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A agricultura familiar na Amazônia Oriental, particular-
mente na região -nordeste do Pará, caracteriza-se pela prática
da agricultura rotacional. Tal prática baseia-se na intercala-
ção de períodos de cultivo com períodos de pousio e no
acúmulo, na vegetação secundária (capoeira), dos bioelemen-
tos a serem disponibilizados aos cultivos subseqüentes. Visan-
do evitar a continuidade do uso do fogo para o preparo de
área para plantio, em face do que representa de negativo
quanto à perda de nutrientes, risco de incêndio, emissões à
atmosfera, e tentando viabilizar maior acúmulo de bioele-
mentos no período de pousio, vem sendo desenvolvido o que
se convencionou denominar de plantio direto na capoeira. O
preparo por corte e queima é substituído pelo preparo por
corte e trituração da vegetação da capoeira. A técnica, adota-
da em ações de pesquisa participativa, em áreas ocupadas por
cultivos alimentares anuais, cultivos semi-permanentes e em
áreas de pastagem, está sendo testada em cultivos perenes.
Estudos realizados na última década indicam que a presença
de vegetações secundárias em pousio em propriedades agríco-
las é capaz de oferecer oportunidades relevantes em termos de
serviços ambientais, além das possibilidades de agregar valor
monetário, face à utilização de espécies vegetais encontradas
na capoeira.
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Plantio direto na capoeira

A realidade da Amazônia como um todo, a despeito
das alarmantes cifras anuais de desmatamento, indica que
ainda há muito o que conservar em termos de recursos natu-
rais, fato que remete os que buscam alternativas agrícolas às
práticas atuais, ao grande desafio de conciliar a conservação
ambiental com a melhoria na condição social da sua população.

Para reduzir a taxa de eliminação e de exploração pre-
datória da floresta nativa, e considerando a demanda cres-
cente na oferta de produtos agrícolas (oriundos de cultivos
anuais, intermediários e perenes, pecuários e florestais), é
preciso buscar alternativas sustentáveis às áreas já desmata-
das, oferecendo opções que aliem ao aumento na produção
e na produtividade agrícola, a oferta de serviços ambientais
que, a médio/longo prazo, garantirão a manutenção desta
produtividade, e também a melhoria de condições sociais e
econômicas dos agricultores.

A região nordeste do estado do Pará, na Amazônia
Oriental, é largamente conhecida como uma fronteira agrí-
cola antiga, onde a ocupação induzida pelo governo teve
início no final do século dezenove, com a distribuição de
lotes de 25 hectares aos colonos assentados ao longo da
ferrovia Belém-Bragança. A partir de então, pratica-se pre-
dominantemente a agricultura rotacional (itinerante ou mi-
gratória - shifting cultivation), alternando períodos de cul-
tivo (principalmente de milho, feijão caupi e mandioca)
com períodos de pousio, em que a vegetação secundária
(capoeira) acumula carbono e nutrientes, prestando-se co-
mo oferta de produtos para usos diversos (madeireiros e
não madeireiros) e, em especial, como suprimento de nu-
trientes para os cultivos subseqüentes, por meio do que é
disponibilizado principalmente na forma de cinza, através
do preparo de área conhecido como derruba-e-queima'.

A produtividade dos cultivos se mantém relativamen-
te estável enquanto este sistema de uso da terra, largamente
utilizado pela agricultura familiar da região, mantém taxas
de rotação em que o período de pousio é longo o suficiente
para permitir que a vegetação secundária expresse sua capa-
cidade quanto à manutenção da diversidade florística, ao
bombeamento de água e nutrientes/ e ao acúmulo de carbo-
no e nutrientes em sua biomassa'. Isso se deve ao papel que
este sistema rotacional desempenha no controle de invaso-
ras, na proteção do solo pela rede de raízes da capoeira e
na disponibilização aos cultivos, dos nutrientes acumulados
na biomassa"; contudo, quando o período de pousio decres-
ce, esses atributos vão diminuindo a sua efetividade, com-
prometendo a sustentabilidade da produção agrícola'.
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Adicionalmente, a prática tradicional do uso do fogo
no preparo de área para plantio tem implicações negativas,
em especial quanto ao risco de incêndio, com a perda de
benfeitorias, e quanto aos problemas de saúde, em especial
os problemas respiratórios que acarreta, pela poluição do
ar." Além disso, o uso do fogo limita a flexibilidade do
calendário agrícola, ao exigir a ocorrência de um período de
baixa incidência de chuva para viabilizar a secagem da vege-
tação derrubada, para que a queima se processe adequada-
mente", o que é particularmente restritivo em uma região
como o nordeste do Pará, na qual o regime de chuvas exibe
apenas tênue diferenciação na sua distribuição ao longo do
ano".

Uma análise das limitações do sistema vigente visando
adotar intervenções agrícolas voltadas a reduzir ou eliminar
essas limitações, apontou a necessidade de, na época de
preparo de área, substituir a derruba-e-queima da capoeira
pela prática do corte e trituração. Na época de pousio ob-
servou-se ser oportuna a adoção da prática da capoeira me-
lhorada, preferencialmente por meio do plantio de árvores de
rápido crescimento, capazes de fixar biologicamente o nitrogê-
nio atmosférico, como forma de viabilizar o acúmulo mais
rápido de biomassa, nas condições vigentes de pousio curto."

Esse sistema vem sendo denominado de plantio dire-
to na capoeira, uma vez que as práticas alternativas intro-
duzidas conferem a característica de uma modalidade de
plantio direto, na qual a cobertura do solo onde ocorrerá o
plantio das culturas é oriunda da biomassa da capoeira.
Desenvolvido, aperfeiçoado e validado pela Embrapa Ama-
zônia Oriental, através do atual projeto Tipitamba'", este
sistema foi realizado em grande parte no âmbito do projeto
SHIFT-Capoeira.

Em termos sociais, a substituição do corte e queima
pelo corte e trituração minimiza a penosidade do trabalho
do agricultor, além de reduzir os riscos de incêndio - que
anualmente levam a prejuízos consideráveis no meio rural - e
por conseqüência os efeitos danosos da fumaça das queimadas
à saúde humana e animal, e a serviços como o da aviação.

A capoeira como rede de segurança
da propriedade e da paisagem

Estudos realizados principalmente nas duas últimas
décadas vêm comprovando os papéis ambientais e socioeco-
nômicos que a vegetação secundária em pousio, conheci-
da como capoeira, desempenha enquanto componente do
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sistema rotacional de uso da terra adotado por grande parte
dos agricultores da Amazônia Oriental, como é o caso do
nordeste do Pará. I I

Uma das funções das capoeiras, que vem sendo utili-
zada como suporte à maioria das experiências de produção
agrícola familiar na Amazônia, é a associada ao suprimento
de nutrientes e de matéria orgânica. A diversidade florística
ainda encontrada nas vegetações secundárias abriga uma
considerável gama de espécies que têm a habilidade de acu-
mular, por diversos mecanismos, nutrientes essenciais aos
cultivos a serem implantados após o corte dessas vegetações
secundárias. Nesse sentido, Denich 12 produziu trabalho
pioneiro na caracterização da diversidade funcional da capo-
eira com relação a nutrientes, avaliando a concentração de
onze bioelementos (N, P, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Zn,Cu, Na
e AI) na folha e em material lenhos o de 81 espécies de
capoeira. O autor observou que as espécies de Myrtaceae
tendem a ter alto conteúdo de manganês (Mn), e que a
espécie Lacistema pubescens, muito comum no nordeste do
Pará, exibe conteúdos de sódio (Na) mais elevados que a
média das espécies. A aplicação da análise de agrupamento
(cluster) em 80 das espécies encontradas permitiu eviden-
ciar dezesseis grupos de espécies com concentrações seme-
lhantes de nutrientes nas folhas 13. Dentre os grupos encon-
tra-se, por exemplo, um que abrange espécies com concen-
trações relativamente elevadas de fósforo (P), por exemplo,
em Cecropia palmata, e um que abrange espécies com ten-
dência a acumular nitrogênio (N), incluindo, dentre outras,
espécies dos gêneros Cassia e Inga. Com relação à habili-
dade em acumular nutrientes, a espécie Neea macrophylla
também parece exibir teores consideravelmente elevados de
P foliar,"

A serapilheira (litter) formada por espécies da capo-
eira, considerada em termos de padrão de decomposição e
de nutrientes 15, influencia a disponibilidade de matéria or-
gânica, já que a composição deste material influi na diversi-
dade e na concentração de mesofauna do solo" e igualmen-
te em processos por ela mediados.

As espécies da capoeira apresentam comportamento
diferenciado quanto à resposta aos nutrientes no solo, o
que tem sido evidenciado estudando-se a resposta de capo-
eiras a aplicações de fertilizantes."

A avaliação do balanço de nutrientes em vegetações
secundárias em pousio na Amazônia Oriental" revela que a
presença das raizes da vegetação secundária, no sistema
rotacional com base no manejo da capoeira, garante o
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bombeamento de nutrientes de camadas mais profundas que
as alcançadas pelas raízes da maioria dos cultivos e, ainda
mais, que estas raízes ao permanecerem no solo mesmo
durante o período de cultivo, reduzem as perdas de nutri-
entes por lixiviação, constituindo-se em verdadeira rede
protetora (safety net) no so10.19

Estudos em nível de bacia hidrográfica no nordeste
do Pará" vêm evidenciando o papel das raízes de capoeiras
no balanço de água e nutrientes, em sistema rotacional tra-
dicional e submetido a corte e trituração. Tais estudos in-
dicam que a presença deste tipo de vegetação em nível de
paisagem contribui para atenuar a transferência de nutrien-
tes e poluentes aos cursos de água, pela ação protetora da
rede representada por suas raízes.

O papel das vegetações secundárias quanto ao acúmu-
10 de carbono acima e abaixo do solo vem sendo documen-
tado em vários locais na Amazônia," incluindo experiências
envolvendo a técnica de capoeira melhorada". Os resulta-
dos evidenciam a expressiva contribuição que esse tipo de
cobertura vegetal pode representar em termos de seqüestro
de carbono, atingindo até valores superiores a 10 Mg. ha'
ano:';" Este é um aspecto promissor ligado a estratégias de
certificação ambiental e de financiamento associadas à ado-
ção de tecnologias adequadas do ponto de vista arnbiental.

Outro aspecto biofísico das capoeiras revelado por
trabalhos recentes, refere-se a atributos micrometeorológi-
cos", em especial, a capacidade que têm as mesmas de
transferir vapor de água para a atmosfera através da evapo-
transpiração, que se aproxima à observada em florestas pri-
márias, mesmo em capoeiras jovens". Este fato está associa-
do às características de seu sistema radicular que, não sendo
prejudicado por mecanização pesada, já está estabelecido
desde ciclos anteriores de cultivo, bem como às caracterís-
ticas de trocas gasosas de componentes destas vegetações,
que alcançam taxas relativamente elevadas de condutância
estomática e de transpiração." Esta característica pode ser
também encontrada e manejada em capoeiras melhoradas
pelo plantio de árvores de rápido crescimento."

Alternativas promissoras de intervenção
no sistema tradicional

A avaliação das limitações atuais do sistema tradicio-
nal de cultivo adotado na agricultura familiar do nordeste
do Pará apontou a necessidade de intervenção em dois
momentos do ciclo": na fase de preparo de área, substituindo
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a queima da vegetação da capoeira pelo seu corte e tritura-
çã029 e, na fase de pousio, introduzindo-se a prática da ca-
poeira melhorada, plantando-se árvores de rápido cresci-
mento, em especial fixadoras de nitrogênio atmosférico, ao
final da última cultura, encurtando assim o período de des-
canso e mantendo a produção de biomassa correspondente
a um pousio mais 10ngo.3o

O corte e trituração da capoeira, procedimento pro-
posto para evitar os efeitos negativos do fogo utilizado no
preparo de área, pode ser feito manualmente, o que deman-
da uma grande quantidade de mão-de-obra, sugerindo que
seja mais viável quando trabalhado em forma de mutirão. O
Projeto Tipitamba, na tentativa de reduzir o trabalho manual,
introduziu inicialmente uma ensiladeira de forragem para
realizar a operação semimecanizada, a qual, apesar de apre-
sentar boa eficiência na trituração, demandou muita mão-
de-obra.

A inexistência de implemento agrícola que realizasse
a trituração da capoeira levou ao desenvolvimento de um
triturador de capoeira, denominado Tritucap, com o apoio
das Universidades de Gõttingen e de Bonn (Alemanha). O
equipamento está sendo desenvolvido para derrubar, tritu-
rar e distribuir sobre o solo a capoeira triturada na forma
de cobertura morta em uma única operação. Mais recente-
mente foram lançados três equipamentos para trituração de
capoeira por indústrias de máquinas agrícolas, exibindo boa
eficiência.

Atualmente, o preparo de área via corte e trituração
vem sendo realizado principalmente por trituradeiras moto-
mecanizadas." A técnica vem sendo aplicada em diversas
culturas tradicionais na região, como milho, arroz, mandio-
ca, feijão caupi, melancia, maracujá e pimenta-do-reino, e
também testada em pastagens."

A trituração é realizada cortando a vegetação a uma
altura de 5-10cm do solo, de forma a manter os tocos e
raízes da vegetação secundária, pois são elas as responsáveis
por aproximadamente 70% da regeneração da capoeira, ga-
rantindo com isso a presença da capoeira na paisagem agrí-
cola e assim os benefícios dos serviços ambientais por ela
promovidos.

A outra técnica associada ao plantio direto da capoei-
ra, que corresponde a uma intervenção na fase de pousio, é
a melhoria de capoeira pela introdução de árvores legumi-
nosas de rápido crescimento, para minimizar o problema de
redução do período de pousio no sistema tradicional de
derruba-e-queima. As árvores são introduzidas no final da
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fase agrícola, dentro do cultivo da mandioca, última cultura
do sistema tradicional. As árvores leguminosas são planta-
das 5 a 6 meses após o plantio da mandioca, mais especifi-
camente na última capina realizada para a cultura da mandio-
ca. O espaçamento das leguminosas não deve ser menor que
2m x 2m, para garantir a regeneração da vegetação natural.
Após o plantio, as árvores leguminosas não recebem ne-
nhum tratamento especial e crescem juntamente com a ca-
poeira natural." O período de pousio associado ao sistema
de corte e trituração é de 3 a 4 anos e quando se utiliza a
tecnologia de melhoria de capoeira com árvores legumino-
sas de rápido crescimento, esse período é de 2 anos.

Oferta potencial de serviços ambientais
As vegetações secundárias em pousio (capoeiras) em

propriedades agrícolas e em nível de paisagem são capazes
de oferecer oportunidades relevantes quanto a serviços am-
bientais. Após o período de cultivo agrícola, as capoeiras se
restabelecem por meio dos tocos, raízes e sementes que
sobreviveram. Uma vez restabelecida, esta vegetação acu-
mula carbono e nutrientes em sua biomassa e compete com
as plantas herbáceas, em geral impedindo o crescimento
destas.

É fato bem conhecido que, após o período de pousio
no manejo agrícola destas áreas, a utilização do fogo para
limpeza e preparo de área para novos cultivos provoca gran-
des perdas de nutrientes por volatilização e pelo transporte
de partículas de cinzas através dos ventos. Desta maneira, o
preparo de área para cultivo por meio da técnica de corte
e trituração da capoeira evita a perda de nutrientes provoca-
da pelas queimadas.

Sommer et ai.34 compararam o balanço de nutrientes
(entradas e perdas nos agroecossistemas) entre áreas onde
se adotou a prática tradicional de corte e queima e áreas
onde se utilizou a técnica de corte e trituração, enfocando
nesta última principalmente as perdas de nutrientes por
lixiviação, fato que poderia anular os benefícios obtidos
quando são evitadas as perdas provocadas pelo fogo devido
à volatilização e transporte de cinzas. O monitoramento
realizado na região Bragantina, na Amazônia Oriental, con-
templou um período de cultivo de 1 ano e meio - milho,
feijão caupi e mandioca, seqüencialmente - em situações de
preparo de área (com e sem fogo), e com manejo de capo-
eiras de duas diferentes idades - 3 anos e meio e 7 anos.

O estudo de Sommer e colaboradores demonstrou a
grande importância da capoeira, e em especial do sistema de
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corte e trituração para o balanço positrvo de nutrientes.
Enquanto a prática do corte e queima ocasionou elevadas
perdas de carbono (97% na capoeira mais nova e 94% na
mais velha) e de nutrientes (98% do nitrogênio na capoeira
mais nova e 96% do nitrogênio na mais velha, por exem-
plo), tais perdas não ocorrem com o plantio direto na ca-
poeira. Além disso, apesar da grande quantidade de nutrien-
tes contida no material triturado, que forma a cobertura
morta e que se decompõe sobre os solos cultivados, não foi
observado aumento na perda de nutrientes por lixiviação.

O balanço de nutrientes foi altamente negativo no
tratamento com corte e queima, atingindo taxas de perda de
cerca de 400 kg de nitrogênio, 20 kg de fósforo e 130 kg
de potássio por hectare, enquanto no tratamento com corte
e trituração o balanço de nutrientes foi bem equilibrado,
ocorrendo apenas pequenas perdas de nitrogênio e potássio
- menores que 5 kg e 2 kg, respectivamente - e um balanço
positivo para fósforo (ganho de 5kg de fósforo por hecta-
re), fato este extremamente significativo considerando o
baixo teor deste elemento nos solos da região. Ressalta-se
que este equilíbrio no balanço de nutrientes ocorreu mes-
mo quando o período de pousio foi reduzido para 3 anos e
meio.

Assim, enquanto a agricultura de corte e queima oca-
siona grande perda de fertilidade dos solos, o plantio direto
na capoeira proporciona a recuperação gradativa destes so-
los com adições contínuas de nutrientes e carbono. Além
da cobertura morta promovida pela trituração da vegetação
secundária, são as raízes das espécies da capoeira as grandes
responsáveis por isto, já que estas atuam recapturando para
seu recrescimento os nutrientes que lixiviam no perfil do
solo, conferindo sustentabilidade a estes agroecossistemas.

Para verificar os serviços ambientais deste sistema de
plantio direto na capoeira, WickePs desenvolveu estudos
em área de agricultura familiar para determinar os principais
processos hidrológicos e as vias hídricas preferenciais, as-
sim como para quantificar os fluxos de nutrientes e água em
nível de microbacia. O balanço de água e o comportamento
hidrológico da área triturada assemelharam-se à área de ca-
poeira com 4 anos e meio.

Apesar de não encontrar diferenças na lixiviação de
nutrientes entre os sistemas de corte e queima e de corte
e trituração, o estudo aponta para uma lixiviação elevada em
cultivos de espécies semiperenes, como a pimenta-do-reino
e o maracujá, cultivos estes que ao longo do tempo afetam
substancialmente o sistema radicular das espécies da capoeira.

106 Ciência & Ambiente 29



36 WICKEL, B. Op. cito

37 WICKEL, B. Op. cito

38 KATO, M. S. A. et. ai.. Op.
cito

Osvaldo Kato, Maria do Socorro Kato, Tatiana de Abreu Sá e Ricardo Figueiredo

Este fato reafirma o importante papel das raízes da vegeta-
ção de pousio na atenuação da entrada de nitratos e
contaminantes nos aqüíferos da região estudada. No entan-
to, o aumento das concentrações de nutrientes nestes
aqüíferos pode estar sendo ocasionado pelas pesadas taxas
de adubação química nos cultivos semiperenes. De qual-
quer maneira, evidencia-se o papel do manejo de capoeiras
na agricultura familiar regional como atenuante da contami-
nação das águas subterrâneas quando comparadas com as
áreas de uso mais intenso e prolongado, como os cultivos
de pimenta-do-reino.

Outro resultado importante da pesquisa de Wickel36
relaciona-se ao papel fundamental exercido pela mata ciliar
na área estudada, protegendo um pequeno igarapé das en-
tradas de nutrientes, oriundos das áreas de cultivo agrícola,
via escoamento superficial e sub-superficial. A mata ciliar é
determinante tanto da vazão do igarapé quanto da sua com-
posição química. Na composição química das águas fluviais,
WickeP7 observou que as áreas queimadas promoveram
entradas significativas de cálcio e magnésio no pequeno iga-
rapé, fato que muda as características físico-químicas deste
ecossistema e pode assim interferir em seu funcionamento.

Além disso, são disponíveis evidências sobre o papel
positivo do sistema rotacional com base na capoeira (nota-
damente, com a adoção da técnica de capoeira melhorada,
preconizada pelo projeto) quanto ao balanço de carbono
(acima e abaixo de solo) e à oferta de vapor de água à
atmosfera.

Produção agrícola sustentável
Resultados obtidos por Kato et al," mostram que a

produção de culturas mais exigentes, no primeiro ano de
cultivo, é baixa em sistemas de corte e trituração devido ao
efeito da imobilização de nutrientes pelos microorganismos
do solo; no segundo ano de cultivo consecutivo, porém,
este efeito não é mais evidenciado devido à decomposição
do material triturado que estava sobre o solo. Para a cultura
da mandioca o efeito não existe, em razão de seu ciclo ser
de pelo menos 12 meses, e assim ser beneficiada pelos
nutrientes liberados durante a decomposição do material
orgânico. O efeito negativo no sistema sem queima (cober-
tura) é neutralizado quando se realiza adubação química
complementar com nitrogênio, fósforo e potássio (NPK).

O sistema de corte e trituração permite um segundo
ciclo consecutivo de cultivo agrícola. No segundo ciclo de
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cultivo, a produção de arroz cultivado sem queima apresen-
ta aumento de produção de 0,9 para 1,5 t ha', equivalendo
à produção das áreas queimadas no primeiro ano (1,5 t ha"),
enquanto que nas áreas queimadas há uma tendência para
redução da produção de arroz. A produção de raízes frescas
de mandioca no segundo ciclo mantém a produtividade do
primeiro ciclo de cultivo. A observação em longo prazo
sugere que não haverá efeitos negativos em áreas preparadas
por meio de corte e trituração com qualquer cultura. Um
substancial aumento de produtividade será obtido quando a
aplicação complementar de fertilizantes for realizada.

O uso do plantio direto na capoeira poderá propor-
cionar, em prazo longo, a recuperação do solo devido ao
aumento substancial da quantidade de matéria orgânica. Daí
resultam ampliadas a capacidade de retenção de nutrientes
no solo e a eficiência no uso de fertilizantes minerais, per-
mitindo reduzir as quantidades de fertilizantes requeridas e
os custos de produção com adubação. Uma vez que os
solos tenham se recuperado o suficiente, a adubação mine-
ral só será requerida para suprir a quantidade de nutrientes
removida pelos produtos colhidos.

O nutriente que mais tem limitado a produção agríco-
la é o fósforo." Apesar da baixa exigência pelas plantas, é
um elemento de baixa disponibilidade na maioria dos solos
da Amazônia. Por outro lado, a biomassa aérea da capoeira,
independente da idade, apresenta pequena quantidade de
fósforo armazenada", o que mostra a necessidade de iden-
tificar alguma fonte deste elemento para suprir as necessi-
dades dos cultivos. A busca de alternativa para suprir esta
demanda é foco de estudo no projeto Tipitamba", através
de espécies acumuladoras de fósforo que poderão ser intro-
duzidas na capoeira na fase de pousio.

Com o sistema de corte e trituração da vegetação e o
plantio direto, o preparo de área pode ser realizado em
qualquer época do ano, tendo-se o cuidado de observar a
umidade do solo, de forma a garantir água suficiente para
atender as necessidades da planta a ser cultivada." Isso per-
mite ao agricultor flexibilizar o período de plantio e obter
produções fora da época tradicional (dezembro/janeiro),
além de conseguir melhores preços para seus produtos no
mercado."

Estudos realizados em cultivos de milho, mandioca e
maracujá evidenciam o efeito positivo do plantio direto em
capoeira na manutenção de água armazenada no solo, quan-
do comparado ao sistema de corte e queima, particularmen-
te quando é adotada a prática de capoeira melhorada."
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o sistema de corte e trituração tem sido investigado
também para a cultura do maracujá (Passiflora edulis). As
melhores produções de frutos de maracujá são alcançadas
nos sistemas de corte e trituração (20,7 t ha') e aração e
gradagem (21,9 t ha'). Os resultados mostram que a produ-
ção de frutos de maracujá é menor quando o cultivo é feito
no sistema tradicional de derruba-e-queima (14,8 t ha').

Apesar da produção do maracujá no sistema de corte
e trituração apresentar a mesma produção do sistema de
aração e gradagem, é importante ressaltar que os cultivos no
sistema de corte e trituração apresentaram melhor desen-
volvimento, sem stress hídrico na época seca (observação
visual), e com menor incidência de plantas invasoras, além
de evitar a erosão do solo e de manter a capacidade regene-
rativa da capoeira.

O sistema de corte e trituração está sendo testado em
pastagens na região de Igarapé-Açu, Pará." Em pastagem de
capim braquiarão (Brachiaria brizanta) associado com
quicuio da Amazônia (Brachiaria humidicola), no sistema
de corte e trituração, a oferta de forragem é maior que em
pastagem formada a partir da derrubada e queima. Em con-
seqüência, o ganho de peso animal é maior na pastagem com
corte e trituração. Além disso, as pastagens em áreas prepa-
radas com corte e trituração apresentam menor índice de plan-
tas espontâneas, reduzindo os custos para o seu controle.

Outra técnica associada à agricultura sem queima é a
melhoria de capoeira. Esta técnica proporciona a redução
do período de pousio de 4 a 10 anos para 2 anos. As espécies
selecionadas com esse objetivo - Acacia mangium, Acacia
auriculiformes, Inga edulis, Clitoria racemosa, Acacia
angustissim e Schelolobium paniculatum - são introduzidas
na capoeira ainda na fase de cultivo da mandioca, antes do
abandono da área para o pousio. Essa técnica possibilita, em
dois anos, o acúmulo de biomassa de 29,4 t ha' a 60,6 t ha-1
no espaçamento de 2m x 2m46, enquanto em capoeira natu-
ral a biomassa neste mesmo período foi de 27,1 t ha'.

Vale ressaltar que a técnica de melhoria de capoeira é
fortemente associada à técnica de preparo de área sem o uso
do fogo. Melhorar a capoeira com introdução de árvores de
rápido crescimento e utilizar o fogo no preparo de área,
aceleram o processo de degradação, tendo em vista que as
árvores de rápido crescimento apresentam grande capacidade
de absorver nutrientes do solo, inclusive de camadas mais
profundas do solo, e de acumular na biomassa. O uso do
fogo no preparo de área provoca perdas de nutrientes que irão
acelerar a degradação pelas perdas de nutrientes do sistema.
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Estratégias para viabilizar
o plantio direto na capoeira

O plantio direto na capoeira pode ser realizado de
forma manual, semimecanizada, utilizando-se trituradores
alimentados manualmente, ou de forma moto mecanizada,
utilizando-se equipamentos atrelados a tratores que derru-
bam, trituram e distribuem o material sobre o solo na forma
de cobertura morta, com uma ou duas operações.

Como a adoção dos equipamentos para trituração
implica compra de trator e do implemento de trituração, o
seu uso em nível de agricultura familiar necessita que os
agricultores estejam organizados de forma associativa, pois
é impossível a viabilidade do uso de máquinas individual-
mente. Levando em consideração o quadro vigente, a ado-
ção desta tecnologia pode ser viabilizada por: a) patrulha
mecanizada gerenciada pela prefeitura - as prefeituras mu-
nicipais deveriam formar patrulhas mecanizadas com equi-
pamentos de trituração de capoeira para atender comunida-
des rurais organizadas. As comunidades rurais anualmente
apresentariam suas necessidades e a prefeitura executaria os
trabalhos, devendo os agricultores pagar os gastos básicos
(combustível, por exemplo); b) programa social de grandes
empreendimentos - deveria ser garantido dentro do progra-
ma social dos grandes empreendimentos, o apoio à mecani-
zação da agricultura familiar na Amazônia. Essa experiência
está sendo realizada pela Albras (Alumínio Brasileiro SI A)
no estado do Pará, em parceria com a prefeitura municipal
de Barcarena; c) programas de governo - utilização da
tecnologia em programas de governo que incentivam a uti-
lização de boas práticas nas atividades desenvolvidas na
propriedade. Um exemplo é o PROAMBIENTE, programa
de desenvolvimento socioambiental, nascido de discussões
dos agricultores familiares em suas bases, hoje transforma-
do em programa do governo federal no Ministério do Meio
Ambiente. Neste programa, está prevista a eliminação da
queima no preparo de área num prazo de 3 anos; d)
prestadoras de serviço - incentivar as prestadoras de servi-
ço a equipar suas patrulhas com equipamentos de trituração
de capoeira e vender os serviços.

A introdução de uma inovação tecnológica na agricul-
tura familiar deve ser feita de forma participativa para que
esta técnica seja apropriada pelos agricultores familiares.
Assim, foi iniciado pelo Projeto Tipitamba um trabalho
participativo com cinco comunidades dos municípios de
Igarapé-Açu e Marapanim, no estado do Pará. O trabalho
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visa principalmente ajustar a técnica de corte e trituração à
realidade dos principais beneficiários, os agricultores. O
trabalho participativo permitiu ampliar as opções de culti-
vos, tendo em vista o interesse dos agricultores em testar
outras espécies de cultivo agrícola, além dos já testados
pelo Projeto Tipitamba.

Estão sendo experimentados pelos agricultores de
cinco comunidades, além dos cultivos testados pela pesqui-
sa (milho, caupi, mandioca e maracujá), os cultivos de pi-
menta-do-reino, melancia e as hortaliças berinjela, pimenta
amarela, pimenta malagueta, pepino e maxixe.

As vantagens atribuídas à técnica pelos agricultores
são: redução de mão-de-obra, melhor conservação da umi-
dade do solo, redução da erosão do solo e da poluição dos
igarapés, melhoria da qualidade da produção e do solo,
possibilidade de cultivar mais de uma vez sem degradar o
solo, economia de energia; a vegetação triturada serve como
adubo para o plantio do segundo ciclo, e não polui o meio
ambiente. Apesar das inúmeras vantagens, existem desvan-
tagens relatadas pelos agricultores: dificuldade de plantio
logo após a trituração, pois há necessidade de adaptação de
ferramentas (utiliza-se plantadeira manual de grãos do plan-
tio direto); custo do equipamento para trituração e perda da
lenha porque toda biomassa é triturada.

Em seu conjunto, os resultados obtidos até o momen-
to apontam para uma promissora possibilidade de mudança
substancial no sistema de produção da agricultura familiar,
em especial da região alvo do estudo, permitindo uma agri-
cultura sem o uso do fogo e com base no manejo da capo-
eira. Dessa forma, é possível garantir maior produção de
biomassa e de bioelementos, além de um período de tempo
compatível com a pressão pelo uso da terra atual; ao mesmo
tempo, verifica-se agregação complementar de valor, no
caso de espécies arbóreas que podem ser também utilizadas
parcialmente para outros fins, como por exemplo, fonte de
energia, em particular no momento em que este aspecto
começa a se tornar um ponto de demanda, caracterizada
pelo desaparecimento das fontes de lenha e carvão e pelo
aumento nos preços de derivados do petróleo.
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