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O NÚCLEO APETÊ CAAPUÃ 

O Núcleo de Agroecologia Apetê Caapuã teve 
início em 2009, a partir do desejo de professores e 
estudantes dos cursos de Ciências Biológicas, Geografia 
e Engenharia Florestal da Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), campus Sorocaba, de formar um grupo para estudos 
e troca de experiências com propostas agroecológicas, junto à 
comunidade interna e externa da universidade.

Em reuniões semanais, os participantes do Núcleo discutiam de 
que forma seriam postos em prática os conceitos agroecológicos 
estudados, e assim nasceu a ideia do “Curso Teórico-Prático de 
Agroecologia”.  O curso, e mais tarde o “Grupo de Estudos e Práticas 
em Agroecologia”, foram aprovados como atividades de extensão 
pela Pró-reitoria de Extensão (PROEX), ambos sob a coordenação do 
professor Fernando Silveira Franco. 

Os bolsistas do Proex organizaram o curso e foram seus 
monitores, estruturando-o em módulos com temas como cuidados 
com o solo, hortas, práticas agroecológicas, agricultura 
biodinâmica, sistemas agroflorestais e bioconstrução. Participaram 
agricultores, assentados da reforma agrária, representantes 
de ONGs e de instituições públicas da região, além da comunidade 
interna da Universidade e o público em geral. Durante os encontros, 
realizados aos finais de semana, a teoria era permeada por atividades 
práticas realizadas na área do campus destinada ao grupo. 

Em 2010, o Edital 058 do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPQ) consolidou o grupo como um Núcleo de 
Agroecologia, fortalecendo as atividades junto a parceiros da região 
e outras redes estaduais e nacionais de Agroecologia.  Desde então, 
outros editais (PET – Programa de Educação Tutorial e PROEXT) têm 
apoiado as ações do núcleo, resultando na realização 
de diversas atividades, tais como, grupos de estudo, 
eventos, fóruns regionais e estaduais, exposições, 
projetos de extensão, capacitação de agricultores e 1



professores das Escolas Técnicas do Estado de São Paulo (ETECs), 
oficina de certificação, oficinas de temas agroecológicos, entre 
outros. 

O manejo agroecológico é o principal eixo de trabalho do 
Núcleo, com resgate e manejo da biodiversidade agrícola e alimentar. 
O Núcleo de Agroecologia – Apete Caapuã concentra hoje suas 
atividades na região Sorocabana. Além do aspecto técnico produtivo, 
também trabalhamos com o estímulo à organização e ao trabalho 
em redes junto aos agricultores e outros parceiros. Acreditamos 
que, dessa forma estamos contribuindo para uma sociedade mais 
justa, fraterna e respeitosa para com o meio ambiente.

O Núcleo Apete Caapuã tem por Missão: “Promover espaços de 
diálogo e vivências dentro e fora do universo acadêmico, incentivando 
práticas agroecológicas economicamente viáveis nos meios urbano 
e rural, sendo um facilitador para a organização de processos 
de mudanças individuais e coletivas, fortalecendo os trabalhos 
em redes”; e, como Visão: “É um coletivo de trabalho consolidado, 
inspirado pela agroecologia, que alia o conhecimento tradicional 
e científico à busca de um novo paradigma de desenvolvimento 
socioambiental”.

APRESENTAÇÃO

Esta cartilha é parte do projeto “Transição agroecológica 
em assentamentos rurais em São Paulo por meio de sistemas 
agroflorestais” financiado pelo PROEXT/MEC Edital 2010 com apoio 
do PROEX (Pró Reitoria de Extensão da UFSCAR, CNPq e PET/MEC).

O objetivo desta proposta foi promover o fortalecimento da 
Agroecologia, junto a assentados rurais e agricultores familiares, 
disponibilizando e desenvolvendo conhecimento técnico e científico 

de base ecológica, que contribui para o incremento da 
biodiversidade e sustentabilidade dos agroecossistemas, 
o apoio ao processo de transição agroecológica das 
propriedades rurais, o fortalecimento da segurança 
alimentar, a diversificação e melhoria da renda, 2



a redução do uso de insumos agroquímicos e a 
agregação de valor aos produtos. Além disso, este 
projeto visa fortalecer o movimento agroecológico 
animando, junto a outros parceiros locais, a 
regional Sorocabana da Articulação Paulista de 
Agroecologia.

Na cartilha buscamos apresentar as práticas 
agroecológicas implantadas em nossa área, daí o 
título Agroecologia no Campus, contando com a 
participação de estudantes da UFSCAR e de outras 
universidades, agricultores familiares e assentados 
da reforma agrária da região. Apresentamos 
primeiramente alguns conceitos e princípios teóricos 
e em seguida, o modo como foram adaptadas e 
realizadas em nossas vivências, com os aspectos 
práticos do manejo e detalhes que possam servir 
como referência para outras realidades. Para isso, 
buscamos usar ilustrações e linguagem acessível 
para agricultores e multiplicadores que atuam 
diretamente no campo.

Aproveitamos para agradecer a todos os nossos 
parceiros e à sociedade civil, que nos ajudaram a chegar aos 
resultados que ora apresentamos através desta publicação.

INTRODUÇÃO
 
Em virtude da expansão dos sistemas agrícolas industriais, 

caracterizados pelo uso de sementes híbridas e transgênicas, a 
reprodução das sementes crioulas é um desafio a ser enfrentado 
em nome da autonomia dos agricultores familiares e da 
segurança alimentar das populações. Em contrapartida, 
a crescente consciência desta realidade vem gerando 
um despertar nas pessoas, originando uma série de 
iniciativas que devem ser divulgadas, para que tenhamos 3



uma melhor dimensão de nossa força e responsabilidades. 
A Agroecologia se insere em uma proposta de agricultura, que 

se contraponha ao modelo atual, ou seja, entende que as formas 
de uso dos recursos naturais têm se mostrado insustentáveis 
dos pontos de vista social, econômico e ambiental. Nesta proposta 
de transformação, a Agroecologia tem o objetivo de trabalhar a 

relação do ser humano com a terra e resgatar valores que 
possam contribuir para solucionar os problemas 

da pobreza e dificuldades no campo.
A terra nos fornece alimento, energia 

para viver, numa relação de troca; cuidando da 
terra ela também cuida de nós. A Agroecologia 
propõe uma relação com a natureza, com 
o outro e com nós mesmos, de mais 
respeito e cuidado. Resgata o modo como 

nossos ancestrais faziam agricultura 
e as novas descobertas, buscando uma 
propriedade mais produtiva (qualidade e 
diversidade), mais saúde aos agricultores e 
consumidores e equilíbrio ambiental. Colher 
da terra o que ela nos fornece, observar 
o ambiente buscando soluções “naturais” e 
criar uma rede para trocas de experiências 

vividas pelos agricultores, difundindo essas 
novas descobertas. A Agroecologia, ainda, tem muito caminho a ser 
percorrido e todos somos atores para que essa transformação 
ocorra efetivamente. A Agroecologia não é apenas uma mudança da 
técnica – conhecimento, mas uma mudança de organização social.

O ponto de partida somos nós!
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NUCLEAÇÃO/BOLOTA

O que é?

As bolotas (apelido carinhoso 
dado pelo grupo), 
ou Ilhas de 
diversidade são 

áreas circulares 
pequenas, cultivadas 

com grande 
d i v e r s i d a d e 
de espécies 

h e r b á c e a s , 
arbustivas e arbóreas, 
que podem ser 
usadas no processo 

de recuperação e 
enriquecimento de uma 

área. 
As bolotas 

seguem o processo 
de sucessão 
e c o l ó g i c a , 
sendo que no 
p l a n e j a m e n t o 

é interessante 
escolher espécies de 
rápido crescimento, 
que precisam de 

maior incidência de 
luz para se desenvolver, e 
as de crescimento tardio, as 
quais necessitam de sombra. 5

Assim, nessa pequena área, os 
indivíduos irão estabelecer um 
consórcio, além de criar um 
microclima propício para seu 
estabelecimento, restaurando 
a conectividade entre os 
fragmentos da paisagem, além 
de serem poleiros para animais 
dispersores de sementes. 

Para que serve?

As bolotas São 
úteis para atrair 
dispersores, assim 
como para trazer 
propágulos de outras 
espécies de áreas 
r e m a n e s c e n t e s , 
possibilitando a 
r e c o lon i z a ç ã o 
e intensificação 
do fluxo gênico, 
aumentando a 
b i o d i v e r s i d a d e 
do fragmento, 
(kageyama et. Al, 
2003).

Com esta 
técnica pode-se 
baratear os custos 
das atividades de 
recuperação em 
função da redução 
do número de mudas 



por hectare (15 a 30%), menor 
custo de implantação e manejo. 
Entretanto, o recobrimento da 
área será lento e o controle do 
capim invasor deverá ser mais 
frequente (Cury e Carvalho Jr.)

Dentro das perspectivas 
agroflorestais, as bolotas 
podem ser direcionadas para fonte 
de renda e de alimentos. Isso 
significa que a técnica possibilita 
integrar uma alternativa social 
a uma necessidade ecológica 
(kageyama et. Al, 2003).

Como implantamos as 
bolotas na nossa área?

Para a aplicação da 
metodologia,optou-se pela 

elaboração de três 
Bolotas com 
diâmetro médio 
de 2m. A escolha 

deste tamanho inicial 
teve caráter 
exp er i m enta l . 
A perspectiva é 

ampliar as áreas 
circulares de Forma 
a unir as bolotas, 
visando recuperar as 
condições ambientais da 
área total, mantendo 
uma maior semelhança 6

ao ecossistema natural, por 
não ter espaçamento quadrado.

Além do preparo do solo, foi 
realizada capina manual dentro 
da área de implantação. Cada 
bolota recebeu cinco mudas 
arbóreas, plantadas de maneira 
equidistantes e arranjadas na 
seguinte configuração:

O restante da área circular 
foi preenchido com sementes de 
adubo verde peletizadas, com as 
funções de cobertura do solo 
e adição de matéria orgânica, 
na incumbência de adubo verde. 
A área recém plantada recebeu 
rega duas vezes ao dia até a 
chegada do período chuvoso.
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ESPIRAL DE ERVAS

O que é? 

A Espiral de ervas é uma 
técnica de plantio de ervas 
medicinais, que Apresenta 
formato circular. É também 
chamada de farmácia viva, pois 
nele cultivamos uma grande 
variedade de ervas medicinais que 
podem ser utilizadas para o bem 
de nossa saúde. A diversidade 
de plantas é possível porque 
a espiral apresenta diferentes 
microclimas em sua extensão: 
no topo é mais seco, em baixo é 
mais úmido, na face norte é mais 
luminoso e na face sul mais 

sombreado, por isso é necessário 
descobrir qual o lugar mais 
apropriado para cada planta. 

Para quê serve?

Esse método de cultivo de 
ervas é ideal para quem não 
dispõem de grandes espaços.  É 
utilizada para produzir ervas de 
interesse medicinal, condimentar 
e aromático, otimizando 
o espaço e considerando 
fatores ambientais, como: clima 
(precipitação, temperatura, luz 
solar), solo, plantas, animais e 
o ser humano. A espiral pode ser 
implantada próximo às moradias, 
em especial, ao lado da cozinha, 
para facilitar o acesso às ervas.



Como implantamos na nossa 
área?

Toda a espiral foi construída 
com varas de bambu, cortadas 
em uma sequencia de diferentes 
tamanhos, com uma base 
circular de 1,0 m de diâmetro. 
Foi utilizado composto orgânico 
como substrato e as ervas 
foram plantadas considerando 
as necessidades de agua e de 
luz de cada uma.

No topo da espiral, área com 
mais luminosidade e mais seca foi 
plantado arruda, Alecrim, boldo-
do-chile, capim-cidreira, sálvia, 
erva baleeira melissa, pimenta e 
salsa, enquanto que na parte 
mais baixa, região com pouca 
luz e mais úmida, foi cultivado 
alfavaca, gengibre, hortelã e 
poejo. 

HORTA CIRCULAR

O que é?

É o cultivo de verduras, 
frutas, cereais, 
legumes, temperos 
e ervas medicinal, 
que se caracterizam 
pela disposição 8

diferenciada, em formato circular. 
A produção é feita sem o uso 
de agrotóxicos, através de 
técnicas de base ecológica para 
adubação e proteção do solo, com 

o objetivo de manter 
sua fertilidade. 
A adubação com 
composto orgânico, 

a cobertura do solo 
com matéria seca, a 

adubação verde 
e o controle 
natural de 

pragas e doenças, são algumas 
destas técnicas. 

O desenho é planejado para 
que, em qualquer lado ou 
extremidade que a pessoa esteja 
Do canteiro, possa alcançar o 
outro lado, através de caminhos 
devidamente projetados para 
facilitar o manejo, a colheita e a 
irrigação. Mais que uma simples 
técnica, a horta circular abrange 
princípios agroecológicos, 
conhecimentos milenares das 
formas circulares, possibilidade 
de trabalhos coletivos e 
produção de alimentos orgânicos.  



Para que serve?

A horta orgânica caseira 
traz diversos benefícios 

que nos proporcionam 
uma melhoria na 
qualidade de vida, isso 
porque, conseguimos 

colher alimentos, 
cultivados por nós 
mesmos, livres de 

venenos e portanto, 
mais saudáveis, 
proporcionando a 

manutenção e melhoria 
da saúde e a prevenção 
de doenças. Além 
disso, proporciona um 
espaço mais bonito e 
harmonioso, com formas 

circulares. 

Como implantamos em 
nossa área?

Primeiramente foi feito o 
preparo do solo com esterco 
bovino e de galinha para que 
este ficasse bem fértil., Depois 
levantamos os canteiros, com 
aproximadamente 10 cm de altura, 
ao redor de nossas espirais de 
ervas, direcionando para fazer 
o formato em lemniscata, ou 
seja, com o formato do símbolo 9

do infinito, tendo o cuidado de 
deixar um caminho, para caminhar 
e trabalhar tranquilamente. A 
próxima etapa foi escolher as 
mudas de sol pleno e as que 
preferem meia sombra, para 
assim, planejar a disposição das 
plantas, seguindo a orientação 
do Sol. As mudas de sol pleno 
foram rabanete, cenoura, 
salsinha, cebolinha; e as de meia 
sombra, alface, couve e brócolis. 
As primeiras, que apresentam um 
crescimento acelerado, foram 

dispostas de forma a 
projetar sombra para as mudas 
mais sensíveis ao sol, que 
apresentam crescimento mais 
lento. É importante lembrar que 
as plantas jovens, as mudinhas, 
são menos tolerantes ao sol 
forte. Realizamos também um 
consórcio com algumas outras 
plantas, como o cosmos, tagetes 
e crotalária, alecrim, arruda, 
manjericão e babosa, 

para enriquecer a 
biodiversidade do ambiente, 
contribuindo para a prevenção 
de pragas e doenças.

Para finalizar, 
cobrimos todo o 
canteiro com uma 
camada bem espessa 
de palha seca para 



proteger o solo e manter a 
umidade. A irrigação foi feita 
logo após e plantio, lembrando 
que esse procedimento, deve ser 
realizado 2 a 3 vezes ao dia para 
que se atinja o desenvolvimento 
esperado das hortaliças.

PLANTIO DE
SEMENTES OU 
SEMEADURA 

DIRETA: MUVUCA 
DE SEMENTES

O que é?

A muvuca  de sementes é 
caracterizada como um plantio 
direto no solo de uma mistura 
de sementes de várias espécies 
de plantas. (normalmente são 
utilizadas mais de 30 espécies, 
variando de acordo com a 
disponibilidade e objetivo do 
plantio) , que são lançadas para 

o plantio direto 
no solo em área 
a ser recuperada.  
Na Muvuca podem 
ser utilizadas 

tanto as espécies florestais 
quanto as agrícolas, porém, é 
importante garantir uma grande 
diversidade, pois quanto maior 
o número de espécies, melhor e 
mais complexo será o sistema, 
pois as mais adaptadas serão 
selecionadas pelo meio. Mesmo 
que o solo se encontre em 
condições de baixa fertilidade, 
em geral o que se busca é que 
as sementes consigam germinar 
e se adaptar mais facilmente a 
tais condições do que as mudas. 

 Esta prática necessita 
de planejamento, organização 
e trabalho para garantir seu 
sucesso. Para o preparo da 
Muvuca mistura-se 3 partes 
de terra peneirada com uma 
parte de areia grossa e uma 
parte de pó de serra peneirado. 
Em seguida, as sementes são 
colocadas observando-se o 
número de sementes de acordo 
com o espaçamento desejado.

Para que serve?

A recuperação das áreas 
degradadas é um grande desafio, 
pois, a falta de um solo saudável 
impossibilita a produção de 
alimentos. E é neste panorama 10
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que a MUVUCA 
contribui ‘com a 
amenização dos 
impactos, por: 
contribui para 

a regeneração do 
solo e das condições 
ecológicas locais, 

sendo adaptada a 
todos os biomas 
b r a s i l e i r o s ; 
além de ajudar a 
construir relações 
mais justas e 

solidárias entre 
os agricultores 
familiares.

Esta prática é 
barata e eficiente, 

já que o preço 
das sementes é 

menor se comparado com o 
preço das mudas, o que a torna 
economicamente viável para os 
agricultores.

Como implantamos na nossa 
área?

Usamos para o plantio direto 
na nossa área espécies de 
adubação verde: Tremoço branco 
comum, Nabo forrageiro, Feijão 
guandú anão, Fava larga, Milheto, 

Lab-Lab; além de sementes 
de espécies arbóreas como: 
Embaúba preta, Aroeira 
pimenteira, Pau-ferro, Cedro, 
Jacarandá, Ipê dedaleira, 
paineira, tefrosia, angico, 
jatobá, entre outras.

Na área do Sítio foi 
destinado um espaço onde 
foram feitos sulcos no 
solo, com enxadas, nos 
quais foram depositadas 
as sementes e cobertas 
por terra e, por fim, foi 
feita a irrigação.

BIOFERTILIZANTES 
LÍQUIDOS

O que são?

São produtos naturais 
obtidos da biodigestão de 
compostos orgânicos de origem 
animal e vegetal. São produtos 
naturais obtidos da fermentação 
de materiais orgânicos com 
água, na presença ou ausência 
de ar (processos aeróbicos ou 
anaeróbicos). Podem 
possuir composição 
a l t a m e n t e 
complexa e 



variável, dependendo do 
material empregado, contendo 
quase todos os macro e micro 
elementos necessário à nutrição 
vegetal. Não existe uma 
fórmula padrão para a produção 
de biofertilizantes. Receitas 
variadas vêm sendo testadas, 
utilizando-se componentes 
minerais para o enriquecimento 
do meio de cultivo. 

Para que servem?

os biofertilizantes podem 
ser usados em culturas 
anuais e perenes, em sistemas 
convencionais e orgânicos, 
sendo, principalmente, utilizados 
em hortas e pomares. A absorção 
pelas plantas se efetua com, 
muita rapidez, de modo que são 
muito úteis para as culturas de 
ciclo curto ou para tratamento 
rápido de deficiências nutricionais 
das plantas.

Além disso, por serem 
produtos obtidos da 
fermentação, com a participação 
de bactérias, leveduras e bacilos, 

quando aplicados 
d e v i d a m e n t e , 
podem ser úteis 
no controle de 
pragas e doenças de 

plantas, não causando danos ao 
ambiente e sem oferecer perigo 
para a saúde humana. Efeitos 
fungistático, bacteriostático e 
repelente de insetos já foram 
constatados nas plantas após o 
tratamento com biofertilizantes.

Como implantamos em 
nossa área?

Para o preparo de 200 litros 
do biofertilizante 
de esterco de gado 
foram necessários os 
seguintes elementos: 1 
tambor com capacidade 
para 200 litros;  40 
L de esterco; 160 L 
de água; 0,50 kg 
de pó de rocha; 1,0 
kg de rapadura  
(transformada em 
melaço). No tambor 
foram colocados 
40 litros de 
esterco fresco e 
acrescentados 160 
litros de água. É 
importante que o 
esterco seja coletado 
no mesmo dia que se vai fazer 
o produto. Na mistura foram 
acrescentadas plantas picadas, 
que servem como material 12
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para a decomposição e alimento 
para os microorganismos, no 
caso de folhas de hortaliças, 
leguminosas, frutiferas. Mas, 
também colocamos folhas de 
plantas medicinais e aromáticas, 
que possuem princípios ativos 
inseticidas e repelentes, para 
que o Biofertilizante também 
possa ter estas qualidades. 
Usamos plantas como arruda, 
alecrim, manjericão, guiné, 
tefrósia, neem, cinamomo, mamona, 
mandioca, entre outras. Devem – 
se e evitar plantas com poder 
inseticida ou fungicida, pois elas 
poderão inibir a atuação das 
bactérias. Os demais componentes 
da receita foram colocados em 
seguida. 

Durante as semanas seguintes 
o fertilizante foi muito bem 
misturado para favorecer 
a fermentação. Quanto mais 
espuma tiver, significa que 
o fermentado está no ponto 
desejado. A espuma deve ser 
de cor clara, indicando que a 
fermentação está ocorrendo de 
maneira correta; além de ter um 
cheiro agradável de fermentação, 
indicando a ocorrência de um bom 
processo aeróbico. Se o cheiro 
for desagradável, como o de 
um material podre, indica que 

o processo não está indo bem, 
sendo necessário acrescentar 
mais esterco ou fonte 
de açúcar.

 Depois de 25 
dias o fermentado 
foi utilizado no 
Sítio. 

Com base 
nesse tipo de 
biofertilizante 
o NAAC 
desenvolveu a 
seguinte receita:

1 . 40 litros de 
esterco fresco

2 . 500 gramas 
de termofosfato

3 . 100 gramas 
de molibdato de 
sódio

4 . 200 gramas 
de sulfato de 
cobre

5 . 500 gramas de borax
6 . 10 kilogramas de açúcar
7 . 500 gramas de pó de 

basalto
8 . Um balde de 20 litros de 

folhas frescas de leguminosas, 
hortaliças e ervas 
medicinais

9 . 1 litro de 
urina de vaca

10 . Completar 



com água até 200 litros

PREPARADOS 
BIODINÂMICOS

O que são?

Os Preparados Biodinâmicos 
foram desenvolvidos por 
Rudolf Steiner, com base na 
Antroposofia, antes e durante 
o Curso agrícola, em 1924, na 
Polônia. Podem ser divididos 
em dois grupos: os que são 
pulverizados diretamente no 
solo e nas plantas, como por 
exemplo, os Preparados 500 
(chifre esterco), 501 (chifre 
Sílica) e Fladen; e os que são 
inoculados em outras formas 
de adubo orgânico, como, 
biofertilizantes e chorumes.

Os Preparados são feitos 
com substâncias naturais, como 
plantas medicinais, esterco e 
sílica, envoltos em órgãos de 
animais e depois enterrados 
no solo. Temos, assim, estas 
substâncias submetidas às 

influências da 
Terra com seus 
ritmos anuais e 
cosmos.  Plantas 14

Medicinais que são utilizadas: 
Mil Folhas (Preparado 502)) 
, Camomila  (Preparado 503) , 
Urtiga (Preparado 504) , 
Casca de Carvalho 
(Preparado 505), 
Dente de Leão 
(Preparado 506) e, 
Valeriana (preparado 
507) .

Para quê 
servem?

Os Preparados 
B i o d i n â m i c o s 
ajudam a regular 
as trocas de forças 
com o ambiente, 
fazendo com que 
os compostos 
tratados com 
esses preparados 
sejam mais limpos, 
estáveis e efetivamente mais 
ricos e equilibrados para a 
nutrição do solo e das plantas.

 Preparado Fladen 

Ajuda a estimular a digestão 
dos organismos do solo 
responsáveis pela decomposição 
de substâncias orgânicas, 
principalmente materiais à 
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base de argila no solo. Além 
disso, é uma forma de levar as 
informações dos preparados de 
composto para áreas maiores 
onde não se usa composto.

Aplicação

Para 1 ha são utilizadas 
de 200 a 250 gramas 
de fladen, diluídas e 
dinamizadas em um barril com 
60 a 100 litros de água. A 
dinamização consiste em 
girar um bastão dentro 
do barril, num só sentido, 
até se formar um vórtex 
(redemoinho que vai 
até o fundo do barril). 
Em seguida inverte-se o 
sentido do giro causando 
um caos na água. 

Faz-se novo vórtex, 
inverte-se de novo. 
Prossegue-se assim por 
20 minutos.

Após este processo, a 
mistura é aplicada em gotas 
grossas, com pulverizador ou 
com um ramo de uma planta, 
sobre a adubação verde roçada, 
material de poda de árvores, 
cobertura morta, etc.

Preparação

1. 300l de esterco de gado 
fresco

2. 300gr de casca de ovos 
caipira

3. 1,5kg de pó de pedra (pó de 
rocha com minerais: basalto).

O material deve ser bem 
misturado e mexido durante 

aproximadamente 30 min. 
para que fique bem 
homogeneizado.

Depois o material 
dever ser colocado em 
uma caixa de 1 m de 
profundidade, por 1 m 

de largura e 1 metro de 
comprimento em um buraco 
no solo de 50 cm de 

profundidade, e em seguida 
coberto por terra pela 
metade. 

Preparado 500 (chifre 
esterco)

É utilizado diretamente no 
solo para plantio, favorecendo a 
formação das raízes. Além disso, 
intensifica todas as 
atividades do solo. 
Ajuda o solo a se 
soltar e desfaz 
compactações de 



todo o tipo. Favorece a vida e 
a microvida do solo: fungos, 
bactérias, algas, vermes, 

e s p e c i a l m e n t e 
m i n h o c a s .  
Quando há secas 

prolongadas é 
aplicado para 
evitar os danos. 
Mudas a serem 
transplantadas 

devem ser, pouco 
antes do plantio, 
mergulhadas no 
preparado dinamizado 

para estimular 
a formação de 
raízes. Deve 

ser aplicado 
preferencialmente 
com o solo úmido.

Aplicação

Primeiramente é 
feita a dinamização por 

uma hora no barril de madeira, 
como foi dito para o fladen. 
Fazendo movimentos circulares 
até formar um redemoinho 

com um cone bem 
fundo, neste 
momento inverte-
se o movimento 
quebrando o cone 

e iniciando um redemoinho no 
sentido inverso, repetindo-se 
esta seqüência durante uma 
hora.

Antes de aplicar deixa-se 
descansar por 10 minutos;

Para a dinamização, a água 
deve ser de fonte natural, sem 
cloro, (de chuva é o ideal) não 
deve estar muito fria, assim, nos 
dias de inverno, deve-se aquece-
la um pouco.

É aplicado diretamente no 
solo, em gotas grandes, na 
parte da tarde, na época da 
primavera e antes de plantios, 
no preparo do solo. Pode-se 
usar o pulverizador ou um ramo 
de alecrim do campo.

São usadas 100 gramas do 
preparado 500, em 60 a 100 
litros de água por ha. 

Como implantamos na nossa 
área?

Os preparados foram 
gentilmente doados pela 
Associação Brasileira de 
agricultura Biodinâmica de 
Botucatu/SP (ABD) . Foram 
utilizados os preparados 
Fladen e 500 (Chifre Esterco). 
A dinamização foi feita com os 
dois preparados juntos, desta 16
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forma, primeiramente iniciamos 
com o preparado 500, e após 40 
minutos, colocamos na mistura 
o fladen, e continuamos por mais 
20 minutos completando 1 hora.

Os preparados biodinâmicos 
foram utilizados na peletização 
das sementes usadas em 
nosso coquetel, já mencionado 
anteriormente. A peletização foi 
feita colocando as sementes 
na mistura da água dinamizada 
com o P500 e o Fladen, para 
ficarem molhadas. Em seguida 
são colocadas em um mistura de 
Calcário com Fosfato Natural 
para ficarem envolvidas pela 
mistura dos pós, como se 
fossem untadas. Em seguida são 
deixadas para secar durante 
alguns minutos e semeadas a 
lanço na área. Além disso, as 
mudas de árvores introduzidas 
no sítio foram banhadas na 
mistura da água dos preparados 
antes de serem plantadas, para 
estimular o desenvolvimento 
das raízes e da planta como um 
todo.

Ao final da implantação desta 
agrofloresta, com a muvuca de 
sementes e as mudas arbóreas, 
o restante da mistura dinamizada 
aplicamos a lanço com ramos de 
alecrim, finalizando o processo, 

sempre lembrando da importância 
de colocar nestas ações nossas 
intenções e bons pensamentos.

BIOCONSTRUÇÃO

O que é?

É o processo de 
construção utilizando 
pr i n c i p almente , 
materiais de 
baixo impacto 
ambiental, sendo 
aplicadas técnicas 
desenvolvidas por 
povos tradicionais 
consorciadas com 
técnicas modernas 
de construção.

A bioconstrução 
tem como princípio 
a busca pela máxima 
harmonia entre o 
homem e o ambiente. 
É fundamental que 
o bioconstrutor 
conheça as 
características do 
clima regional, pois 
os ritmos naturais 
indicarão a forma 
mais adequada para 
construir, com 
mínimo custo e com 



contribuí para que as gerações 
futuras tenham recursos para 
satisfazer as necessidades de 
moradia, alimentação e energia. 

 A comunidade que dominar 
a técnica de bioconstruir dará 
um grande passo rumo à sua 
liberdade e independência  dos 
moldes industriais desiguais 
de construção, sendo que 
a valorização das técnicas 
tradicionais traz autonomia ao 
trabalhador, que não dependerá 
de insumos externos ao meio em 
que vive.

Como implantamos na nossa 
área? 

A fim de atender a necessidade 
de um espaço para guardar 
ferramentas, o projeto 
de bioconstrução no Sítio 
Agroecológico Apetê Caapuã 
foi desenhado em conjunto com 
parceiros do núcleo e implantado 
em mutirões. Estes foram 
organizados em forma de cursos 
com Etapas teóricas e práticas, 
que contaram com a participação 
de agricultores, estudantes, 
professores e profissionais 
das áreas da Agroecologia, 
Bioconstrução, Permacultura e 
Construção Civil.  18

os recursos disponíveis no 
local. 

Para que serve?

 Atualmente, a construção 
civil é uma das 
atividades que mais 
consomem energia e 

recursos naturais do 
planeta. O acesso 
aos maquinários 
e insumos 
i n d u s t r i a i s 

utilizados na 
c o n s t r u ç ã o , 
convencional é 

restrito havendo 
escassez de materiais 

convencionais de 
construção e 
de mão de obra 

especializada. 
 A construção 

de ambientes 
mais sustentáveis, 
através das 
práticas de 
b i o c o n s t r u ç ã o , 

permite um uso 
equilibrado de 
recursos naturais 
e menor degradação 
da natureza. 
Desta forma, 
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Os participantes construíram 
uma pequena edificação de pau-
a-pique com dimensões de 2,7m² e 
3m de altura. A técnica de pau-a-
pique é amplamente disseminada 
por diversas comunidades. Os 
principais recursos necessários 
para esta técnica são o barro e 
o bambu (ou outra madeira).  

Para o alicerce, que separa 
as paredes do chão, usamos 
blocos de concreto, de 15 cm de 
altura, 15 cm de largura e 19 
cm de comprimento, fixados com 
terra e areia. Para os pilares 
(esquinas) de sustentação 
utilizou-se bambus gigante 
presos com vergalhões de ferro, 
sobre sapatas enterradas no 
chão, feitas de latas de metal 
preenchidas com terra, areia e 
pedra. 

As paredes foram construídas 
a partir de um quadro trançado 
de tiras de bambu, sendo que 
as extremidades verticais do 
quadro ficaram presas nos 
pilares, com vergalhões. Para 
fixar a extremidade horizontal 
baixa das paredes e preencher 
os quadros, os participantes 
utilizaram uma massa de barro, 
adicionando água e palha picada 
ao barro. O preparo da massa 
foi feito da seguinte maneira: 

pisando com os pés descalços, 
misturou-se bem e 
obteve-se a massa. 

Para o 
acabamento foi 
aplicada uma massa 
feita com uma parte de 
cimento, dez partes 
de areia e água. Para 
passar o reboco e 
dar o acabamento, 
a parede de pau-a-
pique deve estar 
umedecida. 

Por fim, 
foi montada a 
estrutura do 
teto, com madeira 
e bambu, presa nos 
pilares com arame 
e pregos e coberta 
com telhas de fibra 
vegetal. 



PLANTA BAIXA E FACHADA DO QUARTINHO 
DE FERRAMENTAS BIOCONSTRUÍDO

20
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OUTRAS 
ATIVIDADES 
REALIZADAS 

NO SÍTIO

 O nosso sítio 
agroecológico serve 
como um laboratório ao 
ar livre, onde acontecem 
diversas atividades, 
além das já descritas. 
Uma das atividades 
clássicas, que ocorre 

na área, são as aulas 
práticas das disciplinas de 

sistemas agroflorestais e de 
recuperação e monitoramento de 
áreas degradadas.  A área serve 
de exemplo para demonstrar 
práticas agroecológicas 
aprendidas na teoria, ao 
longo das aulas de sistemas 
agroflorestais. Os alunos 
têm contato direto com as 
práticas podendo, estimular 
outros sentidos, pois têm 
a oportunidade de sentir o 
solo, pegar os produtos da 
horta, ver de perto um SAF 
(Sistema Agroflorestal), sentir 
o cheiro das ervas, sentir o sol 
forte de Sorocaba e perceber 

a diferença de desfrutar da 
sombra, das poucas árvores. 
Após essa vivência da visita 
nos sítios e outras 
áreas da universidade, os 
alunos voltam para sala 
de aula e, de forma livre e 
artística, expressam suas 
percepções das diferentes 
áreas visitadas. Já na 
disciplina de recuperação 
e monitoramento de 
áreas degradadas, o 
intuito é demonstrar técnicas 
alternativas de recuperação de 
áreas degradadas, demonstrando 
que as técnicas agroecológicas 
podem ser utilizadas com 
sucesso.

  Os mutirões de 
manutenção do sítio são feitos 

pela maioria dos integrantes 
do núcleo, junto com 
nossos “amigos parceiros”. 
Todos os mutirões são 
muito importantes, porém tem 
alguns favoritos, lembrados 
com carinho, como o mutirão 
feito com os alunos do 

Pronera - Programa Nacional de 
Educação na Reforma 
Agrária, e os 
mutirões realizados 
com a presença 
de familiares dos 
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integrantes do núcleo, que 
dispensam explicações.  Por fim, 
os mutirões nos proporcionaram 
imenso cansaço, mas depois uma 
enorme satisfação de tomar 
um açaí delicioso e comer uma 
tapioca em boa companhia. 

A I Semana de Agroecologia, 
que aconteceu em 2011, teve em 
sua programação três oficinas 
realizadas no sítio, uma delas 
foi a bioconstrução, a outra foi 
o enriquecimento da horta com 
espécies medicinais, e teve também 
a oficina de Bokashi (composto 
orgânico em japonês usado nas 
propridades que praticam a 
Agricultura Natural e baseada 
nas idéias de Mokiti Okada) que 
depois de pronto, foi aplicado no 
sítio. 

Outro encontro que teve a 
nossa área como cenário foi a 
oficina realizada com uma das 
nossas grandes parceiras, que 
é a secretaria do meio ambiente 
da prefeitura de Sorocaba. 

DESAFIOS 
ENCONTRADOS

O processo de construção do 
sítio esbarra em alguns desafios, 
sendo um deles a aquisição e 
manutenção das ferramentas e 
a falta de uma fonte 
de água próxima 
ao local. As 
ferramentas têm 
sido  adquiridas 
com recursos 
de editais de 
projetos de 
extensão, porém, 
nem sempre a 
verba é suficiente 
para atender 
as necessidades 
do trabalho. Já a 
questão da água 
foi solucionada 
com muitos 
metros de 
mangueira, porém, 
essa limitação 
restringe a ocupação 
do espaço com outras 
práticas, principalmente na 
época de seca. Uma questão que 
ocorre também é a grande carga 
horária acadêmica dos cursos 
de graduação, que muitas vezes 
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inviabiliza a participação dos 
estudantes em atividades extra 
classe; por exemplo, na época 

de provas, o manejo da área fica 
totalmente prejudicado, já que 
ele é feito pelos estudantes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se que novas alternativas e modelos sustentáveis vêm 
surgindo como resposta aos impactos destrutivos, gerados pelo 
modelo de desenvolvimento econômico tradicional. Logo, a universidade 
tem a responsabilidade de desenvolver pesquisas e tecnologias que 
promovam novos estilos de agricultura, garantindo a preservação 
dos recursos ambientais, além de formar profissionais capazes de 
trabalhar o desenvolvimento rural sustentável. 

Com o trabalho desenvolvido no sítio obteve - se maior 
consolidação do núcleo, devido ao número de novos integrantes e 
colaboradores, além da capacitação e participação da comunidade do 
entorno da UFSCar, como assentados da reforma agrária, instituições 
públicas, agricultores familiares e estudantes de 
outras instituições.

O empenho do núcleo e seus colaboradores na 
construção do sítio, com certeza impactou de modo 
positivo a comunidade acadêmica, conquistando espaços 



e respeito na universidade e, perante a comunidade rural, entidades 
e interessados, o impacto também foi favorável. 

Conclui - se, portanto, que a agroecologia somou ganhos, novos 
adeptos e fiéis companheiros de luta.

 A partir da divulgação deste material será possível 
compartilhar as experiências com um público de diferentes regiões 
do Brasil, de tal forma que as práticas empregadas possam servir 
de inspiração para a multiplicação de outros trabalhos. 

Lembre-se: esta é uma tecnologia social, portanto, de todos nós.
E, aproveitando a grande comunicação que hoje em dia a tecnologia 

nos permite ter, seria interessante que todos os grupos que 
desenvolvam atividades com ideais agroecológicos, possam 
acompanhar os trabalhos de outros parceiros. Que a comunicação 
entre as redes de iniciativas seja cada vez mais consolidada, para 
que as pontes sejam construídas, já que, no trabalho de extensão, 
muitos dos desafios vivenciados são semelhantes.

As fotografias registradas nas atividades do projeto estão 
disponíveis no link do site: http:www.facebook.com/apetecaapua.
nucleodeagroecologia.

Outro canal de comunicação é nosso endereço eletrônico: 
naac.ufscar@gmail.com  ou pelo endereço: Rod. João Leme dos 

Santos, Km 110 – SP – 264. 
Bairro Itinga, Sorocaba/SP CEP: 18052--780. Fone: (15) 3229 - 6013 

3229 – 5945. 
Para garantir a compreensão, leia atentamente, planeje o seu 

trabalho e entre em contato para tirar dúvidas e relatar sua 
experiência. 
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