ACOMPANHANDO COMO AS AGROFLORESTAS CONTRIBUEM PARA A FERTILIDADE DO SOLO,
PARA A RETIRADA DO CARBONO DA ATMOSFERA E PARA A DINÂMICA DA NATUREZA
Pesquisa é um importante eixo do Projeto Agroflorestar, patrocinado pela Petrobras através do Programa Petrobras Socioambiental. Nos últimos cinco anos, no âmbito do projeto, mais de 40 pesquisadores de universidades,
institutos de pesquisa e organizações não governamentais têm atuado ao lado de famílias agricultoras vinculadas
à Cooperafloresta para desenvolver análises diversas em torno dos Sistemas Agroflorestais (SAF’s). Os estudos são
baseados na implantação de experimentos em agroflorestas e em análises dos processos produtivos relacionados
à prática agroflorestal. Os resultados vêm sendo debatidos com as famílias agricultoras envolvidas no Projeto, bem
como apresentados em órgãos de assistência técnica e extensão rural, em associações e grupos de agricultores,
em universidades, escolas e em fóruns científicos e de discussão e elaboração de políticas públicas em agricultura
e meio ambiente.
Em uma primeira etapa, foram caracterizadas experiências agroflorestais já consolidadas durante quase duas
décadas de trabalho da Cooperafloresta, no Vale do Ribeira. Os focos foram: segurança alimentar, comercialização,
cadeia produtiva, biodiversidade, fixação de carbono, ciclagem de nutrientes, capacidade de infiltração de água no
solo, processo de aprendizagem, entre outros.
Na segunda etapa, o objetivo foi o de acompanhar algumas agroflorestas desde a sua implantação, fazendo
análises periódicas do incremento da fertilidade dos solos, da produção de matéria vegetal aérea e de raízes e da
fixação de carbono. Para isso, tem se acompanhado a ampliação do trabalho da Cooperafloresta, em parceria com
agricultores e técnicos de assentamentos de reforma agrária em São Paulo e no Paraná, a partir de 2013.

APRENDENDO COM OS AGRICULTORES AGROFLORESTAIS - ALGUNS RESULTADOS DA
PRIMEIRA FASE DAS PESQUISAS DO PROJETO AGROFLORESTAR
Nas agroflorestas do Vale do Ribeira chega-se a produzir 40 ton de alimentos por hectare, por ano. Esta elevada
produtividade só é possível por causa da grande diversidade de espécies vegetais plantadas na mesma área. As
agroflorestas também produzem biodiversidade, aumentam a fertilidade do solo e retiram gás carbônico da atmosfera – isso tudo no mesmo espaço da produção. Nas agroflorestas do Vale do Ribeira, foram identificadas 194 espécies vegetais (em média 50 espécies por agrofloresta, geralmente menores que 1 ha). A maioria dessas espécies
(89 %) são de ocorrência comum na Mata Atlântica. Em média, 61 % da vegetação foi plantada, sendo as restantes
conduzidas a partir da regeneração natural. O resultado da combinação entre os plantios diversificados e o manejo
da regeneração natural é uma grande densidade de plantas: mais de 7.000 plantas por hectare. Essa elevada densidade, por sua vez, somada ao intenso manejo de poda, resultaram na retirada de 6,7 toneladas de gás carbônico
por hectare por ano. Além disso, nas agroflorestas foi observada maior diversidade e quantidade de organismos do
solo e maior velocidade de decomposição de folhas e galhos do que em florestas nativas. A condutividade da água,
no solo das agroflorestas, também é muito maior do que em áreas de agricultura convencional. Estes resultados,
entre outros, estão no livro “Agrofloresta, ecologia e sociedade”, editado pela Editora Kairós, em 2013 (arquivo de
acesso livre na internet).

ADAPTANDO PRÁTICAS AGROFLORESTAIS EM ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA
As práticas agroflorestais dos agricultores e agricultoras da Cooperafloresta têm servido como referência para
muita gente. Receber visitas e excursões e promover vivências agroflorestais passou a fazer parte do cotidiano destas famílias, que cumprem um belíssimo papel de irradiação de técnicas, métodos, percepções, conhecimentos e
valores para uma agricultura realmente saudável.
Neste sentido, a partir de 2012 passou a haver uma maior aproximação entre agricultores de assentamentos de
reforma agrária e a Cooperafloresta, o que acabou gerando a segunda versão do “Projeto Agroflorestar” (patrocinado
pela Petrobras, por meio do Programa Petrobras Ambiental). A principal missão deste Projeto tem sido implantar
os conceitos e práticas agroflorestais já consagrados no Vale do Ribeira em assentamentos localizados em outros
ecossistemas e trabalhados por agricultores e agricultoras de diferentes contextos sociais e culturais.
Desde 2013, agricultores e técnicos do Assentamento Contestado (no Paraná), do Assentamento Mário Lago (em
São Paulo) e da Cooperafloresta passaram a ser atores da parceria que fundamenta o Projeto, praticando agrofloresta e criando referências para os demais assentamentos de São Paulo e do Paraná. Esta parceria representa uma
grande oportunidade para a mudança do paradigma produtivo nos assentamentos de reforma agrária no país, no
rumo da Agreocologia – o que já é uma luta antiga de agricultores e agricultoras destes assentamentos - ao mesmo
tempo em que se configura em uma grande possibilidade de expansão da agrofloresta como forma de produzir e de
viver. Dessa forma, a Cooperafloresta e as organizações ligadas aos assentamentos buscam cumprir o papel de irradiação de uma agricultura ecologicamente adequada, que pretende transformar impacto em recuperação, pobreza
em fartura e egoísmo em solidariedade.

ALGUNS APRENDIZADOS ATÉ AGORA
Com o início das primeiras experiências agroflorestais nos Assentamentos Mário Lago e Contestado, iniciaram-se
também ações de pesquisa, para entender o que acontece com a produção de matéria vegetal, com a fertilidade do
solo e com a dinâmica dos ciclos e processos ecológicos ao longo do crescimento das agroflorestas. Estas atividades
foram pensadas e discutidas entre agricultores e técnicos dos assentamentos, técnicos da Cooperafloresta e pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, da Embrapa-Florestas e do Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio).
Para fazer a pesquisa, foram selecionadas algumas áreas nos assentamentos: em parte destas áreas a agrofloresta foi implantada, tendo como base o conhecimento acumulado por agricultores da Cooperafloresta e dos
assentamentos; em outras áreas foi mantida a cobertura com capim colonião ou braquiária (da mesma forma que já
estava); e outras áreas foram selecionadas em meio a áreas de reserva legal, que também não receberam qualquer
forma de manejo.
Nas áreas selecionadas, então, foram coletadas periodicamente amostras de solo e da vegetação. Em laboratório, estas amostras têm sido analisadas, caracterizando a matéria vegetal produzida tanto acima quanto abaixo
(raízes) do solo, a fertilidade química do solo, a densidade do solo e a quantidade de raízes no solo. Dessa forma,
está sendo possível um acompanhamento dessas características ao longo do tempo, como um “filme” contando a
história das mesmas em cada área.
Muito embora o curto período de tempo desse acompanhamento (um pouco mais de dois anos, no momento de
elaboração deste Informativo), e considerando ainda que parte destes dados ainda estão sendo analisados, é possível identificar alguns resultados interessantes.

COMEÇANDO A RESPONDER A ALGUMAS QUESTÕES
Desde o início das agroflorestas, tem se tomado um grande cuidado para a produção de matéria orgânica no
próprio espaço agroflorestal, o que é feito com plantio de capim (geralmente capim mombaça), eventualmente
consorciado com leguminosas. Uma pergunta importante, neste processo de pesquisa, foi: quanto de matéria
orgânica, em forma de matéria vegetal, tem se produzido e disponibilizado como adubação dessa forma?
Para responder a esta pergunta, a cada semestre foram coletadas várias amostras da vegetação, nas áreas
selecionadas. Para fazer isso, foi utilizado um quadro de madeira padrão, de 0,5 x 0,5 m, colocado repetidamente
de forma aleatória na área e de dentro do qual se coletou toda a matéria vegetal sobre o solo (serapilheira e
corte das plantas vivas rente ao solo). O material coletado foi seco em estufa e depois pesado, tendo-se então
sua biomassa seca.

Nas áreas em que houve implantação de agroflorestas, isso foi feito nos canteiros agroflorestais e nas entrelinhas (locais de produção de capim/leguminosas). Assim, nos canteiros, esta matéria vegetal é representada, em
sua quase totalidade, pelas folhas de capim cortadas das áreas de entrelinha e ali depositadas; e, nas entrelinhas,
pelas partes aéreas do capim e das leguminosas.

Figura 1 : matéria vegetal produzida e depositada sobre os canteiros.

Depois de dois anos de acompanhamento, percebeu-se que, em média, a quantidade de biomassa seca sobre os
canteiros foi de 4 kg por metro quadrado, a qual está constantemente em processo de decomposição e recolocação
(a partir do corte da vegetação das entrelinhas). Nas entrelinhas, a quantidade de biomassa seca foi de um pouco
mais de 2 kg. por metro quadrado. Considerando que o capim vem recebendo de 3 a 5 cortes por ano e que quase a
totalidade da biomassa analisada se constitui na parte aérea do capim e/ou das leguminosas disponíveis para corte
nos momentos de coleta da matéria vegetal para a pesquisa, pode-se estimar nas entrelinhas uma produção de 6
a 10 kg de biomassa seca por metro quadrado por ano (Figura 1).

Em áreas em que não houve manejo, ou seja, cortes sucessivos, não houve rebrota do capim braquiária e colonião.
O aumento de matéria vegetal, nestas áreas, limitou-se ao crescimento natural do capim.
É importante destacar que, a produção local dessa matéria vegetal, nas entrelinhas dos canteiros, é fundamental
para o manejo. Caso esta matéria vegetal fosse proveniente de outros locais, manter os canteiros cobertos e adubados demandaria um transporte de 60 a 100 toneladas de matéria vegetal seca por ano (ou 300 a 500 toneladas de
matéria vegetal verde), o que certamente seria inviável econômica e ecologicamente.
Outra pergunta que se pretende responder com a pesquisa é: como o manejo agroflorestal (que inclui o manejo
do capim) reflete na fertilidade do solo?
Para tentar ajudar a responder essa pergunta, foram feitas algumas análises, entre elas o pH, cujo aumento significa
que a acidez está diminuindo e por isto os nutrientes se tornando mais disponíveis para as plantas; a concentração de
carbono, que mostra o crescimento da matéria orgânica, que entre muitos outros benefícios torna os solos mais porosos, úmidos e férteis; a concentração de nutrientes como cálcio, magnésio e fósforo no solo e a saturação por bases, que
mostra a percentagem de ocupação do solo por nutrientes favoráveis ao desenvolvimento das plantas.

Figura 2: Evolução da fertilidade em agrofloresta no primeiro ano de implantação, no assentamento Mário Lago, Ribeirão Preto/SP

É importante notar que, nas agroflorestas, esta evolução foi obtida a partir do manejo do capim e da elevada
densidade e diversidade de plantio, associado a uma reduzida adubação inicial (1000 kg de adubo orgânico por hectare) e a uma reduzida aplicação de calcário (0,8 toneladas por hectare). O manejo foi, sem dúvida, fundamental
para a evolução dos atributos de fertilidade do solo.
Em geral, em todas as áreas de agrofloresta analisadas, houve redução da acidez, aumento de carbono (e matéria orgânica) e aumento de fertilidade do solo, ao longo do tempo. Nas áreas que não foram manejadas, praticamente não houveram alterações das características químicas do solo durante os dois anos de análise.
Comparando apenas duas áreas próximas entre si, no Assentamento Mario Lago, é fácil perceber essa diferença.
Uma dessas áreas estava coberta com capim braquiária (e não foi mexida) e na outra foi implantada uma agrofloresta, em um local que também estava coberto de braquiária (do Paraguai).

Figura 3: Dinâmica da produção e aproveitamento da adubação em agrofloresta em estágio inicial de produção.

A EVOLUÇÃO DOS TEORES DE FÓSFORO NO SOLO, UM RESULTADO IMPORTANTE

Na área com braquiária, praticamente não houve mudança da fertilidade do solo, um ano após a primeira análise.
O pH foi de 5,74 para 5,77; a concentração de carbono foi de 18,1 para 17,9 e a saturação por bases foi de 78 para
76 %, ficando praticamente constante. Na área da agrofloresta, essa mudança foi muito grande, tanto nos canteiros
agroflorestais quanto nas entrelinhas de capim consorciado com leguminosas, conforme mostra a figura 3. Em um
período de um ano, o pH foi de 4,73 para 5,30 nas entrelinhas e para 6,27 nos canteiros; a concentração de carbono
foi de 10,5 para 21,4 g/dm3 nas entrelinhas e para 34,0 g/dm3 nos canteiros e a saturação por bases foi de 32,5
para 59,3 % e para 79,0 %, nas entrelinhas e nos canteiros, respectivamente.

O Fósforo (P) é um elemento químico de grande importância para o solo e para as plantas. Entretanto, grande parte do teor
de P nos solos brasileiros encontra-se imobilizado, ligado a outras substâncias. Sua liberação ocorre geralmente associada à redução da acidez, ao maior teor de matéria orgânica e à maior atividade microbiana nos solos. Nas pesquisas realizadas, é notável
o aumento dos teores de P no solo das agroflorestas, o que indica, entre outros aspectos, essa evolução.
Para ilustrar esta situação, é interessante trazer alguns dados das agroflorestas analisadas no Assentamento Contestado, na
Lapa/PR. No momento da implantação agroflorestal, na área do Mário, o teor de P no solo era de 6,45 mg/dm3. Nos canteiros,
este valor subiu para 10,00 mg/dm3, um ano depois, e para 30,17 mg/dm3, após um ano e meio. Nas entrelinhas, este valor
também cresceu, um ano e meio depois da implantação, chegando a 10,67 mg/dm3. Na área do Edson, a evolução dos teores de
P também é marcante. Apenas em 6 meses, o teor de P foi de 3,8 mg/dm3 para 9,3 mg/dm3, nas entrelinhas, e de 11,8 mg/dm3
para 63,73 mg/dm3, nos canteiros. Na área do Cesar, o teor de P no solo era de 2,2 mg/dm3, no momento da implantação da
agrofloresta. Um ano e meio depois, este valor evoluiu para 8,17 mg/dm3, nas entrelinhas, e para 16,30 mg/dm3, nos canteiros.

O CARBONO DO SOLO, UM INDICADOR DO MANEJO
Produzir grande quantidade de matéria vegetal, fazer podas e colocar esta matéria vegetal sobre o solo significa retirar gás
carbônico da atmosfera, transformá-lo em matéria vegetal e aumentar a quantidade de matéria orgânica – e de carbono - no
solo. É isso que as agroflorestas vêm fazendo.		
Na Figura 2, já foi mostrado a evolução do carbono no solo da agrofloresta do Paraguai (Assentamento Mário Lago), em
apenas um ano de implantação. Nas áreas do Assentamento Contestado, essa tendência se repete. Na agrofloresta do Cesar,
por exemplo, o teor de carbono no solo foi de 22,2 g/dm3 para 36,33 g/dm3 (nos canteiros agroflorestais) e para 35,80 g/
dm3 (nas entrelinhas), um ano após a implantação da agrofloresta.
O carbono no solo representa a principal fonte de energia para os microrganismos. Quanto mais matéria orgânica (e
carbono) no solo, mais reservas para a microbiota do solo. Estes microrganismos, vivendo e trabalhando, ajudam a liberar
nutrientes e aumentam a estruturação do solo, aumentando a sua fertilidade. É fundamental, portanto, garantir a renovação
constante dessa reserva. Se faltar matéria vegetal para podar e colocar sobre o solo, os microrganismos, para viverem, irão
consumir o carbono do solo a uma velocidade maior do que a sua adição, reduzindo seu conteúdo no solo.
Isso foi observado em duas agroflorestas analisadas no Projeto. Em uma delas, a quantidade inicial de Carbono era de 20,5
g/dm3, antes da implantação da agrofloresta. Seis meses após a implantação, muito embora essa taxa tenha subido para
32,9 g/dm3 nos canteiros agroflorestais, nas entrelinhas esse valor reduziu um pouco, para 17,5 g/dm3. Neste período, foi
plantado capim e milho nas entrelinhas, mas uma grande estiagem não permitiu a produção do milho, e o capim cresceu muito pouco. Nos canteiros, foi colocada uma grande quantidade de matéria orgânica que, ao se decompor, mesmo neste período
de estiagem, permitiu o aumento do carbono no solo. Nas entrelinhas, entretanto, é bem provável que os microrganismos
vieram a consumir mais carbono do que foi possível recolocar.
Em outra área, após um grande aumento dos teores de carbono no primeiro ano de implantação, no segundo ano, estes
valores decresceram quase até a metade do acréscimo conseguido no primeiro período. Em função da estiagem deste período,
o agricultor reduziu o manejo nesta área, direcionando o cuidado para áreas mais próximas à casa, onde conseguia levar irrigação. Além disso, passou a haver sombreamento do capim, o que reduziu sua produtividade e densidade; sem acréscimo de
matéria orgânica, as reservas conseguidas no primeiro ano passaram a ser consumidas pelos microrganismos.
Portanto, assim como uma poupança, é preciso garantir a reposição constante de matéria orgânica no solo, para evitar seu
empobrecimento.

PARA ALÉM DA PESQUISA
A atividade da pesquisa mede, classifica, analisa indicadores. Entretanto, não consegue traduzir toda a evolução que
a atividade agroflorestal representa, e é importante ter clareza disso. Quando Copérnico apontou seu telescópio para as
estrelas, buscando entender o “relógio de Deus”, descobriu, lá no céu, princípios mecânicos fantásticos no Universo; mas,
ao tentar explicar o céu noturno só com estes princípios, expulsou da noite os aromas da floresta, o som dos grilos, o
brilho da lua e o encantamento das estórias junto à fogueira. Quando Descartes propôs a redução da Natureza àa fórmulas
matemáticas, ajudou a criar as bases para a mecânica e para várias tecnologias
modernas. Tirou da conta, porém, os fluxos e os processos vitais, dos homens e
da natureza, que vão muito além da matemática.
Da mesma forma, é preciso cuidar para não reduzir somente a números o que
a prática agroflorestal vem representando nos assentamentos.
Segundo o Paraguai, um dos agricultores que participa da pesquisa no Assentamento Mário Lago, “esse assentamento, há uns três anos atrás, nessa época
era todo vermelho, da terra que o pessoal lavrava para plantar. O chão ficava
todo vermelho”. O mais importante da agrofloresta tem sido a revolução humana. O pessoal está plantando com mais cuidado, cuidando do jardim, plantando
árvore... e já não sai lavrando tudo. Além disso, veja, meu filho mais velho está
com 19 anos, e dá pra ver a evolução dele, querendo ficar na roça, participando
do Projeto... minha filha está fazendo 14 anos e está aqui, está estudando... eles
estão com vontade de ficar na terra, porque estão gostando, estão gostando de
ficar aqui. Estamos plantando floresta com gente!”
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