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O TERMO ,,SOLO VIVO. ó cluasc
um sinônimo de Àna Nlaria primavesi.
(Íl!cr)llr irít lqfr r11r 11n 1 ru.lriacl nltu
r-alizada brasileira que r.ai completar
92 anos no mês clue \-cm. Sinônimo
porque, há 65 anos, e1a r.cm ensi_
nando a egricultores e reensinanclo a
agrônomos e pesquisaclores _ r-ários
clel c s "herci ci ro s " cizr Rer-olucào \rerr-ie,
iclealizacla pela inclústria clo pirs suerre
r gLIc birLix u\ CUIIi\ íl\ flr r uso J. I].r
ticiclas e adubos c1uín-ricos - técnicas
egroccolirgicas qLlc \-isâm â manter a
base cle tudo no planeta: a r-icla nos
srilos.

Prorimo à data dc seu anir.ers:l_
lio. .\na lai r-iajar à Âlemanha para
i.ccber- o principal prêmio munclial
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cla agricultura orgânica, o One \\irrld
Ârvard, contericlo pcla International
Fedcration of Organic r\griculture
À{ovements (Ifoam). Instituído cm
200f1, o prêmio homenageia, a cacla
tlois rn,,:. urn Jil^usor Jl agroccul,,qir
no lnundo.

Â agrônoma segue uln mântfa tão
ribr.io qr-ranto irrefutár,el: solos sau_
dáveis e plenos de r-ida resultam em
plrnrrs srudár cis. qu(. nào prccisrm
c1e agrotóxicc)s porquc nào sào ataca_
clas pot pragas c cioencas. E plantas
saudhr.eis sào a base de seres humanos
e animais saucláveis, porque dejas se
alimentam. "O segreclo está no solo;
rU(lu cum(c.r no çUlo". rcpt.tc .\na prre
quem quiser our.ir.

A engenheira agrônoma de 92 anos, autora de diversos
livros sobre manejo do solo, obteve o principaÍ prêmio
internacional da agricultura orgânica
por Tânia RabeÍlo

()u ler, em seus vários livros de
dicados eo âssullto. Manlia eco/ó,gito t/o
rala (Nobel),lançado há pouco mais cle
três décadas c c()fltâfldo com mais c1e

20 eclições, é unr clelcs. \rirou referên_
cia nas faculclade s de agronon-ria, pois
foi um clos lir.ros clue cler-arl as bas.s
cientíiicas para a agricultura olgânica
tropical. Ter-e conccttos apror-eitados
rrÇ mq:nt,, p.la .rgriculrurJ con\.cr.tCií,
na1, clue cada dia mais sofre pressires
ambientais.

",\[dne1o ero/rigico da so/o é resultaclo
dos conhecimentos obtidc)s na aca_
clernia e nos experimcntos dc campo,
como na Universidadc [Federai] cle
Santa ÀIaria [RS], onde lecionei, iui
pesquisacbra e cliretora do Deparra
mento cle Solos. E tambén-r no mclr
próprio sítio", conta Âna. .,\ào apL
quci os conhecir-ncntos clo lirro no
campo, mas incluí os esperimento-s lil
c2rmpo no lir.ro."

r\ agrônoma se iembra clo e-strclo
cle clegradacà.r c1n quc enconrrou o
solo quanclo foi morar em Itaí, mu-
nicípio do intcrior paulista, em 19g():
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"No início, só crescia uma gramínea
dura e seca, chamacla barba-..le lro,le;
harta trosào p',r tÍ)(lr p3nÇ e tnuit,,:
cupinzeiros, clue sào inclício clc terra
dura". Àplicando scus conhe cimentos
nesse árca, tÍ()u\e o sítio à r,icla. Corl
toclo o trabalho clc rccuperaç..io, o síti<r
hoje dispõe cle cinco nascenres com
vazào const:-LÍitc. chora ou faca so1. E
uma bc-la Ícsar\-2r de mata.

''\ pr-ir.r.icira pror-iclência foi plantar
rocla :r áLca cnrl feijão-guanclu, c1ue,
como roda leguminosa, Í1xa nitrogê
nio, requisito básico para ter um solcr
bom", descrcr-e. No início, aplicor_r
calcário para tirar a acidez do iolo e
permitir a absorcào cle nutrientes e o
aclubo sintético \pI{ (nitroeênio. fós_
ibro e p,r1issi,,,. ".\ mc,licla gue ,, s,,lo
f<ri se tornandr_r permeár.el, a erosão, a
brrba.dç bo,lr.e rrs çUpin2eirs. forrm
clesaparecendo", e o NpI{, clispensackr.

Outra técnicâ imporrante é a ro_
tacão cle culturas, ou seja, o plantio
alternado de cspécies diferentes na
mcstrta área, excelcnte para cluebrar
ciclos de prxgas e doenças dc plantas
e clo solo. "Deixar.a sempÍe a palhacla
da cultura anterior sobre o s,rio. Essa
paIl-ra se decompôe até sais minerais,
cios cluais a lavoura seguinte vú faz.er
uso", explica Àna. "O solo nos tr<ipi_
cos, frecluentemente areÍroso, é poúre
em sais minerais." E acrescenta que a
melhor forma cle ÍoteÇào inclui ci uso
de qllatÍ() a cinco espécies de plantas.
"I,Ias duas culturas j:i são melhores
c1o que monoculturas, como a cla soja,
por exemPlo."

À rotação e a adubacào vercle
l-rzem tanrbrrl c,,m que clifercnrcs
pl..rnrar rinterizem rlifsrcnrçs nurrien.
tes e os cier-oh-am ao solo, aumefltando
sua clir.ersidade microbiológica, fator
essencial paÍa um solo agregado e vivo.
guc pcrmirc r iniilrr.rc.io cle áqua e
de ar e o pleno clesenr-olvimenà das
raízcs. "Com eracào, poclem_se rompel
camaclas duras, ma,s nào agregar nor.a_
mente as pâÍtículas c1o solo. À agreea-
Çàr, 6 s- pruccs{,, guimic,, bi.l,igico.
que nà.o_é respeiraclo quanclo se apli_
cam adubos químicos e agrotóxicás.,,

Âna costuma lembrar que as plafl-
Iâs nçccisitam dc 4i nurriçnl(.s !, na
rgrit ulrura cr )n\ enciunrl, recebem nu
máximo 15, mas normalmente, mes_
mo, só 3 - NPK. ..E o resto?,,, indaga
r pcsguis,rdora. rtr:srlLrndu a exlrÇ;a
dcpundencia de aqr, rr órjcos por prrre

A impossibilidade de continuar gerindo a propriedade revou
a f amília a dispor do laboratório agroecológico de Ana

Apesar do trabalho que desenvolveu em 32 anos no sítio de ltai Ana primavesi
teve de deixar a propríedacle em janeiro deste ano, por causa da idade avan-
çada e da impossibiridade de gerir sozinha a rida no campo. A famÍria achoupor bem trazê-la para são paulo e pôr o sítio à venda. para não ofertar um
verdadeiro campo de testes e provas da agroecologia a alguém descompro_
missado com os ideais orgânicos, um qrupo de pessoas Íigadas à agricurtura
limpa vem se reunindo pâra achar um comprador à altura. E tamLém para
formar a FundaÇão Ana Maria primavesi, que seria responsáver pera qestão do
sítio, um potenciar poro difusor dos conhecimentos condensados em Manejo
ecológico do soro e em vários outros rivros e estudos da pesquisadora. A
ldeia é atrair argum empresário identíf icado com as causas ambientais para
financiar a fundação. As reuniões vêm ocorrendo desde fevereiro, na casa de
Ana, em São PauÍo. para divurgar esse trabarho, também foi criado um bloq(http://anaprimavesiana.brogspot.com.br). Em f ins deste mês, o grupo tem
nova reunião para debater o assunto. Mais informações podem ser obtidas
pelo e-mail f undacaoanaprimavesÍ@gmail.com.

da agricuitura conr.encional, já que
as plantas, subnutticlas, ficam frágeis.
"Pragas szio un-i processo cle selàcão
natural. Se a praga ataca a planta, é por
quc a planta está fraca, er-nbora pareÇa
r-icosa graças ao nitrogênio aplicàclo. E,
clessc tipo c1e planta que a hurnanidacle
\-e1n se alimentancio há sete décac1as.,,

Outro item qr-re pror.idenciou foi
forrnar quebra-r-entos r-egetais, .,pois

o r-ento clue entra livremente em áreas

(Não apliquei
os conhecimentos
do livro no campq
mas inclui os
expefimentos do
campo no livro"
desmatadas leva até 750 milír,retros por
ano cle umidacle por hectarc,,. Âsslm.
nrs llr-ouras d.:itru inrtrluu uspccics
multifuncionais, quc, além de ierrir
c1e adubo verde, tat-rbérr-r ..trabalha
vam" como quebra-r.ento. .,plantzrr:r

mi1ho, fêijào e àrÍoz, sob roracào clc
culturas. Nas entr.iinl-rnr, .oi,,.n..n
guan.iu í,U Outr:l( legumin,,st\- C,)tltír
cluebra \-ento. NIesmo com grancic
sece, as culturas não o sendam n-ruito

porqr-re o \.ento nào the s roubava muita
un-iiclade."

Depois clc ter recuperado o pastc,>
e eliminado a erosào - aincla possír.e1
de sc ver em proprieciacles r.izlnhas
Ana colocou gaclo a1i e a única pro-
r-ic1ência a mais frri dar sa1 mineial à
boiacla. "Isso não ten-r jeito; temos cle
iembrar que o maior animal herbívoro
natural que temos no Brasil é a atta.
C) solo br.asileiro nâo garante, sozinho,
todos os sais minerais de que um boi
pre ci sa."

O resultaclo dc toclas essas práticas
aparentemente simples e tào ignoradas
pela agriculturzr conr-encional, Àna ga_
rante, é um solo vir.o, clue procluz mais
e melhor clo que os cultivos baseaclos
em adubos químicos c agrotóxicos.
llnbora o embasamento científico de
tudo o quc aplicou em sr_ra propriedacle
seja extenso, a agrônoma lembra que o
imp,,r13n1. c :(mf r( obrcrr ar ,, m.it,
ambientc no qual se está rabalhando.
"Dcr-e-sç trabllh,.rr (.í,m CunCcitu:,
nào com fórmulas prontas,,, diz ela,
quc em palcstras, dias cle câmpo e
assistências técnicas prestadas nãr., s(r
no Brasil, mas cm r.ários outros paí_
ses cle, agricultura tropical conseguiu
transformar a r.ida c1e milharei cle
pequcflos proclutores, ensinanclo_os a
fazer uma. agricultura iimpa, sauclár-el,
produtiva c inclependente de insumos
c1uímicos. Está aí o prêmio cia Ifoam,
que confirma tudo isso. I
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