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O que é adubação verde e por que usar?

A pesquisa aconteceu de forma participativa dentro da realidade dos diferentes
estágios de transição agroecológica: agricultores orgânicos (com mais de 5 anos
de certificação pela Rede Ecovida), em transição (entre 0 e 5 anos de certificação
pela Rede Ecovida) e convencionais fumicultores (sem certificação) que buscam
alternativas ao cultivo do tabaco.

Adubação verde é uma prática
agroecológica que utiliza espécies
de plantas com objetivo de
fornecer cobertura, nutrientes e estrutura ao solo, reduzindo os custos e aumentando
a produtividade das famílias
agricultoras.

O que são consórcios de cultivos
e por que usar?
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Como a adubação verde e os consórcios de
hortaliças podem melhorar a produtividade
dos cultivos e a qualidade dos alimentos?
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É quando utilizamos duas ou mais espécies
de plantas em uma mesma área e ao
mesmo tempo, o que otimiza o espaço
utilizado, reduz a competição entre plantas e
aumenta a biodiversidade do agroecossistema.
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O projeto “Next generation cover crops: driving innovation in soil management with
participatory certification” (Culturas de cobertura para próxima geração: impulsionando a inovação no manejo do solo com certificação participativa) buscou essa
resposta unindo extensão rural e pesquisa acadêmica, de 2017 a 2019, através:
I. Do estudo da relação entre a diversificação das práticas de manejo e os efeitos
socioeconômicos (renda e condições de trabalho) ao longo dos estágios de
transições agroecológicas (convencional, transição e orgânico);
II. Do estudo das relações entre as práticas de diversificação de cultura (consórcio e adubação verde) e seus benefícios na produtividade, fertilidade do solo e
disponibilidade de nitrogênio durante as transições agroecológicas;
III. Da avaliação dos efeitos da adubação verde e consórcios de culturas na produtividade e quantidade de nutrientes nas hortaliças (pepino e ervilha torta).
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Ao todo participaram 14 famílias em 5 municípios da Grande Florianópolis e Sul
Catarinense – Angelina, Leoberto Leal, Major Gercino, Nova Trento e Santa
Rosa de Lima – que implantaram parcelas experimentais de consórcios de
hortaliças e de adubação verde.

Como a diversificação das práticas de manejo se
relaciona com a renda e as condições de trabalho das
famílias agricultoras?

Quais os benefícios da adubação verde para o solo de
acordo com o nível de transição agroecológica?
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Quanto maior o tempo de manejo agroecológico do solo, melhor é a
fertilidade dele (carbono orgânico, atividade microbiológica e fósforo);
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As propriedades agroecológicas (>5 anos de certificação) têm renda
similar e melhoraram as condições de trabalho em comparação com as
propriedades convencionais;
As propriedades em transição (com certificação de 0 a 5 anos), no entanto, se
esforçam para conduzirem o manejo de forma sustentável para recuperar e
conservar o solo, o que aumenta a dificuldade de trabalho e reduz os lucros em
relação às propriedades agroecológicas e convencionais.

“Não é o aumento do preço dos orgânicos,
é a diversidade. Porque entra dinheiro
toda semana, isso é a vantagem. Se tu
tiver diversidade, tu faz dinheiro toda
semana, se tu tiver uma monocultura,
só uma lavoura, tu vai fazer dinheiro
só na safra.”
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O nitrogênio disponibilizado pela adubação verde (consórcio de aveia
preta e ervilhaca comum) foi três vezes maior que nas áreas de pousio, contribuindo com uma média de 98 kg N/ha;
Os consórcios de pepino com ervilha tiveram uma produção 19% maior em
relação às monoculturas no primeiro ano e 27% maior que os monocultivos no
segundo ano;
A produção de adubos verdes e consórcios de hortaliças foi sempre maior em
solos menos ácidos (pH maior que 5.5).

Gilmar Cognacco,

Propriedades
agroecológicas

1. Agrobiodiversidade: quanto mais culturas e animais são
integrados na propriedade, melhor a saúde do solo e das
culturas no agroecossistema;
2. Cobertura contínua do solo: confere estabilidade, reduz
perdas de nutrientes e acumula matéria orgânica;
3. Manejo ecológico do solo: melhora as características
químicas, físicas e biológicas do solo;
4. Manejo ecológico de espontâneas, pragas e doenças:
aumenta a biodiversidade e melhora a saúde do
agroecossistema, diminuindo a incidência de plantas
espontâneas, pragas e doenças.

Sustentabilidade ecológica e social

agricultor orgânico de Leoberto Leal - SC
Fatores que contribuem para a transição agroecológica

A quantidade de nitrogênio disponível no solo, com o uso de adubação
verde, foi 2 vezes maior em propriedades agroecológicas do que em
propriedades em transição ou convencionais;

Fósforo
disponível

Fertilidade do solo

Após combinar as informações socioeconômicas e as práticas de manejo
das áreas nos diferentes estágios da transição, descobrimos que:
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Diversidade de manejos agroecológicos

Intensidade e produtividade agrícola

Como os consórcios e a adubação verde contribuem na
produtividade e quantidade de nutrientes nas hortaliças?
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A prática de adubação verde aliada ao
consórcio de hortaliças, pepino com
ervilha, aumenta 5,3 vezes a quantidade
de nutrientes encontrados nas plantas de
pepino, quando comparado ao monocultivo sem adubação verde;
Encontramos 11% a mais de proteína por
planta de ervilha quando cultivada em área
de adubação verde.

Produção total de nutrientes (kg/ha)

Para responder essa pergunta, conduzimos um experimento a campo na Fazenda
Experimental da Ressacada da Universidade Federal de Santa Catarina. Estudamos os efeitos individuais e combinados do uso de adubação verde e consórcio de
culturas sobre a qualidade e quantidade de nutrientes no pepino e na ervilha torta,
incluindo proteínas e sais minerais.

Nossos resultados sugerem que, no geral, os benefícios para o funcionamento do
ecossistema continuarão a crescer à medida que as propriedades em ambientes
com limitação de nutrientes adotarem práticas de diversificação, com adubação
verde, durante as transições para o manejo agroecológico.
Esse estudo mostra que as transições agroecológicas e a diversidade de culturas
empregadas são alternativas para a viabilidade socioeconômica das propriedades
rurais, reforçando a ciclagem de nutrientes do solo, e produzindo alimentos mais
nutritivos.
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Uma propriedade diversificada oferece…

Tratamento de diversificação

O estudo encontrou que a quantidade total de nutrientesde
(proteína, fósforo, potássio, magnésio, cálcio, ferro e zinco) foi
maior nas áreas que a adubação verde antecedeu a ervilha e os
consórcios de hortaliças. A diversificação dos manejos melhorou o
rendimento do pepino e a qualidade nutricional da ervilha.
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Média de 98 kg de nitrogênio no solo por
hectare com menor custo, utilizando
consórcios de adubos verdes com
leguminosas;
Até 27% a mais de produção com
hortaliças em consórcios do que em
monocultura;
Maior quantidade e qualidade de nutrientes nas hortaliças usando adubação verde
e consórcios.

Uma propriedade agroecológica e diversificada oferece…
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Maior fertilidade do solo, incluindo teores
de carbono orgânico, atividade microbiológica e fósforo;
Maiores benefícios da adubação verde e
consórcios de cultivos, do que nas
propriedades convencionais.
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