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Agricultura Sintrópica
Um sistema agroflorestal regenerativo direcionado pelo poder da sucessão natural, que
vai além da agricultura orgânica e sustentável para produzir em abundância. Uma
mudança de paradigma para a agricultura moderna.

Isenção de Responsabilidade:
Apesar de Ernst ter analisado este livro, não conduziu uma revisão completa. Ele planeja fazer isso
assim que possível.

Introdução
A agricultura sintrópica é um sistema agroflorestal (SAF) desenvolvido por Ernst Götsch cuja força
motriz advém da aliança com o poder de sucessão natural. A sucessão natural é a tendência intrínseca
da natureza para regenerar um solo estéril e torná-lo fértil e rico em espécies vegetais.
Ernst observou que este processo evolutivo é causado pela colaboração entre os membros de um
sistema vivo de modo a beneficiar o sistema como um todo - em contraposição ao modelo
Darwiniano, que concebe a evolução como Guiada pela competição. O que pode parecer competição
ou destruição em um ambiente natural é, na verdade, uma tentativa de restabelecer o equilíbrio para o
bem de todo o sistema.
Esta perspectiva nos permite analisar uma área cultivável como um sistema vivo inteligente e
unificado, que evolui naturalmente com o tempo. Para que isso aconteça, complexas interações se
estabelecem entre as plantas (e os animais) e a cada uma das criaturas vivas é designado um
importante papel nesse processo. Quando um agricultor corretamente promove essas relações de
colaboração, seu cultivo se desenvolve e se torna um sistema vivo forte e saudável.
Para isso, devem ser plantados alguns tipos específicos de vegetação que, apesar de não produzirem
culturas aproveitáveis, têm importante contribuição para sua fazenda. Estas espécies são denominadas
“plantas e árvores fornecedoras de biomassa”. Deverão ser também introduzidas espécies que
produzem colheitas rentáveis, denominadas “plantas e árvores alvo”. Toda essa vegetação integrada
crescerá lado a lado de modo a se beneficiar mutuamente. Neste modelo, o agricultor também
desenvolve um profundo e claro conhecimento de como a vegetação responde positivamente a podas
e cortes de várias proporções efetuados em épocas estratégicas para promover um rápido crescimento.
Após alguns anos, o sistema se torna parcialmente autônomo, capaz de se auto- irrigar e fertilizar,
eliminar plantas indesejáveis e resistir a pragas. Tudo o que ele precisa é o manejo eficaz do
agricultor.
Como o sistema desenvolve a resistência a pragas? Como uma microbiota – ou flora intestinal. Os
seres humanos possuem uma rica e forte população de micro-organismos em seu intestino que não
permite a entrada de agentes patógenos. O mesmo ocorre com um sistema agrícola saudável que
contem uma grande quantidade de flora viva, com alta densidade biológica (acima da média), como
ocorre em uma floresta saudável. Quando atinge esse nível, o sistema se torna resistente a pragas e
produz em abundância. O trabalho do agricultor será planejar o sistema com uma visão ampla e
detalhada e manejar sua maturação com podas estratégicas – e o próprio sistema fará o resto.
A agricultura sintrópica se baseia em esquemas de plantio inteligentes, biodiversos e densos. Estes
esquemas se compõem de consórcios, termo usado para descrever um mix de árvores e plantas que
crescem juntos de forma colaborativa, semelhante ao companion planting – plantio associado – e ao
sistema de culturas intercalares ou mistas, porém um pouco mais complexos, pois requerem avaliar o
papel de cada planta na sucessão natural.

Por basear-se na sucessão natural, a melhor combinação de plantas segue seu agrupamento ao longo de
seu ciclo de vida. Alguns consórcios estão presentes somente no início, enquanto outros dominam
posteriormente. Um típico esquema de plantio utilizará consórcios sequencialmente desde os estágios
iniciais de sucessão até os estágios finais. Um esquema de plantio é complexo porque exige uma
visão do futuro da fazenda de modo a otimizar sequências sucessivas de colheitas, iniciando com
legumes e hortaliças e a seguir, com árvores frutíferas e madeireiras.
Cada sequência representa a maturação de um consórcio. Conforme mencionado acima, uma parte da
vegetação será destinada à colheita e outra será cultivada somente para a poda, de modo a promover a
sucessão natural.
A agricultura sintrópica pode ser usada para regenerar solos degradados ou ‘mortos’ ou ser introduzida
em uma área cultivável já existente. Pode também transformar uma mata em uma fazenda de
alimentos. Este Guia tem por objetivo demonstrar como introduzir este método em áreas cultivadas já
existentes.
A agricultura sintrópica reconhece que uma área cultivada e uma mata apresentam níveis de vitalidade
diferentes, matizes que vão além do ‘preto e branco’. Ao estudar este Guia você aprenderá a
reconhecer os estágios de evolução e estratégias para otimizar a evolução de cada área específica.
Estes princípios se originaram das percepções aguçadas de Ernst ao observar a natureza e aprender
técnicas de SAF com povos indígenas. Curiosamente, ele primeiro estudou genética visando
manipular a natureza em benefício dos seres humanos, mas posteriormente concluiu que a natureza é
altamente inteligente e que seria infinitamente melhor para os humanos aprenderem a se adaptar à
natureza.
Ernst tem uma forma lógica e detalhada de explicar como sua abordagem funciona enquanto que outras
abordagens não; porém, é importante lembrar que estamos falando das mais prováveis conjeturas
baseadas na observação por meio da aplicação prática. A ciência que embasa a agricultura sintrópica
precisa ser mais pesquisada.
O valor da agricultura sintrópica reside em sua alta sustentabilidade. Após cada ciclo de plantio, o solo
se apresenta melhor que antes e tudo o que é necessário para isto pode ser cultivado no próprio local.
Algumas pessoas equivocadamente consideram a agricultura convencional autossuficiente, pois
parece que tudo cresce no solo, certo? Errado… a agricultura convencional se apoia excessivamente
em fertilizantes, pesticidas, herbicidas e equipamentos movidos a combustíveis fósseis para trabalhar
a terra. Até os agricultores mais orgânicos dependem muito de insumos externos.
A agricultura sintrópica atinge resultados semelhantes ou até melhores sem depender de insumos
externos à fazenda. Isto redefine o que a maioria das pessoas pensa sobre sustentabilidade. O mais
incrível da agricultura sintrópica é ir além da autossuficiência, é fazer a fazenda produzir em
abundância sem qualquer insumo externo. Não há registros de colheitas de 40 toneladas/hectare/ano1,
comparando às melhores colheitas de monoculturas de aproximadamente 11-15 toneladas/
hectare/ano.
O que mais surpreende é que a agricultura convencional acaba levando à escassez. Como assim?
Pesquisas demonstram que apesar de todos os insumos externos da agricultura convencional, a
qualidade do solo entra em degradação com o tempo2. Após ler este Guia, certamente ficará claro para

você porque a agricultura sintrópica é um sucesso onde a convencional fracassou.

Agricultura Sintrópica para o Haiti
A agricultura sintrópica está sendo introduzida na área rural do Haiti e este Guia foi elaborado para
compartilhar os resultados desse trabalho. Lá, os agricultores dependem de suas terras para ter
alimentos, materiais e renda; vivem em uma zona de clima tropical e todo o trabalho é feito com
ferramentas manuais, pois eles geralmente não têm acesso a equipamentos mecanizados, sistemas de
irrigação e produtos químicos.
O país sofre com intenso desmatamento, erosão do solo e perda de fertilidade. As atuais práticas
agrícolas não atendem às necessidades básicas do povo, que permanece em profunda pobreza.

A agricultura sintrópica oferece um modelo completo de soluções a estes árduos trabalhadores, uma
vez que o método aqui descrito pode ser implantado em áreas de clima tropical (e também adaptado
a climas subtropicais e temperados) de modo a cultivar florestas ricas em alimentos, madeira e
forragem para animais. Este método regenera o solo e reabastece reservatórios de água.
Verdadeiramente autossustentável, gera um robusto e saudável sistema de agricultura, onde
fertilizantes, pesticidas e herbicidas químicos se tornam desnecessários e ultrapassados. Técnicas de
corte e queimadas não são necessárias - na verdade, não são compatíveis com a agricultura
sintrópica. O árduo trabalho da lavra só é utilizado quando indispensável.

A História da Fazenda de Ernst Götsch
Se implantado em larga escala, este método pode mudar uma região de forma dramática. Por exemplo,
em 1984, Ernst Götsch começou a cultivar uma grande área desmatada e seca no Brasil, cujo solo
estava tão compactado e degradado que não mais podia ser cultivado. Para regenerar o solo, ele
plantou árvores que foram posteriormente podadas para produzir forragem.
Após essa poda, tudo na fazenda mudou – a temperatura ficou mais amena e a estrutura e qualidade do
solo melhoraram sensivelmente. A área de 500 hectares (1200 acres) de floresta tropical dedica
somente sete hectares para uma produtiva fazenda de cacau cujas colheitas se equiparam às das
fazendas de cacau convencionais3 - “surpreendentemente”, sem usar qualquer insumo externo. A
qualidade de seu cacau é considerada muito superior à média e esta atividade permite a Ernst ter uma
ótima qualidade de vida. A quantidade de mão de obra necessária é igual à das fazendas de cacau
convencionais da região4.
O fato de a agricultura sintrópica partir de uma perspectiva holística beneficia tanto o agricultor quanto
a terra. Por exemplo, quando a vassoura-de-bruxa (praga causada pelo fungo Moniliophthora
perniciosa) infectou os cacaueiros brasileiros, a fazenda de Ernst também foi atingida, mas em escala
muito inferior à das fazendas convencionais. Os benefícios deste sistema derivam de como ele é
integrado à floresta tropical – algo impossível em áreas adjacentes a uma floresta tropical. Algumas
fazendas de cacau próximas a esta área de 500 hectares de floresta tropical sofrem de problemas como
formigas-cortadeiras, enquanto que a fazenda de Ernst permanece forte e saudável.
Além disso, o microclima em suas terras mudou. Após décadas, a pluviosidade aumentou e todos os 17
riachos em sua propriedade jamais secam em qualquer época do ano, mesmo no período de seca.
Assista a este breve vídeo para conhecer mais sobre este modelo na fazenda de Ernst:
https://www.youtube.com/watch?v=gSPNRu4ZPvE.

A agricultura sintrópica merece séria consideração. Para conhecer profundamente os vários conceitos
complexos e interdependentes que a compõem, o real aprendizado vem do manejo agrícola. O
objetivo deste Guia é oferecer a confiança necessária para iniciar uma fazenda sintrópica por meio de
princípios bem estruturados e esquemas de plantio concretos, explicados de forma direta e simples.
Estes esquemas representam algumas das várias formas possíveis de aplicar os princípios da
agricultura sintrópica. Cada região possui fatores naturais particulares que influenciarão a escolha do
esquema mais apropriado. Mesmo em áreas adjacentes, o ambiente pode variar. Isto significa um
desafio para o agricultor – mas também uma oportunidade para os pioneiros que desejam usar sua
criatividade para adaptar esta técnica a seu ambiente local.
Este Guia não é seu único recurso. Inclua em seu planejamento um bom consultor em agricultura
sintrópica para assessorá-lo na escolha de seu esquema de plantio e também periodicamente com o
manejo, principalmente no segundo ano de atividade, quando a poda intensiva se iniciar. Este Guia
também será eventualmente atualizado para incluir as lições aprendidas no Haiti.

Prós e Contras da Agricultura Sintrópica
Vantagens:
1) Maior produtividade.
2) Renda regular durante o cultivo. Cada cultura é escolhida e plantada para produzir em
estágios ao longo de todo o ano, e em vários anos.
3) Maior renda ao longo dos anos a partir da maturação das árvores frutíferas e madeireiras.
4) Otimização da área de plantio, com legumes e hortaliças crescendo ao lado de árvores
frutíferas e madeireiras.
5) Custos reduzidos (pesticidas, fertilizantes e equipamento mecanizado não são necessários).
6) Melhor qualidade do solo, que se torna mais fértil, maleável, aerado e fácil de trabalhar.
Menos dependência de chuvas frequentes, devido à maior retenção de água.

7) Um agradável ambiente de trabalho, onde as árvores produzirão sombra parcial.
8) Menos capina – o solo terá cobertura morta, que elimina a grama e plantas rivais.
9) “Em se plantando tudo dá”. Com a evolução da fazenda, até espécies sensíveis poderão ser

cultivadas.
10) Mais saúde e resiliência das plantas a pragas e doenças devido à rica biodiversidade.
Desvantagens:
1) As recompensas integrais aparecem só um pouco mais tarde.
2) A área cultivada poderá parecer “bagunçada” para um leigo.
3) Aprender consome tempo e energia.
4) Culturas rentáveis e que gostam de sol só poderão ser cultivadas por aprox.4 anos.

Mas isso funciona mesmo?
Sim! Inúmeras fazendas sintrópicas estão prosperando em todo o mundo! Algumas têm apresentado
produtividade e resistência a doenças surpreendentes. Por exemplo, um estudo comparando a
fazenda de cacau de Ernst a fazendas convencionais vizinhas observou um nível de produtividade
semelhante, entretanto sem utilizar fertilizantes ou pesticidas5.
Um estudo na Bolívia apresentou resultados igualmente positivos. Um sistema sintrópico de cultura
de laranjas teve colheitas significativamente superiores a uma fazenda semelhante, porém com
monocultura, a qual teve duas vezes mais frutos abortados causados por moscas-das-frutas6. Outro
estudo comparou o sistema sintrópico de cultura de cacau a uma fazenda de monocultura e observou
que o retorno do trabalho foi quase duas vezes maior na fazenda sintrópica7! Outro estudo
comparado apontou para um número significativamente menor de árvores doentes (vassoura-debruxa) em uma fazenda sintrópica quando comparado a fazendas convencionais, com produtividade
semelhante ou até maior8. Resultados de outros estudos em curso ainda não foram publicados.

Como este Sistema Funciona?
A mecânica que embasa um sistema sintrópico bem sucedido pode ser descrita de modo simplificado
por duas características fundamentais:
1. Captura e manejo da energia da natureza
2. Crescimento e evolução agilizados
Um agricultor sintrópico sabe que a natureza tem a capacidade de criar fertilizantes a partir do próprio
ar, e ao invés de fazer isso artificialmente, procura formas de ajudar a natureza a fazer seu trabalho
melhor. Muitas florestas apresentam nichos ociosos cujo total potencial de capturar essa energia é
perdido. Além disso, o crescimento e evolução de um sistema florestal natural podem ser muito
lentos. Um agricultor sintrópico sana esses problemas ao preencher cada nicho de modo a criar um
sistema florestal denso e biodiverso que consegue capturar e manejar essa energia da melhor maneira
possível e assim, acelera seu crescimento e desenvolvimento executando podas e cortes em épocas
estratégicas.
Para capturar essa energia, pense em como você pode imitar e acelerar o trabalho da natureza com

esquemas de plantio densos; e para agilizar o crescimento, considere o manejo com podas e cortes.
Estas duas práticas se sobrepõem e uma influencia a outra, portanto não são mutuamente exclusivas.

Captura e Manejo da Energia
Que tipo de energia um sistema florestal pode capturar? A mais importante é a energia solar. As
plantas capturam a energia solar pelo processo de fotossíntese, assim como o carbono e o nitrogênio
assimilando gases atmosféricos. Elas inspiram dióxido de carbono e exalam oxigênio. A fotossíntese
armazena a energia solar com ajuda da água e transforma o carbono em açúcares. O nitrogênio é
extraído do ar por bactérias que vivem simbioticamente nas raízes das plantas e também em madeira
em decomposição. Minerais e outros nutrientes retidos na terra também podem ser mobilizados por
micróbios que vivem no solo e assim, também podem ser úteis às plantas.
O manejo da energia ocorre naturalmente por meio das redes e relações complexas estabelecidas entre
a vegetação e outras formas de vida em um sistema. A floresta alicerça essas redes de múltiplas
formas, mas particularmente, fornecendo um ambiente protegido. Ao criar um sistema florestal
denso, multidimensional, para acelerar a captura de energia, o agricultor sintrópico simultaneamente
está melhorando o manejo da energia ao oferecer uma excelente proteção a partir dos elementos
naturais. Essa proteção também é suprida no nível do solo quando este é coberto por matéria
orgânica. Esta prática é tão importante na agricultura sintrópica que será mencionada repetidamente
neste Guia, mas por enquanto, vamos discutir os diferentes aspectos do sistema florestal vivo.

Um Sistema Vivo
Lembre que todas as formas de vida em uma fazenda se integram, formando um sistema vivo,
unificado e inteligente, que evolui de forma a se beneficiar como um todo. Ernst gosta de chamar
este sistema de “macro- organismo” para enfatizar que ele possui vida própria. Mas como este termo
tem uma definição distinta no campo da biologia, este Guia utilizará os termos “sistema vivo” ou
“sistema florestal”.
Qual o aspecto de um sistema vivo saudável? Como regra geral, ele é denso, diversificado e bem
adaptado a seu ambiente, o que significa ter muitas e diversas formas de vida. A maioria das pessoas
consegue visualizar o que isto significa acima do solo – uma floresta saudável com grande
combinação de árvores, arbustos e outras formas de vegetação. Esta parte do sistema é fundamental
por exercer um papel de moderador à exposição ao vento, chuvas e sol. Múltiplos níveis de
vegetação ajudam a terra a absorver estes elementos e simultaneamente, oferecem proteção em
épocas de clima extremo.

A parte do sistema que você visualiza acima do solo é somente uma de suas metades e geralmente é
duplicada abaixo do solo. Mas o que acontece abaixo do solo é talvez igualmente importante. Por
que?
A parte subterrânea tem o especial papel de processar e reter os vários componentes necessários –
água, açúcares, nutrientes, minerais e matéria orgânica - para sustentar o sistema como um todo. O
manejo destes vários componentes é denominado ciclagem de nutrientes ou ciclo biogeoquímico.
Além disso, a área subterrânea retém a fertilidade do sistema quando há algum desequilíbrio. Um
sistema saudável é capaz de gerir os vários tipos de desequilíbrio e retomar sua estabilidade
justamente utilizando esta força oculta abaixo do solo.
Agora que você tem uma boa ideia dos papeis representados pelas duas metades constituintes de um
sistema, vamos analisá-lo sob outra perspectiva, subdividindo-o em três partes:
1. Teia Alimentar do Solo – a estrutura, o conteúdo e os seres vivos no solo
2. Criaturas – insetos e animais benéficos (incluindo os seres vivos inteligentes ☺)
3. Vegetação – árvores e plantas diversas com presença duradoura

Teia Alimentar do Solo
Solo não significa sujeira, pó. Um solo de boa qualidade é um solo vivo, com a correta combinação de
propriedades físicas e químicas que sustentam várias formas de vida. Quanto mais vida presente no
solo, melhor, pois estas formas de vida coexistem em uma comunidade subterrânea e estão
conectadas por redes. Toda esta estruturação é conhecida como teia alimentar do solo. Uma boa teia
alimentar do solo atende a muitos propósitos importantes:
1. Transforma os nutrientes em formas aproveitáveis
2. Ajuda a reter o nitrogênio extraído da atmosfera e o disponibiliza para as plantas
3. Melhora a estrutura e a aeração do solo
4. Contém organismos saudáveis que se alimentam de pragas
5. Disponibiliza água e nutrientes às raízes das plantas, que estão muito além de seu alcance direto
6. Retém e armazena a água de forma equilibrada, mantendo a umidade em tempos de seca e dispersando

e aerando a água durante fortes chuvas, evitando assim alagamento.
Um membro importante da teia alimentar do solo se constitui dos fungos do solo. Estes fungos
necessitam de solo úmido e inalterado, com muita madeira em decomposição e restos de raízes vivas.
Plantas perenes e árvores são importantes porque suas raízes se mantêm intactas e vivas estação após
estação, fornecendo assim uma moradia para os fungos. Os fungos de solo e as raízes das plantas são
simbióticos, ou seja, os fungos criam uma rede de pequenos filamentos que ajudam as plantas a
absorverem os nutrientes e a água que estão fora de seu alcance, aumentando sua zona de absorção
em média 7 vezes. Os fungos são igualmente importantes para a imunidade. Visualize os fungos do
solo como “uma rede de imunidade e transporte”.

Bactérias de solo saudáveis são também importantes por protegerem e alimentarem as plantas.
Também conhecidas como rizobactérias, são capazes de quebrar e liberar os minerais de forma
acessível às plantas. Às vezes, um ‘solo pobre’ na verdade contém muitos minerais, mas eles não
estão disponíveis de forma absorvível. As rizobactérias transformam os minerais em uma forma
acessível às plantas. Elas também formam um escudo ou barreira em volta das raízes – denominado
rizosfera - para evitar ataques de bactérias daninhas. Visualize as bactérias do solo como um “campo
de força e liberadores de nutrientes”.

A relação entre fungos e bactérias do solo e as raízes das plantas é mutuamente benéfica. Por que?
Porque as raízes se alimentam dos açúcares dos fungos e das bactérias. Uma teia alimentar do solo
para ser saudável depende de todos esses atores e de outros. Quando há carência de algum elemento,
o sistema se enfraquece e doenças podem se manifestar.
A mesofauna do solo também é importante para a teia alimentar do solo. Essa mesofauna por vezes
não pode ser vista a olho nu. São organismos mínimos (1-2mm) que auxiliam a decomposição de
matéria orgânica e assim, sustentam a estrutura de solo de que as plantas necessitam. Estas criaturas
podem também se alimentar de bactérias daninhas e outros organismos indesejáveis. Um solo
saudável pode conter até 200.000 destes organismos em um único metro quadrado!

Criaturas
Criaturas benéficas têm vários papéis importantes e sua presença deve ser encorajada. Por exemplo,
minhocas e milípedes decompõem matéria orgânica. Polinizadores como abelhas, traças, borboletas,
moscas, morcegos e beija flores aumentam significativamente a produtividade das culturas. Você
sabia que 35% das culturas para consume humano do mundo dependem de polinizadores? Sapos,
lagartos, pássaros, besouros e aranhas não predadores naturais de pragas. Animais pequenos como
pássaros e macacos ajudam a dispersar – e a plantar - sementes de plantas.
Já os animais maiores fornecem esterco para sua propriedade; além disso, algumas sementes precisam
passar por seu sistema digestivo para germinarem adequadamente. Uma das principais criaturas para a
terra é um ser humano inteligente, o agricultor que compreende os princípios da agricultura
sintrópica.
Resumindo, estabelecer uma comunidade de criaturas benéficas evitará que pragas se instalem. Esta é a
principal razão de não usar pesticidas – eles podem matar tanto as formas de vida benéficas quanto as
daninhas, enfraquecendo a fazenda e deixando-a desprotegida.

Vegetação
Uma robusta e diversificada comunidade de árvores e plantas constitui a maior parte de um sistema vivo.
Como dissemos anteriormente, elas exercem papéis importantes abaixo e acima do solo e assim, é
importante permitir que a maior parte desta vegetação se torne uma presença mais ou menos permanente
na terra.
Você lembra como a teia alimentar e os fungos do solo dependem das raízes vivas? É isto que difere o
SAF da agricultura convencional. As árvores e outras plantas perenes são cultivadas em larga escala por
seu alto valor mesmo se unicamente como fornecedoras de biomassa. Se bloquearem demais o sol para
uma planta alvo, deverão ser somente podadas, mas não eliminadas. Você perceberá que lavrar o solo
prejudica as raízes e a teia alimentar do solo, e esta prática deve se limitar ao mínimo possível.
Igualmente devem ser abandonadas práticas como cortes radicais e queimadas, pois exterminam toda a
vegetação, destroem árvores de sementes e danificam o solo – ou seja, você teria que recomeçar do zero.
Sendo assim, você deve se empenhar em cultivar uma vegetação robusta e densa em sua fazenda, pois a
vegetação exerce muitos papéis importantes para unificar o sistema vivo. Uma das condições para obter
este crescimento denso da vegetação é compreender o valor da estratificação - múltiplas alturas de
vegetação plantadas de forma integrada e mutuamente benéfica.

Estratificação
Em um consórcio de árvores, o nível de estratificação significa diferentes alturas relativas das árvores. Os
estratos, para a agricultura sintrópica, são categorizados como emergente, alto, médio e baixo. Estes

níveis podem ser subdivididos em estrato médio-alto e médio-baixo. Nem sempre é fácil determinar o
estrato de uma árvore, pois algumas podem exercer a função de dois estratos diferentes. Por exemplo,
coqueiros podem às vezes ocupar o nível emergente ou o nível alto. A sábia natureza nem sempre
obedece as categorias que nós, humanos, criamos.
Quando as árvores de um mesmo consórcio são comparadas entre si, o nível estratificação ou estrato
sempre será correlacionado à altura da árvore; no entanto, a altura não é o fator determinante, pois o
estrato de uma árvore é, na verdade, determinado pela sua necessidade de luz solar. As árvores que
necessitam de mais luz são consideradas emergentes e aquelas que necessitam de menos luz são de baixo
estrato.
Normalmente, a necessidade de luz solar e a altura de uma árvore estão correlacionadas, mas isso nem
sempre ocorre. Alguns consórcios de árvores maduras são mais altos que outros. Compare as sequoias
com outras florestas clímax. Neste exemplo, as árvores do estrato emergente, como as sequoias, serão
mais altas que aquelas de uma floresta tropical. A despeito da grande discrepância na altura, ambas ainda
pertencem ao estrato emergente e precisam de luz solar em tempo integral. Por esta razão, a altura não
pode ser usada como medida absoluta para classificar o estrato. Agora que já compreendemos isto, vamos
aprender as características de cada estrato.
As árvores emergentes são árvores que se projetam acima da copa da vegetação. O estrato alto se situa
logo abaixo, seguido mais abaixo pelo estrato médio. Muitas árvores frutíferas adultas pertencem ao
estrato alto e médio. Abaixo desses estratos está o estrato baixo, o mais sombreado de todos (como um pé
de café). O cacaueiro pertence ao estrato médio, mas se torna maduro no estrato médio-baixo. Você
encontrará uma lista detalhada de cada estrato na seção prática deste Guia.

Por que é importante conhecer os níveis de estratificação? Porque os níveis indicam o melhor
espaçamento entre cada membro do seu consórcio. Embora muitos aspectos do esquema agroflorestal
possam ser alterados, o espaçamento correto deve ser mantido por basear-se nas características naturais
da vegetação.
As árvores do mesmo estrato precisam de espaço suficiente para que suas copas atingir a maturidade
sem estarem em contato. Em alguns casos, receberão muito mais espaço que necessário de modo a
garantir a passagem da luz solar até os estratos mais baixos do cultivo. Entretanto, árvores de estratos
diferentes podem ser plantadas próximos uns dos outros, uma vez que suas copas atingirão diferentes
alturas e assim, podem dividir o mesmo espaço vertical. Não se preocupe se suas copas crescerem muito
próximas - elas sempre poderão ser podadas.

Para seu cultivo absorver a maior parte da energia solar aconselhamos manter uma combinação específica
dos 4 estratos. De forma simples, o melhor seria seguir as proporções abaixo:

Emergente

Alto

20%

40%

Proporções de estratificação
Médio

60%

Baixo

80%

Cada porcentagem é relativa à superfície total de terra que será coberta pela copa da vegetação em cada
estrato. Observe que somados, esses percentuais ultrapassam 100%; no entanto, observe que os estratos se
sobrepõem. Em alguns casos, os quatro estratos cobrirão a mesma área de superfície.
Para obter essas proporções, o correto espaçamento no início do plantio e a poda posterior serão essenciais.
Na realidade, as árvores estão em constante crescimento e a área cultivada estará em constante
transformação, ou seja, a cobertura da copa é dinâmica. Assim, se as árvores começam a ocupar um espaço
maior do que inicialmente planejado, estas simplesmente são podadas. Estas proporções poderão guiá-lo
quanto às podas, por isso não devem ser vistas como um dogma.
Até aqui já cobrimos um material significativo que nos ajudam a compreender como um sistema vivo pode
significar uma grande quantidade de energia. A estratificação indica como maximizar a densidade do
plantio. Você lembra como capturar energia em esquemas densos de plantio? Mas isto é só metade da
equação. A outra metade advém do poder da sucessão natural.

Sucessão
Sucessão é a tendência evolutiva de um sistema natural - de simples para complexo. Pelo processo de
sucessão, o ciclo de vida do plantio evolui em direção à espécies que são capazes de capturar e acumular
mais e mais energia. Isto resulta na ‘concentração de energia’ – o significado o termo “sintropia”.
Potencializar o poder da sucessão natural é essencial à agricultura sintrópica.
A sucessão melhora a qualidade do solo, a biodiversidade e a longevidade da vegetação. Sem a
intervenção humana, a própria natureza transformará um solo nu em um sistema ou floresta próspera,
capaz de se automanter. A floresta é muito mais produtiva e biodiversa que o campo. Este processo se
desenvolve pela maturidade da comunidade de diversas plantas, cada qual realizando funções específicas e
por vezes, papéis de curto prazo.
Para melhor compreender a sucessão, vamos dividi-la em estágios distintos, apesar de na realidade este
processo se desenrolar simultaneamente. Na agricultura sintrópica, o primeiro estágio é denominado
placenta; o estágio seguinte, secundário e o estágio final, clímax. Cada estágio favorece o crescimento do
próximo, e passo a passo, a terra se torna mais fértil e com mais formas de vida até atingir o clímax.
No clímax a velocidade de crescimento começa a diminuir e o sistema a envelhecer. As árvores de baixo
estrato morrem devido a falta de luz solar, produzindo aberturas que possibilitam uma agradável
caminhada. Estes sistemas clímax são muito antigos e as árvores que nele vivem estão muito bem
adaptadas geneticamente ao solo, porém ao final de seu ciclo de envelhecimento natural. Este não será o
fim, mas sim o início de um novo ciclo, mais fértil que o anterior. Discutiremos este tópico mais
detalhadamente abaixo, na seção “3. Fases da Evolução”.

A natureza progride muito lentamente ao longo de um ciclo simples, do estágio placenta até o clímax.
Cada ciclo natural pode levar 250-350 anos! Felizmente, a agricultura sintrópica permite acelerar os
processos naturais e o clímax pode ser atingido em menos de 20 anos.
O estágio de placenta é dominado por vegetações que conseguem crescer em condições adversas de
ambientes e solos. Essas plantas têm frequentemente crescimento rápido e produzem grande quantidade de
sementes. Para visualizar este estágio, imagine uma pastagem ou campo, com ‘espécies invasoras’ e ervas
daninhas. A maioria das pessoas considera espécies invasoras prejudiciais; contudo, na realidade, elas tem
um propósito na natureza – equilibrar e fertilizar a terra. Aprender como manejar estas espécies certamente
mostrará como elas são úteis.
Espécies do estágio placenta frequentemente têm esse papel temporário de melhorar as condições para os
estágios seguintes e então se retiram. O termo ‘placenta’ visa transmitir esta qualidade de ‘dar vida’ e
também descreve o fato de frequentemente todos os outros estágios estarem presentes, mas ainda não
plenamente desenvolvidos neste estágio, como um bebê no útero.
O estágio secundário terá vegetação e árvores mais altas e com ciclo de vida mais longo, razão pela qual
necessitam de condições mais férteis para seu crescimento.
Por último, o estágio clímax pode ter árvores e plantas de vida longa, por vezes sensíveis e produzindo
bem poucas sementes. Durante o estágio clímax o processo de seleção ocorre de modo a favorecer as
espécies mais bem adaptadas ao ambiente do sistema, o que pode resultar em redução relativa da
biodiversidade da flora quando comparado ao estágio secundário da sucessão.

Estratos e Estágios de Sucessão
É de suma importância esclarecer que os niveis de estratos da vegetação é também definido pelo nivel de
sucessão que ocupado na maturidade. Por esta razão, é importante mencionar a sucessão quando
discutimos os estratos. Por exemplo, no estágio placenta, os estratos são geralmente ocupados por legumes
e verduras, enquanto no estágio secundário e clímax, em sua maioria, por árvores.

Consórcio Baseado nos Níveis de Estratos e de Sucessão
Placenta I
Placenta II
Secundário

Clímax

Emergente

milho

papaia

eucalipto

mogno

Alto

tomate

mandioca

manga

caju

Médio

feijão

inhame d'água

limão

tangerina

Baixo

abóbora

abacaxi

cajá

café

3. Fases da Evolução
Ernst reconhece que o clímax não representa o fim. Depois deste estágio se completar, o processo de
sucessão pode se reiniciar com um novo estágio de placenta mais fértil. A seguir, o sistema progride com
mais fertilidade para os estágios secundário e clímax. As espécies vegetativas da área cultivada podem ser
completamente diferentes das do primeiro ciclo, melhorando com o passar do tempo. A fertilidade cresce a
cada ciclo repetido até haver o suficiente para o sistema poder produzir em abundância as formas de vida
de tamanho maior.
O causa mais comum para o clímax se completar é o envelhecimento das árvores. Entretanto, outras
condições como o clima, incêndios, pestes e animais constituem interferências naturais que podem
influenciar o ciclo da floresta. Ernst observou que quando as árvores caem, elas adicionam fertilidade ao
solo e desencadeiam uma reação de forte crescimento que beneficia o sistema. Isto ocorrerá desde que a
floresta tenha atingido ao menos o estágio secundário na sucessão e a área do sistema que se encontra
abaixo do solo permaneça viva. Grandes intervenções são prejudiciais quando dizimam completamente as
formas de vida ou quando a terra esta subdesenvolvida, como no estágio placenta. Neste caso, o sistema
vivo tem que reiniciar do zero.

Se as intervenções benéficas forem contínuas, a sucessão natural ocorrerá em ciclos repetidos até
completar 3 fases. Na natureza isto pode levar milhares de anos. Na agricultura sintrópica, essas fases são
denominadas colonização, acumulação e abundância. A colonização representa uma tentativa da
natureza de trazer vida a um solo mais ou menos ‘morto’. Esta fase é dominada por formas de vida que
podem crescer em condições adversas e seu objetivo é preparar a terra para a vegetação de maior porte
por meio da deposição de matéria orgânica e alteração da química do solo.
Na fase seguinte, acumulação, o sistema vivo é capaz de oferecer sustento para animais pequenos (até o
tamanho de uma galinha) e começa a desenvolver um pouco de fertilidade. Mas ainda fraco, o sistema
não é independente e necessita armazenar grandes quantidades de carbono para ‘engordar’. Suas
necessidades relativas de água e nitrogênio ainda são baixas. A maior parte das áreas cultiváveis do
planeta está ‘travada’ no estágio de acumulação, pois a agricultura moderna reinicia continuamente o
ciclo do sistema com intervenções como a lavra e a remoção de plantas perenes, dentre outras, impedindo
o sistema vivo de evoluir para a abundância. É importante ressaltar que apesar de a agricultura moderna
conseguir alimentar grandes animais durante a fase de acumulação, ela depende do contínuo insumo de
fertilizantes - prática insustentável que produz grandes danos no longo prazo.
Se permitimos a um sistema vivo evoluir pelos ciclos necessários, a terra desenvolverá sua fertilidade até
atingir a fase de abundância, quando libera grandes quantidades de fósforo, mas carece então de
nitrogênio e água. Sua fertilidade está chegando ao ponto de poder sustentar espécies animais de grande
porte por tempo indeterminado. A biomassa, a biodiversidade e a variabilidade genética estão em
crescimento, e isto é excelente por viabilizar sua absorção de energia e nutrientes necessários do sol, do
ar e dos estoques armazenados no solo.

A agricultura sintrópica visa permitir a um sistema atingir a fase de abundância, quando muitas coisas

boas acontecem com facilidade e beleza e você não precisa esperar décadas para conseguir isso. Se você
está começando com uma boa terra e pode cobrir o solo com matéria orgânica desde o primeiro dia, você
conseguirá atingir essa fase em apenas 2 anos!
Mas como você pode acelerar a evolução? Com o manejo e podas estratégicas. A poda da vegetação traz
múltiplos benefícios que influenciam a velocidade de crescimento do seu cultivo e a cobertura orgânica
fornece grandes quantidades de carbono para a teia alimentar do solo. Fazendo isto, o sistema será
alimentado com o que necessita muito mais rapidamente que no ciclo natural, impulsionando-o da fase de
acumulação até a fase de abundância.

3 Elementos Chave da Agricultura Sintrópica
Vamos avançar agora e compreender os três elementos chave da agricultura sintrópica. A relevância dos
dois primeiros reside em serem práticas de poda e manejo que aceleram o crescimento e a evolução.
Integrando os três elementos você terá tudo o que é necessário para desenvolver um sistema vivo sadio.
Os três elementos chave são:
1. Podar para estimular o crescimento
2. Cobrir o solo com matéria orgânica
3. Plantar consórcios inteligentes

1. Podar para estimular o crescimento
A poda em larga escala fornece um grande impulso ao sistema. Plantas mais longevas retardam o
crescimento de todo o sistema, mas quando podadas, elas iniciarão uma nova fase de crescimento. Sendo
assim, a poda simbolicamente significa tirar o pé do freio e, melhor ainda, pisar no acelerador. Esta
prática envia uma mensagem de crescimento, pois libera grandes quantidades de hormônios de
crescimento para o sistema. E a reação de crescimento influencia não somente as árvores podadas, mas
também todas as plantas próximas.

Para entender como isto funciona é importante saber que todas as plantas possuem um ciclo de vida.
Primeiro há um período de rápido crescimento, seguido de um crescimento mais lento quando a planta
está florescendo. Depois dessa fase, a planta se prepara para frutificar e gerar sementes e torna-se
relativamente seca. Quando o crescimento da planta diminui, isso também influencia negativamente as
plantas vizinhas. A poda, utilizada na agricultura sintrópica, evita este ‘freio’ no crescimento. As plantas
para produção de biomassa são podadas no primeiro sinal de senescência, antes da formação de flores
iniciar. Devemos permitir a frutificação das plantas alvo, uma vez que este é o objetivo de sua presença;
entretanto, elas devem ser podadas logo após a colheita.

Árvores e plantas fornecedoras de biomassa darão a melhor contribuição para esta resposta de
crescimento, e para isso, devem ser amplamente podados, especialmente nos primeiros anos. As árvores
alvo cultivadas para produção de frutas são menos podadas, mas ainda assim contribuirão para o ritmo
de crescimento, e o mesmo pode ser dizer das ervas daninhas selecionadas. Todas as plantas
contribuirão para o ritmo de crescimento se forem monitoradas em relação a sinais de envelhecimento e
podadas.
Embora árvores e arbustos tenham sido as primeiras fornecedoras de biomassa que Ernst usou em sua
fazenda, ele agora recomenda também alguns tipos de capim.
As plantas fornecedoras de biomassa são geralmente plantadas em uma fileira ao longo das árvores
frutíferas. Esta fileira é denominada Fileira A. O espaçamento entre as fileiras é denominado Área B e é
usado para o cultivo de hortaliças ou capim para biomassa.

A liberação do hormônio do crescimento começa logo que a vegetação é podada e sua influencia é
determinada pelo tamanho e características da planta/árvore podada. Se você tiver uma Fileira A
biodiversa e densa, então toda a Área B receberá um intenso impulso de crescimento. O cultivo da Área
B deve ser feito imediatamente após a poda. Se já houver plantas estabelecidas, um visível aumento no
crescimento será notado dentro de uma semana. Por exemplo: as folhas de cacau se alongam e as
árvores aumentarão a produção de frutos; o milho pode aumentar quase 36cm !

A poda apresenta vários outros efeitos benéficos - algumas raízes da planta morrerão, fornecendo
assim matéria orgânica para o solo e criando uma rede aberta para a teia alimentar utilizar. A área
receberá mais luz solar e o sistema receberá uma grande dose de matéria orgânica. A melhor
explicação para este rápido impulso de crescimento é a liberação do hormônio do crescimento, não
sendo atribuído nenhum crédito para a decomposição da cobertura morta, a qual pode levar muitas
semanas para ocorrer.

Sequência de Procedimentos de Manejo com Poda para Crescimento

Se você possuir árvores frutíferas maduras, a poda pode ser estrategicamente agendada para beneficiar a
produção de frutas, já que muitas árvores frutíferas preferem mais sol durante a floração e a frutificação.
Assim sendo, a poda para produção de biomassa é normalmente planejada durante a floração, de modo a
abrir as copas para o sol. Isto é conhecido como poda sincronizada e nos trópicos frequentemente ocorre
na época seca, de modo a evitar o impulso de crescimento com essa intervenção. O impulso de
crescimento requer grande fornecimento de água no sistema.
Além disso, observe nas imagens acima a presença de muitas bananeiras. Ernst frequentemente fala que
se você quer colher hortaliças, então plante bananas, pois elas são ótimas fornecedoras de biomassa. Esta
planta é tão valiosa para o solo que alguns agricultores só cultivam bananeiras para biomassa e não para
obter o fruto. O pseudotronco da bananeira é cortado no longitudinalmente e a seguir, em pequenos
pedaços que são jogados no chão próximos às hortaliças cultivadas.
Os pedaços de pseudotronco também agem como armadilhas para o besouro da banana. Atraído pelo
cheiro da bananeira recém cortada, este inseto infesta e causa danos às plantas. Entretanto, quando põe
seus ovos nas bananeiras, as larvas não conseguem cumprir seu ciclo de vida e morrem.
É importante assinalar que o benefício da poda vai muito além da simples produção de matéria orgânica.
Se, por exemplo, toda a matéria orgânica necessária para cobrir o solo fosse sempre colhida de outro
lugar e trazida para o cultivo, perder-se-ia a reação de crescimento causada pela poda. É necessário ter
vegetação crescendo para poder ser podada. Planeje as podas pelo menos 2 vezes por ano, as vezes até
com maior frequência.
Além da reação de crescimento e produção de cobertura morta, há outros benefícios na poda. Ela pode ser
usada para uma limpeza regular para remover partes de plantas mortas, doentes ou infectadas. A poda
também mantém os níveis apropriados de estrato e pode ser usada para desbastar o sistema – por
exemplo, quando é necessário remover uma planta ou árvore para dar mais espaço às outras plantas.

2. Cobrir o solo com matéria orgânica
Cubra o chão com uma grossa camada de matéria orgânica e mantenha-o coberto. Qual a quantidade
necessária de matéria orgânica? Muita!! Você precisa do suficiente para impedir o crescimento de ervas
daninhas e capim, então a quantidade necessária dependerá do material usado de modo a manter
frequentemente uma camada de 10cm ou mais.
Ernst diz que um solo descoberto é como uma ferida na terra e uma grossa camada de matéria orgânica é
o remédio, que também se torna um adubo rico com o tempo e age como um fertilizante natural. A
cobertura também protege o solo do sol e evita a evaporação da água, reduzindo a dependência de chuvas
constantes. Eliminar a competição das ervas daninhas e do capim facilitará seu trabalho e manterá o
cultivo limpo.
Por último, lembra-se da teia alimentar do solo? Esta teia adora uma grossa camada de matéria orgânica,
pois os microorganismos, fungos e minhocas se multiplicam neste ambiente. Quanto mais madeira a
matéria orgânica contiver, melhor os fungos crescerão. A madeira é sempre colocada diretamente no
solo para acelerar a decomposição, enquanto as folhas e capim são colocadas no topo. Se sua matéria
orgânica for limitada, então use a maior parte no entorno das plantas e árvores alvo.

3. Plantar consórcios inteligentes
Um consórcio é uma comunidade de vegetação que cresce concomitantemente de forma colaborativa,
preenchendo todos os níveis de estrato e amadurecendo naturalmente ao longo de todos os estágios de
sucessão.
Isto significa que você deve planejar seu sistema com visão – imagine como as plantas e árvores
amadurecerão com o tempo. Para isso, é preciso conhecimento específico das diferentes formas
vegetais e de seu ciclo de vida. O planejamento sintrópico é bastante complexo, entretanto quando
executado corretamente é rentável e gratificante. As orientações práticas deste Guia serão de grande
ajuda. Vejamos, então, um cenário potencial de como um consórcio inteligente pode se desenvolver.
Presumindo que você iniciará o plantio em um terreno aberto, no começo predominarão vegetais ou
pastagens, mas com o tempo a área cultivada evoluirá para uma floresta de alimentos. Os vegetais
plantados nos primeiros anos trarão renda, assim como se tornarão um ‘viveiro’ para as mudas de
árvores.

Consórcios sintrópicos constituem esquemas de culturas intercalares ou mistas que produzem colheitas
em ciclos. O início da produção se dará em pouco tempo, três semanas, se estendendo para além de
um ano, um estágio após o outro, dependendo do que foi plantado. Quando um cultivo é removido,
ele dá lugar para que os próximos preencham essa lacuna, propiciando um uso ideal da terra e
impedindo que plantas rivais se instalem.
A vegetação pode ser cultivada em ciclos consecutivos dependendo da estação chuvosa, até que toda a
área esteja bastante sombreada. Ao final do primeiro ano, a grama estará crescida e ao final do
segundo ano, as árvores fornecedoras de biomassa podem ser podadas, retirando-se algumas folhas e
toras de madeira. Em países em desenvolvimento, as toras têm grande valor como madeira de
construção ou lenha; entretanto, recomendamos deixar um pouco dessa madeira sobre o solo para
estimular um vigoroso crescimento de fungos.
Após os quatro primeiros anos, a área cultivada começará a ficar sombreada e poderá assumir formatos
diversos, dependendo de como foi originariamente plantada. A tendência é o predomínio de culturas
que gostam de sombra, como vegetais de folhas verdes, abacaxi e arbóreas como café e cacau.
Se a intenção foi cultivar espécies produtoras de madeira, estas começarão a dominar o cenário. Se
incorporarmos todos esses elementos no esquema de plantio inicial, a produtividade se tornará maior
e mais diversificada ano após ano. Por vezes, nos dois primeiros anos, será recomendável uma poda
significativa de todo o sistema para que culturas que gostam de sol e que têm bom valor de mercado
cresçam novamente.

Logística do Plantio
A melhor logística é introduzir todas as árvores e plantas deste sistema vivo ao mesmo tempo, logo no
início, se o solo for fértil o suficiente para aceitá-las. Por que isso? À medida que as árvores se tornam
maduras, é mais difícil acrescentar novos membros a essa comunidade. Geralmente consideramos um
espaço de tempo de dois anos para a introdução de novas árvores, mas indubitavelmente é melhor ter
toda a comunidade representada desde o início, se possível.
Além disso, também é preferível plantar as árvores utilizando sementes em abundância, para então
remover os membros mais fracos quando estiverem maduros até atingir o espaçamento correto para
que todos fiquem maduros. A vantagem das sementes é que elas requerem menos trabalho de cultivo
se comparadas ao cultivo de mudas em viveiro, além de terem um custo menor, permitirem uma
diversidade genética maior e deixarem que o próprio sistema determine quais espécies crescerão com
mais vigor em cada local.
Entretanto, há exceções. Algumas árvores não podem ser cultivadas a partir de sementes (fruta pão, por
exemplo) e outras não produzem as mesmas frutas (manga, abacate, etc.) e devem, então, ser
plantadas a partir de enxertos. Algumas espécies podem ser mais facilmente utilizadas e crescem mais
vigorosas se plantadas a partir de cortes do que a partir de sementes. Há ainda casos de algumas
sementes terem que ser plantadas imediatamente após serem colhidas... Se o sistema de plantio não
estiver preparado para aceitá-las, estas sementes deverão ser germinadas anteriormente, como ocorre
em algumas regiões do Haiti, onde as sementes de cacau ficam maduras na estação de seca e devem
ser germinadas imediatamente. Neste caso, a plantação do cacau deve ser feita a partir de mudas.
Apesar das sementes serem a opção preferível, em muitos casos sua germinação prévia é necessária.
Devemos também reconhecer que espécies endógenas podem ser membros bastante cooperativos do
consórcio. Durante a fase placenta, algumas ervas daninhas podem crescer e assim serem usadas
como plantas fornecedoras de biomassa a serem podadas posteriormente. Sementes aleatórias também
poderão se agregar a essa comunidade e serem estrategicamente ‘plantadas’ por pássaros ou outras
espécies silvestres de modo a terem seu papel no sistema. Se não tiverem um papel específico, estas
espécies poderão ser removidas, mas é sempre melhor esperar e observar... Mesmo não plantadas
intencionalmente, elas podem agregar diversidade e preencher um nicho que inadvertidamente não
tenha sido considerado. É bem mais fácil remover uma espécie posteriormente quando já se tem
certeza que não seja uma espécie rival do que tentar replantá-la.

Critérios de Avaliação da Fase de Abundância
Se o agricultor sintrópico incorporou todos os princípios fundamentais aqui discutidos e se iniciou seu
esquema de plantio e o gerenciou a partir de uma perspectiva holística, a área plantada se
transformará com o tempo. Muitos agricultores percebem quando tudo está evoluindo bem, mas é
sempre aconselhável ter alguns objetivos mensuráveis a partir de critérios de avaliação. Como saber
quando sua fazenda está entrando na fase de abundância? Aqui vão algumas dicas:
1.
2.
3.
4.

A coloração geral fica mais verdejante, evoluindo de tons acinzentados para tons vivos de verde.
A estrutura do solo apresenta sensível melhora a partir da predominância de fungos.
Ervas daninhas evoluem para espécies típicas de matas em contrapartida a campos abertos.
Espécies sensíveis começam a crescer.

5. Espécies arbóreas antigas atingem sua maturidade no estágio clímax.

Mudança de Paradigma Agrícola
A agricultura sintrópica representa uma enorme mudança de paradigma da agricultura convencional, e
até da agricultura orgânica. Lembremos que a área de cultivo deve ser vista como um sistema vivo,
inteligente e unificado, e que qualquer intervenção deve beneficiar o sistema como um todo.
A partir desta perspectiva holística, qualquer solo pode produzir abundância. Entretanto, seu objetivo
pode ser uma produtividade diferente. É importante ter um planejamento, assim como estar aberto a
mudanças no planejamento se algo não sair bem. Quando um agricultor tem uma clara ideia do seu
objetivo de produtividade, tudo se torna mais fácil, e quando há abundância, a fazenda se torna
economicamente sustentável. Mas quando há conflitos, muita energia é desperdiçada.
Manter uma perspectiva holística também significa atribuir igual valor à vegetação para produção de
biomassa e às outras plantas e árvores. Cada espécie tem um papel diferente, mas todas são
igualmente importantes, pois cooperam e precisam umas das outras para o sucesso comum. Quando
o sistema vivo se mantém forte e saudável, ele cuida de si mesmo, resultando em menos necessidade
de manutenção e uma produtividade maior, com regeneração do solo e ausência de pragas e doenças.
Pragas e doenças e/ou baixa produtividade sinalizam que o sistema está fraco e desequilibrado,
carente de microbiota (microflora e microfauna) saudável. Sendo este o caso, você, agricultor
sintrópico, deve identificar a raiz do problema e intervir para restabelecer o equilibro, mediante, por
exemplo, poda, adição de biodiversidade ou introdução de um predador natural.
Por vezes todo o sistema deve ser derrubado e um novo processo ser reiniciado com um esquema
totalmente novo. Em algumas situações, a ‘praga’ pode ser a ação corretiva que foi adotada, que
estaria atacando parte da vegetação e enfraquecendo o sistema. Neste caso, você deve permitir que
esse ‘ataque’ complete sua evolução e então decidir a melhor forma de manejo ‘quando a poeira
baixar’.
Note que esta é uma perspectiva diametralmente diferente da prática da maioria dos agricultores, que
persiste no cultivo das plantas-alvo mesmo à custa e exclusão de todo o mais – excluindo práticas de
preservação de espécies perenes, árvores e solo que agregam fertilidade à terra. O resultado? Um
sistema vivo fraco e vulnerável ao ataque de pragas e plantas rivais.
Em vez de reconhecer que a plantação está fraca, é comum deslocar o foco para atacar as pragas,
vistas como o problema primário e que supostamente deveria ser combatido com pesticidas e
herbicidas. A baixa produtividade é percebida como falta de fertilizante e então alguma técnica de
correção do solo é empregada.
Essa abordagem convencional temporariamente traz resultados positivos, mas cobra um alto custo.
Além do custo financeiro desses insumos externos, o custo mais alto é a não identificação, a não
correção e uma super-dimensionalização da fraqueza do sistema agrícola, além da decorrente
dependência de pesticidas e herbicidas e o progressivo esgotamento do solo, ano após ano.
Esta é a séria situação que nosso planeta enfrenta hoje, com graves consequências - degradação do
solo e insegurança de abastecimento e mudanças climáticas em escala global (o solo é um excelente
armazenador de carbono). Espero que este Guia ajude mais pessoas a compreenderem a visão míope

da agricultura convencional e as motive a apoiar os princípios da agricultura sintrópica de alguma
forma.

Guia de Plantio Sintrópico

Escolha do Local

O foco deste Guia é o uso da área cultivável disponível. Os esquemas de plantio apresentados aqui
foram desenvolvidos para regiões tropicais, particularmente para a área montanhosa do Haiti ou
semelhantes. Para aplicar este esquema, a área cultivável deve ser apropriada para as espécies aqui
listadas. Apesar de regenerar e manter saudável um solo anteriormente fraco, este esquema não se
aplica em particular a áreas com degradação severa ou com propriedades desérticas.
Caso você possa escolher sua área de plantio, dê preferência para áreas onde haja:
● algumas árvores ou vegetação (que poderá ser cortada para cobertura morta)
● recursos hídricos naturais
● proteção contra animais que se alimentam de plantas (principalmente caprinos e bovinos)
Alinhamento das Fileiras de Plantas
A direção preferível para o plantio das fileiras é norte/sul, de modo a criar um ‘paredão’ que receberá
uma maior absorção solar mesmo quando o sol estiver baixo no horizonte no leste e oeste.
Se a erosão do solo for uma preocupação, é indicado plantar as fileiras de árvores em curvas de nível
(ou terraços, ou ainda mapa de contorno), ou seja, perpendiculares ao declive, como se estivessem
‘abraçando’ a elevação para que retenham a água da chuva. Esta estratégia é particularmente indicada
para declives acentuados e quando o solo não puder ser completamente coberto a partir do primeiro
dia. Se houver cobertura e um esquema de plantio denso for utilizado, como sugerido neste Guia, o
sistema permitirá que a água da chuva infiltre no solo, mesmo em declives se as fileiras de árvores
descerem e subirem a elevação do terreno.
Entretanto, no Haiti não será possível obter uma cobertura morta total já no primeiro dia e assim
sendo, é importante plantar as fileiras de árvores em curvas de nível.

Um equipamento ancestral rudimentar mas bastante preciso, com estrutura em formato da letra A,
conhecido como ‘pé de galinha’, pode ser utilizado para identificar as linhas de curva do terreno.
Pouco treinamento será necessário para que você aprenda a marcar seu próprio terreno e plantar as
fileiras em perfeitos terraços. Um excelente vídeo tutorial em como e usar essa estrutura em forma de
A pode ser encontrado em https://www.youtube.com/watch?
v=logEDX2aTjo&list=PLcD1caiNhf5NBtguN19ja2ytJREf47e59&index=3 ([NT = video não
existe mais!! Encontrei outro vídeo que descreve o uso deste equipamento em
https://www.youtube.com/watch?v=QEFPjcwukCI )

Se o terreno for bastante inclinado, é altamente recomendável utilizar uma sebe viva de uma planta
para produção de biomassa em sistema vetiver a cada duas fileiras. O vetiver é bastante eficaz para
evitar a erosão no primeiro ano e pode também facilmente formar terraços se cultivado como uma
sebe viva nas curvas de nível.

Preparação da Terra
●
●

●
●
●

Escolha o local de início. Se você planeja desenvolver o sistema estágio por estágio ao longo dos
anos, seja criterioso em relação ao local de início para que ele não sombreie o terreno no futuro.
Remova as plantas e árvores existentes somente o suficiente para dar lugar ao plantio e
crescimento do novo sistema, mantendo árvores vantajosas como as frutíferas e podando seus
galhos mais baixos para permitir a passagem do sol. Outras árvores podem ter uma poda maior
de modo que somente o topo de suas copas seja mantido. Isso se aplica a árvores que voltam a
crescer quando seu topo é cortado e que poderão, desta forma, produzir biomassa.
Cerque a área ou a proteja de animais que se alimentam de plantas e árvores, onde necessário.
Produza ou compre compostagem, para ser usada ao plantar mudas de árvores frutíferas.
Junte o máximo de cobertura morta possível.

●

Delimite as fileiras seguindo a direção recomendada, usando este esquema de fileiras com
distanciamento de 4m.

●

Are o solo somente das áreas destinadas ao plantio.
Delimite os locais de plantio das árvores individualmente.

●

Esquema de plantio
Utilizando o esquema abaixo como um Guia, você pode substituir qualquer exemplar individual por
outro do mesmo estrato vegetal. Atente para o esquema de plantio, o conceito chave e o espaçamento
mínimo. Sendo assim, é muito importante...
● certificar-se que todos os estratos estejam representados
● ter a maior diversidade possível
● incluir espécies climácicas duradouras
● fazer todo o possível para plantá-las na mesma época
● sempre que possível, preferir sementes a mudas ou cortes.

Esquema de Agricultura de Consórcio - 2019
Estratos

Placenta I

Placenta II

Secundário

Clímax

Emergente

milho, quiabo

papaia, cana
de açúcar

eucalipto,
acácia

mogno, cedro do
brejo

Alto

alface, arroz,
repolho,
brócolis

mandioca/
aipim, banana

moringa, ingá,
gliricidia,
leucena

tamarindo, coco,
manga, abacate,
fruta-pão, jaca

Médio

feijão de
trepar, tomate,
berinjela

inhame da
índia, taioba,
ervilha de
angola

tangerina, caju,
cajá

Baixo

abóbora,
batata doce

abacaxi

graviola,
fruta-doconde,
acerola,
laranja, limão
siciliano,
toronja, limão
cajá

café, cacau

As espécies baixas são plantadas propositalmente com banana ou papaia, por estas espécies
oferecerem sombra enquanto a espécie baixa está crescendo. Bananeiras e papaieiras devem ser
plantadas a noroeste da árvore de café/cacau para protegê-las do sol do final da tarde. É importante
usar pelo menos 50% de bananeiras por ser uma fonte importante e singular de biomassa.

Lista das Espécies
A melhor estratégia é mapear as fileiras de plantas exatas para sua área de plantio e a seguir listá-las.
Fornecemos abaixo, para ajudá-lo, uma estimativa aproximada do número de plantas para 03 fileiras
(A1, C, A2) de 18m de comprimento, presumindo o mesmo comprimento para as três:
Emergentes: 2
Altas: 3
Médias: 4
Baixas: 11
Árvores fornecedoras de Biomassa: aproximadamente 100
Árvores fornecedoras de Biomassa: 240 quadrados de grama ou 80 sementes de ervilha de angola
(aproximadamente 0,5kg)
Se você não encontrar sementes de árvores fornecedoras de biomassa a venda, o quadro abaixo vai
ajudá-lo a saber quando essas sementes estarão maduras e prontas para colheita em fazendas. Lembre
que você também pode plantar cortes de plantas.
Quadro de Propagação de Árvores fornecedoras de Biomassa - Haiti
Espécies

Semente

Corte

Sementes
maduras

Gliricidia

X

X – somente em Abril/Maio

Março

Ingá

X

Abril

Eucalipto

X

Jan/Fev

Moringa

X

Acácia

X

Fev

Cassia

X

Fev

Leucena

X

X

Fev

Albizia

X

X

Fev

X

Nov/Dez

Manejo
Isenção de Responsabilidade: Esta seção ainda está sendo desenvolvida. A partir de uma experiência
mais direta com o manejo agrícola, está seção será expandida no futuro.
A remoção de partes de plantas pela poda, capina seletiva ou desbaste é o principal foco do manejo
agroflorestal. Muitas razões determinam uma poda e todas devem ser consideradas. Frequentemente
uma única poda pode servir a vários propósitos simultaneamente. Confira alguns exemplos abaixo.
● Fornecer mais sol (sincronização)
● Impulsionar o crescimento (não se aplica à estação seca)
● Remover partes da planta que estão mortas ou doentes
● Remover plantas ou árvores indesejadas (capina seletiva ou desbaste)
● Evitar senescência
● Fornecer cobertura morta para o solo

●
●

Manter um espaço entre a copa das árvores
Manter uma planta em determinada altura que facilite a colheita de frutos ou extração de
madeira

Confira abaixo algumas estratégias específicas para as plantas e árvores incluídas no esquema que
fornecemos aqui.
Árvores fornecedoras de Biomassa
Espere até que atinjam 3m de altura. Quando a estação chuvosa iniciar, corte o topo de cada árvore à
altura do peito, fazendo um corte preciso para cima em diagonal. Assim você manterá a árvore
saudável. Desbaste as folhas dos galhos. Coloque primeiro a madeira no solo e sobre ela as folhas.
Você poderá usar a madeira como lenha ou para construção, mas quanto mais madeira ficar sobre o
solo, mais forte o solo se tornará, especialmente no tocante a fungos.
Ao longo de toda a estação, apare os galhos laterais das árvores conforme necessário de modo que as
culturas na área B tenham sol e espaço suficientes.

Árvores fornecedoras de Biomassa
Bananeiras são ótimas para esta finalidade, por isso recomendamos que sejam plantadas em
abundância, além dos locais do esquema de plantio. Quando o pseudo tronco puder ser colhido, corteo longitudinalmente e depois em pedaços. Coloque esses pedaços no solo em volta das plantas e
árvores desejadas. Esta técnica é particularmente útil para retenção de água no solo.

Quando outras espécies fornecedoras de biomassa forem usadas, como grama, ervilhas de angola, ou
girassol mexicano, corte-as quando os primeiros sinais de floração forem identificados. As gramas
podem ser cortadas à altura da canela e as outras plantas à altura do joelho. Coloque o matéria
orgânica onde desejar, por exemplo, ao redor de árvores frutíferas. Uma nova poda é geralmente
necessária durante a fase de crescimento.

Árvores Cítricas
Os pés de laranja, limão siciliano, limão e toranja são plantas de estrato médio, excelentes para este
sistema. No entanto, requerem cuidados especiais. As árvores de estrato mais alto plantadas ao longo
das cítricas precisarão de uma poda maior, pois devemos evitar que façam sombra para as árvores
cítricas.
Duas razões explicam a necessidade de uma poda maior. Primeiramente, o topo das árvores cítricas não
pode ser cortado, e assim sendo, as árvores em seu redor devem ser podadas para permitir o
crescimento das copas das cítricas. Além disso, as cítricas precisarão de mais sol temporariamente,
durante seus estágios de floração, e por esta razão as árvores que podem sombreá-las devem ser
podadas anualmente, necessitando de podas altas.
A poda alta pode ser perigosa e tal manejo requer capacitação e ferramentas especiais, devendo ser
executado somente por pessoas experientes. Por estas razões, as árvores cítricas não estão incluídas na
lista de plantas abaixo.
Uma alternativa para evitar esta poda especializada é usar plantas emergentes decíduas (que perdem
suas folhas na estação seca). Em algumas regiões do Haiti, o cedro do brejo e provavelmente o mogno
da índia apresentam este comportamento e poderiam ser ótimos companheiros para as árvores cítricas,
pois perderão suas folhas quando as cítricas necessitarem de maior exposição ao sol. Neste sistema,
você ainda teria que escolher uma árvore de estrato alto que possa ser bastante podada (possivelmente
moringa, ingá e gliricidia sejam boas escolhas).

No Futuro Próximo
O estágio placenta do sistema dura aproximadamente 02 anos. Se alguma dessas plantas morrer ou
você quiser adicionar mais variedade, não se preocupe, esta é a fase quando isso poderá ser feito.
Entretanto, posteriormente não será possível adicionar nenhuma árvore sem que esta necessite uma
pode maior, uma vez que o sistema começará a se definir.
Durante os primeiros 02 anos, espécies climácicas poderão ser acrescentadas. O melhor é semear as
sementes diretamente. Ernst gosta de jogar as sementes de forma ampla e extensa, deixando o próprio
sistema decidir quais brotarão. Desta forma, com o tempo, a área plantada passará de um sistema de
fileiras para uma aparência mais natural de uma agrofloresta.
Espécies endógenas crescerão espontaneamente também. Isto é ótimo e deve ser encorajado, pois
frequentemente representa a própria natureza preenchendo os nichos que ficaram abertos no esquema
de plantio original. Trabalhe com a natureza e a natureza trabalhará para você.

O Futuo da Agricultura?
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