primeiro do mês,
colocar os 30 kg do esterco, misturar à 3 litros de leite, 2 de melado e 60 litros de água
limpa, deixando fermentar em local isento de sol e chuva. Nos dias 4, 7, 10, 16, 19 e 22
acrescentar 3 litros de leite e 2 litros de melado. Repetir isso até o dia 25 do mês que é
quando deve ser colocado o resto da mistura mais o leite e o melado. Depois de 10 a 15
dias, peneirar e utilizar.
Recomendações de uso
No caso do milho, pulverizar as sementes com apenas 10% da solução preparada, deixando-as secar à sombra e, posteriormente, fazer o plantio. No tomate, utiliza-se de oito a dez
tratamentos, a 5% durante o ciclo.
Urina de vaca
Tem sido usada como fungicida, enraizador, hormônio e nutrição complementar da planta. A urina de vaca prenhe e que não esteja sendo tratada com algum medicamento, é
coletada e colocada em garrafas e armazenada em local fresco por 7 a 10 dias. Deve ser
pulverizada sobre plantas (hortaliças, frutíferas, plantas de lavouras etc..) diluída em água
a 1% (1 litro de urina para 100 litros de água).
Leite e soro de leite
O leite tem efeito positivo sobre o desenvolvimento das plantas, de redução de doenças
e eliminação de ácaros. Por ser de origem animal, este produto quando pulverizado sobre
as plantas funciona como um repelente a insetos. Deve-se misturar em água na proporção
de 1 litro de leite para 10 litros de água. Já o soro de leite deve ser sem a presença de sal

e pode ser usado desde puro até misturado a 50%. Pode também ser aplicado puro sobre
o solo.
Nim
Óleo concentrado extraído de uma árvore de nome NIM (Azadirachta indica A. Juss), com
propriedades inseticidas. Este óleo deve ser diluído em água e pulverizado sobre as plantas. Pode ser utilizado no controle de pragas dentro dos diversos sistemas de produção.
Farinha de trigo
Misture 20g de farinha a 1 litro de água e pulverize em um dia quente e seco. Esta mistura
impede que os insetos ﬁquem nas folhas.
Café
Usar pó de café, diluído em água na dosagem de 0,1% (para repelir) ou 2% (para controlar).
Indicado para lesmas e caracóis.
Sabão
Dissolva 1Kg de sabão em 5 litros de água quente. Misture a solução resultante em 95 litros
de água. Uso para tripes, pulgões, cochonilhas e lagartas.

PRESERVAÇÃO DA ÁGUA
A água precisa ser preservada para suprir o presente e garantir o futuro. Os nutrientes chegam às plantas através da água e a sua disponibilidade é fundamental para a produção.
Manter a vegetação nativa evita que a água evapore e que os rios sejam assoreados.

Assim, o ideal é que se faça irrigação alternativa. Existem diversas formas de irrigação
adaptadas a nossa realidade. Dependendo do material utilizado, pode trazer benefícios
ambientais, aproveitando resíduos que iriam ser jogados no lixo ou até mesmo contaminar
o solo. Um bom exemplo seriam os aspersores de garrafas PET, de baixo custo ou quase
nenhum, são os mais usados, mostrando excelentes resultados. É fácil montá-los, conforme a necessidade de cada área.

MANEJO ANIMAL
Os animais que crescem e convivem com o sistema agroecológico são muito saudáveis,
por isso, é considerado um sistema preventivo e não curativo, há várias medidas preventivas que podem ser pensadas para melhorar a relação dos animais com o sistema produtivo. O primeiro é fazer com que o sistema não interﬁra as outras atividades que são
realizadas na propriedade. Depois da colheita, as aves podem fazer a aração da terra para
o próximo plantio (ciscando no terreno).
Animais como caprinos, ovinos e suínos, propiciam os alimentos para a família e ainda
compõem este sistema de forma dinâmica. O chiqueiro deve ser construído bem longe da
casa por causa da presença de insetos, entretanto o esterco pode ser utilizado na compostagem.
Para cuidar da saúde dos animais na agroecológica, além de práticas de prevenção podem ser usadas plantas e medicamentos homeopáticos que substituem os tratamentos
tradicionais com ótimos resultados, além de um menor custo.

DESTINAÇÃO CORRETA PARA O LIXO
A reciclagem pode tornar um resíduo que foi descartado, em um objeto novo e útil, valen-

do acrescentar que a compostagem, se enquadra na reciclagem.
A reciclagem ajuda a todos nós a pensar na nossa própria produção do lixo, seguindo os
princípios dos “5 Rs”: Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Recusar e Repensar. Você pode iniciar o
processo de gestão dos resíduos fazendo a triagem, que nada mais é do que separar os
resíduos, para facilitar esse processo pode-se começar a separação por resíduos secos
(sacos plásticos, papel, metal, vidros) e resíduos molhados ou orgânicos (cascas de frutas,
restos de comidas, podas de jardim, folhas, talos etc.).
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O QUE SÃO DEFENSIVOS ALTERNATIVOS?
Produtos químicos, biológicos, orgânicos ou naturais, que: não são tóxicos, causam poucos
impactos negativos ao meio ambiente e seres vivos, entre outros. A sua principal vantagem
é reduzir o uso dos agrotóxicos, utilizando os produtos que são mais saudáveis.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
No Brasil, classiﬁcação toxicológica indica a toxicidade do produto, ou seja, a medida da
dose necessária para provocar a morte em um curto período de tempo. Assim, um produto
que tem uma alta toxicidade (classe I), ao ser utilizado, traz grandes riscos quando o indivíduo que ﬁca exposto a uma pequena dose. Mas um produto de baixa toxicidade (Classe
IV) também é perigoso! A diferença é que para provocar danos o indivíduo tem que ﬁcar
exposto a altas doses dessa substância, ou durante um longo período.
Classe (cor do rótulo)

DL50 Mg/Kg

Dose capaz de Matar uma pessoa
adulta

≤5

1 pitada – algumas gotas

>5 ≤50

1 colher de chá- algumas gotas

>50 ≤500

1 colher de chá – duas colheres de
sopa

<500

1 copo – 1 litro

Classe I
Extremamente tóxico
Classe II
Altamente tóxico
Classe III
Mediamente tóxico
Classe IV
Pouco tóxico

Fabricados a partir de substâncias que causam menos efeitos negativos aos seres humanos e meio ambiente causam baixa ou nenhuma toxicidade, além de sua eﬁcácia no
controle de doenças e pragas, os defensivos alternativos são, em grande maioria da classe
toxicológica IV, tendo embalagens com rótulos verdes.
Observação: Sempre que for testar um novo produto, é importante testar em uma pequena área antes de expandir para toda a lavoura e, fazer a aplicação do mesmo sempre em
horários que o clima esteja mais ameno (o melhor que seja à tardinha). É importante ainda
não descartar as embalagens em nascentes, cursos d`água, açudes ou poços.

ORIGEM DOS DEFENSIVOS ALTERNATIVOS
As formulações dos defensivos são de maioria feitas com extratos vegetais, são receitas
conhecidas pela população passadas por gerações, que depois foram validadas por instituições de pesquisa.

ONDE POSSO COMPRAR DEFENSIVOS ALTERNATIVOS?
Os produtos comerciais identiﬁcados como Defensivos Alternativos, se registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), podem ser encontrados nas lojas de produtos agropecuários em todo Brasil.

CONTROLE BIOLÓGICO
Ajuste do número de plantas e de animais por inimigos naturais, sendo assim uma melhoria do balanço da natureza.
Os inimigos naturais, que são os agentes/insetos utilizados no controle biológico de pragas, são provenientes de diversas classes de organismos e incluem predadores, parasitoi-

des e patógenos, trata-se de uma estratégia muito utilizada em sistemas agroecológicos,
assim como na agricultura convencional que se vale do manejo integrado de pragas (MIP).
Existem ainda, alguns produtos formulados a partir de parasitos de insetos ou de microrganismos (fungos, bactérias, vírus, protozoários e nematoides), que lhes causam doenças,
ou de parasitóides que, em geral depositam ovos diretamente nos insetos-praga. Já existem cerca de 120 espécies de insetos ácaros prejudiciais às plantas que podem ser controlados com a introdução do controle biológico. Alguns exemplos:
Bacillus thurigiensis – controle de lepidópteros e mosquitos
Metarhizium anisopliae – controle de cigarrinha das pastagens, formigas, alguns coleópteros, outros insetos e carrapatos
Acremonium sp. – agente biológico utilizado para o controle das lixas do coqueiro
Beauveria bassiana – controle do gorgulho da cana-de-açúcar e da broca da bananeira,
Cosmopolites sordidus (Coleoptera: Curculionidae).

BIOFERTILIZANTES
Eles possuem compostos bioativos que são resultados da biodigestão de compostos orgânicos de origem animal e vegetal. São encontradas em seu interior células vivas ou latentes de microrganismos
de metabolismo aeróbico, anaeróbico e fermentação (bactérias,
leveduras, algas e fungos ﬁlamentosos) e também metabólitos e
quelatos organominerais em meio aquoso.
Fonte:

(http://www.ufjf.br/mestradoleite/ﬁles/2016/12/Disserta%-

C3%A7%C3%A3o-Final3.pdf)
Para a fabricação dos biofertilizantes, não existe uma receita, pois há varias que estão sendo testadas, uma delas é utilizar minerais para que haja o enriquecimento no terreno de
cultivo.
Quando ﬁnalizar a fermentação, e coar o material, gera-se um resíduo que ﬁca na peneira, que se aparenta com borra (contém ﬁbra e nutrientes), que pode ser utilizado no solo
como adubo. A absolvição da planta é mais lenta igual os outros adubos orgânicos.
Ressaltando que cada tipo de solo tem uma fertilidade natural especíﬁca no qual possibilita o crescimento de inúmeras maneiras dos cultivos. A seguir algumas formulações e a
maneiras de uso de biofertilizantes.

BIOFERTILIZANTE ANAERÓBICO VAIRO
O biofertilizante Vairo é produzido a partir da fermentação de esterco bovino fresco. Seu
uso se dá no tratamento de sementes, na produção de mudas e em aplicações em todas
as culturas. Esse biofertilizante sofre uma fermentação na ausência de oxigênio (anaeróbica).
Ingredientes: Metade de água; Metade de esterco; Vasilhame para fermentação do biofertilizante; Mangueira; Garrafa PET de 2 litros.
Modo de Preparo:
1. Colocar no vasilhame uma medida de esterco fresco mais a outra medida de água, deixando cerca de 20% do total do vasilhame sem preenchimento com ingredientes. O
recipiente deve possuir uma tampa que proporcione uma boa vedação; deve-se fazer

uma abertura no centro da tampa do reservatório, do tamanho que possa passar uma
mangueira; Após isso, introduzir a mangueira que passe pelo buraco com o comprimento adequado. Uma ponta ﬁcará localizada entre os 20% que estão sem água no
reservatório e a outra dentro da garrafa pet com água.
2. Deixar fermentar por 30 a 40 dias. Teremos um sinal de que o biofertilizante estará pronto
quando parar o borbulhamento observado na garrafa
3. Coar o biofertilizante Vairo e usá-lo.
Fonte: (http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/organicos/ﬁchas-agroecologicas/arquivos-fertilidade-do-solo/10-biofertilizante-vairo.pdf)

BIOFERTILIZANTE ANAERÓBICO TINOCÃO
Ingredientes para produzir 200 litros do Biofertilizante:
Recipiente de 200 litros;
40 kg de esterco de curral (verde);
15 a 20 kg de esterco novo de galinha caipira;
2 litros de leite integral;
5 litros de garapa ou 2 kg de rapadura;
2 a 3 kg de cinza de madeiras;
1 kg de Termofosfato magnesiano;
Folhas de Bounguenville (da ﬂor roxa);
Folhas de Urtiga ou Cansanção;

Folhas + galhos de Alecrim;
Folhas de Melão de São Caetano;
Folhas de Boldo nacional;
Folhas de desbrota de Tomate “Orgânico”;
2 kg de Alho.

Modo de preparo: Deixar fermentar por 35 a 40 dias – agitando a calda 2 vezes ao dia (manhã e tarde). Pulverizar de 15 em 15 dias ou conforme o desenvolvimento da lavoura.
Recomendações de uso: Realizar pulverizações foliares quinzenais a 5% (50 ml do Tinocão
para um litro de água) ou adição do mesmo diretamente no solo nas concentrações entre
30 a 50%, a cada 15 dias.
Fonte: (http://www.crea-rj.org.br/wp-content/uploads/2013/06/cartilha_defensivos_alternativos_WEB.pdf)

CALDA SULFOCÁLCICA
Resulta de uma reação corretamente balanceada entre o cálcio e o enxofre dissolvidos em
água e submetidos à fervura, constituindo uma mistura de polissulfetos de cálcio. Além
do seu efeito fungicida, exerce ação sobre ácaros, lagartas, cochonilhas e outros insetos
sugadores. Possui também ação repelente sobre “brocas” que atacam tecidos lenhosos.
Além do seu efeito fungicida, exerce ação sobre ácaros, cochonilhas e outros insetos sugadores, tendo também ação repelente sobre “brocas” que atacam tecidos lenhosos.

.Ingredientes: (Para preparar 20 litros de calda)
● 5 kg de enxofre
● 2,5 kg de cal virgem
Modo de preparo: Em tambor de ferro ou latão sobre forno ou fogão, adicionar vagarosamente a cal virgem a 10 litros de água, agitando constantemente com uma pá de madeira.
No início da fervura, misturar vigorosamente o enxofre previamente dissolvido em água
quente e colocar o restante da água, também pré-aquecida.
Ferver uma hora, complementando com água o volume de 20 litros. Quando a calda passar da cor vermelha para a pardo-avermelhada estará pronta. Deixar em repouso por 24
horas e posteriormente, retirar o sobrenadante (calda pura) com auxílio de uma mangueira.
Na sequência, a calda deverá ser coada em pano ou peneira ﬁna para evitar entupimento
dos pulverizadores. A borra depositada no fundo do recipiente poderá ser empregada para
caiação de troncos de arbóreas e controle de formigas saúvas e cupins, na proporção de
1:4 (uma parte da borra misturada com quatro partes de água). A calda pronta deve ser
estocada em recipiente de plástico opaco ou vidro escuro e armazenada em local escuro
e fresco, por um período relativamente curto, sendo ideal sua utilização até, no máximo,
60 dias após a preparação. Antes da aplicação sobre as plantas, através de pulverizações
foliares, a calda concentrada deve ser diluída. Para controlar essa diluição, determina-se a
densidade através de um densímetro ou aerômetro de Baumé com graduação de 0 a 50o
Bé (graus de Baumé), sendo considerada boa a calda que apresentar densidade entre 25
a 28o Bé.
Recomendações de uso:
Hortaliças – pulverizações foliares quinzenais a 0,8% (8 ml /litro).

Culturas perenes – após manifestações de sintomas, realizar pulverizações foliares
quinzenais a 1% (10 ml /litro) e no tratamento de inverno de plantas de clima temperado (caqui, uva, pêssego, entre outras), a 2%.
Obs: a calda sulfocálcica é ﬁtotóxica para as cucurbitáceas, e também para outras espécies de plantas principalmente quando a temperatura é elevada. É conveniente testá-la
antes de emprego em maior escala e sempre preferir efetuar os tratamentos à tardinha. O
uso rotineiro da calda sulfocálcica requer certos cuidados que são a seguir listados:
1 - a qualidade e a pureza dos componentes da calda determinam sua eﬁcácia, sendo
que a cal não deve ter menos que 95% de CaO; e o enxofre recomendado deve ser
ventilado e não de uso na alimentação de bovinos.
2 - a calda é alcalina e altamente corrosiva. Daniﬁca recipientes de metal, roupas e a
pele. Após manuseá-la, é necessário lavar bem os recipientes e as mãos com uma
solução a 10% (100ml/l) de suco de limão ou de vinagre em água;
3 - a calda sulfocálcica pode ser ﬁtotóxica para muitas plantas, principalmente quando a temperatura ambiente é elevada, sendo conveniente testá-la antes de emprego
em maior escala e sempre preferir efetuar os tratamentos à tardinha;
4 - utilizar equipamento de proteção individual nas pulverizações;
5 - não descartar os excedentes em nascentes, cursos d’água, açudes ou poços;
6 - após aplicação de caldas a base de cobre (Bordalesa e Viçosa), respeitar o intervalo mínimo de 20 dias para tratamento com a sulfocálcica.
Fonte: (http://www.crea-rj.org.br/wp-content/uploads/2013/06/cartilha_defensivos_al-

ternativos_WEB.pdf)

CALDA BORDALESA
É uma suspensão coloidal, de cor azul celeste, obtida pela mistura de uma solução de sulfato de cobre com uma suspensão de cal virgem ou hidratada. Acredita-se que foi usada
pela primeira vez na Europa no ano de 1800 para controle de doenças de origens fúngicas.
Ingredientes: (Para preparar 100 litros de calda a 1%)
● 1 kg de sulfato de cobre em pedra moída ou socada.
● 1 kg de cal virgem.
● 100 litros de água.
Modo de preparo: O sulfato de cobre deve ser colocado em um saco de pano poroso,
deixado imerso em 50 litros de água por 24 horas, para que ocorra total dissolução dos
cristais. Em outro vasilhame procede-se a queima ou extinção da cal em pequeno volume
d’água; à medida que a cal reagir, vai-se acrescentando mais água até completar 50 litros.
Em um terceiro recipiente de cimento-amianto ou plástico, devem ser misturados vigorosamente os dois componentes ou acrescentar o leite de cal à solução de sulfato de cobre,
aos poucos, agitando fortemente com uma peça de madeira. Após o preparo deve-se
medir o pH da calda, através de peagâmetro ou papel de tornassol. A reação ácida é indesejável, porque provoca ﬁtotoxicidade decorrente do sulfato de cobre livre, formando-se
rapidamente um precipitado que prejudica a aplicação. Assim a reação deve ser neutra ou,
de preferência, levemente alcalina. Caso seja necessário elevar o pH, deve-se adicionar
mais leite de cal à calda. É necessário coar antes das pulverizações. Nesta fase a calda já
está pronta para uso, não havendo necessidade de diluição.

A recomendação de uso:
Hortaliças – tratamento preventivo, através de pulverizações foliares quinzenais.
Culturas perenes – realizar pulverizações foliares quinzenais após as manifestações
dos sintomas das doenças.
O uso rotineiro da calda bordalesa deve obedecer a certos requisitos, a seguir relacionados:
1 - o sulfato de cobre deve possuir, no mínimo, 98% de pureza e a cal não deve conter
menos que 95% de CaO;
2 - a calda deve ser empregada logo após o seu preparo ou no máximo dentro de 24
horas; quando estocada pronta, perde eﬁcácia com rapidez;
3 - aplicar a calda somente com tempo claro e seco;
4 - os recipientes de plástico, madeira ou alvenaria são os mais indicados, porque não
são atacados pelo cobre e pela cal;
5 - utilizar equipamento de proteção individual (EPI) quando da realização das pulverizações;
6 - não descartar excedentes em nascentes, cursos d’água, açudes ou poços;
7 - obedecer a intervalos de 15 a 25 dias entre aplicações de calda sulfocálcica e de
calda bordalesa.
Fonte: (http://www.crea-rj.org.br/wp-content/uploads/2013/06/cartilha_defensivos_al-

ternativos_WEB.pdf)

DEFENSIVOS NATURAIS
A busca do equilíbrio ecológico e prevenção da saúde das plantas na agricultura é muito
importante. Algumas técnicas podem acabar ou reduzir a incidência de pragas e de doenças. A seguir alguns dos fatores de produção para solução do problema:
● Manejo correto do solo e adubação orgânica, com fornecimento equilibrado de nutrientes para as plantas;
● Manejo da água e da umidade (irrigação bem feita e drenagem se for preciso, no caso de
solo que tem facilidade de encharcar);
● Uso de rotação e consorciação de culturas;
● Diversiﬁcação (plantio de vários tipos de plantas);
● Respeito do espaçamento e da época certa de plantio;
● Uso de quebra ventos, quando necessário;
● Limpeza manual das plantas doentes e eliminação do material que foi retirado;
● Manejo correto das plantas nativas;
● Eliminação de hospedeiros;
● Armadilhas luminosas;

● A escolha de plantas resistentes.
(http://efade4.blogspot.com.br/2012/04/manejo-da-horta-e-prevencao-de-pragas.html)
Mesmo realizando essas práticas, pode ocorrer o ataque de pragas e doenças, defensivos
naturais (além dos alternativos) que podem acabar ou reduzir pragas e doenças, que não
geram impactos negativos na saúde e no meio ambiente.
Lembrando que há quantidade e frequência na aplicação desses defensivos.

EXTRATO DE PLANTAS
Alho (Allium sativum L.)
Ingredientes:
● 100 g de dentes de alho picado
● 250 ml de álcool
Adicionar 100g de alho picado ou amassado em 250 ml (1/4 de litro) de álcool e deixar macerar por 24 horas. Após, coar em gaze e guardar o extrato puro, para uso posterior.
Para fazer pulverizações foliares visando o controle de pulgões e lagartas é necessário
diluir o extrato em água da seguinte forma:
Colocar 100 ml do extrato puro em 1 litro de água e acrescentar 10 ml de detergente neutro. Agora o extrato está pronto para fazer as pulverizações sobre as plantas. Importante
lembrar que as pulverizações devem ser feitas no ﬁnal da tarde porque as temperaturas
ﬁcam mais amenas.

Fonte: (http://www.crea-rj.org.br/wp-content/
uploads/2013/06/cartilha_defensivos_alternativos_WEB.pdf)
Alho e Cavalinha (Equisetum spp.)
Acrescentar, em 250 ml (1/4 de litro) de álcool, 100
gramas de alho picado ou amassado, deixando em infusão por 24 horas. Paralelamente, fazer outra infusão, por 24
horas, com 100 g de folhas de cavalinha, na mesma quantidade de álcool. Misturar os dois extratos, coar e guardar para uso posterior.
Diluir o extrato resultante na concentração de 10% (100 ml do extrato puro em 1 litro de
água) para pulverizações foliares ou aplicação direta no solo para o controle de pragas em
geral, míldio em pepino e fungos de solo.
Fonte: (http://www.crea-rj.org.br/wp-content/uploads/2013/06/cartilha_defensivos_alternativos_WEB.pdf)
Cinamomo ou Santa Bárbara (Melia azedarach)
Extrato aquoso de folhas e frutos de Cinamomo a 10% (macerar 10 g de folhas e frutos de
Cinamomo em 100 ml de água. Deixar em infusão por 24 horas, coar e pulverizar, semanalmente). Controle de pulgões do feijoeiro.
Fonte: (http://www.crea-rj.org.br/wp-content/uploads/2013/06/cartilha_defensivos_alternativos_WEB.pdf)
Fumo de rolo (Nicotiana tabacum)

Ingredientes:
● 50 g de fumo de rolo picado
● 250 ml de álcool
Adicionar 50g de fumo de rolo picado em 250 ml (1/4 de litro) de álcool e deixar macerar
por 24 horas. Após, coar em gaze e guardar o extrato puro, para uso posterior.
Para pulverizações foliares visando o controle de pulgões e lagartas é necessário diluir o
extrato, a 10%, em água (100ml de extrato puro em 1 litro de água). Para melhorar a ação
do extrato, acrescentar 1% de detergente neutro (10ml de detergente por litro de extrato
diluído).
Fonte: (http://www.crea-rj.org.br/wp-content/uploads/2013/06/cartilha_defensivos_alternativos_WEB.pdf)
Nim (Azadirachta indica)
É uma planta do gênero das Meliaceae, cuja origem provável é a Índia e o sul da Ásia, onde
é muito utilizada para diversos ﬁns, dentre eles: medicinal, higiene e controle de pragas.
No Brasil, encontram-se principalmente formulações comerciais à base de óleo de sementes de Nim para uso em pulverizações foliares. É recomendado no controle de pragas
em geral em diluições de 0,8% a 2%.
Fonte: (http://www.crea-rj.org.br/wp-content/uploads/2013/06/cartilha_defensivos_alternativos_WEB.pdf)

Alguns exemplos de concentrações para controle de pragas:
- gorgulho (Sitophilus zeamais)
- óleo de nim a 2% (20ml/litro)
- vaquinha (Ceratoma tingomarianus)
- extrato aquoso de folhas de nim a 7% (70ml/litro)
- pulgão (acerola) - óleo de nim a 0,5% (5ml/litro)
- Zabrotes subfasciatus do feijoeiro - óleo de nim (2ml) + óleo safrol (2ml) para 200 sementes.
- mosca branca (Bemisia argentifolii)
- óleo de nim (3 a 6% - 30 a 60ml/litro) ou óleo de nim a 4% (40ml/litro) + 1% (10ml/litro) de
sabão neutro.
Fonte: (http://www.pesagro.rj.gov.br/downloads/publicacao/IT34_defensivos.pdf)
Pimenta do reino, alho e sabão
Prepara-se uma garrafada com 100g de pimenta do reino e 1 litro de álcool; deixa-se repousar por uma semana. Paralelamente, fazer outra garrafada com 100g de alho amassado e 1 litro de álcool. Uma semana após, dissolver 50g de sabão neutro em 1 litro de água
quente. No momento da aplicação, misturar as três substâncias coadas nas seguintes proporções: 200ml da garrafada de pimenta + 100ml da garrafada de alho + toda a solução de
sabão. Dissolver a mistura para 20 litros de água. A pulverização deve ser feita nas horas

mais frescas do dia. Recomendado para controle das pragas das solanáceas.
OBS: Outros extratos de plantas podem ser feitos utilizando-se as mesmas proporções do extrato de alho, substituindo-se o alho pela planta que se quer obter o extrato. Assim, utiliza-se
a seguinte proporção: Adicionar 100g da planta desejada picada em 250 ml (1/4 de litro) de
álcool e deixar macerar por 24 horas. Após, coar em gaze e guardar o extrato puro, para uso
posterior.
Outras formas de controle de pragas e doenças
Isca para formigas saúvas
Isca com farinha de sementes ou de folhas secas e moídas de gergelim (30g de sementes
ou folhas misturadas com 70g de material inerte - gesso ou talco).
Adicionar 10g do produto diretamente dentro do olheiro principal do formigueiro de saúvas.
Leite de cabra
Utilizado no controle de nematóides formadores de galhas (Meloidogyne spp.) que ocorrem em áreas de plantios de hortaliças e fruteiras.
O leite de cabra diluído em água a 30%, deve ser incorporado em substrato comercial, na
proporção de uma parte de leite para cinco partes de substrato, e deixado a fermentar
por sete dias. Após este período, o substrato está pronto para ser utilizado em produção
de mudas, obedecendo a proporção de 50%, ou seja, uma parte de substrato enriquecido
com leite de cabra e outra parte de substrato sem tratamento.

Óleo mineral e detergente neutro
Em 1 litro de água acrescentar 1% de óleo mineral (10 mililitros de óleo) e 1% de detergente
neutro (10 mililitros de detergente), agitar e fazer pulverizações foliares para controle de
cochonilhas e pulgões.
Urina de Vaca
A urina de vaca apresenta resultados satisfatórios no controle de patógenos do solo, principalmente de Fusarium subglutinans f. sp. ananas, agente causal da fusariose do abacaxizeiro. Além de sua ação sobre patógenos, fornece diversos nutrientes às plantas, a saber:
nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ferro, manganês, boro, cobre, zinco, sódio, cloro, cobalto, molibdênio e alumínio, e ainda, fenóis (aumentam a resistência
das plantas) e ácido indolacético (hormônio natural de crescimento).
Modo de fazer: A urina coletada deve ﬁcar em recipiente fechado por 8 a 10 dias para que
ocorra a transformação da ureia em amônia. Posteriormente, deve ser diluída e utilizada
em pulverizações foliares, visando ao controle de várias pragas.
Concentrações recomendadas:
Hortaliças: ﬀolhosas – 0,5% (5 mililitros por litro de água) e para as demais hortaliças
utilizar solução a 1% de urina (10 mililitros para 1 litro de água).
Frutíferas: 5% a 10% de urina.
Fonte: (http://www.crea-rj.org.br/wp-content/uploads/2013/06/cartilha_defensivos_alternativos_WEB.pdf)

Plantas Companheiras
As plantas companheiras podem ajudar umas as outras de diversas formas, seja na melhor
ocupação do solo ou mesmo na utilização mais eﬁcaz da água ou luz e de nutrientes. E
também pelo processo de alelopatia, que é efeito inibitório ou benéﬁco, direto ou indireto,
de uma planta sobre outra, (pela chuva, sereno, raiz ou decomposição) que inﬂuenciam,
favoravelmente ou não, o seu desenvolvimento e o de outras.
Além de todos os benefícios acima citados, as plantas companheiras podem ainda aumentar a produtividade da sua área, visto que onde haveria o cultivo de apenas uma espécie, passará ater duas ou mais. A combinação entre plantas pode variar de acordo com
a sua localização geográﬁca, o clima de sua região, as condições de sua área, entre outros.
OBS: intercale plantas. Quanto mais a diversidade, melhor para o seu jardim.
O plantio de linhas de plantas companheiras pode ser benéﬁco em pequenas áreas para
espantar alguns tipos de pragas. Algumas ervas quando plantadas junto com essas culturas, misturam o cheiro assim confunde o inseto, evitando o ataque. Algumas até liberam
ácidos pelo seu sistema radicular.
Entre outras, são conhecidos os efeitos repelentes das seguintes plantas:
● Alecrim repele borboleta da couve e moscas da cenoura;
● Hortelã repele formigas, ratos e borboleta da couve;
● Mastruz repele pulgões e outros insetos;
● Urtiga repele percevejo do tomate;

● Outras plantas como a erva-cidreira e o girassol são também indicadas para repelir pragas dos cultivos;
● O gergelim é outra planta útil, que é cortado e levado pelas saúvas (formigas cortadeiras,
Atta sp.), intoxicando o fungo do qual elas se alimentam.
Fonte: (http://www.arbbis.com/faca-voce-mesmo/receitas-caseiras-de-defensivos-naturais/)
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