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E
m se plantando, tudo dá, diz uma
das mais antigas máximas brasilei-
ras. Mas, depois da tragédia que se
abateu sobre a Região Serrana em
2011, ela deixou de fazer sentido.
Lavada pelas chuvas, a terra da regi-

ão ficou tão pobre que se parece com areia.
Os agricultores se viram impotentes diante
do fracasso das técnicas tradicionais. A pro-
dução despencou para 40% do que era antes
da tragédia. Após sofrer perdas de cerca de R$
300milhões, a região e seus 19mil produtores
não podiam voltar à atividade normal.

— Faz dois anos que estou tentando pro-
duzir— conta Carlos Vidal, umdos pequenos
agricultores cuja produção caiu a menos da
metade. — Comecei a plantar e não sobrava
nada. Eu empatava na Ceasa, quando muito.
A receita e a despesa eram as mesmas.

Origem de praticamente todas as hortali-
ças vendidas no estado do Rio, a Região Ser-
rana influencia diretamente os preços nos su-

permercados — tanto que os valores dobra-
ram naquele triste janeiro. Mas um grupo de
pesquisadores daEmbrapa está a caminhode
tornar a agricultura ali menos vulnerável a
chuvas. Produtores que aplicam as técnicas
desenvolvidas pela empresa pública já veem
a areia virar barro e a produtividade de suas
terras quase dobrar.

— Vimos que o solo estava rico em nutri-
entes, mas faltava fertilidade física e biológi-
ca. Isso não se consegue com adubo mineral
— explica Adriana Maria de Aquino, pesqui-
sadora da Embrapa Agrobiologia.

As técnicas propostas envolvem o plantio
direto, sem revolvimento da terra, e o adubo
verde, que protege o solo das intempéries.
Emmarçodeste ano, coma terra ainda vulne-
rável, chuvas causaram a perda de mais de
200 toneladas de alimentos na região, pro-
vando que algo precisa ser feito. Só que a no-
va técnica demandamaismão de obra e, por-
tanto, algum trabalho de convencimento. Afi-
nal, aqueles que tudo sabiam sobre a terra vi-
ram-se subitamente desgovernados. E é difí-
cil desacreditar velhos ditados.

TERRA
NOVA
NA SERRA
Técnica sustentável desenvolvida pela Embrapa
devolve a fertilidade do solo, destruída pelas
chuvas da tragédia de 2011. Método aumenta
produtividade e protege contra a erosão
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Vida nova. Cicinho e sua plantação
de aveia-preta, que se tornará adubo
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A camada mais fértil da terra é justamente a
mais próxima da superfície. Por isso, a violên-
cia das chuvas, que provocou a queda de bar-
reiras e desviou os cursos de rios, levou a fer-
tilidade. Restou uma areia improdutiva, com
a qual os agricultores não souberam lidar.
Eles fizeram o de sempre: limparam a terra e
a adubaram,mas o velhométodo não funcio-
nava mais.

— Demorou uns três meses para começar
a plantar de novo. Aí, fiz meu trabalho de
sempre, mas pouca coisa cresceu — conta
Antônio Cesar Vidalino, o Cicinho.

Com a ajuda do Embrapa, Cicinho come-
çou a plantar aveia-preta em uma das encos-
tas de sua propriedade, onde planeja cultivar
couve-flor. A ideia é formar uma cobertura
vegetal morta na superfície, como uma pa-
lhada. Com isso, a água da chuva, por exem-
plo, precisa passar por uma barreira até che-
gar ao solo, tornando-se menos agressiva,
mas cumprindo seu papel de irrigar. As raízes
da aveia, de cerca de 20 centímetros, ajudam
a fortalecer o solo, formando uma teia e im-
pedem que, com a chuva, ele escorra. Essa é
uma das técnicas do sistema proposto pela
Embrapa.

Hoje, o sistema já está em uso nas proprie-
dades demais de 50 agricultores de Nova Fri-
burgo, o núcleo onde está o maior esforço da
Embrapa. Em algumas, os resultados já po-
dem ser vistos, com aumento da produtivida-
de. Em outras, o trabalho está apenas come-
çando e pode demorar até dois anos até que o
solo se recupere totalmente.

A adesão dos agricultores não é obra ape-
nas dos pesquisadores da instituição pública,
mas também de multiplicadores. Ou seja,
produtores sensibilizados que buscam con-
vencer seus pares a também aderirem ao no-
vo método. A mais ativa deles é Margarete
Satsumi Tiba Ferreira, moradora há mais de
dez anos do lugarejo de Fazenda Rio Grande,
em Nova Friburgo.

Antes da tragédia, Margarete era uma bió-
loga dona de casa, que ajudava o marido,
Lyndon Johnson Ferreira, na fazenda. Uma
manhã, enquanto vendia nirá numa feira, co-
nheceu a pesquisadora Adriana de Aquino,
da Embrapa. Foi Adriana quem, depois da
tragédia, percebeu o potencial de Margarete.
Dali surgiu uma parceria em busca de mu-
danças profundas na forma de plantio da re-
gião. Margarete se tornou aluna de Adriana
no mestrado Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro e presidente da Associação dos
Pequenos Produtores de Rio Grande.

Nas sítio Hikari, de Margarete e Johnson,
as técnicas da Embrapa já rendem frutos. De-

pois de enfrentaremperdas demais de R$ 100
mil, a produtividadeda terra, que antes era de
cerca de 60%, foi a quase 100%. Ou seja, me-
nos plantas ficaram doentes porque cresce-
ram em solos mais ricos em nutrientes. Nos
trechos onde a técnica ainda não foi aplicada,
o solo é tão claro e poeirento quemais parece
areia.

— A técnica ajuda na infiltração da água,
previne a erosão— conta Margarete. — Tam-
bém percebemos que a água estámais limpa,
porque a terra fica retida na raiz das plantas e
não escorre com os resíduos do solo. Uma
chuva que antes causava erosão e perda do
solo, hoje já não prejudica tanto.

Na sua terra, Margarete também cultiva
um capim asiático chamado vetiver. Com 6
ou 8 metros de raiz, o capim ajuda a evitar a
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Sustentável.Margarete colhe
nirá: uso da nova técnica

TERRA NOVA
NA SERRA

PARA produzir adubo verde, a Embrapa indica o
plantio de algumas plantas, principalmente as
gramíneas, isto é os capins. O critério de seleção
das espécies tem a ver com a rapidez do
crescimento da planta, o comprimento de suas
raízes e a facilidade de encontrá-las no mercado.

AVEIA-PRETA
COM alta capacidade de produção de massa
vegetal, ou da palhada que protegerá o solo, ela é
uma das mais utilizadas em Nova Friburgo.
Suporta falta d’água e cobre rapidamente o solo,
não permitindo o desenvolvimento de plantas
indesejáveis.

VETIVER
ESTE capim é utilizado por povos asiáticos há
milhares de anos. Com raízes longas, de 6 a 8
metros, é ótimo para contenção de encostas. Tem
tolerância a variações climáticas extremas. Por
não ser uma planta de disseminação fácil, não
representa um problema ambiental, apesar de ser
originário de outro ecossistema. Suas folhas
podem ser usadas no artesanato, e seu óleo,
como fixador de fragrâncias.

TREMOÇO-BRANCO
ESTA planta deixa o solo rico em nitrogênio,
reduzindo ou até eliminando a necessidade de
aplicação de fertilizantes nitrogenados. Adapta-se
bem a solos de baixa fertilidade. Suas sementes
são comestíveis e têm altos teores de proteína.

ERVILHACA-COMUM
ASSIM como o tremoço, esta espécie também
enriquece o solo com nitrogênio, ajudando as
culturas plantadas na mesma terra
posteriormente. Na Região Serrana, foi utilizada
combinada à aveia preta.

ADUBO VERDE

ESPÉCIES
A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.



O
GL
OB
O
AM

AN
H
Ã

17
TE
RÇ
A-
FE
IR
A
24
.9
.2
01
3

erosão e a conter encostas — tanto que já foi
recomendado pelas Nações Unidas em al-
guns programas. Na parte em que o vetiver
não foi plantado na fazenda de Margarete, é
possível ver ainda as cicatrizes de erosões.

O projeto implantado com a ajuda deMar-
garete e Adriana é uma parceria com o pro-
grama Rio Rural, da Secretaria estadual de
Agricultura e Pecuária. O objetivo é fazer a
ponte entre pesquisadores e agricultores, em
busca da implantação de técnicas sustentá-
veis. Financiado pelo Banco Mundial, de on-
de devem vir R$ 100 milhões nos próximos
quatro anos, o programa existia antes da tra-
gédia, mas apenas na região Noroeste do es-
tado,mais pobre. Após as chuvas, tornou-se o
Rio Rural emergencial, que distribuiu recur-
sos a agricultores que haviam perdido tudo.

A especulação é inevitável. Há quem acre-
dite que, se o programa tivesse sido implanta-
do depressa, as perdas teriam sido menores.
As chuvas foram violentíssimas, mas o asso-
reamento dos rios, por exemplo, uma das
consequências do uso não sustentável da ter-
ra, ajudou a agravar o desastre. Ao ser per-
guntado se o programapoderia terminimiza-
do os danos, Alexandre Teixeira, supervisor
da Emater, empresa pública responsável pela
assistência técnica e extensão rural no estado
do Rio, relativiza:

— Sim, mas pouco — opina. — Pratica-
mente, não há como quantificar. Havia áreas
cobertas de mata que caíram. Mas, com cer-
teza, com a conservação do solo e da água, o
assoreamento é bemmenor. Se houver outras
chuvas assim, a perda será inferior.

“UMA CHUVA
QUE ANTES
CAUSAVA EROSÃO E
PERDA DO SOLO,
HOJE JÁ NÃO
PREJUDICA TANTO”
Margarete Satsumi
Produtora rural e mestre em agricultura orgânica
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MAZELAS DE UMA
TERRA ESQUECIDA
Dentre muitas outras mazelas, a tragédia de
janeiro de 2011 evidenciou que a Região Ser-
rana nunca contou compolíticas públicas pa-
ra que seus agricultores aprendessem a culti-
var em ambiente montanhoso de forma sus-
tentável. Segundo pesquisadores, as técnicas
passadas de pai para filho por gerações de
produtores rurais não são adequadas para a
região.

— As pessoas aprendem que a terra tem
que ser toda limpa. Não estão acostumadas a
deixar uma cobertura vegetal, que tem uma
aparência feia — pontua Margarete Satsumi,
mestre em agricultura orgânica e produtora
rural em Nova Friburgo.

O plantio sobre a palhada, como ensina a
nova técnica da Embrapa, não aparenta ser
trabalho de um agricultor metódico. Um dos
canteiros deMargarete está coberto comuma
mistura de esterco e palha — esteticamente
desastroso. O objetivo é exata-
mente cobrir o solo e impedir
que a terra perca seus nutrien-
tes. Capinar e revolver a terra,
como faz amaioria dos produto-
res, não é ideal para regiões
montanhosas. Deixa o solo sem
proteção superficial e, com o
tempo, permite que ele se com-
pacte e perca fertilidade.

Mas o tipo de plantio indicado pela Em-
brapa exige mais mão de obra, por não ser
possível simplesmente usar um trator. A prin-
cípio, um preparo da terra tambémpode cus-
tar mais tempo, algo que muitos agricultores
não têm para dar. Antônio Cesar, o Cicinho, é
um deles. Fez o plantio da aveia-preta, indi-
cada pela Embrapa, em apenas um trecho de
sua propriedade.

— Se fizer agora, vai me atrapalhar— diz.
Segundo o engenheiro agrônomo João

Araújo, professor da Universidade Federal
Rural do Rio (UFRRJ), o estado tem um dos
terrenos mais acidentados do Brasil para a
agricultura. A Região Serrana está na Serra do
Mar, onde as montanhas podem atingir até
2.310 metros acima do nível do mar.

—Énecessário o desenvolvimento de uma
tecnologia para plantio nessas áreas monta-
nhosas com bacias hidrográficas. Nessa regi-

ão de montanha, teremos mais precipitação.
Isso é um desafio, porque há chuvas pesadas
com frequência — argumenta Araújo.

O uso das técnicas da Embrapa, como o
plantio da aveia preta e do capim asiático ve-
tiver, com raízes longas, parece surtir efeito
para evitar deslizamentos. Em uma das pro-
priedades, é possível perceber que, na meta-
de onde se plantou a aveia preta, a barragem
está firme,mas na outra, quando chove, a ter-
ra ainda escorre, obstruindo a estrada.

Assim, o convencimento dos agricultores
não é importante apenas para otimizar a pro-
dutividade da terra, mas também para impe-
dir que deslizamentos bloqueiem as estradas
usadas para escoar a produção. Este foi um
dos principais motivos do desabastecimento
de hortaliças na capital na época da tragédia.

— No dia 15 de julho, viemos aqui e não
conseguimos passar de carro neste trecho —

diz Adriana de Aquino, da Em-
brapa, apontando para uma es-
tradinha na base de ummorro.

O assoreamento dos rios é
outra preocupação. Quando
chove forte, um rio assoreado
não é capaz de manter a água
em seu curso e acaba se desvi-
ando. Foi o que aconteceu na
terra de um dos agricultores

contemplados pelo programa da Embrapa,
Carlos Vidal. Do dia para a noite, havia um rio
inteiro no meio de sua lavoura. A limpeza da
terra, para retornar ao cultivo, custou-lhe
mais de seis meses.

Pesquisadores reclamamque é difícil levar
aos agricultores as tecnologias estudadas por
eles quando o ensino de técnicas menos sus-
tentáveis é tão difundido nos locais frequen-
tados pelos produtores, como a própria Cea-
sa, onde se compram os insumos usados na
terra. Araújo ressalta a grande diversidade de
ambientes agrícolas no país, o que implicaria
técnicas específicas para cada um deles — e
também potencialmente mais caras:

— A conservação dos recursos naturais
tem um preço, e nem sempre o imediatismo
da atividade agrícola econômica ajuda a pa-
gá-lo — diz Araújo, ressaltando que as práti-
cas conservacionistas podem, no entanto,

TERRA NOVA
NA SERRA

Cicatrizes. Ainda é possível
ver os deslizamentos

DESAFIO
NA REGIÃO
MONTANHOSA, AS
CHUVAS PESADAS SÃO
MAIS FREQUENTES
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trazer ganhos de produtividade e menos gas-
tos com insumos agrícolas.

Para o agrônomo, as políticas públicas pa-
ra a região não atendem às necessidades dos
19 mil agricultores da Região Serrana. Ale-
xandre Teixeira, da Emater-Rio, discorda.

— Não temos capacidade de atender a ca-
da um individualmente. Temos como pegar
alguns produtores e instituir um plantio des-
ses, acompanhando tecnicamente. Eles serão
multiplicadores. Esse processo é longo.

Mas Araújo e Teixeira concordam em um
ponto: práticas mais sustentáveis tem de ser
consideradas, assim como o reassentamento
de moradores de áreas de risco, como uma
estratégia para a prevenção de desastres. Co-
mo se vê, ano após ano, os investimentos não
acompanham o passo das necessidades.
Exemplo é a escola municipal João Alves de
Macedo, onde estudammuitos dos filhos dos
agricultores de Rio Grande, lugarejo onde as
técnicas da Embrapa são aplicadas. Desde a
tragédia, as 70 crianças já estudaram emuma
estufa e hoje assistem às aulas em uma casa
improvisada, cedida por um pequeno produ-
tor da região. A prefeitura de Nova Friburgo
disse já ter planos para a escola,mas não sou-
be informar o prazo para sua reabertura. Uma
espera que parece não ter fim.
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Livre. Estrada não fecha
graças às novas técnicas

MÔNICA IMBUZEIRO MÔNICA IMBUZEIRO

Raiz forte. O vetiver serve para conter encostas
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Text Box
Fonte: Revista O Globo Amanhã, Rio de Janeiro, p. 14-19, 24 set. 2013.




