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Agricultura Orgânica
Quando se fala de Agricultura Orgânica, como por milagre, esmigalham-se todos os

sistemas e ciclos naturais para fatores isolados e de repente existe a necessidade de falar dos
solos, da água e do vento, dos nutrientes, das plantas e sua nutrição,, das pragas e doenças e seu
combate, do Mei-Ambiente, da sustentabilidade da agricultura e outros mais. Por toda parte
instalam-se problemas e  dificuldades , e éspecialmente quando certificada  a produção é cara por
ser, via de regra  somente 5o%.da dos agricultores convencionais. E estes, já muitas vezes
trabalham no vermelho.

                                           ÁREA CERTIFICADA PARA A PRODUÇÃO ORGÂNICA                             .
Uso da Area               Certificada                        % do Total                    da área toral        Expansão              .
                             __  1995 / ha                            2001 / ha                              %                      %            .
Agricultura                   293.710                             598.920                              0,38                    13
Pecuaria (Pastos)   __  128.018     _                      477.940                              0,23                    25          .
(Fonte :  BETTER CROPS, Vol 87/1, 2005)

Isso significa que um 0,23% a 0,38% da área em uso é orgânico .o que não salva nosso Planeta da
destruição total., nem garante a sustentabilidade. Mesmo se a parte orgânica seria a metade da área
utilizada  não iria modificar muito, porque a agricultura orgânica somente trocou fatores químicos por
orgânicos ou menos tóxicos e continua trabalhando com fatores e combatendo sintomas. E a
certificação não cuida da saúde dos solos e das plantas, nem de um sistema menos destrutivo, mas
somente de proteger o consumidor de fraudes.

Interrelação solo-planta-homem
Continua valendo o que os índios bolivianos dizem:

 Somos feitos de Sol (energia) Chuva (água) e Terra (minerais)-  Vocês alteraram a luz
(pela poluição  do ar) alteraram a água (as chuvas e estâo extingindo os rios,) destruiram a terra
(pela  aração profunda, suas máquinas pesadas, os adubos químicos, herbicidas, pesticidas e fogo)
mudaram as plantas (geneticamente) . E agora. O que será de nos ?  (Agruco, 1998)
            E apesar de todo " Progresso"  tecnológico e o esplendor das cidades, a vida humana
continua dependendo do Solo isto é das plantas que nele crescem e da água que por ele se deve
infiltrar, para depois nascer em forma de fontes , formando os rios .Mas os solos estão
compactados, em parte desertificando, muitos rios  estão secos e os famintos e doentes
aumentaram.

A saúde humana depende do  qualidade dos alimentos isto é de seu valor biológico, ou seja
de sua possibilidade de formar todas as substâncias a que  são capazes geneticamente. E para isso
as plantas necessitam, no mínimo 45 minerais. A nutrição boa das plantas depende, por sua vez  da
mobilização dos nutrientes pela vida do solo (Cardoso et al. 1992) e esta depende da quantidade e
diversidade da matéria orgânica fornecida, ou seja da biodiversidade vegetal, do arejamento do solo
e de sua temperatura (acima de 32 o C as plantas nâo absorvem mais água) do desenvolvimento
das raízes. e da presença de boro para garantir o potencial de absorção destas.(Primavesi,1980)

Fatores  x Sistemas
Enquanto a Agricultura Orgânica  continua trabalhando com  fatores e combatendo sintomas

num sistema temático-analítico temático-analítico
                            a Agrecologia trabalha com sistemas e ciclos de maneira  holística-sistêmica e
procura e eliminar as causas dos problemas. e não somente combater os sintomas que voltam
enquanto os problemas perdurem.
Os cíclos mais conhecidos são este da água, que a ciência atual divide um 4 matérias
(ozeanografia, meteorologia, edafologia e hidrologia) ou o ciclo de vida  que já é bem mais complexo
e inclui tanto a quimossíntese isto é a transformação de energia a matéria  que é a base de toda
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vida em nosso Planeta. Este processo é especialmente importante para o solo e sua vida, sua
agregação, (infiltração de água e arejamento) e mobilização de nutrientes para as plantas. Nenhum
processo pode ser isolado do outro, tudo é dependente e interdependente.

"Eco" vem da palavra grega "oikus" que significa casa, lugar e quer dizer que cada lugar tem
seu sistema e seus ciclos sendo fundamentalmente diferente dos outros. Portanto Agro- Ecologia
significa uma agricultura dentro dos contextos dos sistemas naturais. Quer dizer  clima e solos
tropicais são completamente diferentes do clima temperado  Assim no clima temperado os solos são
ricos, rasos  neutros e frios. Em clima tropical sâo pobres, profundos. ácidos e quentes. Isso não
significa que sâo piores por ser muito mais intemperizados de que os solos  temperados  mas que
são exatamente isso que se necessita em  condições tropicais. Prova são as matas tropicais que
produzem em 18 anos a mesma biomassa que estes de clima temperado produzem em 100 anos e
a biodiversidade , existinde no clima temperado ao redor de 4000 espécies diferentes, em clima
tropical 400.000 espécies diferentes. Mas quando o homem começa trabalhar a terra toda
exuberânça some como por um passe mágico ou como uma Fata Morgana porque usa a tecnologia
de clima temperado para os solos tropicais.

SOLO
TEMPERADO  X TROPICAL

TEMPERADO                                                                                                            TROPICAL
Smectita (ou montmorillonita) rico em

Silicio
argila Caolinita rico em Aluminio e Ferro.

Raso  (0,30 a 1,5 m),
frio, neutro, rico

Solo Profundo  (1,5 a 35 m)
 quente, ácido, pobre

500 a 2200 mmol / dm2                             CTC       10 a 70 (as vezes  150 mmol/dm2)
Elevada,  absorção dificil Riqueza mineral Muito baixa, absorção facil

Ocorre por Ca Agregação Ocorre por Al e Fe
Correção do pH Cálcio serve Somente como nutriente

6,8 a 7,o pH                       5,6 a 5,8
1,5 a 2,o milhões / cm3

até 25 a 30 cm
Microrganismos

ativos
15 a 20 milhões / cm3

12 a 15 cm
3 a 5 % de ác.húmico e huminas

(adsorve os cations)= enriquece o solo)
Humus 0,8 a 1.5 % ác.Fúlvico

(lixivia os cations= emporbece o solo)
12o C

(raramente atinge  mais que 14oC)
Temperatura ótima do solo

(máximo de respiração)
25oC

(pode atingir até 74oC)
Baixa Insolação Muito alta

Somente pela vegetação Evaporação de água  Especialmente pelo solo aquecido
Limpo

Para captar calor
Condição do Solo Protegido

Contra o calor  e impacto da chuva
Pouco intensas, parte em neve Chuvas Muito intensas, erosivas

Profunda para animar a vida do solo
e descongelá-lo: mobilização

Aração Minima ou Zero
Para não animar mais a vida existente
mas aumentar a diversidade da vida.

Aumentar os íons nutritivos disponíveis
Fertilização

Tecnologia Aumentar  a Biodiversidade do solo e
sua agregação : infiltração. de água e

ar  e mobilização de nutrientes

Agroecologia não é somente uma tecnologia agrícola mas é um modo de viver (Caporal 2002)
Influindo sobre a ética, política, cultura e arte, cuidando do social, ambiental e econômico.

 O Ciclo da Vida  (fig. 1)
1- Planta  : retira água e nutrientes do solo e  o cobre  com matéria orgânica para protegê-lo e para

nutrir a vida do solo. Quanto maior a biodiversidade vegetal tanto mais diversificada e vida do
solo tanto maior a mobilização de nutrientes e tanto melhor a planta será nutrida.

2- Solo : Tem de oferecer as melhores condições para a planta isto é tem de ser agregado, com
temperatura abaixo de 32 oC (acima a planta não absorve mais água), ter suficiente água e ar e
oferecer uma concentração baixa de ions, para permitir , também durante as horas quentes do
dia, sua absrção

3- Microvida: agrega o solo para possibilitar a entrada de ár e água, mobiliza nutrientes, defendo o
espaço radicular das plantas e se controla mutuamente.

Cada fator depende e influi sobre os outros de modo que não podem ser separados. e somente
podem ser entendidos quando visto como ciclos e sistemas.
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Nutrição Vegetal
A agricultura deve continuar  trabalhando com ecosistemas, embora simplificados.

A nutrição das plantas não termina com o oferecimento dos nutrientes no solo através da adubação
e da mobilização por microrganismos, A análise quimica  mostra todos os  nutrientes disponiveis no
solo até uma profundidade  de 20 cm  embora que  podem ser inacessíveis para a planta. devido e
compactação pronunciada do solo. A análise do solo  tem sentido prático quando tirado somente da
parte enraizada  (é não dos hard-pans sem raizes) e se esta é calibrada para determinado solo e
variedade vegetal.. Cada variedade absorve de uma maneira completamente diferente e nâo existe
uma indicação p.ex. para soja, mas somente para a variedade x em solo tal.. Raramente as plantas
conseguem absorver algo   de solos compactados e anaeróbios porque os  mineras em forma
"reduzida" em sua maioria são tóxicos e não nutrem
Minerais reduzidos :

SO3   >  SH2  ,        Fe3  >   Fe2,      Mn3  >  Mn2,     CO2  >  CH4      Al3   >  Al2
O mineral em forma reduzida  não devem ser “corrigidos” por cálcário, mas como Döbereiner (1966)
mostra com matéria orgânica, que pela agregação do solo permite sua ventilação e oxigenação.
(foto 1)

A possibilidade de absorção.depende a)  da agregação do solo  (não compactado,) b) de
raízes bem desenvolvidas  Isso ocorre somente  em solos agregados se há suficiente boro a
disposição,, se a matéria orgânica não foi enterrada abaixo de 10 cm, soltando gases tóxicas como
metano ou sulfídrico, se não existe uma super-irrigação enxarcando o solo, c)  um potencial radicular
elevado (COOH-- ) isto é uma absorção e fotossintese ativa,  d) suficiente água no solo com uma
concentração baixa de nutrientes e  e) uma temperatura do solo menor que 32 oC (solo protegido)
Mas, uma análise foliar  que mostra a quantidade de nutrientes absorvidos,ainda não garante ainda
que a planta metabolizará também os nutrientes.. Portanto, mesmo com níveis satisfatórios, pode ou
não pode  indicar uma colheita boa.
 Para a  metabolisação rápida  precisa-se  uma respiração aeróbia da planta (para ter
bastante calorias a disposição para os processos químicos), um transporte rápido de energia (ATP)
pata os lugares das reações químicas e enzimas catalizadoras ativadas por minerais para apressar
os processos químicos.(A falta do mineral ativador impede a concretização de um processo químico
e interrompe definitivamente a formação de uma substância química, geneticamente programada
como, p.ex. uma proteína. Substancias semi-formadas  circulam e aumentam  na seiva e "chamam"
por seu cheiro parasitas ,que podem utilizar esta substância . Quer dizer a planta quando é
parasitada já era doente.(Foto 2 - Kirlian)
Necessita também uma proporção exata entre os nutrientes como indicado na
Trofobiose.(Chaboussou, 1981) P.ex. a proporção P / Zn + 35 .Se aumentar o fósforo más não
aumentar o zinco aquele tem efeito positivo até o ponto onde ultrapassa esta proporção Daí em
diante o efeito de P é nulo tornando-se pouco a pouco negativo. Ou a adubação potássica não faz
efeito quando o boro  é deficiente (K / B =  40 a 100) .
Por outro lado os defensivos, todos em base de algum mineral, quando regularmente utilizados
equivalem a uma ädubação foliar”com este elemento provocando o deficit do mineral oposto e
consequentemente o aparecimento de mais um outro parasita. p.ex. Maneb (em base de Mn) usado
contra Botritis em vinhedos causa a deficiência de cálcio que permite o aparecimento de..  Antracnos

Meio-Ambiente:
A conservação do Meio Ambiente não é uma gentileza que fazemos à natureza. Um ambiente
desmatado permite a entrada de vento e que leva por ano  um equivalente de até 750 mm de chuva
quer dizer pode tornar uma região com  até 1.200 mm/chuva/ano semi-árida. Fora disso o vento
baixa a produção vegetal à metade e em épocas mais secas até a um terço do normal. Com 50% da
área florestada não se colherá menos do que atualmente com 96% desflorestada. Ganhamos
espaço para plantar mas perdemos de produtividade. No Noedeste e em Cuba graças ao
desmatamento e a agricultura convencional mais que um terço da área estão em desertificação.
Na pecuaria o  sombreamento dos pastos aumenta a produção animal consideravelmente. Com 60
árvores por hectar de pastagem a produção sobe em 80% (EMBRAPA, 2002).  Em "mata raleada"
pode até triplicar como nas missões na Argentina. Isso porque o gado não são máquinas em que se
coloca forragem e sai carne e leite, mas porque são seres vivos que sentem conforto e desconforto.
A idéia de desmatar mais para nutrir os famintos  não condiz a realidade porque. a fome se instalou
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graças a agricultura química-mecânica que expulsou a maioria das pessoas do campo. Nos EUA e
Europa a indústria as acolheu, no hemisfério sul foram as favelas Os 25 milhões de famintos que
tinha no Mundo em 1950, aumentaram para 835 milhões em 2001 isto é de 12,5 % a 13,9%.  O
amplo desmatamento  abriu a paisagem para o vento

  Meio-Ambiente e agricultura não são opostos mas ao contrário necessitam ser
sincronizados para garantir a sustentabilidade em nosso  Planeta, ou seja . a continuação da
produção agrícola sem causar desertificação e o desaparecimento da água potável e dos alimentos.
(foto 3) .

EFEITO DO VENTO (3,5 m/s) e UMIDADE DO SOLO
SOBRE O CRESCIMENTO DE Robinia pseudoacacia                                                                    .
Umidade do solo                               80%                     %                   40%                          %              .         
Vento sem com sem com
Peso (g) parte aérea 688 368        53 358 118              33
Peso raízes (g) 111   69        62   67   23               34
Altura do pé  (mm) 258 144        56     256   43 27

Sem água e sem alimentos não há vida.. De modo o que importa não é o máximo de lucro a curto
prazo pela exploração e até o saque do nosso Planeta , mas a continuação da produção pelos
sêculos futuros.

Agricultura sustentável
INFILTRAÇÃO DE ÁGUA
Solo                Densid.apar.    Macroporos %     Matéria Orgân. %     Infiltração mm/h
.
Mato                       1.15                       21,96                        4,4                                 84,9
Pasto                      1,22                       16,60                        1,4                                 56,1
Plantio  convenc.    1,38                         7,03                        1,5                                 27,6
Plantio Direto          1.23                       13,29                        3,4                                 66,3

              
Fica evidente que uma agricultura  ecológica ou seja o manejo respeituoso dos ciclos e sistemas
naturais é a única maneira  de garantir a sustentabilidade  ou seja a continuação de água doce em
nosso Planeta , uma agricultura que mantém os solos produtivos e nâo destrui mas até recupera as
áreas  semi-áridas, salinas e em desertificação. Isso. depende
1- do solo e sua agregação para que a água pluvial penetre e não escorre ,causando erosão ,

enchentes e depois a seca. A desertificação depende de solos compactados ,destruídos
salinisados. Quer dizer a água doce no Planeta depende essencialmente da agricultura e seu
modo de exploração. Uma estatistica mostra que  nos EUA onde o tamanho médio das
propriedades  agrícolas é de 207 há e a agricultura é completamente automatizada (agricultura
de precisâo) as colheitas são somente 1/3 das da agricultura européia onde o tamanho médio da
propriedade é 18 há e onde existe ainda o contato do homem com a terra.

SUBSÍDIOS para a AGRICULTURA
                                                           EUA                              EU
Valor de produção                               190 bi / ano                   197  bi / ano
Área plantada                                       425 mi ha                      134 mi ha.
Valor / ha produzido                             447  U$                        1470  U$
Area média de propriedade                 207 ha                              18 ha
Estimada ajuda total                            92,3 bi / ano                 103 bi / ano
(Inform.Agron. no99 Set-Out.2002, Piracicaba)

2- Proteção do solo com mulch,  plantio menos espaçado,  consorciação  de culturas ou até lonas
plásticas
Fig. 3

3- Rotação adequada de culturas cuidando da biodiversidade inclundo a adubação verde e o
manejo do "mato".ou plantas nativas, invasoras.
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controlando o nivel freático (se for muito alto pode drenar com sorgo e girassol) se o solo esta
salinizando plantar cultivos dessalinisantes como algodão ou trigo mourisco e depois "lavar" o
perfil superficial do solo p.ex.pelo cultvo de arroz irrigado.

4- Proteçao contra o  vento que leva a umidade e seca os solos e a paisagem. Reflorestamento e
"quebra-ventos"   são ndispensaveis para evitar a desertificação.

5- Uso de variedades adaptadas ao clima e solo e usadas em linhas alternadas  ,como é feito na
China com arroz e feijão para aumentar o espaço enraizado. Com isso aumenta em 80% a
colheita. (Yoon,2000 e Uphoff, 2003)

A sustentabilidade não é somente graças as técnicas agrícolas, mas especialmente pelo contato e
zelo do homem com sua terra. Vale a famosa frase de Abraham Lincoln: Destruam as cidades e
mantenham os campos e aquelas se recuperarão. Destruam os campos e mantenham as
cidades e estas sucumbirão.
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