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Dia 13/10/2010 - 16:00 às 18:00 h.  

Conferência Magna - A Agroecologia na Agricultura Familiar 

Profa. Ana Maria Primavesi 

Prof. Dr. Juarez Patrício de Oliveira Jr. - Moderador 

 

Prof Juarez 

A professora Ana Maria Primavesi dispensa qualquer apresentação, mas vamos ler um pouquinho 

sobre a vida dela, porque pode ter alguém que não a conheça muito de perto. Bom, a professora é austríaca, 

naturalizada brasileira. Ela é o expoente da Agroecologia e agricultura sustentável. É engenheira agrônoma e 

agricultora. É graduada pela Universidade Rural de Viena, foi professora de Manejo do Solo e Nutrição 

Vegetal da Universidade Federal de Santa Maria no Rio Grande do Sul, e é conselheira científica da Fundação 

Mokiti Okada. Autora de um dos mais famosos livros sobre o solo que é o¨Manejo Ecológico do Solo” 

dentre outros sete livros e ainda é co-autora de outros três.  

Trata-se de uma das renomadas especialistas no país em melhoramento do solo e uma das pioneiras 

em agroecologia no Brasil. É o expoente da agricultura sustentável no mundo. De personalidade carismática, 

é respeitada nos meios científicos nacionais e internacionais, muitas vezes foi laureada. Ana Maria Primavesi 

recebeu medalhas, títulos honoríficos e prêmios nacionais e internacionais. 

Para se dimensionar o seu papel de pesquisadora e personalidade científica, no Google, podem-se 

encontrar mais de quatro mil citações sobre ela.  

Então nós temos a honra de receber para essa palestra magna a professora: Ana-Maria-Primavesi.                                       

Boa tarde. Queremos falar um pouco sobre Agroecologia e instrução do agricultor, porque temos que 

saber exatamente como tratar o solo. O solo não é uma coisa morta, em que pisamos somente sujando os 

sapatos. O solo é a coisa mais importante que existe, porque tudo depende dele: a água, a vegetação, os 

animais, o clima tudo depende do solo. E se o solo não funciona nós estamos perdidos. Então existe 

justamente a agroecologia e como o agricultor trabalha com o solo. Isso é superimportante porque se nós 

esquecermos como trabalhar com ele, não vai para frente.  

Antes de mais nada temos a agricultura convencional. “Agricultura convencional“ se chama a 

agricultura por causa da maneira de tratar o plantio e que os americanos introduziram aqui no Brasil, depois 

da segunda guerra mundial. E porque convencional?  Aí está o grande problema. Ninguém pensa que este 
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termo tem algum sentido, mas tem. Foi uma convenção entre a agricultura e a indústria. Porque a indústria 

estava à beira da falência. E o governo americano, nesta época foi o Kennedy, tentou salvá-la de qualquer 

jeito. Fizerem um convênio entre a agricultura, que nessa época estava florescendo, e a indústria que estava 

em falência, que, nesta época,  funcionara a todo vapor para produzir produtos para a guerra. Mas a guerra já 

tinha acabado e a indústria acumulava enormes estoques, de produtos químicos que ninguém mais quis 

comprar. Então fizeram um convênio: Combinaram que a agricultura, que não usava nada de produtos 

químicos, se abrisse para eles. Os agricultores se negavam, dizendo: ”nós não precisamos estes produtos; para 

quê? Pois é para salvar a nossa indústria.” Então o agricultor teve de comprar produtos químicos da indústria 

e a indústria se recuperou e conseguiu pagar seus impostos. E, parte dos impostos, o governo devolveu à 

agricultura para esta não ir à falência. Isso funcionou 100% na América do Norte. Como funcionou muito 

bem lá, eles disseram: ”olhem, lá América do Sul não fazem nada disso, vamos levar para eles também esse 

sistema”. Então levaram para nós este sistema dos norte americanos. Somente ocorreu, porque nós não 

tínhamos indústria química nessa época. E os produtos industriais tiveram de ser comprados no exterior e 

importados, tínhamos de pagar a importação. Depois tínhamos que usar produtos químicos  que não 

precisamos. No fim o Brasil, que nessa época era tido como um país praticamente desenvolvido e do 

primeiro mundo, caiu no buraco. Não estava preparado para isso, especialmente não para usar produtos de 

que não precisava. Então o grande problema era justamente que na América do Norte  funcionou 

maravilhosamente, mas no Brasil não podia funcionar porque era um absurdo. Os americanos diziam para 

nós: “ah, vocês são idiotas. Porque aqui na América do Norte funciona fantasticamente e lá no Brasil não 

funciona.”  Claro, nem podia funcionar porque as condições eram diferentes e nós não necessitamos nada 

disso. Aí mandaram milhares de “especialistas” para o Brasil. Nesta época tínhamos na Universidade de Santa 

Maria um professor americano, que era professor de verdade para química agrícola. E ele começou a 

pesquisar quem eram esses milhares de especialistas que inundaram o Brasil. Porque um país que trabalha 

normalmente não podia mandar todos seus especialistas – e mais um pouco - para fora.  Isso não é possível. 

E depois descobriu que eles não eram especialistas agrícolas. Por exemplo, o que eles botaram em nossa 

Universidade em Santa Maria/RS como “chefe da pesquisa na agricultura convencional” era nos EUA 

pregador mórmon numa fábrica de suco de tomate. Esses eram os ‘especialistas em agricultura’ que nós 

recebemos, e muitos eram ainda pior.  

Então a base desta agricultura que implantaram necessitou de solos mortos. Porque para solo vivo 

ninguém iria comprar todos esses agroquímicos, porque solo vivo produz graças a sua vida. Existem ainda 
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documentos da Índia, do ano mil e duzentos, depois de Cristo, isto é 800 anos atrás, e nesses documentos a 

agricultura produzia, sem adubos, sem nada, quatro vezes mais que hoje qualquer agricultura bem adubada. 

Então por quê? Porque o solo era sadio, o solo era vivo. Atualmente os solos com que trabalhamos são solos 

mortos e parece que estamos bem satisfeitos com isso. Então a primeira coisa que tinha de ser feito era matar 

os solos. Os americanos descobriram isso porque eles tinham cientistas e sabiam como fazer. Então a 

primeira coisa foi matar o solo. Porque em solo vivo este sistema não funcionava. Ninguém iria comprar para 

um solo vivo, produtivo todos esses produtos. Por exemplo, fazer uma calagem corretiva que era a correção 

do pH para 7. O solo tropical não tem 7 como pH  ótimo. Solo tropical tem pH 5.6 e nós o aumentamos 

para sete. Já era um absurdo. Nosso solo não funcionava bem com esse pH. Depois fizeram aração profunda. 

Em clima temperado a gente podia fazer uma aração até 30 cm; em clima tropical não. Por quê? Porque em 

clima tropical o solo está vivo somente até mais ou menos 15 cm. Abaixo é morto por causa dos fungicidas 

produzidos pelos fungos existentes no solo. Porque no solo tropical a micro vida predominante são fungos. E 

fungos precisam de um pH baixo. No clima temperado os microorganismos que mais existem são bactérias. 

Por quê? Porque bactérias funcionam bem mais rápido que fungo, e lá, na Europa tem 6 meses de época fria, 

abaixo de uma camada de neve, onde nada funciona. Aqui no trópico nós não podemos trabalhar com 

bactérias, porque então haveria uma microvida com decomposição tão rápida que nunca teria matéria 

orgânica. E o solo sempre estaria morto e decaído. Para o solo não decair rápido demais em clima tropical é 

preciso uma microvida que trabalha mais devagar. E fungos o fazem. Mas fungos têm o costume de soltar 

antibióticos e matar os microrganismos. Na aração profunda viramos a terra repleta de antibióticos para a 

superfície e matamos o solo vivo abaixo dessa terra morta. Depois, no fim, colocamos alguma adubação 

nitrogenada que acaba com o resto da matéria orgânica no solo. Depois o solo é exposto ao sol e à chuva e a 

livre passagem do vento. Se nós viajarmos hoje pelo Brasil na maior parte praticamente não encontramos 

mais floresta. A paisagem está tudo sem nada e o vento passa livremente levando a umidade. E mesmo se 

chover bem, no outro dia não tem mais nenhuma umidade, porque o vento a levou.   

Nesta fotografia pode-se ver um solo morto e impermeável. Geralmente todos nossos livros, tratam a 

planta acima do solo, mas praticamente nenhum autor trata a planta abaixo do solo, ou seja, seu sistema 

radicular. Mas, metade da planta está acima e metade está em baixo no solo. Se a raiz não absorve a água e 

nutrientes a parte vegetal acima do solo também não vai se desenvolver bem. Precisamos tanto da parte aérea 

da planta como da parte subterrânea abaixo, ou seja, dentro da terra, as raízes. Ninguém sabe como está o 

solo mais embaixo e acredita que qualquer solo é automaticamente produtivo. Mas, não o é. 
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Nós temos aqui um solo morto, impermeável. Porque é morto? Vocês não vêm poros para o ar poder 

circular. Somente existe um solo morto, sem ar, anaeróbio, compactado, Mas o ar é absolutamente necessário, 

tanto para a raiz como para a microvida. E aqui não tem nada. Por isso a raiz permanece muito pequenina. 

Aqui, somente aparece uma raiz bem pequenina. Somente uma haste dela consegue penetrar um 

pouco mais. Mas não é uma raiz boa que se  desenvolve, é uma raiz miserável e a planta agora precisa de 

adubo químico para poder produzir apesar desta raiz miserável. Então, normalmente, colocam aqui até 3 a 4 

vezes adubação química para fazer a planta crescer. Porque a raiz por si quase não cresce, Então é uma 

produção bastante artificial.  

Nesta foto aqui temos um solo morto, um solo todo compactado. Passando uma grade ou arado num 

solo compactado, ele fica deste jeito. Quando eu vi esta terra, falei ao agricultor: “Aqui você vai plantar”? “Aí 

ele disse: “Ah, não se preocupe, eu tenho uma destorroadeira que moe esse solo, pulverizando-o”“. – Eu 

disse “sim, pulverizar a máquina pode, mas agregar não tem máquina que o consiga“. Agregar é um processo 

vivo e se não tenho vida não posso fazer um solo viver somente pela passagem de máquinas. O problema é 

que o agricultor pode plantar, mas a primeira chuva compacta o solo e fica de novo desse jeito, como se 

nunca tivesse feito alguma coisa para descompactá-lo. 

O pessoal está, em princípio, pensando que a água escorre do solo quando este é declivado. Então 

que fizeram? Santa Catarina e Rio Grande do Sul aplainaram seus solos agrícolas radicalmente. Lá temos 

todos os solos planos, planos, planos. Eles acharam que aqui a água não escorre mais. Escorre não, porque 

não tem como escorrer. Mas também não se infiltra ao solo, mas somente empoça. Ela fica em cima da 

superfície do solo duas semanas do mesmo jeito, evaporando, mas não se infiltra, não entra no solo. O solo 

está duro. E essa terra produz muito pouco. Somente com muitas máquinas se pode preparar o solo, e com 

muito adubo e irrigação se pode produzir, de modo que este aqui não é um sistema que funciona bem. Nem é 

vantajoso para nós nem para a planta. 

Vocês vêem aqui um solo morto, destorroado, Eles passaram máquinas para moer todos os torrões. 

Podem ver onde está branco: é areia pura, e já nasce soja, Mas em parte nasce, em parte as linhas estão sem 

nenhuma plantinha. Aí o agricultor me chamou e perguntou o que fazer porque aqui nasce muito mal. Eu 

disse “olhe, vamos abrir o solo para ver”. Ele disse: “Creio que foi a firma que me vendeu uma semente ruim 

e por isso não nasceu.” Nós abrimos o solo e a semente estava aqui perfeita, Tudo estava nascida e crescida 

um pouco, mas as plantinhas não conseguiram quebrar a camada dura da superfície. Algumas a quebraram 

em outras linhas, mas não conseguiram emergir. Estavam aqui dentro do solo, brotadas, mas não 
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conseguiram quebrar a laje dura para poder nascer. Aí o homem disse: ”Então é a semente que eles me 

venderam e o  adubo que não prestava”. Mas isso dava para ver facilmente porque o adubo ainda estava lá 

nas linhas. Colhi adubo e mandei-o para o Instituto Agronômico de Campinas. Fizeram análises, e era 

exatamente o adubo que ele tinha comprado e aplicado. Então, o adubo não era o culpado. Aí ele disse: 

“bem, se aqui não é o adubo que é ruim, é a soja que não presta talvez a variedade imprópria.” Desculpa 

sempre se acha, mas ele nunca pensou que ele tinha estragado o solo. Aí está o problema. O solo quando 

estragado não consegue produzir bem. A planta nasce, às vezes nem nasce, porque não consegue quebrar o 

solo. E se nascer não consegue se desenvolver ou se desenvolve mal. Então nós temos aqui uma cultura 

fracassada, mas não por causa da semente ruim, mas por causa do solo que estava compactado demais.  

Aqui há uma bela erosão e todo mundo acha que erosão é um bicho de sete cabeças que invade 

nossos solos e que leva a terra, mas a gente não tem culpa nenhuma.  É Deus que nos castiga. Mas não é bem 

assim; porque se tem erosão a terra estava dura. Eu briguei muitos anos porque eles dizem que erosão tem 

que ter terra mole porque a água não pode levar a terra dura. Eu disse não; a terra tem que ser dura porque a 

água não penetra e por isso está escorrendo levando a terra consigo. Hoje em dia todo mundo já se 

convenceu, que, de fato, a terra tem que ser dura e morta para ser levada pela água. Em terra viva a água 

penetra com facilidade e não escorre nem leva nada.  

E aqui vocês vêem um pasto. Este parecia mais ou menos bonito. Já está seco e veio uma chuva. 

Olhem, isto aqui não é córrego, é água de chuva que escorre. Então podem imaginar como era esta terra. A 

água escorreu, vocês podem ver também dos lados: a água que está escorrendo vai até os joelhos do homem, 

e isso mais ou menos durante duas ou três horas. Depois da água parar de correr,  a terra está seca de novo 

porque a água escorreu toda de uma vez só. Então tanto faz ser pasto ou terra agrícola se a terra está dura a 

água vai escorrendo sem penetrar no solo. 

Isto aqui é uma erosão eólica, ou seja, uma erosão pelo vento. As árvores já estão quase até a metade 

enterradas, as casas estão enterradas, o pessoal fugiu, dizendo que: “ aqui não dá mais para viver por causa do 

vento e por causa da erosão.” Mas erosão pelo vento necessita uma paisagem completamente desarborizada e 

um solo morto. Antigamente produziram aqui fantasticamente. Mas os solos decaíram e a produtividade da 

terra desapareceu. No fim as casas todas foram enterradas na areia e agora não cresce mais nada. Somete 

ficou a areia e algumas árvores que ainda podiam passar essa camada de areia. No nordeste isso aqui é muito 

comum, infelizmente. E a gente pergunta: por quê? Porque o vento passa livremente. O problema é sempre o 

vento. Eu vou lhes dizer uma coisa, Por exemplo, na Amazônia quando começaram o desmatamento, 
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desmataram e depois queriam plantar pasto em grande escala e por isso chamaram uns helicópteros com 

semeadoras que vieram da Flórida. Na Flórida os helicópteros tinham as semeadoras com hastes com mais de 

3 metros de comprimento. Aqui encurtamos, encurtamos este comprimento até oitenta centímetros.  Mais 

curto não podia porque nesse caso o helicóptero não conseguiria mais aterrissar e o piloto disse: “aqui é 

muito mais difícil de voar do que na Flórida por causa do vento que na parte amazônica é violento.” Com 

todo este vento não conseguiram trabalhar direito e hoje tem quase metade da área abandonada, onde, faz 

pouco, tinha ainda mata virgem.  O pessoal simplesmente destruiu os solos e o clima;  a paisagem amazônica. 

Precisa-se de árvores para proteger a paisagem. E nós fizemos um ensaio, vários ensaios, no Brasil para ver 

quantos por centos da área tinha que ser arborizada.  Chegamos a mais ou menos metade da área deveria ser 

mato, deveria ser arborizada. Podem ser árvores frutíferas. Se plantar laranjeiras ou abacateiros também dá.  

Mas tem de impedir o vento. Com excesso de vento e sem árvores simplesmente não vai.  

          E no nordeste vocês vêm muitas, muitas terras que são deste jeito. A terra está todinha rachada. Eles 

dizem que não é por causa da compactação. Mas é por causa de ser dura, porque não tem mais poros. E 

como não tem poros a terra fica em torrões e quando estes torrões secam a terra entre elas racha. 

      Então esta terra rachada é tipicamente uma terra que não tem mais vida. 

Nesta foto vocês vêm a diferença entre um solo tropical virgem e um solo tropical plantado. Se não é 

plantado, a raiz vai bem pra baixo, as folhas cobrem a superfície do solo, a água da chuva não bate direto no 

solo, mas  penetra pouco a pouco, e  afora disso, tem uma vida diversificada porque tem matéria orgânica 

depositada pelas folhas que as plantas jogaram. Se for um solo tropical cultivado é bem diferente. Nós temos 

o solo sem nada na superfície. Água e sol batem diretamente ao solo. A chuva que bate, pouco a pouco forma 

uma crosta em cima, Uma parte da água de chuva escorre por cima e outra parte escorre para dentro do solo 

formando uma camada dura , compactada¸ que vai crescendo de baixo pra cima. No fim, resta uma área 

superficial de, às vezes, 8-10 cm só para a raiz poder segurar. A raiz não consegue mais penetrar no solo 

abaixo. Então o que eles fazem? Como essa área está pequenina, a raiz não se consegue nutrir, e adubam. Mas 

como está sendo adubada, a raiz sai do solo porque não consegue viver dentro de uma salmoura. Tem de 

diluir esse adubo, então vão irrigando. Irrigação, adubação etc. tudo isso é porque o solo está estragado e não 

porque vai produzir mais. Ele produz mais, nesse caso, porque sem isso não iria produzir mais nada. Mas não 

é o normal. E aqui tem o problema da minhoca. Abaixo vocês podem ver uma mão com terra e minhocas 

por cima. Esta terra embaixo está bem agregada porque a minhoca só vive em terra agregada e agrega ainda 

mais e melhor. Se vocês leem uma revista ou qualquer coisa assim, eles muitas vezes dizem: a minhoca está 
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produzindo agregados até oito centímetros.  Agregado de oito centímetros não existe. Isso são pequenos 

torrões, mas agregados não são maiores do que 2 mm ou até 3 mm. Então vou dizer como vocês sabem se é 

agregado ou torrão. Muito simples, porque agregado tem poros dentro e o torrão não tem. O torrão é duro.  

Se tem um torrão, a minhoca também não é mais viva. Vocês podem ver, em cima, tem no meio um 

buraquinho com minhoca dentro. A minhoca está toda enrolada. Por quê? Porque a minhoca quando está 

dentro do um solo sem ar, ela faz um nó no corpo e depois se enrola. Este nó ela faz para não comer para 

não precisar de água nem nada. Ela fica enroladinha assim esperando que o tempo melhore. Se não melhorar, 

morre. 

Por exemplo, na América Central nós achamos terra que estava cheia.  

de bolinhos de minhocas mortas,  por causa da terra que estava sem ar. Se tiver bastante ar como aqui 

embaixo, a terra está agregada e a minhoca está bem viva. No Rio Grande do Sul tem uma professora na 

universidade de São Leopoldo, que faz o seguinte: pega a minhoca e bota-a num prato com água; se a 

minhoca fica lá dentro na água, a minhoca já está semimorta. Se a minhoca está bem viva ela logo em seguida 

tenta sair do prato e pula para fora. Então, esta minhoca está boa e bem viva.  

E aqui é o ciclo da vida na planta. Vocês vêem que nós temos uma parte da planta encima da terra e 

outra embaixo da terra. Cada um interfere na parte oposta, sendo a atividade dela necessária para que a planta 

consiga viver. Em cima a planta capta luz, oxigênio, gás carbônico e recebe ar. Embaixo a planta capta 

nutrientes, água, e também ar. Então, a planta inteira tem de adaptar uma parte à outra. Se a terra embaixo 

está muito dura, a parte de cima depende depois de adubo, porque não recebe mais aquilo que ela precisaria. 

E vocês podem ver que de baixo a água e nutrientes são fornecidos para a folha e a folha fornece ar e gás 

carbônico para a parte radicular. Então é um ciclo permanente da planta para poder crescer. 

Este aqui é um arroz chinês. É de um pequeno agricultor. Lá um agricultor chinês normalmente tem 

entre 200 a 400 m2 de propriedade. A gente fica apavorada. Porque entre nós 400 m2 é quase nada. Se o 

agricultor entre nós tem dois a três hectares já acham que é muito pobre. Na China com um hectare já 

começa ser considerado “latifundiário”. Com dois hectares é um latifundiário tão absurdamente rico que os 

comunistas os mataram. Porque diziam que um homem tão rico é impossível. E aqui se uma pessoa tem 

cinco, seis, sete hectares é ainda muito pobre e acha que não dá para viver dessa terra. Lá eles vivem com 200 

a 400 m2. Então nós temos ainda muita coisa para aprender para ver como se vive.  

E este aqui é arroz. E este arroz é de um sistema novo que eles introduziram lá. Antigamente, o arroz 

na China era todo irrigado, o ano todo. Eles irrigavam a partir do momento em que o arroz começava nascer 
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e sempre com água um pouco acima da planta, cobrindo-a. Eles deixavam secar a terra, irrigaram outra vez 

(imersão), secaram o campo de novo. Com este sistema de irrigar-secar, eles necessitavam ¼ da quantidade 

de água que normalmente se precisa e produziram um arroz fantástico. Normalmente a produção de arroz lá 

da China é de dois até quatro toneladas por hectare. Nesta foto aqui é um arroz sem adubo, sem nada, dando 

20,4 toneladas por hectare. É impressionante, e eles conseguiram isso simplesmente pelo método de irrigar, 

secar, irrigar, secar.  

Isto naturalmente dá somente em pequenas propriedades, geralmente abaixo de 1 ha. Mas é possível 

viver desse jeito, é possível produzir bem desta maneira e as espigas são enormes, os grãos eram grandes, 

grãos chochos tinha muito poucos, era impressionante. E tinha pés que o agricultor me mostrou, o pé estava 

com 140 espigas. Mas eles plantam aqui com certa distância. De vinte em vinte centímetros plantam um pé e 

antigamente eles plantavam linhas todas com duas a três plantas uma ao lado da outra. Então quanto menos 

eles plantaram tanto mais eles colhem. É uma coisa impressionante.  

Aqui, entre nós, o grande problema é que a maioria do pessoal pensa que se pode melhorar um solo 

compactado pela aração. A aração não melhora compactação nenhuma, porque a compactação é por causa de 

solo morto e com aração vira-se o solo morto, mas não se pode dar vida à ele e não se  faz o solo viver. 

Ninguém reaviva o solo simplesmente virando-o. Precisa um pouco mais, Somente com aração viram-se 

torrões pra cima e depois eles colocam lonas para cobertura; o que também não melhora o solo.  Eles podem 

manter um pouco da umidade; isso sim, mas a lona só consegue manter umidade se é feita uma irrigação 

permanente. 

Este aqui, infelizmente, é o protótipo da agricultura orgânica. A terra está horrível, tudo em torrões, 

este repolho está maduro; pronto para colher e olha como ele está miserável, praticamente não tem nada. E 

eles me falaram: isso é por cauda de ser orgânico. Não. Isso é porque eles não sabem quando o solo está 

morto e quando o solo está vivo. Então um solo destes que sai tudo em torrões, não é um solo vivo, não tem 

matéria orgânica e sem matéria orgânica o solo vai produzir mito pouco. Então por favor, vocês não façam 

confusão que matéria orgânica é dispensável e que uma terra que produz muito mal, é uma terra ótima 

porque agricultura orgânica. Não. Isso é somente Agricultura orgânica muito mal feita. Mas agricultura 

orgânica não precisa ser desse jeito. E aqui vocês vêm também eles plantam, botam lona em cima. As plantas 

são muitos desiguais. Onde a lona não pega está tudo em torrões e a terra é péssima. Mas eles acham que 

botam lona por cima e irrigam e tudo está feito. Bom, a lona é boa, mas não pode proteger o solo a tal ponto 

que eu posso usar um solo completamente compactado e ruim para plantar.  Nós olhamos outro dia uma 
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horta. Eles tinham matéria orgânica lá, mas as lonas que eles usaram cobriram um solo morto e bastante seco. 

Eles disseram: Nós irrigamos e tudo, mas a terra estava seca, seca por toda parte e com isso não crescia quase 

nada, estava uma miséria, eles acharam que era por ser “orgânico.” Olha, qualquer desleixo não é orgânico. 

Então por favor, não chamem de orgânico uma produção que não funciona. Porque orgânico perfeito 

funciona muito bem.  

E nós temos aqui também a falta de nutrientes, especialmente de micronutrientes. E se nós 

plantamos, nós acreditamos que uma adubação, no máximo com NPK é o suficiente. O resto não se coloca 

para não gastar dinheiro demais. E olha tem uma história muito interessante porque um americano que tinha 

na universidade de Santa Maria e que era o chefe da agricultura orgânica na universidade me perguntou: 

“porque o pessoal aqui fala sempre em siglas” Eu disse aqui ninguém fala em siglas, fala bem normal.” Mas 

eles sempre dizem “NPK”, o que será isso? E ele era o chefe da agricultura orgânica, posto em nossa 

universidade pelos americanos.  

Agora vamos ver as raízes. Aqui são brotos e vocês vêem aqui o broto central que devia ser o maior 

porque puxa a água, não é maior, mas o menor e pior.  Se ocorre isso é porque a planta é deficiente em boro. 

Se falta boro o broto não se desenvolve.  Vocês vêem aqui justamente o broto do meio é o mais fraco que os 

galhos por fora, embora que deveria ser o mais forte. E a mesma coisa ocorre com a raiz. Se a planta receber 

o suficiente em boro, como aqui no amendoim: uma planta recebeu boro, outra não.  Este que não recebeu 

boro praticamente não se enxerga a raiz por ser miserável. E esse que recebeu boro, tanto a planta como a 

raiz, cresceram bem.  Vocês vêm que o efeito do boro é impressionante.  

Todos perguntam para que e os micronutrientes servem? Geralmente servem para o transporte de 

nutriente. Em princípio, não faz nada pela planta, mas ajuda no transporte. E sem transportar os nutrientes 

da parte de cima que devem migrar para baixo não vai dar certo.  Nós temos a falta de boro por toda parte. 

Também, se faltar boro para uma pessoa, ela facilmente pega câncer, está faltando um dos elementos mais 

essenciais para o metabolismo. 

E aqui vem a queima do mato. O pessoal queima com o máximo prazer. Porque gosta de ver fogo. 

Goiás é o Estado que mais queima em todo Brasil. Agosto, setembro as queimadas são tão violentas que 

avião menor está proibido de voar por causa da fumaça que cobre a paisagem, e eles acham que podem 

queimar o que quiser. Mas o problema da queima é o seguinte: no primeiro ano pode ser que produza 

bastante bem porque tem muita matéria orgânica que foi queimada e os nutrientes estão à disposição. Mas 

vocês matam o solo, vocês queimam a matéria orgânica e a matéria orgânica não serve como comida para as 
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plantas. Ela serve especialmente como comida para os micróbios. E os micróbios tornam os solos produtivos 

e mobilizam os nutrientes para as plantas. Mas a gente simplesmente simplifica todo esse processo ao 

máximo e depois acha que está tudo certo o que faz. Mas, de fato o fogo é uma catástrofe porque ele elimina 

a matéria orgânica que deveria servir de comida para os micróbios que agregam o solo e que depois fazem o 

solo produzir. Aí os micróbios vão sumindo e os solos morrendo. 

O fogo não prepara o terreno para o plantio. Ele somente destrói o solo e se vocês queimam 

aparecem muitas invasoras. Então vêm aqui os herbicidas. Por favor, não pensem que com fogo melhora 

alguma coisa. Quando cheguei lá na minha terra onde estou hoje em São Paulo, no início o pessoal disse: “A 

senhora vai queimar quando para preparar a terra para o plantio?” Porque lá tinha o santo costume, até muito 

bem organizado para queimar. Quando um queimava convidava os vizinhos para aparecer, para ver que o 

fogo não passava dos limites.  Era um clima muito civilizado. Mas eu disse: “Não, eu não vou queimar”. Ah, 

mas a senhora vai queimar. “Não, se consegue trabalhar sem fogo.” Quando não queimei e a minha terra 

melhorou bem mais do que a deles, se admiraram.  Agora ninguém na região queima mais, todo mundo parou 

de queimar porque eles verificaram que a queima estraga o solo. Porque a queima destrói o alimento para a 

microvida e é justamente a micro vida que faz a terra produzir. 

E aqui vocês veem a mata amazônica. Eles dizem que o gado não importa o solo, importa somente a 

pastagem. Mas infelizmente importa, porque vocês veem aqui uma sombrinha miserável de uma árvore 

queimada, que ficou de pé. E a vaca com seu bezerro está procurando esta sombra para não ficar no sol 

abrasante.  O gado precisa de sombra. 

Eu vou lhes contar uma coisa. Eu fui a Cuba, e lá eles queimaram tudo; tudo que era árvore; que era 

arbusto porque tomava o lugar do pasto, porque aí produz mais, Mas infelizmente é um engano. Vocês 

produzem mais se tem mais ou menos metade da área florestada, ou de qualquer maneira com uma vegetação 

maior que refresca o ar. No início não acreditaram, mas hoje em dia ninguém queima mais porque eles 

descobriram que é verdade que a queima estraga e não dá lucro nenhum. No momento vocês podem dizer 

que colhem um pouco mais, mas em curto prazo a queima já é muito prejudicial para seu solo, para sua 

cultura e para suas finanças. 

 Muita gente também usa fogo para limpar seu pasto, mas o pasto fica cada vez mais pobre; mais 

miserável. Por exemplo, nos Andes eles queimam que é uma beleza, Queimam até 4 vezes por ano e aí a terra 

estragou completamente. De vez em quando têm um capim grosso no pasto e o resto está sem nada. Então 

esse sistema não funciona, nós temos que ver que a queima no início, pelo carvão, e por tudo que está na 
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terra, produz um pouco mais, mas, logo em seguida a terra está decaindo. Por exemplo, na Amazônia eles 

têm mais ou menos três centímetros de matéria orgânica e abaixo areia branca. Então não é fácil de dizer que 

a queima está melhorando. O solo não melhora absolutamente nada, você somente destrói. Próximo. 

 Uma planta é sadia não por causa de adubo que vocês colocam, mas por causa do solo sadio e o solo 

sadio é um solo agregado, um solo onde entram ar e água. Em solos mortos e sem vida a cultura necessita de 

adubo, por isso todo mundo aduba. Mas onde se usa adubo químico também precisa de irrigação. Então um 

puxa o outro. No fim não consegue produzir bem sem todos estes artifícios, então se usa adubo químico, mas 

a terra já está estragada. Se a terra está com saúde não precisa adubo químico nenhum. E adubo químico 

vocês tem que pensar. 

Durante mais ou menos 200 anos usamos adubo químico; e os 5.000 anos que nós plantamos antes? 

Não usaram nada. E olha, por exemplo, na Indonésia eles diziam: Ah, mas com adubo químico vocês 

produzem não sei quanto mais. Nada, porque quando começaram com adubo químico era porque a terra 

estava morta. E em terra morta o adubo também não produz muito pouco. Então quando eles verificaram 

que na África, por exemplo, na Quênia ou na Etiópia, permanentemente há guerra, eles dizem são os 

comunistas que fazem lá negócio. Bom, é modo de dizer, por que o pessoal está revoltado com a maneira de 

plantar; isso sim e, por exemplo, eles antigamente na Etiópia eles plantavam 130 variedades de sorgo; hoje 

tem um único híbrido de sorgo. Se esse um híbrido não consegue produzir, por causa de algum problema 

climático, o pessoal morre de fome. E essa mudança de fome e comida é justamente cada vez mais violenta e 

o pessoal se revolta contra isso. Com toda razão, porque finalmente quem está gostando de ser obrigado a 

passar anos e anos com fome, podendo morrer de fome? Então este negócio de simplesmente usar adubo 

químico não resolve muita coisa e às vezes não resolve nada. Ele resolve um pouco quando a terra está ruim 

mas chove o suficiente. Quando a terra está boa você não precisa colocar adubo químico e quando coloca vai 

necessitar também de irrigação, mas na África não dá para irrigar porque não tem água. Então é um problema 

muito grande. 

 E aqui temos mucuna plantada para melhorar o solo, é um adubo orgânico. E, uma soja com raiz 

muito bem desenvolvida vocês vêem um pé com uma raiz enorme. Agora se você planta uma cultura em 

cima da outra, a raiz já não vai ficar tão grande e a produção também não vai ser tão boa porque a produção é 

conforme a raiz.  

E muita gente está ‘louco’ para limpar o terreno, O terreno tem de ser limpo. Vocês veem aqui plantas 

de brócolis ao meio de mato. Mato destes a gente chama de mato manso. Ele não prejudica a cultura e não 
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precisa ser tirado. Pode ficar. Agora se tem, por exemplo, picão-bravo o assunto é outro. Em todo caso tem 

mato que vocês podem deixar sem problema porque não vai prejudicar. E outros “matos” bravos que tem 

que ser eliminados. Eu vou lhes contar, uma vez eu plantei alface e quando tinha limpado um canteiro do 

mato, vieram e disse que eu tinha de viajar urgentemente, não sei mais para onde. E o segundo canteiro ficou 

sem limpar. Eu pensei bom, se eu voltar, o mato já tomou conta deste canteiro e o alface está perdido, 

Quando voltei, o alface que tinha limpado  estava mais ou menos bonito. Agora os canteiro que não tinha 

limpados tinham um alface enorme e bonito,  muito mais bonito de que este que estava limpo, porque a terra 

protegida pelo mato ficou mais úmida nestes dias secos. 

A mesma coisa me aconteceu com um agricultor lá perto de Foz do Iguaçu. Ele me disse: “eu estou 

desesperado, já não sei mais o que fazer porque eu trabalho só com minha mulher e com os filhos pequenos e 

é muito complicado porque o que a gente planta não cresce bem, a limpeza está muito trabalhosa, eu não 

tenho dinheiro pra pagar gente pra ajudar. Nem gente para fazer o suficiente composto e deste jeito 

continuou a choradeira. E fora disso, perdi mais de dois hectares de terra que eu já tinha plantado. Mas 

depois não tinha pessoal para limpar nem água para irrigar e morreu tudo no mato. E de fato a cultura dele 

não era muito entusiasmante. E depois falei para mulher “eu quero ver o que vocês perderam no mato”. O 

homem disse nem valia a pena de ir lá. Mas finalmente me levaram. O mato estava em minha altura apesar de 

uma seca de quatro meses A cultura ficou viva porque eles irrigaram até duas vezes por dia. Aqui, sem rego, 

não podia ter mais nada. Engano, ao meio deste mato alto eram verduras belíssimas, tudo de tamanho 

enorme: alface, repolho, cenouras tudo muito lindo. Muito mais bonito que onde estava limpo e irrigado. A 

mulher ficou entusiasmada e disse: Está vendo você me castiga para capinar as verduras e se não capino fica 

bem mais bonita.  

E por toda parte nós vemos isso, porque se o mato não é muito agressivo a cultura não está sofrendo, 

mas protegida. A gente tem a idéia que tudo tem que ser limpinho, limpinho, Mas é engano: não precisa. 

Estes verduras aqui não eram nada de limpo e cresceram muito bem. 

Bem aqui já está no fim. Vocês podem ver estas duas folhas de soja. Esta soja por fora era tão bonita 

como a outra, mas se vocês tirarem a fotografia da aura porque esta aqui é fotografia Kirlian, da aura da 

planta que a gente bate completamente no escuro, para que saiam as cores da folha.  

Vocês veem essa folha. Aqui era uma folha de planta doente, fora aparecia tudo com saúde, mas 

dentro, quando tirei essa fotografia, verifiquei que esta planta estava profundamente doente e esta aqui não. 
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Esta aqui estava com folha bem formada e saudável. Então vocês vêem que eu posso ver se a planta está 

saudável ou doente pela fotografia Kirlian.  

E aqui vocês vêem uma cana-de-açúcar. Esta de frente aqui recebeu torta de filtro e a outra do fundo 

não a recebeu. Então a matéria orgânica que a cana recebeu fez uma diferença violenta. Então o solo, tanto 

faz se você aduba ou não aduba quimicamente, não é tão diferente. A matéria orgânica faz a diferença.  E 

vocês verificam que as plantas que receberam torta de filtro não precisavam de adubo químico. Normalmente 

eles pegam esta torta de filtro e a usa para queimar, mas no campo o lucro é muito maior de que na fábrica. 

Porque na fábrica eles só ganham um pouco de matéria orgânica para queimar, mas no campo a diferença da 

colheita é bastante grande. 

Este aqui é um campo de trigo. E vocês vêem uma raiz tão pequenina e uma planta amarelada, feia e a 

outra a raiz bem formada e uma planta bem desenvolvida. E isto depende simplesmente da compactação do 

solo. Onde o solo está compactado a raiz não desenvolve e a planta também não desenvolve. O mesmo 

campo onde não tinha passado a máquina, a planta estava com a raiz muito maior e a planta também em cima 

era muito maior.  Vocês vêem: a compactação do solo abaixa radicalmente a produção. Entção vocês não 

podem pensar que simplesmente com adubo regula-se tudo. Ou que a química resolve todos os problemas, 

tudo. A raiz também tem de se desenvolver, a raiz não se desenvolve nem com adubo nem sem adubo dentro 

de uma terra muito compactada.  

 A compactação do solo é importante e vocês podem aqui ver que em cima a mesma quantidade de 

colmos é bem diferente e o pessoal ficou super impressionado porque eles não pensaram que isto aqui era em 

razão da raiz e da compactação do solo porque a gente acha que terra é terra e planta de qualquer jeito. O 

grande problema nosso é que nós usamos o solo simplesmente como um suporte para a planta ficar de pé e o 

resto vai de adubo, vai de irrigação, vai tudo colocado separadamente, mas o solo não é só suporte, o solo 

também é para a produção e não existe produção sem um bom solo.  

O solo tem de ser agregado, então quanto mais agregado o solo tanto menos vocês necessitam de 

adubo, tanto menos necessita de herbicida e tanto mais vocês vão colher, então o grande problema que é não 

precisamos comprar não sei quanto adubo químico e herbicida.  

Nós tínhamos na Chapada de Diamantina, uma coisa interessante. A Chapada é famosa pelo turismo, 

mas a agricultura lá em cima era horrivelmente ruim e os agricultores de lá fizeram uma choradeira muito 

grande. Disseram: aqui somos pobres porque nada cresce, a terra está ruim, os agrônomos só aparecem de 

duas em duas semanas por uma hora. Nós somos abandonados e por isso vai mal. Agora eu falei para eles: 
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Olhem meus filhos, todo mundo tem uma cabeça. E, por acaso a cabeça não serve somente para botar um 

boné ou um chapéu. A cabeça também serve para pensar. Então por favor, vocês comecem a pensar um 

pouco o que vocês fazem. Não precisa de agrônomo, porque agrônomo, coitado, ele vem da cidade passa 

num caminho de 30 km para chegar aqui. Ele não sabe o que acontece, ele não assiste como o solo seu reage, 

ele pode dizer uma coisa geral, mas saber o que o seu solo precisa exatamente, ele não pode saber. Então por 

favor, vocês comecem de pensar e de se comunicar um com o outro, o vizinho não é o seu inimigo, o vizinho 

é seu amigo. Bom, falei bastante pra eles, depois fui embora. Pensei bom: Agora no mínimo um piolho eu 

botei atrás da orelha de cada um, vamos ver o que acontece. Uns três anos mais tarde tinha um congresso em 

Vitória da Conquista, lá no sul da Bahia e apareceram seis desses agricultores da Chapada de Diamantina. 

Todos eles bem vestidos, com carro, com família. Eu disse: mas o que aconteceu com vocês? Está todo 

mundo tão chique vocês foram embora da Chapada e deixaram seu campo? “Não, nós fizemos o que a 

senhora nos mandou fazer”. E o que mandei fazer? “Pensar”. No momento em que começaram a pensar, de 

observar alguma coisa eles descobriram muitas coisas erradas. E isso funcionou. Só não funcionou 

acreditarem no que foi lhes incutido: Que são analfabetos e idiotas.  Expliquei-lhes que uns duzentos anos 

atrás mais da metade da população era analfabeta e uns quinhentos anos atrás nem os reis sabiam ler e 

escrever. Pela leitura, pela escrita ninguém ficou mais inteligente. Mas se vocês conseguem pensar, observar 

isso sim. Então isso adianta. E fizeram isso e disseram: Foi um sucesso total. Agora todo mundo sabe o que 

está errado; o que está certo; o que fazer; o que não fazer, porque eles se comunicam um com outro.  

Na Argentina eles chamam esse sistema de “tranquiera abierta”, quer dizer portas abertas. Então cada 

um abre a porta de sua fazenda para o vizinho, e deixa seu vizinho dizer o que ele observou. Funciona 100%.  

Antes o agricultor recebeu incutido que ele é um idiota porque não sabe bem ler e escrever. Isso é 

ridículo porque muita gente que sabe ler e escrever é idiota mesmo. Esses que não sabem, por isso não são 

menos inteligentes, eles podem ser gente superinteligente e sabem o que fazer. Então por favor, vocês não 

comecem a julgar uma pessoa segundo a escolaridade que tem. 

Eu vou lhes contar mais uma história. Quando estava na Universidade de Santa Maria eu precisava de 

tratoristas. Mas a Universidade não tinha nenhum. Então eu pedi para empregar dois tratoristas que me 

diziam que eram ótimos. Mas os dois eram analfabetos. Um sabia assinar o nome e o outro nem isso. Não 

sabia nem uma letra escrever. Eu disse bom eu não quero poetas eu quero tratoristas e como tratoristas eles 

eram ótimos. Passou dois anos e a Universidade fez lá um concurso público para botar tratoristas e disse aos 

meus: vocês não podem entrar porque não sabem ler e escrever. Um pouquinho, nesses anos tinham 



 

 

15 

 

aprendido, mas não muita coisa. Aí briguei, briguei bastante e disse olha eu vou lhes dizer uma coisa: eu não 

quero poeta, eu quero tratorista. É uma coisa muito diferente de um poeta. Que um sabe fazer uma boa 

poesia tudo bem, mas o que me adianta isso se ele tem de trabalhar aqui no campo e plantar minhas culturas. 

Isso é uma coisa muito diferente. Mas a Universidade não queria. No fim, no fim, eles disseram: Bom, se eles 

tiram cem na prática podem ter zero na teoria. Quer dizer se eles tiram cem passaram mesmo sendo 

analfabetos. Os dois passaram com toda facilidade. Nessa época contrataram mais nove tratoristas, mas 

quando alguém tinha um serviço especial para fazer pediam os meus. Porque os outros sabiam fazer poesias, 

mas não entendiam nada de trator nem de terra. Então por favor, a gente quando julga alguém não julga pelo 

jeito que falam porque isto aqui muitas vezes não dá muito certo e podem dizer ah coitado não sabe,  Pode 

ser que alguma coisa  de leitura não sabe, mas é agricultor não é  escritor. Próximo. 

Bom aqui vocês vêem um campo bastante íngreme, mas não tem erosão porque a terra está agregada, 

a água não escorre. Se não tem água que escorre não tem erosão.  Erosão não é um bicho de sete cabeças que 

invade nossos campos, a erosão é o reflexo de terras compactadas. Nada mais. Se a terra não está compactada 

não tem erosão. 

E aqui uma terra grumosa, agregada e não tinha nenhum problema com erosão porque erosão é água 

que escorre. E se a terra está agregada não tem água que escorre. A água se infiltra. Se vocês veem a água 

escorrendo, se tem voçorocas, se tem erosão é porque a terra está estragada. Olha, eles tem pesquisas feitas 

com chuva e descobriram que na primeira hora podem  infiltrar até 400 mm de água. Agora se infiltra 400 

mm me digam quantas vezes ocorrem chuvas de 400 mm? Talvez uma ou duas vezes em 10 anos. O resto 

sempre é menor. Agora, se você tem uma terra completamente compactada já com 14 mm de chuva tem 

erosão, não precisa 400. Então por favor, o importante é que a terra tem de ser agregada. Se a terra está 

compactada que sai em torrões quando você a vira, esta terra não presta. Não adianta botar adubo, o que 

adianta é melhorar o solo e melhorar o solo só com vegetação porque sem vegetação e sem matéria orgânica 

vocês nunca podem recuperar um solo porque solo produtivo é solo vivo. E para vida, não somente homem 

ou animal, mas também a planta precisa de alimento. Então por favor, planta não produz simplesmente pelo 

ar e pelo sol, mas produz pelo alimento que ela recebe do solo. 

Este aqui é um caso interessante: É um agricultor em Indaiatuba perto de Campinas. Eu fui lá e nós 

queríamos ir ao campo para ver seu solo e ele disse vamos lá pra abrir um pouco a terra para mostrar para à 

senhora. E enquanto andamos, eu disse: “e onde está o enxadão para abrir a terra?” porque estava no quarto 

mês de seca e a terra nessa época está normalmente muito dura. Ele disse: Enxadão para que? Eu não preciso 
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de enxadão. Então fomos lá. A terra estava coberta por uma camada de folhas e ele cavou com a mão um 

buraco, desses aqui, simplesmente com a mão, depois de quatro meses de seca. É impressionante como 

funciona quando a terra está viva e protegida. E esta terra aqui, até aproximadamente 7 centímetros estava 

mais ou menos seca, o resto estava ainda úmido depois de quatro meses de seca. É impressionante.  Olha, 

nós temos de mudar um pouco nossa idéia de solo. Solo não é que precisa de adubo, e de máquina, ou não 

sei o que. A terra precisa de proteção. Proteção contra o sol e proteção contra o vento e o impacto da chuva.  

Precisa-se para isso de matéria orgânica.  

 Aqui tem o que no solo? Este é bosta de vaca com os besouros que logo em seguida apareceram e 

reviraram tudo. Se tem terra viva, se tem bichos na terra vocês não precisam preocupar-se com nada porque 

os bichos já fazem de tudo que você poderia ter feito. 

E aqui uma raiz de beterraba. Todo mundo acha que beterraba é uma coisinha redondinha, assim, 

com algumas raízes, e depois termina. Esta tinha raízes de um metro e sessenta centímetros de comprimento. 

Esta raiz aqui é virada para cima, porque caso contrário não dava para tirar fotografia. Mas na verdade ela 

crescia para baixo. Nós a viramos para a fotografia, senão não dava. E vocês vêem uma coisa. Cada ponta de 

radícula tem mais ou menos meio milímetro, até um milímetro detrás da ponta é o ponto de absorção. Então 

já imaginaram quantos pontos de absorção esta raiz tem? Tem milhões. E com estes pontos de absorção que 

tem aqui a planta consegue crescer em época seca, em época úmida. Não tem problema, nunca. 

 Onde a terra é viva não tem erosão e tudo cresce bem. Onde a terra não tem vida a terra erode, as 

nascentes secam e mesmo com adubo químico as colheitas são fracas. Então se vocês começam com esses 

problemas tem que pensar: “A minha terra está ou morrendo ou morta.” Se a terra fosse boa iria produzir. 

Então, por favor, vocês não se interessem simplesmente pelo adubo, mas interessem também para reavivar o 

solo. E solo para viver precisa de matéria orgânica. Então nascente seca, terra fica erodida, cultura precisa 

adubo químico, isso tudo porque a terra não funciona. Então não é que vocês agora têm todos esses 

problemas. Não. O problema principal que terra tem problema, que não funciona que a terra está morta.  

Aqui solo morto; aqui solo vivo. Solo compactado à esquerda; solo agregado á direita. Solo agregado é 

solo vivo e neste solo entra ar; entra água; entram os bichinhos; entram as raízes. Lá não tem problema. Este 

solo aqui sim. Aqui tem problema de todo tipo. Então vocês tirem um pouco de solo para ver como está sua 

terra. Se tirarem o solo vocês vão logo em seguida saber o que acontece e o que vocês precisam.  

Este aqui é uma erosão de um solo muito compactado. O pasto estava no máximo uma inclinação de 

1,5% a  2% quase plano.. Ninguém acreditava que neste pasto podia ter erosão. Podia. Vocês vêem aqui esta 
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erosão belíssima neste pasto quase plano porque a água vai escorrendo, correndo, vai acumulando e no fim 

dá está erosão impressionante. Então toda vez que a terra estiver dura e compactada vai ter erosão mesmo se 

o pasto ou campo estiver quase aplainado.  

E aqui, uma raiz nesse solo compactado. Esta à esquerda deveria ser um tipo de nabo, mas vocês 

vêem não tem nabo nenhum, está só um engalhado de raízes que não se desenvolveram. A planta cresceu por 

causa do adubo e da irrigação. A gente acha que isso é o normal, mas não é o normal. O normal não é que 

você tem de ter todo este adubo, e toda esta irrigação para a planta crescer. O normal seria que ela cresça 

sozinha, não precisando nada. Na direita tem também uma raiz que vai até mais ou menos 5 centímetros 

depois ela vai engalhando, vai enforquilhando. E vocês veem que com essas raízes vocês não podem esperar 

plantas sadias e produtivas.  

Bom, esta aqui era uma plantação de mamão e esta plantação já estava com um ano e as árvores não 

cresciam. Ficaram deste tamanho. E o homem queria saber por quê. Então nós arrancamos umas raízes e 

todas estavam viradas no fundo da cova. Por quê? Porque a raiz já estava muito comprida e a muda estava 

um pouco passada e a cova foi de vinte centímetros como eles a fazem, somente dá para raiz menor. E o pior 

foi que este foi de uma prefeitura e esta prefeitura queria ensinar para o pessoal como plantar também em 

frente de casa. Convidaram eles para plantar. Então era gente da cidade que não foi avisado o que acontece e 

todas viraram as raízes. E com as raízes viradas as árvores não cresciam e podiam arrancar todos esses 

mamoeiros e caquizeiros porque não iriam mais crescer.  

E aqui embaixo podem ver a raiz de um cafeeiro. Tinha uma porção de cafeeiros neste campo que 

não cresciam. Eles ficaram deste tamanhinho com três anos de idade e não cresciam, por quê?  Arrancamos 

uns pés e nenhum a raiz saiu da cova. Elas ficaram dentro da cova e não queriam sair de jeito nenhum. Então 

o homem quis saber por que não saem? Muito simples. Porque na cova tinha botado matéria orgânica e 

adubo, fez tudo muito bonzinho e por fora não tinha mais nada especialmente estavam faltando boro e 

matéria orgânica. Então se vocês começam de adubar o campo todo e não somente o cafeeiro, o cafeeiro vai 

agradecer e crescer.  Ele sempre adubava ao redor da cova do cafeeiro, e o cafeeiro justamente não saiu da 

cova porque o campo mais longe estava pobre demais.  Se vocês têm uma planta vocês têm de pensar um 

pouco também como a planta pode reagir a uma situação. E este aqui quando eles depois começaram a 

adubar o campo e não somente o cafeeiro, os cafeeiros cresceram porque aí as raízes saíram da cova e se 

desenvolveram.  Todo mundo achava o contrário, mas não é.  Tem de ver o que acontece primeiro;  e depois 
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vocês tem de resolver o caso.  E neste caso justamente foi de não adubar mais na cova, mas adubar por fora 

para a raiz sair da cova.  

E aqui foi milho que eles plantaram durante 5, 6 anos, sempre, sempre milho em cima de milho. E 

finalmente a raiz do milho engrossou mais com cada replantio, sempre cresceu menos, cada vez necessitava 

mais adubo porque as raízes já ficaram grossas como um dedão e com uma raiz dessa grossura a planta quase 

não absorve mais nada. Embora em Canadá haja regiões onde eles plantam já há mais que dez anos, sempre 

trigo. Eu posso plantar monocultura durante um tempinho, se o clima é temperado para frio, funciona por 

bastante tempo. Em clima tropical é mais complicado porque tenho de cuidar do meu solo e aí não foi 

cuidado nada.  

Esta aqui é uma deficiência de boro e vocês verificam que a raiz dessa planta, que é uma leguminosa, 

sempre forma tufinhos. E depois o tufinho não cresce mais. Agora tem uma coisa: se raiz faz um tufinho, 

mas depois continua crescendo, faz outro tufinho, vai crescendo de novo, este é o sinal para nós que em 

diversas épocas faltava água à raiz. Então ela parou, cresceu mal (muito pouco) quando faltava água, mas 

cresceu bem de novo quando recebeu chuva. Quando elas fazem tufinhos deste jeito é porque falta boro. E aí 

elas não crescem mesmo. 

 A raiz indica muitíssima coisa e se vocês têm duvida do que está acontecendo em cima na planta, 

vocês arranquem uma raiz e vão aprendendo da raiz. Ela sempre dá a informação necessária. 

Eu fui uma vez num bananal em Alagoas e o homem estava desesperado. E disse: “Olha, eu plantei 

aqui bananeiras, as bananeiras fazem cachos com botões, mas no momento em que aparece a floração, a flor, 

o pé morre. Não consigo nem um pé de banana com banana madura. Está tudo morrendo. Me diziam que 

são nematóides e comecei a combatê-los. E para poder comprar nematicida vendi meu carro, vendi o 

caminhão, vendi a casa, estou sem nada, estou com dívida e está continuando do mesmo jeito. Não produzo 

nada. Cada vez que faz um cacho, a bananeira morre. E  eu disse para o homem: “Vamos ver os nematóides 

que o senhor tem. “Porque se tem nematóide em tanta quantidade que mata o pé, tem de ser uma boa 

quantidade de nematóides.” Nós abrimos o solo e olhamos. De vez em quando tinha um nematóide. Mas 

estes aqui, de jeito algum justificam a morte dos pés de banana. Com tão pouco nematóides um pé tão grande 

como a da bananeira morrer não se justifica. Mas por que as bananeiras morrem?  Vamos ver. “Você permite 

que corte uns pés?” Quantos quiser porque aqui não tem mais jeito.” Então cortamos um pé, cortamos outro, 

cortamos o terceiro e todos os pés tinham o segundo anel de células aguadas e alguns já estavam ficando 

marrom, apodrecendo. E, este segundo anel de células aguadas é típico quando falta boro. Então vamos 
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colocar boro na sua terra. Oito quilos por hectare e você vai ver o que acontece. Passou um ano. Depois  

liguei para o agricultor. Ele estava bem faceiro: “por causa de uma porcaria dessas que ninguém sabia 

interpretar o homem tinha perdido tudo que tinha”. Era ridículo. Mas vocês têm de ver a raiz e o tronco da 

bananeira como funciona porque o tronco mostra muita coisa. 

Nós fomos uma vez para uma região onde todo mundo estava com bananeiras com, no máximo, 

cinco folhas, às vezes só quatro. Perguntei: Me digam, o que acontece aqui? Me diziam: “As folhas ficam 

podres e aí a gente corta.” Bom, mas não é normal. Uma bananeira para produzir precisa oito folhas, se vocês 

têm só quatro não vai produzir mais nada.  Se vocês têm de cortar tanto é porque alguma coisa está muito 

errada. Então nós olhamos e encontramos todos os sintomas da falta de zinco e do boro. Quando nós 

começamos adubar com zinco e com boro tudo se regulou. Mas tinha um plantador que falava: Olha, eu não 

perdi nada, eu estou colhendo muito bem. E nós fomos lá para ver. Mas tinha uma coisa engraçada, se contar 

as folhas dos pés, nunca tinham mais que 4 a 5. Normalmente quem planta banana corta as folhas mortas, 

então pela contagem das folhas você sabe se o pé está mais ou menos com saúde ou se está com problema. E 

ele não tinha mais que 4, no máximo 5 folhas, geralmente só 4. Então eu disse: Me diga uma coisa, porque as 

suas bananeiras tem tão pouca folha se estão tão bem de saúde? O homem ficou incomodado: “Ah, eu tenho 

que falar com meu administrador”. “Então fale, porque alguma coisa está errada”. Então fomos lá. O 

administrador apareceu e disse: Nós cortamos as folhas mortas. Então com esse negócio de folha morta, de 

folha viva, vocês podem ver justamente como está a saúde da bananeira. Tem muitas coisas que são pequenos 

truquinhos mas que esclarecem muito e que tem grandes efeito.  

Esse foi no Rio Grande do Sul. Eles tinham um pasto meio pobre. E todo mundo dizia para seu 

dono: “olha, não lavra este pasto, porque ele não vai aguentar”. Mas o homem não acreditou. “Mas aqui nós 

vamos plantar soja”. Plantaram um ano soja e nunca mais nada. Ficou desse jeito: um deserto sem qualquer 

vegetação. E agora já passaram 20 anos. E somente agora, pouco a pouco estão conseguindo criar de vez em 

quando alguma planta nesse deserto. 

Este feijão é orgânico. Vocês vêem não tem adubo, não tem nada, mas tem um “quebra vento” e o 

feijão tem folhas muito bonitas. Pelo jeito, está gostando.  

O grande problema é que muita gente ainda acha que pode virar o solo bem profundo: quanto mais 

profundo, tanto melhor. Mas não tem solo que o gosta. Hoje em dia quase ninguém faz mais isso. Nem na 

América do Norte onde antigamente usavam virar a terra até 30 cm. Lá, 60% da agricultura já é plantio direto. 

Virar a terra não é uma grande vantagem. Porque o solo vivo é abafado abaixo do solo morto que se vira do 
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fundo para cima. O solo vivo sempre tem que ficar na superfície. Vocês têm de verificar até onde o solo está 

bem agregado. Onde a terra começa a ficar dura, se podem virar desse solo no máximo 2 cm, da camada  

dura. Nunca mais.  Se a gente vira mais abafa todo o resto do solo vivo e a terra fica bem pior do que era 

antes. 

Aqui tem um plantio tradicional do café. Os pés muito longe um do outro, a terra horrível. A terra 

estava toda dura e foi destorroada. Eles ficaram bem faceiros que o campo ficou tão limpo e tão bem 

destorroado, mas eu não fiquei tão entusiasmada com esse tipo de plantio.  

Aqui também tem um café plantado.  Vocês vêem duas linhas de café no meio de palha para proteger 

o solo e por fora tem ainda guandu para protegê-lo contra o vento. Depois quando o café cresce a gente corta 

o guandú e o usa como adubo orgânico. Todo o café foi plantado dessa maneira. E foi um grande sucesso. 

E aqui tem um milho miserável.  

E aqui a terra foi melhorada com matéria orgânica. E todo mundo acha que a cultura tem que ser o 

mais limpo possível. Não precisa. Precisa até mais ou menos a altura de 60 ou 70 cm tirar o mato. Mas depois 

que passou dessa altura, é até vantagem deixar o mato porque ele protege o solo contra a insolação direta. 

E este aqui é uma história que normalmente é mal contada. Foi cana-de-çúcar e o homem estava 

muito triste porque tinha duas colheitas e depois tinha de replantar. É muito caro esse negócio de cana. Só a 

cana de um campo que estava já ha 6 anos e sempre colheu bem e nunca tinha problema com este campo. 

Então eu falei para ele: “Vamos fazer um buraco e ver a raiz desta cana”. Porque se esta cana produz sempre 

bem, sempre acima de 100 t/ha ela tem de ter uma raiz muito boa, uma terra muito boa. Abrimos, aqui não 

tinha nematóides, aqui tinha bilhões de nematóides. A raiz, de cima para baixo, estava cheia de nematóides e 

era a melhor cana da fazenda.  No início a gente ficou meio estupefata porque como é possível que uma raiz 

que praticamente era tomada por nematóides produzia tão bem?  

Mas o problema é que os nematóides não são de qualquer jeito um parasita. Ele vive normalmente 

como um companheiro. A raiz convida o nematóide para entrar. Quando a raiz convida é porque ela tem 

condições de manter também o nematóide. O nematóide vai comer 40% dos produtos fotossintetizados da 

planta. Enquanto a planta consegue fornecer esses 40%, o nematóide ajuda a planta e a planta cresce melhor 

com o nematóide. Agora se a planta começa a ter dificuldade de se nutrir e não pode fornecer os 40 % para o 

nematóide este diz: ”não, o nosso contrato são 40%. Se você não quer me dar esses 40% mato você.” A gente 

tem que ver. Nematóide em si não é prejudicial. É prejudicial se a planta tiver dificuldades de se nutrir. Então 

sim, o nematóide fica com fome e ataca a planta para forçá-la a fornecer o que foi combinado. 
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Aqui tem uma terra que foi colhida e fica coberta de palha até que a gente planta de novo. A gente 

nunca deve tirar a palha toda. A maior parte do pessoal colhe, queima a palha ou usa-a para o gado e a terra 

fica desnuda. Têm de deixar a palha até plantar outra vez. 

Aqui tem uma mata virgem.  

Este aqui é milho plantado no meio da mata pelos índios. Eles plantam e como aqui não consegue 

entrar o vento o milho está fantasticamente bem, muito melhor  do que fora nos campos que a gente planta. 

Este aqui está na África. É uma região que está sendo pouco a pouco invadida pelo deserto do Saara. 

Aqui o pessoal está plantado linhas de eucalipto para frear o vento porque outra coisa já não cresce mais. A 

terra já está meio desertificada. E entre essas linhas de eucalipto eles plantam as suas culturas. Aqui é um 

viveiro onde eles criam mais árvores para plantar. Nós fomos lá, no Ministério de Agricultura e entramos 

numa sala enorme com mais ou menos quarenta funcionários trabalhando. E eu falei: ”Estou querendo falar 

com o ministro. “O quer falar com o ministro”? Eu disse: “Nós queremos falar justamente sobre o deserto e 

os métodos que vocês usam para o evitar avanço do deserto. Quando falamos isso todos os quarenta 

funcionários pularam de pé, botaram o punho para cima e gritaram: avante, (vamos pra frente). Achei meio 

esquisito porque nunca vi uma coisa semelhante. Então quando veio o ministro perguntei o que é isso que 

quando a gente fala de agricultura orgânica todo mundo levanta e fala avante? Ele disse: “Olha, vocês tem 

ainda uma terra mais ou menos boa. Então podem brincar com sua agricultura, cada um faz o que bem 

entende e ainda funciona. Aqui não. Aqui ou todo mundo combate o deserto ou o deserto engole todos nós. 

Então não tem mais  escolha. Eles são obrigados a combater o deserto. Por isso aqui todo mundo tem de 

dizer “para frente” no momento que a gente fala alguma coisa sobre agricultura no deserto, de combate ao 

deserto. Então é justamente uma coisa impressionante, eles não querem entregar, eles estão lutando 

justamente para salvar o seu país do deserto que avança 70 quilômetros por ano. Próximo. 

Bom, aqui tem perto de São Paulo um agricultor que planta verduras no meio do mato. Próximo. 

E este aqui em cima dos Andes, os índios, como lá tem muito vento, eles nem conseguem mais 

reflorestar porque o vento é demais, o vento não deixa. Eles tiraram as árvores e agora não tem mais jeito de 

reflorestar. Então eles botam muros para proteger as culturas que eles plantam. É complicado. Próximo 

 Nossa vida aqui depende do solo e da água e a água depende da permeabilidade do solo e este 

depende da microvida. Se o solo não tem vida não é mais permeável. E a vida depende da matéria orgânica.  

Sem matéria orgânica não vai nada.  Sem matéria orgânica morrem os micróbios, os solos se tornam 

impermeáveis, a água desaparece. Vocês veem todos esses problemas que hoje existem em grande quantidade 
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por toda parte são porque perdemos a nossa matéria orgânica. A gente acha que alguns louquinhos que fazem 

agricultura orgânica inventaram isso. Não é bem assim. Não são uns louquinhos não. Porque se vocês não 

têm matéria orgânica não tem micróbios, não tem água no solo e vai tudo indo pra trás. E a matéria orgânica 

também protege o solo contra impacto da chuva e contra o vento. E agora é justamente o agricultor que tem 

de viver gostando e amando seu solo. Se eu não amo meu solo nunca vou conseguir colher bem. Eu posso 

colher muito com adubo, com todas essas máquinas e com tudo, mas colher bem só quando eu trato meu 

solo com amor. Então todo mundo me pergunta: Você está tão velha, por que ainda está fazendo agricultura? 

Porque sem contato com o solo eu não posso fazer nada.  

Agora com esse clima que muda é muita coisa que mudou também que não é mais como era faz dois, 

três anos atrás.  Sem ter contato com o solo vocês não conseguem fazer agricultura boa. Quem não quer sujar 

a mão, quem não quer pegar no solo, por favor, deixa a agricultura. Porque a agricultura é um trabalho de 

amor com nosso solo. 

Bom, aqui tem pastagens com quebra-vento. E tem um riacho ao meio do mato. Riacho só vai ter se 

você cuida do solo para poder nascer a água. Sem água não existe vida, mas a água depende da estrutura do 

solo porque a chuva tem de penetrar. Não tem mais vertentes? Não tem mais porque a chuva não penetra 

mais ao solo. A água precisa primeiro penetrar no solo para depois poder sair. Se a água não consegue mais 

penetrar no solo se criam desertos e acabam com a vida.  No deserto eles compreenderam isso. Aqui ainda 

eles estão folgados demais, por isso estão tratando seu solo de qualquer jeito. 

Muito obrigada, desculpa que demorou tanto. 

Prof Juarez 

É sempre um prazer ouvir a senhora professora pela forma fácil que fala, mostrando que a senhora 

realmente viveu cada experiência que passa pra nós.  Isso é muito importante, essa platéia que é composta na 

grande maioria por jovens que amanhã serão os agricultores e que serão os divulgadores das palavras da 

senhora. A oportunidade que estão tendo é ímpar. E a gente agradece muito por esta palestra e por esta tarde 

tão valiosa que nós tivemos aqui hoje. 

Profa. Primavesi 

Obrigada. 

Prof Juarez 

 Nós temos ainda um tempinho. Acho que duas perguntas poderia ser professora? 

Profa. Primavesi 
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Pode. Só que tem de ver alguém que fale para mim porque não entendo se alguém fala pelo 

microfone. 

Prof Juarez 

Entreguem a pergunta por escrito. Eu teria uma pergunta só para adiantar. Professora, a senhora citou 

por vários momentos a necessidade de  

fazermos a adubação com micronutrientes, principalmente o boro, citou o zinco também. Quais seriam as 

fontes a serem utilizadas na agricultura orgânica destes micronutrientes? 

Profa. Primavesi 

Bom, micronutrientes em princípio existem em cada planta. Então uma adubação verde traz 

micronutrientes, mas muitas vezes eu tenho por exemplo uma deficiência muito forte de manganês no café. 

Francamente, neste caso eu pulverizo com manganês porque necessito uma reação rápida. Normalmente 

aparece a deficiência em manganês quando começam os dias com muito sol, Se tem pouco sol e também na 

sombra, normalmente tem mais manganês a disposição. Se eu estou tentando tratar, por exemplo, meu café, 

fazendo uma proteção do solo com matéria orgânica aí o manganês aumenta, Mas vocês têm de ver, porque 

simplesmente só plantando às vezes não é suficiente porque eu preciso rapidamente algum micronutriente. O 

manganês, às vezes, está faltando muito. Manganês e boro estão faltando com muita facilidade especialmente 

quando o clima está mais quente. Lá, o manganês falta mais.  Não é que o solo não tem mais nada, mas a 

planta não consegue absorve-lo facilmente. No inverno, ou seja, na estação mais fria, ele falta menos.. Nós 

temos que ver justamente tudo isso e não é fácil de contornar essas deficiências. Normalmente uma cobertura 

do solo já ajuda e também uma pulverização do próprio tronco, porque daqui penetra na planta. Na folha às 

vezes não adianta tanto, porque nas horas quentes, ele fica secando rápido demais e não penetra na folha.  

Nós preferimos usar a pulverização no tronco e no solo. 

Prof Juarez 

Obrigado professora. 

Professora, temos algumas perguntas aqui. Quais as práticas no manejo orgânico favorecem a 

descompactação do solo? O gradeamento do solo é prejudicial, em sua opinião? 

Profa. Primavesi 

Bom, quanto menos a gente mexe com o solo tanto melhor fica, mas eu posso passar uma grade, uma 

vez só, se tem matéria orgânica para incorporar. Mas a descompactação não ocorre muito pelo movimento do 

solo.com máquinas. A descompactação depende mais da atividade de bactérias e bactérias precisa de matéria 
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orgânica. Mas o problema é que infelizmente a descompactação completa de um solo muito compactado é 

um processo que leva mais ou menos quatro anos. Não é de um ano pra outro. Aí está o problema, porque 

estragar o solo eu posso num ano, mas depois recuperar leva mais ou menos quatro anos e até mais. E vocês 

nunca devem virar a terra mais do que dois centímetros abaixo da camada dura, compactada. Então se tem 

uma terra agregada e abaixo uma camada dura, vocês podem entrara dois centímetros nessa camada dura, mas 

não mais profundo. Porque se vocês viram o solo mais profundo, abafam o solo vivo. Então tem de ser tão 

pouco, que não consegue matar o solo vivo abaixo. A recuperação do solo é um processo complicado e 

muito devagar. 

Prof Juarez 

Mais uma pergunta? 

Qual a sua opinião sobre a agricultura biodinâmica?  

“A agricultura biodinâmica é bastante complicada. Vocês têm de ver se conseguem fazer todo esse 

trabalho que precisa na sequência. correta. Na biodinâmica tem muitos preparados que tem de ser feitos para 

tratar o solo e para tratar a planta e esses preparados normalmente são bastante laboriosos, Vocês têm que 

trabalhar bastante para fazer tudo isso. Pelo que eu conheço não é tão rápido e tão fácil. A biodinâmica é uma 

agricultura que melhora o solo e a planta, mas não de um dia pra outro. Vocês têm que ver que conseguem 

melhorar o solo pouco a pouco. E tem muitos preparados que eles utilizam Francamente tenho minhas 

dúvidas porque estes preparados foram feitos para as condições européias, com sol e lua para o solo do norte 

e não o do sul. Então tem muitas coisas que eu duvido por causa disso. Porque todas as fórmulas que nós 

temos são do hemisfério Norte e nós não somos hemisfério Norte, mas Sul. Por isso é um pouco complicado 

e eu acho somente quando bastante gente trabalha com isso, vamos encontrar o caminho nosso. Mas 

simplesmente usar o caminho dos europeus, eu duvido bastante. 

 

Prof Juarez 

Eu acho que as perguntas que tem aqui ela já comentou. Caso tenha alguma dúvida podem chegar 

para ela e conversar. A gente já está com o tempo avançado. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a 

professora Primavesi pela sua presença na abertura desse Fórum, e dizer o quanto é importante pra nós a sua 

presença aqui.em nossa Universidade, na nossa Escola e dizer que nós estamos muito felizes com a sua 

participação. 
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Eu gostaria de encerrar com uma salva de palmas para a professora e todo mundo de pé, por favor. 

Obrigado. 


