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RESUMO  

 

Este trabalho tem como temática a crescente demanda dos consumidores pela 
aquisição de alimentos saudáveis e livres de resíduos químicos colocando a 
produção agroecológica de hortaliças em evidência. A busca crescente pela 
certificação orgânica também é evidente por parte dos produtores agroecológicos, 
pois possibilita a testar as boas práticas agrícolas realizadas e agregar valor ao 
produto oriundo desse sistema de produção. Em hortas agroecológicas são 
priorizadas atividades como o uso de compostagem, adubação orgânica e o manejo 
ecológico de insetos, doenças e plantas espontâneas. Contudo, as dúvidas 
relacionadas ao manejo filotécnico durante a fase de transição agroecológica ainda 
são pertinentes. Com o objetivo de viabilizar a produção agroecológica de hortaliças 
no Alto Vale do Rio do Peixe, para fins de difusão de tecnologias e práticas de 
manejo utilizadas neste sistema. O estágio prevê ações junto aos agricultores do 
Núcleo Agroecológico Alto Vale do Rio do Peixe (vinculado à Rede Ecovida), para 
futuramente, possibilitar a certificação orgânica das propriedades envolvidas. Desse 
modo, algumas tecnologias serão testadas na propriedade do senhor Ariel Stefaniak 
localizada no município de Rio das Antas e posteriormente difundidas entre os 
demais agricultores. Uma vez que o estágio teve início em agosto de 2017, 
atividades diárias foram realizadas com o acompanhamento das práticas de manejo 
utilizadas em uma horta implantada em meados de julho. Dentre as metodologias 
trabalhadas estão o uso de compostagem, de cobertura morta, de organismos 
promotores de crescimento e a avaliação de um ensaio testando o uso de pó de 
rocha, fosfito e de Trichoderma comercial em mudas de alface americana Lactuca 

sativa L. Desta forma, a difusão de práticas sustentáveis junto a produtores do 
Núcleo Agroecológico Alto Vale do Rio do Peixe possibilita capacitação e 
fortalecimento do grupo para futura certificação orgânica, contribuindo para o 
desenvolvimento social, econômico e ambiental da região. 
 

Palavras-chave: Hortaliças; Produção orgânica; Difusão; Certificação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

  

This work has as its theme the growing consumer demand for the acquisition of 
healthy food free of chemical residues puts the agroecological production of 
vegetables in evidence. The growing search for organic certification is also evident 
from agroecological producers, since it makes it possible to test the good agricultural 
practices carried out and add value to the product coming from this production 
system. In agroecological gardens, activities such as the use of composting, organic 
fertilization and the ecological management of insects, diseases and spontaneous 
plants are prioritized. However, the doubts related to philotechnic management 
during the agroecological transition phase are still relevant. With the objective of 
enabling the agroecological production of vegetables in the Alto Vale do Rio do 
Peixe, for the purpose of diffusion of technologies and management practices used in 
this system. The internship provides for actions with the farmers of the 
Agroecological Center Alto Vale do Rio do Peixe (linked to the Ecovida Network), in 
order to enable organic certification of the properties involved in the future. Thus, 
some technologies will be tested on the property of Mr. Ariel Stefaniak located in the 
municipality of Rio das Antas and later spread among the other farmers. Once the 
internship began in August 2017, daily activities are being carried out to follow the 
management practices used in a garden planted in mid-July. Among the 
methodologies to be worked are the use of composting, dead cover, growth 
promoting organisms and the evaluation of an experiment testing the use of rock, 
phosphite and commercial Trichoderma powder in American lettuce Lactuca sativa L. 
In this way, the dissemination of sustainable practices among producers of the 
Agroecological Center Alto Vale do Rio do Peixe enables training and strengthening 
of the group for future organic certification, contributing to the social, economic and 
environmental development of the region. 
 

Keywords: Greenery; Organic Production; Diffusion; Certification 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A agroecologia surgiu como resposta aos sistemas de produção 

extremamente intensivos e especializados. Ela engloba uma série de linhas de 

pensamentos que visam à adoção de práticas de manejo alternativas e que presam 

pela preservação dos recursos naturais. Foi a partir do início da década de 70 que a 

agroecologia passou a ser reconhecida como ciência, principalmente por aliar ao 

manejo dos agroecossistemas bases da ecologia, agronomia e sociologia (ALTIEIRI, 

1989). 

Dentro dos sistemas de produção agroecológicos destacam-se alguns 

princípios básicos, como por exemplo, a menor utilização possível de insumos 

externos à unidade de produção e a conservação dos recursos naturais. Desta 

forma, busca-se maximizar a reciclagem de energia e de nutrientes através de 

práticas de manejo conservacionistas.  

A produção agroecológica procura oferecer alimentos produzidos em um 

sistema de produção mais sustentável, que busca maximizar os recursos disponíveis 

dentro das propriedades rurais, sem a utilização de produtos químicos sintéticos. A 

demanda por esses produtos é cada vez maior, alavancando a possibilidade de 

diversificação de culturas e o crescimento econômico dos produtores rurais 

(GLIESSMAN, 1998). 

A crescente demanda dos consumidores pela aquisição de alimentos 

saudáveis e livres de resíduos químicos coloca a produção agroecológica de 

hortaliças em evidência.  Para atender essa demanda, torna-se necessária a 

obtenção da certificação orgânica por parte dos produtores agroecológicos, uma vez 

que, possibilita atestar as boas práticas agrícolas realizadas e agregar valor ao 

produto oriundo desse sistema de produção (KAWAKAMI, 2016).  

As práticas de manejo agroecológicas em propriedades que se encontram na 

fase de transição agroecológica são de fundamental importância e visam auxiliar o 

produtor no estabelecimento da produção orgânica de modo sustentável e viável 

economicamente.  

Este relatório refere-se ao estágio curricular obrigatório de conclusão de 

curso, Agronomia da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe realizado na 
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propriedade do Sr. Ariel Stefaniak, no município de Rio das Antas, SC. O estágio foi 

realizado no período de 28 de Agosto de 2017 a 29 de Novembro de 2017, sendo 

orientado pela professora Enga Agra Dra. Cristiane de Lima Wesp.  Assim, para a 

realização do estágio curricular obrigatório, foram acompanhadas diversas ações 

vinculadas ao Núcleo de Produtores Agroecológicos do Alto Vale do Rio do Peixe.  

 

1.2 PROBLEMA 

 

Uma vez que é crescente a demanda por hortaliças livre de resíduos 

químicos, as práticas de manejo agroecológicas assumem fundamental importância 

nos sistemas de produção agroecológicos. A busca pela certificação orgânica é 

crescente por parte dos produtores rurais, uma vez que a certificação possibilita 

agregação de valor ao produto oriundo desses sistemas de produção gerando maior 

rentabilidade.  

Contudo, o processo para a certificação da propriedade exige mudanças na 

forma de cultivo e produção. Geralmente é requerido um período de tempo, em que 

essas mudanças ou alterações nas práticas agrícolas são efetivadas. Esse período 

se chama de transição agroecológica e é fundamental para que sejam adotadas 

práticas de manejo sustentáveis que viabilizem a produção no sistema orgânico.  

Neste contexto, ainda é frequente a falta de assistência técnica especializada 

para esse sistema de produção, bem como são inúmeras as dificuldades iniciais 

enfrentadas pelos pequenos produtores na fase de transição agroecológica, visando 

à obtenção de uma produção ótima livre de resíduos químicos e com qualidade. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A agricultura orgânica está cada vez mais evidencia. O manejo na agricultura 

orgânica valoriza o uso eficiente dos recursos naturais não renováveis, bem como o 

aproveitamento dos recursos naturais renováveis e dos processos biológicos 

alinhados à biodiversidade, ao meio ambiente, ao desenvolvimento econômico e à 

qualidade de vida humana. A obtenção da certificação orgânica por parte dos 

produtores agroecológicos é de fundamental importância, pois possibilita atestar as 

boas práticas agrícolas realizadas e agregar valor ao produto oriundo desse sistema 

de produção.  
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Além disso, as dúvidas relacionadas ao manejo das práticas agrícolas, 

passíveis de serem utilizadas, durante a fase de transição agroecológica em 

propriedades rurais ainda são pertinentes. Desta forma, a difusão de práticas 

sustentáveis junto aos produtores do Núcleo Agroecológico Alto Vale do Rio do Peixe 

possibilita capacitação e fortalecimento do grupo para futura certificação orgânica, 

além de contribuir para a sensibilização da comunidade quanto à importância da 

aquisição de hortaliças agroecológicas, contribuindo para o desenvolvimento social, 

econômico e ambiental da região.  

O objetivo deste relatório é descrever as atividades desenvolvidas diariamente 

e as práticas de manejo em uma propriedade em fase de transição agroecológica, a 

fim de conhecer os sistemas de produção agroecológicos, visando o fortalecimento 

da produção de hortaliças orgânicas na Região do Alto Vale do Rio do Peixe, difundir 

tecnologias e práticas agroecológicas sustentáveis, passíveis de serem utilizadas e 

adotadas na produção de hortaliças em propriedades em fase de transição 

agroecológica e em busca de certificação orgânica. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

O estágio de fim de curso teve por objetivo o contato com sistemas de 

produção agroecológicos, visando o fortalecimento da produção de hortaliças 

orgânicas na Região do Alto Vale do Rio do Peixe. Para tanto, procurou-se difundir 

tecnologias e práticas agroecológicas sustentáveis, passíveis de serem utilizadas e 

adotadas na produção de hortaliças em propriedades em fase de transição 

agroecológica e em busca de certificação orgânica.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

· Acompanhar as práticas de manejo em uma propriedade em fase de transição 

agroecológica e contribuir para a difusão de novas tecnologias; 

· Promover o fortalecimento do Núcleo de Agroecológia do Alto Vale do Rio do 

Peixe; 

· Implantar uma horta agroecológica visando a produção e venda de hortaliças;  
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1.5 METODOLOGIA 

 

Para a realização do presente trabalho utilizou-se da pesquisa qualitativa. De 

acordo com Santos (2000, p. 30) “[...] qualitativa é aquela cujos dados só fazem 

sentido através de um tratamento lógico secundário, feito pelo pesquisador. Em 

outros termos, a pesquisa quantitativa tem resultados que impõem como evidencia 

empírica imediata”.  

O método de pesquisa utilizado para o presente estudo foi por meio de 

pesquisa descritiva e de campo. De acordo com Santos (2000, p.27) “após a 

primeira aproximação, o interesse é descrever um fato ou fenômeno. Por isso a 

pesquisa descritiva é um levantamento das características conhecidas, componentes 

do fato/fenômeno/problema”. 

O universo da pesquisa corresponde a uma propriedade rural no município de 

Rio das Antas - SC. 

O universo da população é o conjunto de elementos, focalizados pela 

pesquisa. A delimitação do universo tem como finalidade especificar quais pessoas, 

coisas, fenômenos, serão pesquisados, descrevendo suas características comuns. 

Segundo Marconi e Lakatos (2007) a coleta de dados é “[...] a etapa da 

pesquisa em que se inicia aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas 

selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados previstos”. 

Para o presente trabalho a coleta de dados foi realizada através de pesquisa 

bibliográfica e observação na propriedade rural. 

A análise de dados foi feita sob o método descritivo. Segundo Vergara (1998, 

p.45), “a utilização do estudo descritivo não tem como base somente o compromisso 

de explicar os fenômenos que descreve mais sim a base para a explicação”. 
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2  CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

2.1  LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

O estágio curricular obrigatório foi realizado na propriedade do Sr. Ariel 

Stefaniak situado na Linha Rio Bonito, interior de Rio das Antas, no segundo 

semestre de 2017 sob a orientação da professora Dra. Cristiane de Lima Wesp. A 

propriedade conta com uma área de 27,8 hectares (ha) onde a produção principal é 

baseada na bovinocultura leiteira.  

A unidade de produção é cultivada desde o tempo dos avós Julia Stefaniak e 

João Stefaniak e nesta época as principais linhas produtivas eram frutíferas e 

criação de animais. Após o falecimento do avô quem assumiu a propriedade foi o 

filho Luiz Celso Stefaniak e a esposa Delci Maria Stefaniak, que atualmente residem 

na propriedade.  

Desde que Luiz Celso Stefaniak assumiu a propriedade já tiveram diversas 

linhas produtivas dentre elas: tomate, pimentão, frutíferas, fumo, hortaliças, entre 

outras cultivares. Na produção animal faz aproximadamente 20 anos que trabalham 

com vaca de leite, onde parte da produção é destinada em sua maior parte 

comercializada in natura para os Laticínios Tirol.  

 A propriedade já participou no passado de uma experiência de produção de 

hortaliças orgânicas estimulada por um projeto que envolvia grupo de mulheres da 

região, mas infelizmente por diversos motivos de divergência internas o grupo não 

se manteve. Atualmente Ariel Stefaniak, Engenheiro Agrônomo da propriedade, e 

dentre as atividades desenvolvidas destacamos a implantação de uma horta de 

produção orgânica, que teve seu início em meados de Julho/2017. A unidade possui 

fontes de água e floresta de reserva legal.  

A maior área da propriedade está destinada a pastagens, as quais são 

manejadas pelo uso do piqueteamento e sistema de pastoreio rotativo.  Para o 

pastoreio utiliza-se o sistema com semeadura de plantas forrageiras. Dentre essas, 

principalmente azevém e trevo branco Trifolium repens. Além disso, o proprietário 

faz o plantio de árvores nos piquetes para fornecer sombra para os animais para os 

mesmos ficarem livres do estresse do calor nas épocas quentes.  
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3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Durante a realização do período de estágio várias atividades foram 

desenvolvidas, dentre elas destacam-se o acompanhamento da implantação da 

horta agroecológica na propriedade rural, o auxílio nas práticas de manejo e a 

participação em eventos relacionados ao Núcleo de Produtores Agroecológicos do 

Alto Vale do Rio do Peixe.  

Dentre as atividades realizadas tivemos a confecção de canteiros, 

fornecimento de composto orgânico, plantio de mudas e realização de tratamentos 

fitossanitários com caldas e biofertilizantes. Foi realizado também um pequeno 

experimento com finalidade de verificar o efeito do uso de pó de rocha, fosfito e 

organismos antagonistas sobre o crescimento de alface americana, além do 

acompanhamento diário nas práticas de manejo na horta agroecológica da 

propriedade. 

 

3.1 IMPLANTAÇÃO DA HORTA AGROECOLÓGICA 

 

Logo no início do estágio, foi possível auxiliar na implantação de uma horta 

agroecológica para fins de venda de produtos livre de resíduos químicos na região 

de Rio das Antas. A horta conta com área aproximada de 1000 m² e para sua 

elaboração foi necessário à confecção de canteiros de aproximadamente 50 metros 

de comprimento por 1 metro de largura. Entre as hortaliças cultivadas na horta 

destacam-se: alface, couve flor, brócolis, repolho roxo, beterraba, mas o foco 

principal do estágio foi acompanhar o desenvolvimento da alface americana cultivar 

Silvana (Sakata Seeds). 

A horta conta ainda com uma composteira de aproximadamente 8 m² onde se 

faz a deposição de dejetos provenientes das vacas de leite existentes na 

propriedade que no total são 14 animais em lactação. No sistema de compostagem 

é fornecida uma camada de capim, restos de alimentos, cinza, silagem de milho 

estragada e esterco de bovino. O esterco é fornecido a cada dois dias, passando 

posteriormente pela homogeneização, que é realizada manualmente a cada três 

dias. Na figura 1 podemos observar como é realizada a compostagem. 
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Figura 1. Composteira  

 
Fonte: (CANDIAGO, 2017) 

 

Realizado o processo por completo, do espaço do composto, faz-se apenas 

um revolvimento e adicionam-se minhocas vermelhas da Califórnia (Eisenia fetida 

Savigny) cobrindo com um plástico escuro, que permanecerá coberto por um 

período de 15 dias. Depois de passar por todas as etapas, a compostagem, está 

pronta para o fornecimento nos canteiros de plantio das hortaliças. 

O revolvimento do composto pode ser observado na figura 2. 
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Figura 2. Revolvimento da compostagem 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (CANDIAGO, 2017) 
 

Na figura 3 podemos observar a adição de minhocas depois de realizado o 

revolvimento do composto. 

 

Figura 3. Adicão de Minhocas 

 
Fonte: (CANDIAGO, 2017) 

 

Com a intenção de produzir biofertilizantes, fizemos a coleta de alguns 



19 

 

organismos eficientes naturais para uso na horta. Como isca, se se utilizou o arroz 

branco cozido sem sal, sendo fornecido esse material em um local de mata fechada 

e esperado 15 dias para que os microorganismos aderissem ao material. A coleta de 

organismos eficientes está demonstrada na figura 4. 

 

Figura 4. Coleta de Organismos Eficientes 

 
Fonte: (CANDIAGO, 2017) 

 

Passados os dias necessários, foi realizada a coleta dos mesmos em um 

balde e misturado uma proporção de açúcar mascavo para que os microorganismos 

se se multiplicassem. Esses foram colocados em uma bombona de 200 litros para 

fermentação, junto com esterco de bovino, pó de rocha e água. O material ficou em 

fermentação por cerca de um mês originando o biofertilizante natural para 

posteriormente ser utilizado junto à água de irrigação sendo evidenciado na figura 5. 

 

Figura 5. Coleta de Microorganismos 

 
Fonte: (CANDIAGO, 2017) 
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Após os canteiros estarem prontos, foi fornecido composto orgânico a base de 

esterco de bovinos curtido, sendo realizado o revolvimento destes, com auxílio de 

uma enxada rotativa e distribuído uma camada de acícula de pinus sobre os 

mesmos para proteger e reter melhor a umidade do solo conforme demonstrado na 

figura 6. 

 

Figura 6. Fornecimento de Cobertura Morta 

 
Fonte: (CANDIAGO, 2017) 
 

 A cobertura do solo consiste na prática de colocar uma camada de capim ou 

palha seca (5 a 10 cm) e outros materiais como acícula de pinos, o material foi 

coletado em um reflorestamento de pinus elliottii engel que fica próximo da 

propriedade sem custo para aquisição e fornecimento, nos canteiros. As vantagens 

que a cobertura do solo apresenta são as seguintes: 

· Mantém a superfície do solo sem a formação de crosta; 

· Evita a evaporação da água da chuva ou da irrigação, reduz a erosão em 

solos inclinados; 
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· Diminui a temperatura do solo no verão; 

· Impede o crescimento das plantas daninhas que podem interferir no 

crescimento da cultura e competir principalmente pela luz, umidade e 

nutrientes do solo; 

· Desfavorece o aparecimento de pragas e doenças. 

O sistema de irrigação foi instalado por gotejamento sendo que a água 

fornecida para a irrigação chega até o local através da gravidade e isso faz com que 

diminua os custos de produção das hortaliças, pois não se necessário o uso de 

energia não renovável para o bombeamento. Abaixo podemos observar o sistema de 

irrigação por gotejamento evidenciado na figura 7. 

 

Figura 7. Sistema de Irrigação por Gotejamento  

 
Fonte: (CANDIAGO, 2017) 
 

Foi dividida a área total da horta em três seções e instalado registro nas 

mangueiras de polegada para o fornecimento de biofertilizantes por gotejamento. 

Espalhado as fitas gotejadoras em todos os canteiros da horta, para que a irrigação 

seja fornecida adequadamente, sem desperdício, escorrimento superficial e 

lixiviação dos nutrientes.  

O sistema de irrigação por gotejamento tem diversas vantagens para a 

produção de hortaliças dentre eles se destaca a diminuição da mão- de-obra, diminui 

a ocorrência de doenças nas plantas, melhora a capacidade de fornecimento de 

adubos orgânicos na fertirrigação para os cultivos.  
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Concluída a etapa de preparação do solo e sistema de irrigação, foi realizado 

o transplante das mudas de alface americana em um espaçamento de 25 por 25 

centímetros conforme exposto na figura 8.  

 

Figura 8. Transplante das Mudas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (CANDIAGO, 2017) 
 

 

3.3  MANEJO DE PRAGAS E DOENÇAS NAS HORTALIÇAS 

 

Com o desenvolvimento das mudas, tivemos o surgimento de algumas pragas 

e doenças como, fungo míldio (Bremia lactucae regel). Para controle de problemas 

fitossanitários, em função de a alface apresentar ciclo relativamente rápido e da 
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incidência baixa de doenças verificada não foi necessária a aplicação de caldas para 

tratamentos alternativos, somente foi utilizado o Trichoderma como agente de 

redução de possíveis doenças. 

Em relação às caldas, podem-se destacar algumas caldas e extratos de 

plantas para controle fitossanitário, de acordo com Fundação Konrad Adenauer 

(2010) conforme abaixo: 

· Calda de Arruda (Ruta graveolens): As folhas de arruda são ótimas para combater 

pragas em geral. Ingredientes a serem utilizados seriam 100 g de folhas secas e 1 

litro de água. Para o preparo deve picar as folhas, ferver durante 5 minutos e 

aguardar 24 horas, depois coar e misturar a 20 litros de água. Pulverizar nas plantas 

e locais onde aparecem formigas.  

· Calda de Cebola (Allium cepa L.): A cebola controla lagartas em beterrabas, broca, 

ferrugens, pulgões e vaquinhas. No tomateiro funciona como fungicida. Ingredientes 

a serem utilizado seria 1 quilo de cebola ou cebolinha verde, 10 litros de água. Para 

o preparo deve cortar a cebola ou a cebolinha verde e misturar em 10 litros de água, 

deixando o preparado curtir durante 10 dias. No caso da cebolinha verde, deixe curtir 

por 7 dias. Para pulverizar as plantas, utilizar 1 litro da mistura para 3 litros de água.  

· Calda de Cebola com Alho: Ingredientes a serem utilizados seriam 3 cebolas, 5 

dentes de alho, 10 litros de água. No preparo deve moer a cebola e o alho e misturar 

em 5 litros de água. Espremer para retirar o suco, coar e misturar ao restante da 

água. Pulverizar uma vez por semana.  

· Calda de Pimenta Malagueta (Capsicum spp.): uma das pimentas mais famosas do 

Brasil e uma planta repelente por excelência e tem boa eficiência concentrada e 

misturada com outros defensivos naturais, no combate a pulgões, vaquinhas, grilos e 

lagartas. Na calda de pimenta com sabão os ingredientes a serem utilizados seriam 

500 gramas de pimenta vermelha (malagueta), 4 litros de água, 5 colheres (sopa) de 

sabão de coco em pó. No preparo deve bater as pimentas em um liquidificador com 

2 litros de água até a maceração total. Coar o preparado e misturar com 5 colheres 

(sopa) de sabão de coco em pó, acrescentando então os 2 litros de água restantes. 

Aplicar sobre as plantas atacadas. E aguardar 12 dias para colher. 

· Calda de Água de Cinza e Cal: Ingredientes a serem usados seriam 5 quilos de cal 

hidratada vulcânica (sem resíduos de fixadores ou de cinza a), 5 quilos de cinza 

vegetal (cinza de casca de arroz ou de madeira), 100 litros de água. No preparo 

deve misturar os produtos e agitar pelo menos 3 a 4 vezes no período mínimo de 1 
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hora. Após este período a água pode ser usada ou armazenada para uso posterior. 

Efetiva no controle de doenças, principalmente se associada à calda sulfocálcica ou 

biofertilizantes. 

· Calda de Extrato de Alho (Allium sativum): Controle de Míldio e ferrugem. Excelente 

também no controle de nematóides. Ingredientes a serem usados, 4 dentes de alho 

e 1 litro de água. No preparo deve amassar os dentes de alho em um litro de água e 

deixar em repouso por 12 dias. Após este período, diluir a solução em 9 litros de 

água, filtrar e pulverizar sobre as plantas.  

· Extrato de Camomila (Alatricaria comomila L.): Controle de doenças causadas por 

fungos. Ingredientes que devem ser usados, 100 gramas de flores de camomila e 1 

litro de água. No preparo deve bater no liquidificador as flores com a água. Deixar de 

molho por 12 horas, coar e em seguida diluí-lo em 20 litros de água. Pulverizar 

semanalmente. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 AGROECOLOGIA 

 

A agroecologia  diz respeito ao estudo da agricultura sob uma perspectiva 

ecológica e tem como unidade básica de análise os ecossistemas agrícolas, levando 

em conta os processos agrícolas de maneira ampla, não apenas na busca de 

maximizar a produção, mas também otimizar o agroecossistema total incluindo seus 

componentes socioculturais, econômicos, técnicos e ecológicos (ALTIERI, 2000). 

O emprego mais antigo da palavra agroecologia diz respeito ao zoneamento 

agroecológico, que é a demarcação territorial da área de exploração possível de 

uma determinada cultura, em função das características edafoclimáticas necessárias 

ao seu desenvolvimento. A partir de 1980, esse conceito passou a ter outra 

conotação que para Gliessmann (2001), é a aplicação dos princípios e conceitos da 

ecologia ao desenho e manejo de agro ecossistema sustentáveis. Para Altieri 

(1989), a agroecologia é uma ciência emergente, que estuda os agroecossistemas 

integrando conhecimentos de agronomia, ecologia, economia e sociologia. Sendo 

assim, ela estuda o manejo de agroecossitemas sustentáveis, voltados 

principalmente a valorização da agricultura familiar. Deste modo, consideramos que 

a agroecologia é uma ciência em construção, com características transdisciplinares 

integrando conhecimentos de diversas outras ciências e incorporando inclusive, o 

conhecimento tradicional dos agricultores passados de geração em geração 

(GUZMÁN, 2002).  

As práticas de manejo agroecológicas procuram oferecer alimentos 

produzidos em um sistema de produção mais sustentável, que busca maximizar os 

recursos disponíveis dentro das propriedades rurais, sem aporte e/ou aquisição de 

produtos químicos externos. O sistema de produção agroecológico surgiu em 

oposição ao sistema de produção convencional e a demanda por esses produtos é 

expressiva e crescente em todo o mundo em função da conscientização da 

população sobre os riscos à saúde causados pela presença de resíduos químicos 

nos alimentos. A demanda por práticas mais sustentáveis de produção é ainda maior 

quando se trata da produção de hortaliças (ALTIERI, 2013).  

As hortaliças constituem um grande grupo de plantas alimentares que se 

caracterizam pelo alto valor nutritivo. Sua inclusão na dieta traz benefícios pelo 
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fornecimento de vitaminas e sais minerais, pela ação funcional no organismo e pela 

prevenção ao estabelecimento de diversas enfermidades (HEINZ & ALCÂNTARA, 

2009). Seu cultivo é realizado em hortas, geralmente por pequenos agricultores, que 

fazem uso da mão de obra familiar para realização das atividades que envolvem: 

preparo do terreno, semeadura, capina e colheita. Em função do ciclo de produção 

rápido, essas práticas são constantes e intensivas, contudo, contribuem para a 

agregação de valor em pequenos espaços de terra (VIDAL, 2011). Em hortas onde 

são adotadas práticas típicas do sistema de produção agroecológico, são priorizadas 

atividades como o uso de compostagem, adubação orgânica e o manejo ecológico 

de insetos, doenças e plantas espontâneas, uma vez que são proibidos o uso de 

adubos químicos e o controle de pragas e doenças com agrotóxicos (HEINZ; 

ALCÂNTARA, 2009). 

 

4.2 PRODUÇÃO ORGÂNICA E CERTIFICAÇÃO  

 

O termo orgânico é empregado para designar um dos sistemas não 

convencionais de cultivo da terra, baseados em princípios ecológicos. A agricultura 

orgânica é um sistema de produção comprometido com a saúde, a ética e a 

cidadania do ser humano, visando contribuir para a preservação da vida e da 

natureza. Busca utilizar de forma racional os recursos naturais, empregando 

métodos de cultivos tradicionais e as mais recentes tecnologias ecológicas. A 

agricultura orgânica surgiu na Índia, por volta de 1930 e destacava a importância do 

uso da matéria orgânica na melhoria da fertilidade e vida do solo. Foi através da 

agricultura orgânica que se difundiu o método de compostagem denominado Indor, 

metodologia utilizada até hoje nos processos de compostagem (PENTEADO, 2001). 

Já o conceito de agricultura orgânica define o solo como um sistema vivo, que 

deve ser nutrido, de modo que não restrinja as atividades de organismos benéficos 

necessários à reciclagem de nutrientes e à produção de húmus (USDA, 1984). 

Partindo-se do enfoque holístico, o manejo da unidade de produção agrícola visa 

promover a agrobiodiversidade e os ciclos biológicos, procurando a sustentabilidade 

social, ambiental e econômica da unidade, no tempo e no espaço (NEVES et al., 

2000).  

A produção orgânica destaca-se dentre as práticas agroecológicas. Conforme 

a legislação, um produto é considerado orgânico quando é obtido de um sistema de 
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produção sustentável e não prejudicial ao ecossistema local. Sendo assim, a 

agricultura orgânica é um sistema de produção que evita ou exclui amplamente o 

uso de fertilizantes, agrotóxicos, reguladores de crescimento e aditivos para a 

produção vegetal e alimentação animal, elaborados sinteticamente (SAMILLA, 

2013). 

Tanto quanto possível, os sistemas agrícolas orgânicos dependem de 

rotações de culturas, de cobertura de solo, adubação verde, uso de estercos de 

animais para adubação e de caldas para o tratamento fitossanitário. Aspectos 

relacionados ao controle biológico de pragas e patógenos, para manter a 

produtividade e a estrutura do solo, fornecer nutrientes para as plantas e controlar 

doenças, pragas e ervas invasoras também são recomendados (SAMILLA, 2013). 

Já se pensando nas práticas de manejo recomendadas neste sistema 

desacatam-se a rotação de culturas, a adubação verde, a cobertura permanente do 

solo, o uso de substratos adequados para a produção de mudas, a utilização de 

compostagem e vermicompostagem para adubação em substituição a adubação 

química e principalmente, o manejo fitossanitário alternativo para controle de pragas 

e doenças (ALTIERI, 2013).  

Dentre as técnicas para o controle fitossanitário citam-se o uso regular de 

caldas e extratos de plantas e práticas de controle biológico que favorecem as 

populações de organismos antagonistas como as joaninhas, o Trichogramma spp, o 

Trichoderma spp. E ainda as micorrizas presentes no solo (ALTIERI, 2013).  

Além disso, a técnica de produção orgânica está sempre buscando uma 

sintonia com o equilíbrio do ecossistema. Auxilia na obtenção de plantas mais 

resistentes a pragas e doenças e também proporciona visão diferenciada, 

ressaltando a importância do cultivo associado com outras de maior importância 

econômica, consideradas daninhas para outras culturas, mas que podem enriquecer 

e promover a proteção do solo e repelência ao ataque de insetos e doenças. Sendo 

assim, a agricultura orgânica é viável em pequenas áreas e permite produção em 

pequena escala (ALTIEIRI, 2013).  

Mesmo que a quantidade produzida por agricultor seja pequena, a 

comercialização de alimentos orgânicos diretamente aos consumidores é possível, 

quer seja por meio da distribuição em residências, quer seja pela venda em feiras 

livres especializadas (feiras de produtores orgânicos) (BENTO, 2016). 
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Esse modo de produção assegura o fornecimento de alimentos orgânicos 

saudáveis, saborosos e de maior atividade funcional. A não utilização de agrotóxicos 

auxilia na preservação da qualidade da água usada na irrigação e evita a poluição 

do solo e do o lençol freático com substâncias químicas tóxicas. Além disso, por 

utilizar sistema de manejo mínimo do solo assegura a estrutura e fertilidade desses, 

evitando a erosão e a degradação, contribuindo para promoção e restauração da 

biodiversidade local e viabilizando a sustentabilidade da agricultura familiar 

(ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTURA ORGÂNICA). 

O desenvolvimento de um mercado de produtos orgânicos, comercializados a 

preços superiores aos convencionais, levou à necessidade de certificação e 

definição legal de normas mínimas para que um produto possa ser comercializado 

como orgânico o que tem atraído muitos agricultores para este sistema de produção, 

principalmente produtores de hortícolas devido à melhor qualidade dos alimentos 

produzidos e consequentemente um valor muito mais significativo recebido pela 

venda dos produtos gerados. Assim, o acompanhamento e o estudo de casos em 

que a transição agroecológica está em fase de execução, tornam-se interessante e 

levanta aspectos essenciais e importantes para a consolidação dessas propriedades 

junto ao sistema agroecológico e de certificação orgânica de hortaliças (ALTIEIRI, 

2013). 

A conversão à horticultura orgânica bem como seu manejo exigem 

profundos conhecimentos agronômicos e ecológicos, como também das 

particularidades da propriedade rural, da qualidade e quantidade dos recursos 

humanos e ainda da paciência e persistência do agricultor (VIDAL, 2011). Levando 

em consideração ainda à falta de adoção de tecnologias apropriadas para a 

produção, a escassez de sementes orgânicas, a carência de assistência técnica 

especializada, a dificuldade de organizar grupos de produtores e da consolidação de 

canais de comercialização diferenciados para estes produtos, são os problemas 

mais importantes apontados pelos agricultores quando se realiza o cultivo orgânico. 

 

4.3 PRÁTICAS DE MANEJO E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS 

 

As técnicas utilizadas para a produção orgânica englobam várias práticas e 

procedimentos que favoreçam o equilíbrio entre o solo, as condições climáticas e a 

planta. Penteado (2001, p. 19) diz que no cultivo de produtos orgânicos, o preparo 
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do solo e a sua manutenção é fundamental importância, pois é do solo que a planta 

retira os minerais necessários para seu crescimento. É importante adotar o cultivo 

mínimo do solo, dando preferência ao preparo do solo com arado escarificador ou 

subsoladores. No caso de utilizar arado ou grades, fazer em seguida o plantio de 

adubos verdes para regularizar a estrutura do solo. Estudar a possibilidade de 

plantio direto de cereais e hortaliças. No caso da fruticultura orgânica, recomenda-se 

o preparo mínimo do solo. Geralmente é suficiente fazer a abertura das covas ou 

sulcos e nas entre-ruas é feito a subsolagem ou o plantio de adubos verdes. 

Dentre as práticas de manejo e utilização de produtos biológicos podemos 

destacar a cobertura morta citada por Penteado (2001, p. 25) onde pode ser utilizado 

a adição de palha, alguns tipos de bagaço, como por exemplo a cana-de-açucar, e 

restos de cultivos que auxiliam no melhoramento das condições do solo, reduzindo o 

aparecimento de infestações como capim carrapicho, guanxuma, gramaseda. 

A correção do solo se faz necessária para iniciar o processo da agricultura 

orgânica, Segundo Penteado (2001, p. 27) geralmente faz-se a utilização de 

corretivos em escala abaixo da recomendação oficial das análises de solo, de 

produtos como calcário dolomítico, calcário calcítico e calcário magnesiano sendo a 

quantidade máxima de 2,0 toneladas/hectare. Conforme as condições de equilíbrio 

com a utilização de matéria orgânica, adubação orgânica, adubação verde e manejo, 

vão se adequando, praticamente não é necessário o emprego de corretivos 

minerais. Pós de rochas podem ser utilizados como complemento nutricional 

Pode-se destacar ainda o uso de biofertilizantes que de acordo com Penteado 

(2001, p. 34) “É usado como adubo foliar e para aumentar a resistência contra 

pragas e moléstias. Pode ser preparado na própria propriedade empregando 

estercos animais, restos de culturas, capins e resíduos orgânicos. Processo de 

fermentação anaeróbica ou aeróbica”. 

Em relação ao controle biológico podemos afirmar que consiste no emprego 

de um organismo que ataque outro que causa danos á lavoura. Dentre os benefícios 

fornecidos pelos microrganismos o Trichoderma tem uma função essencial na 

decomposição de restos de vegetais, favorecendo assim os ambientes de cultivos 

como lavouras, pastagens e florestas, pois esse tipo de fungo tem um rápido 

desenvolvimento proporcionando a proliferação na rizosfera, controlando a 

população de organismos patogênicos e estimulando o crescimento das plantas 

cultivadas (NACHTIGAL, 2012). 
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Além disso, os fungos deste gênero destacam-se como agentes biológicos 

mais estudados, e utilizados na produção agrícola, pois tem capacidade de 

aumentar a sanidade e desenvolvimento dos cultivos, e não oferece riscos de 

produtos químicos ao ambiente e aos seres humanos (Lucan; Chaves; Bacilieri, 

2014). 

  

4.4 CULTIVO DE ALFACE AMERICANA 

 

A alface é uma cultura cultivada em todo o território brasileiro, mesmo com as 

diferenças climáticas e tem uma grande aceitação nos hábitos de alimentares da 

população. Por esta razão e por ser de fácil, manejo é uma das hortaliças mais 

cultivadas nas hortas domésticas. Durante o inverno nas regiões Sul e Sudeste 

precisam ser cultivados alfaces adaptadas ao clima mais frio, enquanto nas demais 

regiões predominam as alfaces de verão (ALESSANDRA, 2011, web). 

Segundo Henz; Suinaga (2009.p 2, web) a alface (Lactuca sativa L) é uma 

planta de cultivo anual, de clima temperado, pertencente à família Asteracea, e 

destaca-se por ser uma das hortaliças mais conhecidas e consumidas no Brasil 

e no mundo. Praticamente todas as cultivares de alface desenvolvem-se bem 

em climas amenos, principalmente no período de crescimento vegetativo. A 

ocorrência de temperaturas mais elevadas acelera o ciclo cultural e, dependendo 

do genótipo, pode resultar em plantas menores porque o pendoamento ocorre 

mais precocemente. 

As alfaces mais conhecidas e consumidas no Brasil são as crespas e as 

lisas, que ao longo do tempo sofreram algumas modificações para o cultivo de 

verão ou adaptadas para regiões tropicais, com temperaturas e pluviosidade 

elevadas. A definição dos tipos de alface é importante porque a diversidade nas 

características morfológicas e fisiológicas entre os grupos determina os cuidados na 

conservação pós-colheita e no manuseio. Algumas cultivares apresentam 

características específicas, como a resistência ao vírus do mosaico da alface 

(Lettuce mosaic virus), a resistência ao pendoamento precoce e o florescimento precoce 

em regiões quentes ou com dias longos (HENZ; SUINAGA, 2009.p 2, web). 

Nos últimos anos tem aumentado o interesse tanto por parte dos produtores 

bem como dos consumidores pelo tipo de alface “repolhuda crespa ou americana”, já 

ofertada de forma regular em todos os mercados brasileiros. Além de ser apreciado 
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na forma in natura, este cultivar é amplamente utilizada pela indústria pelo fato de 

suportar melhor o processamento, quando comparada com outras cultivares. A 

alface “americana” também é muito utilizada por como ingrediente de sanduiches por 

sua crocância, textura e sabor. Esta alface também apresenta melhor conservação 

pós-colheita, e resistência ao transporte e manuseio (HENZ; SUINAGA, 2009.p 2, 

web).  
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para testar o efeito do Trichoderma, fosfito e pó de rocha sobre o 

desenvolvimento da alface americana, cultivar Silvana (Sakata Seeds), foi instalado 

um pequeno experimento na propriedade referida, com o intuito de verificar o 

resultado das diferentes concentrações desses produtos. 

Realizamos a aplicação dos tratamentos na alface americana, cv. Silvana 

(Sakata Seeds) utilizando 7 tratamentos, incluindo uma testemunha, sendo T1 Pó de 

rocha (30g/m²); T2 Testemunha (biofertilizantes na irrigação); T3 Fosfito (6,3 ml/ 5L); 

T4 Trichoderma (2,5 ml/ 5L); T5 Trichoderma (5ml/ 5L); T6 Trichoderma 2,5 ml/ 5L + 

pó de rocha (30g/m²); T7Trichoderma (2,5ml/ 5L + fosfito (6,3 ml/ 5L) que pode ser 

evidenciado na figura 9.  

 

Figura 9. Aplicação dos Tratamentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (CANDIAGO, 2017) 
 

Para avaliarmos o desenvolvimento das mudas com essas diferentes doses, 

após a aplicação dos tratamentos foram realizadas avaliações referentes à altura de 

planta (cm), número de folhas e diâmetro das mudas. Além disso, foram coletadas 

amostras das mudas, para realizar a pesagem e secagem da parte aérea para obter 
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o peso da matéria seca inicial das plantas sendo que esses dados vão ser utilizados 

para fazermos análise e estatística quando realizarmos a colheita das alfaces. 

As medições realizadas no primeiro dia foram: 

· Altura das plantas – 16 repetições; 

· Número de folhas por planta; 

· Diâmetro das mudas (cm). 

E as medições realizadas no final (colheita) foram: 

· Diâmetro das mudas; 

· Número de folhas; 

· Altura da parte área (cm); 

· Comprimento das raízes (cm); 

· Massa parte área raízes (g); 

· Massa seca (g). 

Além disso, os tratamentos propostos foram reaplicados a cada 15 dias para 

garantia da absorção dos diferentes tratamentos ao longo do ciclo de cultivo. Sendo 

este realizado em delineamento com blocos casualizados, com quatro repetições de 

cada tratamento proposto, onde foram utilizadas 16 plantas por parcela para 

avaliarmos o efeito de cada produto, e para eliminar o efeito da bordadura, apenas 

as plantas centrais de cada canteiro/tratamento eram avaliadas. 

 A altura das alfaces também foi quantificada também a cada 15 dias. Após 60 

dias do transplante, e em função da ocorrência de uma forte estiagem entre os 

meses agosto e outubro vindo a ocasionar um atraso no plantio e consequentemente 

um atraso na colheita, as alfaces foram colhidas e acondicionadas em sacolas 

plásticas para posterior quantificação do peso total, peso da parte aérea e de raiz, 

bem como, número de folhas e quantificação da matéria seca em laboratório.  

Para avaliação dos dados obtidos, foi realizada a avaliação estatística 

mediante o uso do teste Scoot Knoot a 5% de probabilidade. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para análise dos resultados preliminares referentes ao experimento proposto, 

os dados de crescimento das mudas de alface americana cultivar Silvana foram 

avaliados 60 dias após o transplante conforme demostra a figura 10. 

Figura 10. Hortaliças 60 dias após o transplante. 

 
Fonte: (CANDIAGO, 2017) 
 

Os resultados obtidos após a aplicação dos tratamentos estão representados 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Incremento em altura (cm) em plantas de alface americana cv. Silvana 

submetida a diferentes tratamentos agroecológicos 30 dias após o transplante. Rio 

das Antas, 2017. 

Tratamento                Altura (cm) 

Testemunha 4,47 d 
Pó de Rocha 5,91 c 
Fosfito 5,62 c 
Trichoderma - Dose Baixa 6,16 b 
Trichoderma - Dose Alta 5,64 c 
Trichoderma + Pó de Rocha 6,71 a 
Trichoderma + Fosfito 6,47 a  
Médias seguidas de mesma letra não diferem pelo teste de Scoot Knott a 5 % de probabilidade. 
Fonte: (CANDIAGO, 2017) 
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Quanto aos resultados obtidos, os mesmos indicam que os tratamentos mais 

eficazes e que apresentou efeito positivo no crescimento de mudas de alface 

americana cultivar Silvana, foram o Trichoderma acrescido de pó de rocha e 

Trichoderma acrescido de fosfito. Trichoderma em dosagem baixa resultou em feito 

intermediário, enquanto a testemunha sem adição de qualquer produto biológico 

apresentou o menor crescimento após 30 dias do transplante. 

Esses resultados podem ser explicados, pois o Trichoderma auxilia a 

absorção de nutrientes no solo, disponibilizados tanto pelo pó de rocha, quanto pelo 

fosfito, além de apresentar efeito positivo na sanidade das mudas, o que pode ter 

contribuído para o maior crescimento das mudas tratadas e irrigadas com essa 

combinação de produtos biológicos.  

Referente à contagem de folhas e diâmetro da planta, esses dados não serão 

apresentados no momento em função da obtenção desses valores apenas na última 

semana já que houve atraso na colheita em decorrência da estiagem observada nos 

últimos meses o que prejudicou o abastecimento de agua na propriedade, vindo a 

atrasar o plantio das mudas bem como o consequente atraso na colheita das 

mesmas.   
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7 CONCLUSÃO 

 

            A realização do estágio Curricular obrigatório foi de extrema importância, 

pois, neste período foi possível relacionar teoria e prática. O trabalho in loco permitiu 

a visualização, aprendizado e utilização de técnicas complementares, com limitações 

e soluções dos problemas encontrados, proporcionando grande aprendizado. 

            O tema foi motivado pela crescente demanda dos consumidores que 

procuram adquirir alimentos mais saudáveis, livres de resíduos químicos, colocando 

a produção agroecológica em evidência, sendo desta forma, necessária a busca 

pela prática de meios que garantam uma produção de qualidade, com o menor custo 

possível. 

            Ao executar a teoria adquirida durante as aulas do curso de Agronomia, 

através da prática de técnicas de manejo, do controle e dos processos que envolvem 

a transição dos agricultores na produção de hortaliças orgânicas, permitiu-se o 

contato com uma nova forma de produção de alimentos, contribuindo fortemente 

para a difusão de práticas mais sustentáveis, favorecendo o aproveitamento dos 

recursos disponíveis nas propriedades. Estas técnicas agroecológicas possibilitaram 

também o fortalecimento de organização de grupos de produtores agroecológicos. 

            Pode-se constatar que é essencial o acompanhamento constante de um 

Engenheiro Agrônomo à produção agroecológica, para os procedimentos de 

tratamento e irrigação, bem como a análise e recomendação das formas de manejo 

contra as pragas que danificam as mudas. 
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