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Segundo o milenar oráculo chinês I Ching, a água é um
exemplo de modéstia e sabedoria. Fluindo, ela vence todos
os obstáculos a sua frente, contornando-os sem resistência.
Constante, ela aplaina as montanhas e preenche os vales.
O significado da água é tão extenso, que vai muito além de
matar nossa sede e irrigar nossas plantações. Através da água,
podemos entender mais da vida. Ela indica quando um lugar
está saudável e bem cuidado; ou quando está degradado e
poluído. Ela mostra a atitude das pessoas, o quanto elas pensam
no próximo que irá beber a água do rio mais abaixo, revelando
a atenção que devemos ter com as coisas mais simples e
cotidianas.  Escolhemos a água como tema do 3º Encontro
de Agroecologia de Montanha, por serem os ecossistemas
montanhosos os principais produtores de água do planeta.
Só isso já justificaria o esforço em introduzir boas práticas
produtivas na região das Terras Altas da Mantiqueira. 
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Caro leitor,

Este 3º Caderno da série “Agroecologia de Montanha, Uma 
Mudança de Altitude”, como as edições anteriores, é fruto de 
mais um Encontro Regional de Agroecologia de Montanha 
das Terras Altas da Mantiqueira.

Nesta edição, assim como no Encontro realizado em 2009, 
escolhemos a água como o elemento a ser destacado no 
agroecossistema. Ela é vital, estratégica, fundamental para a 
manutenção dos ciclos de vida na Natureza. Hoje em dia, termos 
como produção de água, manejo dos recursos hídricos, 
gestão de bacias hidrográficas fazem parte do cotidiano rural. 

Queremos aqui apresentar, mais do que informações, no-
vas visões sobre a água e sua relação com a floresta, com a 
sociedade, com os sistemas produtivos e com seu saneamento. 
Assim, o tema “água”, além de estar presente na seção 
“Elementos do Agroecossistema”, aparece na seção “Ponto 
de Vista”, no artigo sobre “Água e Sociedade”, na seção  
“Tecnologias Apropriadas”, abordando os “Jardins Filtrantes” 
e as “Fossas Sépticas Biodigestoras”; e na seção “Histórias de 
Lavrador”, com o “causo” do “Esgoto que virou Adubo”.

Completando o acervo de conhecimentos apresentados 
no Encontro, a seção “Ferramentas Agroecológicas” traz 
a “Adubação Verde”, uma das formas mais sustentáveis de 
fertilizar a terra. O Banco de Sementes das Terras Altas da 
Mantiqueira cresceu e continua sendo um dos momentos 
mais interessantes. E registrar a realização do Encontro de 
Agroecologia de Montanha também faz parte do obje-
tivo desses Cadernos. Portanto, é com esse relato que 
fechamos a edição.

 
Falar do sucesso da parceria entre Fundação Matutu, 
EMATER-MG e SEBRAE-MG em torno do tema Agroecologia 
de Montanha parece desnecessário. A seqüência consecutiva de 
três anos do evento, a crescente participação em quantidade 
e o interesse dos moradores e produtores da região, a 
divulgação que os Cadernos têm atingido e, especialmente, a 
qualidade das experiências e a diversidade de conhecimentos 
apresentados nesses Encontros falam por si.

Seria então mais oportuno falar das pessoas que fazem tudo 
isso ser possível; dos produtores e jovens da zona rural; dos 
extensionistas da EMATER aos gestores do SEBRAE; dos 
moradores do Vale do Matutu, que carinhosamente rece- 
bem, alojam e alimentam as centenas de participantes dos 
Encontros, aos professores e alunos da Escola Municipal 
Serra do Papagaio; do Executivo Municipal de Aiuruoca e 
dos membros da Fundação Matutu. Todos movidos pela 
visão que o Encontro de Agroecologia tão bem representa: 
a cooperação social e o convívio harmonioso com a natureza.

Esperamos que essa edição leve a você um pouco do valor, 
do esforço e do aprendizado dessas pessoas, tornando-o 
confiante como nós de que, diante das mudanças climáticas, 
do desaparecimento acelerado de habitats e espécies, 
da fragilidade dos modelos econômicos de produção e 
desenvolvimento, só mesmo muita iniciativa, cooperação 
e criatividade. É aí que os praticantes da agroecologia 
procuram contribuir.

“Se não nós, quem? Se não agora, quando?”

Luiz Fernando de Mello Midéa 

Fundação Matutu
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Imagine a seguinte situação: você caminhando por uma 

estrada completamente deserta, sem uma única sombra, 

em um dia escaldante de verão. Depois de andar o dia inteiro, 

sem beber uma só gota de água, você encontra um riacho 

cristalino, água de um azul transparente, com pequenas 

corredeiras sobre pedras, em meio a uma graciosa mata 

verde exuberante. 

Sim, talvez cheguemos à mesma conclusão: a água é um 

bem precioso do nosso planeta! Fundamental não somente 

para nós, seres humanos, mas também para todos os 

outros seres vivos! 

Claro que sabemos disso, mas será que sabemos tudo 

sobre a água? 

Se sabemos, por que nossos rios estão cada vez mais rasos 

e com menos água? Por que muitas de nossas terras estão 

cada vez mais secas e pobres? Por que nossos rios estão 

cada vez mais sujos e envenenados? Algumas coisas pre-

cisamos compreender melhor. Sabemos que a abundância 

de água depende do ciclo que ela faz no planeta. Mas esse 

ciclo não se resume à evaporação das águas de rios, lagos e 

mares, formação de nuvens e a consequente chuva sobre a 

terra, que retorna aos rios e assim por diante. 

O ciclo completo da água passa também pelo solo, pelas 

árvores, pelas florestas. As árvores “puxam” água do solo e 

também mandam muita água para o ar. Essa água evaporada 

e transpirada pelas árvores leva junto consigo muitas outras 

substâncias importantíssimas para a formação de nuvens. As 

nuvens formadas pela evapotranspiração das florestas são 

pesadas. São aquelas que realmente fazem chover. Sem 

floresta, as nuvens ficam mais leves e altas, chovendo 

menos nesse lugar. Você tem dúvidas de que assim se 

formam desertos?

Sem as florestas, a terra também fica bem menos molhada e 

a água da chuva escorre mais, fazendo mais enxurradas. Isso 

é fácil de entender, por vários motivos. Todos sabem que as 

folhas, os galhos e tudo que cobre o chão da floresta segura 

água. Sabem também que as plantas e os micro-organismos 

da floresta deixam o solo macio e cheio de pequenos 

canaizinhos, facilitando a água de entrar. 

Evaporação

Lençóis freáticos menos
profundos, fazendo as nascentes surgirem

mais no alto dos morros

EvapotranspiraçãoO ciclo completo da água

*Patrícia Vaz é engenheira agrônoma, com mestrado em floresta 
e especialidade em agrofloresta. 

Agua, Floresta e Vida
Por Patrícia Vaz*

Foto: Luiz Midea



A MEnsAGEM dA ÁGuA

Há vários anos, um pesquisador japonês chamado Massaru Emoto vem estudando a água de uma maneira diferente. 
Ele fotografa os cristais da água que está sendo congelada. Emoto descobriu muitas diferenças entre os cristais das águas 
limpas e poluídas. Além disso, percebeu a diferença dos cristais que são submetidos a palavras de amor e a palavras de ódio. 

Isso indica que nossa influência sobre a água é ainda maior do que imaginamos. E, se somos constituídos por 70% de água, 
imagine só...

Para saber mais consulte o livro “Hado-Mensagens Ocultas na Água”, autor Massaru Emoto, editora Cultrix ou o site 
http://www.masaru-emoto.net/portuguese/portindex.html Saiba mais sobre o Ciclo da Água no site http://lba.cptec.inpe.br

s A i b A  M A i s . . .
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Mas precisamos entender também que existe uma outra 

força fazendo a água entrar na terra das florestas. O solo 

sombreado e mais frio das florestas também esfria a água 

que cai das chuvas e é como se a água diminuísse de tamanho, 

entrando no solo muito mais rapidamente e atingindo os 

“rios subterrâneos”, chamados de lençóis freáticos.

 Além disso, a água também transporta nutrientes do solo. 

Pode trazer fertilidade para o seu terreno, mas também 

pode levar embora, deixando o solo mais pobre. Sempre 

quando o solo está nu, com poucas ou sem plantas, a água 

tende a levar embora toda a força da terra. Em um rio que 

tenha, de um lado, poucas plantas e nenhuma árvore e, de 

outro, uma floresta, a água tende a levar os nutrientes do 

lado que tem pouca vida para o lado que tem muita vida. 

Então, o que faz essa diferença acontecer? O que faz a água 

retirar ou trazer os nutrientes para o solo? A resposta é: 

toda a enorme quantidade e qualidade de vida que existe 

naturalmente no lugar. Ou seja, aqui onde vivemos, nos 

trópicos úmidos, a vida, em todo o seu esplendor, forma 

florestas. Onde existem florestas, o solo fica cada vez mais 

rico, mas onde não existem...

Sem as florestas, o ciclo da água diminui e, como precisamos 

da água em movimento, no seu ciclo, para termos abundância 

e boa qualidade de água, precisamos também das florestas. 

Portanto, para que nosso lugar tenha sempre muita água, 

precisamos agir como os pássaros, os macacos, as cotias, 

e todos esses animais naturais do lugar. Precisamos espalhar 

sementes e plantar florestas onde elas não existem mais. 

Sem água, não há vida. Mas sem vida, não há água.

Lençóis freáticos mais profundos,
nascentes desaparecem totalmente ou
reaparecem mais embaixo dos morros

Enchentes
nos rios

Re-evaporação
rápida

Rápido escorrimento
superficial da água

O ciclo incompleto da água

E L E M E N T O S  d O  A G R O E C O S S i S T E M A
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hídricos deva ser descentralizada e contar com a participação 

do poder público, dos usuários e das comunidades1. Essa 

participação da população é de suma importância, através  

dos chamados conselhos de gestão das bacias hidrográficas. 

Novos programas visam a dar um melhor suporte para que 

a população possa se beneficiar diretamente na defesa 

da biodiversidade, dos recursos hídricos e de nosso 

patrimônio florestal, como é o caso do Programa Bolsa-Verde 

(ver quadro 3).

No entanto, quando se fala em desafio das políticas públicas 

frente à crise da água no século XXI, que tem uma relação 

com o patrimônio florestal, o que se constata é que formular 

e implementar políticas com fundamentos socioambientais, 

objetivos, diretrizes gerais de ação e instrumentos nem 

sempre se constitui numa tarefa fácil para o Estado e para 

as comunidades.

1 Art. 1º– incisos I, II, III, IV e VI – da Lei Federal 9.433/97. 

O Estado e a coletividade terão que demonstrar com-

petência para gestão da água no próximo milênio, sob pena 

do possível acontecimento de grandes desastres, escassez, 

aparecimento de novas doenças e morte coletiva. 

A água deve ser vista não só como bem econômico, mas 

sobretudo sócio-cultural e ecológico. Os futuros governos 

do Brasil precisam produzir uma política de gestão da água 

realmente garantidora da preservação dos sistemas físicos 

e biológicos, sistemas esses que servem de suporte à 

vida dos seres humanos.

De fato, as águas são o berço da vida, marcada pelo iní-

cio das grandes civilizações. Sem água, não haverá vida. 

Sem vida, nada terá sentido para nossa espécie.

O mundo, cada vez mais, começa a conviver com uma 

realidade avassaladora: os recursos hídricos estão ameaçados 

pelo aumento do consumo em muitas áreas. A necessidade 

do desenvolvimento e o crescimento das populações fazem 

com que a demanda por água potável cresça consideravel-

mente em todo o planeta.

Enquanto a população cresceu quatro vezes no século XX, 

o consumo de água cresceu sete vezes. Com o aumento da 

temperatura global, acredita-se que mais de um bilhão de 

pessoas poderá ficar sem água, afetando-se consideravel-

mente a saúde da população mundial.

Em meio a tudo isso, o cenário de incerteza científica se 

instala em meio às várias consequências das muitas 

alterações nos ecossistemas.

Em razão dos conflitos que começam a acontecer em 

torno da exploração de água, os Estados, através de seus 

gestores de políticas públicas, se veem frente ao dilema da 

necessidade de aumentar a produção de água e o acesso 

a esse bem essencial. Cresce a preocupação em proteger 

os ecossistemas que fornecem esse recurso fundamental à 

humanidade.

Pode-se dizer que (a gestão dos recursos hídricos) se 

torna um dos grandes desafios da modernidade e, dentro 

dessa situação que envolve muitos interesses, nossas 

comunidades têm que ficar cada vez mais atentas a como 

são tomadas as decisões sobre o uso desse recurso. 

Foi através da chamada Lei das Águas, em março de 

1997, que se instituiu em nosso país a Política Nacional 

de Recursos Hídricos (quadro 2). No entanto, devido ao 

crescimento da demanda de energia elétrica e da água 

destinada ao abastecimento público, industrial e agrícola, 

o uso múltiplo das águas tem provocado o surgimento 

de conflitos. Está estabelecido que a gestão dos recursos 

“A água é o princípio de todas as coisas”
Tales de Mileto, filósofo grego, por volta de 600 anos antes de Cristo. 

*Bergson Cardoso Guimarães é Coordenador Regional das Promotorias  
de Justiça do Meio Ambiente da Bacia do Rio Grande – Professor de Direito 
Ambiental dos cursos de pós-graduação em direito da Universidade Federal 
de Juiz de Fora. 

Agua e Sociedade
Por Bergson Cardoso Guimarães*

Para maiores informações sobre a gestão do Bacia do Rio Grande, 
é possível entrar em contato com a Coordenadoria Regional 
das Promotorias Ambientais da Bacia do Rio Grande pelo e-mail: 
riograndemp@mp.mg.gov.br

s A i b A  M A i s . . .

1. Em Israel, um copo plástico com água é vendido a quatro dólares. 
No Brasil, uma garrafa de água mineral tem o mesmo preço de 
um litro de gasolina, enquanto que dados da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) afirmam que, de cada 100 brasileiros, apenas 
72 contam com sistema de abastecimento de água.

2. A Política Nacional de Recursos Hídricos criou o chamado 
 Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A  Lei 9.433/97, 
de 08 de março de 1997, estabeleceu como fundamento da Política 
Nacional de Recursos Hídricos que a água é um bem de domínio 
público e um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. 

Previu a lei que, em situações de escassez, o uso prioritário dos 
recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de  
animais; e que a gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o 
uso múltiplo das águas (a irrigação na agricultura; o abastecimento 
humano e industrial; a implementação de navegação fluvial; 
o desenvolvimento do ecoturismo; a pesca; o lazer). Mas a imple-
mentação da lei ainda encontra resistências, especialmente no 
setor industrial e do agronegócio.

3. pROGRAMA bOLsA VERdE

Os produtores rurais que efetivamente preservam o meio ambiente 
receberão incentivo financeiro pelos serviços ambientais. A 
concessão de incentivo financeiro está prevista na Lei Estadual 
17.727, de 13 de agosto de 2008, e já é praticada, de forma 
piloto, há seis anos, pelo Projeto de Proteção da Mata Atlântica 
(Promata), em propriedades localizadas no entorno de unidades 
de conservação estaduais. 

O decreto determina que sejam contemplados com o Bolsa 
Verde produtores que recuperam, preservam e conservam áreas 
necessárias à proteção das matas ciliares, à recarga de aquíferos 
e à proteção da biodiversidade e ecossistemas especialmente 
sensíveis. Nessa mesma linha, ainda poderão ser beneficiados os 
proprietários de áreas urbanas. 
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A situação do esgoto na zona rural

A presença de serviços de tratamento de água e de esgoto 

sanitário é muito importante para se prevenir doenças como 

cólera, hepatite A, verminoses, diarréia, entre outras. 

Na zona rural, a maioria da população não tem acesso a 

esses serviços e faz uso de fossas “negras”, que são buracos 

cavados no chão sem qualquer proteção interna. Isso gera 

problemas para a população e para o meio ambiente, pois as 

fezes e a urina liberam o chorume, que é um líquido de odor 

desagradável, que penetra pelo solo e contamina riachos, 

minas e águas subterrâneas que abastecem os “poços caipiras”. 

Como alternativa para esse problema, está sendo utilizada a 

Fossa Séptica Biodigestora, que é uma tecnologia da Embrapa 

Instrumentação Agropecuária, que foi desenvolvida pelo 

pesquisador aposentado Antônio Pereira de Novaes e que 

tem como objetivo melhorar o saneamento rural, de forma 

eficaz e com baixos custos.

Como funciona a Fossa biodigestora?

O sistema foi dimensionado para uma casa onde habitam 

até 5 pessoas, sendo composto por, no mínimo, três caixas 

d’água com capacidade de 1000 litros cada. A primeira caixa 

é ligada diretamente ao vaso sanitário. O sistema deve ser 

enterrado no solo para manter o isolamento térmico. 

Fossa Séptica Biodigestora
Por Wilson Tadeu Lopes da Silva e Natália Galindo*

transformando esgoto em adubo

Para melhorar a eficiência do sistema, a cada 30 dias de-

vem ser adicionados, na primeira caixa, 10 litros de esterco 

bovino fresco misturado com 10 litros de água. Os dejetos 

humanos que são depositados nas caixas fermentam por 

aproximadamente 30 dias para a completa biodigestão e 

eliminação dos agentes causadores de doenças. 

Após esse período, o efluente líquido tratado que sai da Fossa 

Séptica Biodigestora pode ser utilizado como adubo, uma 

vez que possui os nutrientes disponíveis para a planta.

Mas, atenção! Como qualquer adubo, deve ser utilizado 

em doses adequadas, para levar à máxima produtividade. 

Manuseada da forma correta, a Fossa Séptica Biodigestora 

não exala odores desagradáveis e não cria transmissores de 

doenças, como baratas, ratos e escorpiões.

A Fossa Séptica Biodigestora tem se mostrado uma excelen-

te alternativa para o tratamento do esgoto residencial rural. 

Ela proporciona saúde ao morador da roça e, além disso, 

gera o biofertilizante que irá melhorar a fertilidade do solo e 

a produtividade no campo. 

Tratando o esgoto, estamos ajudando a natureza e, ajudan-

do a natureza, teremos saúde na roça, com água e comida 

de qualidade!

T E C N O L O G i A S  A P R O P R i A d A S

Esquema do sistema da fossa séptica biodigestora. Fonte: Embrapa Instrumentação Agropecuária.

Fossa séptica biodigestora instalada na ETEC Astor de Mattos Carvalho, em Cabrália Paulista, SP. Fonte: Embrapa Instrumentação Agropecuária.

*Wilson Tadeu Lopes da Silva e Natália Galindo são, respectivamente, pesquisador e estagiária da Embrapa Instrumentação Agropecuária. 

Maiores informações: Embrapa Instrumentação Agropecuária: 
http://www.cnpdia.embrapa.br/produtos/fossa.html 
e-mail: sac@cnpdia.embrapa.br. Fone: (16) 2107-2906

s A i b A  M A i s . . .



Quais cuidados devem ser tomados?

•  Cuidados para que não haja entupimento das camadas 
filtrantes ou das tubulações de entrada e/ou saída do filtro. 

•  Se utilizado o sistema para tratar água negra, cuidado com 
rega de hortaliças, prática não recomendada, pois a água pode 
ter contato direto com as folhagens. 

•  Podas periódicas, possibilitando a produção de um adubo 
muito rico. 

•  Atenção!! As plantas a serem utilizadas devem ser de ambientes 
úmidos/enxarcados (macrófitas), com raízes não tão profundas. 

•  Medições cuidadosas de nível devem ser tomadas para evitar 
refluxo do efluente.
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A situação do esgoto doméstico

O esgoto doméstico é formado, na maioria dos casos, por 

águas negras (vaso sanitário) e águas cinzas (pias, chuveiros 

e tanques de lavar roupas). Em alguns casos, as águas cin-

zas estão separadas das águas negras, o que pode facilitar o 

sistema de tratamento.

Os principais poluentes encontrados nos esgotos domésti-

cos são: matéria orgânica composta, basicamente, por sóli-

dos, nitrogênio, carbono e coliformes fecais provenientes 

das fezes humanas presentes nas águas negras, fósforo 

proveniente dos produtos de limpeza e higiene pessoal, 

como sabão, xampu e sabonete, assim como gorduras 

provenientes da pia da cozinha. 

As altas concentrações desses poluentes podem causar a 

contaminação de rios, nascentes e águas subterrâneas.

Como funcionam os jardins filtrantes?

Os jardins filtrantes são usados para o tratamento do es-

goto doméstico, transformando aquilo que antes era um 

problema de poluição das águas em uma solução bonita e, 

em alguns casos, nutritiva!

Se o esgoto é formado por águas negras e cinzas, tem que 

passar por um tratamento primário (fossa séptica – pág 10), 

onde ocorre parte da degradação da matéria orgânica e 

coliformes fecais através de bactérias que se desenvolvem 

naturalmente na fossa, de forma anaeróbica (sem presen-

ça de oxigênio), reduzindo em aproximadamente 50% a 

quantidade de materiais sólidos do esgoto.

Após a fossa séptica, o esgoto entra no(s) filtro(s) biológico(s) 

de zona de raízes (Jardins Filtrantes), que são tanques 

impermeabilizados preenchidos com camadas filtrantes 

(brita 3, brita 1, entre outros), de forma que o tamanho das 

partículas vá diminuindo à medida que as camadas filtrantes 

vão chegando à superfície do filtro (Figura I). As camadas 

filtrantes podem ser formadas por entulho, resultado de 

demolições e reformas da construção civil.

As águas cinzas podem ir diretamente para os jardins filtrantes.

por que escolher essa técnica?

Essa técnica traz diversas vantagens, como a possibilidade 

de reutilização da água tratada para fins de irrigação de 

pomares e/ou hortaliças, gerando a minimização de gasto 

com água encanada, além da possível criação de um belo 

jardim com plantas felizes, nutridas e fortes ou de um tanque 

de peixes, mantendo sua consciência limpa por saber que está 

fazendo sua parte para contribuir com o meio ambiente.

Outra vantagem é o baixo custo desse tipo de sistema, pois se 

pode utilizar entulho, “lixo” da construção civil, como meio 

filtrante, além de terra e plantas que a própria região oferece.

*Rafael Bueno e Leonardo Tannous são Engenheiros Ambientais e vêm 
implantando esses sistemas de tratamento de esgotos em áreas urbanas e rurais 
há mais de dois anos, tendo ótimos resultados.

Jardins Filtrantes Por Rafael Bueno e Leonardo Tannous*

Saída ef.

Entrada ef.

Brita 3

Brita 1

Pedrisco

Areia

Terra

Plantas

1. Filtro biológico por zona de raízes 

AGEA – Assessoria em Gestão e Engenharia Ambiental | agea@sp.senac.br | (011) 5682-7573 
Rafael Bueno da Silva | rbuenos1981@yahoo.com.br | (011) 7818-5270   Leonardo Tannous | leotannous@ig.com.br | (011) 7894-0915       
Livros: http://www.livrariatapioca.net/

s A i b A  M A i s . . .

Finalização de um Jardim Filtrante para oito pessoas.
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Microbacia Hidrográfica
Plantio
morro
abaixo

Drenos
de estrada

Nascente

Afluente

Desmatamento Assoreamento Erosão Poluidor ContaminaçãoEsgoto
direto no rio

Topo
de morro

Palntio
em curvaMata

Ciliar

Saneamento

Produtor
de água

Afluentes: É o nome dado aos rios menores que deságuam no 
rio principal de uma bacia hidrográfica. Também são chamados 
de tributários, por contribuírem com suas águas para o rio.

Assoreamento: Acontece quando enxurradas e chuvas 
arrastam solo para o fundo do leito dos rios, lagos e oceanos. 
A ação humana, através do desmatamento, por exemplo, 
tem acelerado o ritmo natural do processo de assoreamento 
tornando os rios mais rasos e causando enchentes, diminuição 
da quantidade de água e outros desequilíbrios hídricos.

bacia Hidrográfica: Área drenada por um rio principal e 
seus afluentes, que tem como limites os divisores de água 
(pontos a partir dos quais a água da chuva escoa para um ou 
outro lado de uma montanha). 

Contaminação: É o despejo de materiais que causam dano 
ao ambiente. A contaminação das águas ocorre com o despejo 
de esgotos humanos, o escorrimento dos chorumes de 
chiqueiros, currais e lixões.

Curva de nível: È o traçado nas áreas com declive que obe-
dece um mesmo nível, cortando a montanha horizontalmente. 
É usada para plantios, caminhos e moradias, cortando as águas 
que correm morro abaixo e contendo o carregamento dos 
sedimentos. É um procedimento para ocupação e uso da terra 
muito importante para a conservação do solo e das águas.

desmatamento: É a destruição das florestas pelo homem, 
sem critérios ou manejo correto, com objetivo de exploração 
da madeira, uso inadequado da área para pastagens, agricul-
tura, etc. É uma prática insustentável e afeta outros recursos, 
como os animais silvestres, os cursos de água e o microclima.

drenos na estrada: Estradas feitas de forma errada são um 
dos maiores causadores de assoreamentos dos rios. As estra-
das devem respeitar as curvas de nível e é necessário fazer 
drenos laterais e cavar caixas de contenção de sedimentos 
para cortar a água de enxurradas.

Erosão: Processo natural de decomposição e transporte de 
sedimentos do solo, que altera as formas do relevo. Causado 
por agentes como o vento, chuvas e águas correntes, pode ser 
acelerado por intervenções humanas, como, por exemplo, o 
desmatamento e o uso do solo para agricultura e pastagens em 
áreas de muito declive.

Esgoto direto no rio: O esgoto despejado diretamente no 
rio é uma prática ultrapassada e nociva que pode gerar diver-
sos problemas, principalmente doenças nas pessoas e animais 
que vão usar a água.

Mata ciliar: É a faixa de mata ao lado do rio. Sua presença 
protege as margens contra a erosão, evitando o assoreamento 
dos rios. A mata ciliar é considerada como área de preserva-
ção permanente (APP) pelo Código Florestal (Lei 4.771/65) e 
sua largura deve ser proporcional à largura do rio. 

plantio morro abaixo: O plantio morro abaixo faz com 
que a enxurrada desça com mais facilidade, aumentando a ve-
locidade e força de arrasto das águas, causando aceleração da 
erosão e do assoreamento.

poluidor: Pessoa ignorante das boas práticas ou um cidadão 
sem compromisso, que só pensa em si mesmo, sem consid-
erar seus semelhantes que vão usar a água rio abaixo, nem as 
futuras gerações que virão após ele, inclusive seus próprios 
descendentes. 

produtor de água: É aquele proprietário rural que tem práticas 
ecológicas e sustentáveis que revertem em maior qualidade e 
quantidade de água. Atualmente, tem-se debatido que os pro-
prietários rurais que têm essas práticas devem ser remunera-
dos por esse serviço ambiental que prestam à comunidade. 

saneamento: É a destinação ou tratamento adequado dos 
efluentes resultantes dos esgotos e das águas usadas para lim-
peza doméstica e rural. Para sanear a água suja, vários métodos 
são eficientes, como, por exemplo, fossas sépticas, biológicas, 
sumidouros, fossas secas e biodigestores.

topo de morro: Área estratégica para produção de águas 
na microbacia, devido ao fato de receber o maior impacto das 
chuvas e ter a função de recarga dos lençóis freáticos. Por-
tanto, áreas de topo de morro devem ter sua cobertura veg-
etal conservada, mantendo a porosidade do solo, para melhor 
absorção.

nascente: Outra importante APP, que precisa ser cercada 
em 50 metros do seu entorno, favorecendo maior absorção 
de chuvas e protegendo a pureza de suas águas.

Lençol Freático: Camada localizada no subsolo, onde se 
acumulam as águas subterrâneas que vão emergir pelas na-
scentes e alimentar os cursos d’água.

irrigação: Assim como para o abastecimento para humanos 
e animais, a água tem como um de seus usos principais apoiar 
a produção de alimentos e precisa ser utilizada com cuidado 
e economia nessa função, devido às grandes quantidades 
necessárias para irrigar as culturas.
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“Muita coisa melhorou na comunidade com essas fossas”, 

comenta Tadeu José da Fonseca, um dos moradores que 

foi responsável pela construção das 80 fossas implantadas.

Segundo ele, a construção é bastante simples. Tanto que um 

de seus vizinhos, que nem estava envolvido no projeto, 

conseguiu construir sozinho a sua própria fossa biodigestora.

Além disso, depois de 15 dias descansando, o material é 

misturado com água e pode ser usado como adubo nas 

capineiras, milho e pomares. “O capim reage muito com 

esse adubo”, confirma ele. 

Mas eles frisam que é preciso tomar conta da fossa. 

Primeiro, o material da tampa não é muito resistente, 

mesmo porque é preciso passar calor para dentro da fossa 

para os micro-organismos trabalharem. Assim, é preciso 

cercar o espaço da fossa para os animais não entrarem e 

destruírem tudo. 

Também é preciso colocar sempre esterco verde (curtido 

não adianta). Depois disso, é necessário deixar tampado 

por quinze dias, até você poder usar como adubo.

A limpeza deve ser feita constantemente (de quinze em 

quinze dias).

Poder transformar o esgoto que antes era um problema 

em adubo para melhorar nossas plantações é uma grande 

mudança na nossa forma de nos relacionar com a natureza.

É realmente perceber que fazemos parte dela. Parabéns ao 

pessoal da Serra Negra!Valderi pena de Carvalho, isaias paulino dos santos 

e João bosco de Carvalho moram na comunidade da 

Serra Negra, que fica em Itamonte, Minas Gerais. Como sua 

família, que há gerações mora na localidade, eles são produtores 

de leite. Para alimentar a criação, utilizam pastagem, capineira 

e complementam com ração, além de sal mineral.

Na comunidade, a maioria das casas possuía a fossa negra ou 

fossa rudimentar e alguns até nem tinham como construir 

essa fossa, indo o esgoto direto para o rio. Assim, quando 

foi proposta, pelo Projeto Alto Aiuruoca Sustentável (PAAS), 

em 2004, a construção de fossas biodigestoras, muitos 

moradores ficaram interessados.

*Débora Cristina Siqueira é técnica da Emater-MG em Itamonte e Karla Ribeiro, colaboradora da Fundação Matutu. 

O Esgoto que virou Adubo
Por Débora Cristina Siqueira e Karla Ribeiro*

Foto: SXC

Para saber mais sobre o projeto, 
acesse o link: http://www.paas.uff.br/index.htm

s A i b A  M A i s . . .
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O biogel é produzido da seguinte forma:

•  Misturam-se em um tambor: folhas verdes, água e esterco bem 
fresco (na mesma medida em volume). Mistura-se também cinza 
de fogão (+ ou - 3 kg para um galão de 200 litros).

•  As folhas podem ser de qualquer espécie, mas recomenda-se 
a mamona, por essa já ajudar no controle de algumas espécies 
invasoras (ver a seção de Ferramentas Agroecológicas do Primeiro 
Caderno de Agroecologia de Montanha).

•  Essa mistura deve ficar destampada e deve-se mexer por trinta 
dias consecutivos, três vezes ao dia.

•  Depois disso, já é possível usar a mistura, diluindo 1 parte em 9 
partes de água e juntando 100g (um punhado) de cinza de fogão.

O biogel pode ser usado como adubo foliar ou direto na terra. 
 A borra que sobra no final do galão (as folhas) pode ser usada como 
cobertura morta na horta. 

Os produtos colhidos são consumidos pela família e também 

vendidos no município de Passa Quatro e nas suas redondezas, 

representando importante complemento na renda familiar.

Para Seu Dito, o importante na agricultura ecológica é manter 

a diversificação e a convivência harmoniosa com outras plantas, 

insetos e pássaros. Na horta, o solo fica sempre coberto e 

sempre se faz rotação de cultura. 

“Minha mensagem para os agricultores das Terras Altas da 

Mantiqueira é que cerquem suas nascentes para proteção 

do pisoteio do gado e da contaminação de fezes; melhorem o 

aproveitamento do esterco bovino nas pastagens e lavouras 

e usem o menos possível produtos químicos no solo e nos 

animais, porque eles acabam matando também os predadores 

de carrapatos e outras pragas.”

Voltar a trabalhar com agricultura era um sonho antigo do 

 Sr Benedito de Paula, ou Seu Dito Fusil, como é conhecido. 

De família de agricultores, Seu Dito foi embora para a cidade 

quando moço, para trabalhar como torneiro mecânico, mas 

nunca deixou de querer voltar para a terra, para viver em 

sossego e em harmonia com a natureza. Seu Dito também 

sentia muita falta de uma alimentação natural, que não con-

seguia encontrar na cidade grande.

Na época em que sua família cultivava a terra, não se uti-

lizavam agrotóxicos. Na verdade, “isso nem existia”, lem-

bra ele.  Assim, voltar a cultivar dessa forma sempre foi um 

sonho de Seu Dito.

Hoje em dia, ele e sua mulher Maria moram na Chácara 

Tronqueiras, em Passa Quatro, em Minas Gerais, onde se 

produz de “um tudo”: “Ano passado produzi muito quiabo e 

neste ano tem cebola, brócolis, alface, mandioca, abóbora, 

jiló, chuchu, cenoura, couve.” 

Com a experiência dos antigos, fazendo alguns cursos e, prin-

cipalmente, observando muito a natureza, Seu Dito não vê 

nenhuma dificuldade em plantar sem adubação ou remédios 

químicos. É só plantar e cuidar. Para adubação, Seu Dito 

faz uso de compostagem, urina de vaca, calda de mamona, 

biogel (ver quadro na pág. 19) e fitoterápicos.

*Wanderley Mendes Bustamante é técnico da Emater-MG no município de Passa Quatro.

A Virada 
do Seu Dito
Por Wanderley Mendes Bustamante*

Fotos: Wanderley Mendes Bustamante

H i S T ó R i A  d E  L A V R A d O R  i
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i) O QuE É AdubAÇÃO VERdE?

“Cada folha caída é dádiva que a natureza nos dá: toma, 

alimenta tua terra e teus filhos.”

A adubação verde é uma prática agrícola usada há séculos 

em diversas regiões do mundo. 

Com a adubação verde, visamos a acrescentar ao solo ma- 

téria orgânica a partir do cultivo de determinadas espécies 

de plantas, o que melhora as propriedades físicas (estrutura), 

químicas (nutrientes) e biológicas (micro-organismos) do solo. 

Uma das maiores vantagens da adubação verde é que ela 

minimiza, podendo até tornar desnecessária, a utilização de 

fertilizantes nitrogenados derivados do petróleo, o “NPK”. 

Nas leguminosas, isso ocorre com a colaboração de bactérias 

que ficam em suas raízes e retiram o nitrogênio do ar que se 

mistura no solo. Além disso, ao serem cortadas e deixadas  

sobre o solo, suas folhas viram alimentos de diversos orga- 

nismos. Novo N, novas vidas, mais biodiversidade.

A adubação verde também contribui no controle de inúmeras 

pragas e doenças da agricultura, promove a reciclagem de 

nutrientes das camadas mais profundas do solo e favorece o 

rompimento das camadas de compactação sub-superficiais 

do solo resultantes da mecanização intensa. 

Cobrindo o solo e sombreando-o, a adubação verde retarda 

o desenvolvimento e a ressemeadura das plantas espon-

tâneas, reduzindo a necessidade de capinas.

ii) pRinCÍpiOs: 

Os AdubOs VERdEs E As LEis nAtuRAis

“As normas legais são acessórias, as naturais são essenci-

ais.” (ANTIFONTE, séc. V a.C.)

As tecnologias e processos da adubação verde envolvem os 

seguintes princípios da ecologia:

1)  Redes: Uma área com adubação verde é capaz de hospe- 

dar inúmeros organismos benéficos. Cada grupo de orga- 

nismos contribui, junto com outros grupos, para formar uma 

teia com muitas malhas que protegem/sustentam a lavoura. 

Com isso, não há necessidade de trazer para dentro dela 

energia externa, como os agrotóxicos. Cada ser vivo é um 

ponto dessa rede. Quanto maior o número de pontos, mais 

ela resiste às dificuldades, como secas, enchentes, etc.

2) Ciclos: Em uma área com adubação verde, ocorre a 

transferência para o solo do carbono do CO2. Movido pela 

fotossíntese dos adubos verdes, o ciclo do carbono altera-se: 

aumenta o tempo de permanência do carbono no solo, o 

que melhora suas características físicas, químicas e biológicas. 

Com isso, o carbono não vai para a atmosfera, diminuindo 

os efeitos do aquecimento global.

3)  Energia solar: Com o uso da adubação verde em cober- 

tura, a luz solar capturada nas folhas é retida nas novas subs- 

tâncias e organismos que delas se alimentam (polinizadores, 

vespas predadoras, etc.). Desse modo, essa energia man- 

tém-se em uma grande diversidade de organismos. Espalhada, 

 a energia solar torna a propriedade mais sustentável.

4) Alianças (parcerias): Uma parceria fundamental 

ocorre nas raízes dos adubos verdes, em especial nas 

leguminosas: bactérias que retiram o nitrogênio do ar estão 

ligadas às raízes das leguminosas. Fornecem compostos ni-

trogenados para as plantas e recebem delas os carboidratos.

5) diversidade: Com o aumento da matéria orgânica do 

solo, mais vida pode surgir numa área: espécies que buscam 

nutrientes no solo (reciclagem) em profundidades diferentes; 

espécies que produzem massa vegetal em épocas distintas; 

espécies que geram alimento (néctar, pólen) para insetos 

agentes de controle biológico... 

6) Equilíbrio dinâmico: As variações de produção de 

massa vegetal ocorrem naturalmente na mesma planta e de 

formas diferentes entre plantas distintas: alguns adubos verdes 

crescem muito bem na época seca (Cratilia argentea, por 

exemplo) e outras só na época chuvosa (Crotalaria juncea). 

Se utilizadas na mesma área, cada uma contribuirá com 

suas características e nunca irá faltar massa vegetal para a 

proteção do solo.

Adubação Verde e a Ecologia
Por Walter José Rodrigues Matrangolo*

*Walter José Rodrigues Matrangolo é pesquisador em Agroecologia da 
Embrapa Milho e Sorgo/Sete Lagoas – MG.

Na raiz das leguminosas, existe uma fábrica de N: nódulos contendo bactérias que 
fornecem às plantas leguminosas o nitrogênio necessário ao seu desenvolvimento.

Percevejo predador. Apesar da semelhança, não é o “conhecido” barbeiro, transmissor 
do Mal de Chagas. Este alimenta-se de outros insetos. Mais um dos inúmeros 
colaboradores (agentes de controle biológico) de que o produtor dispõe em sua lavoura.
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iii) COMO FAZER?

A prática de adubação verde não precisa ser realizada apenas 
com leguminosas. Podem-se utilizar plantas que tenham 
crescimento rápido e boa produção de massa verde. 

O importante é que a adubação verde “combine” com a 
cultura a ser plantada. Ou seja, é importante que elas sejam 
“plantas companheiras”. 

são algumas das técnicas de adubação verde:

Aléias ou faixas: cultivadas próximas à cultura comercial, 
suas folhas e ramos são cortados e levados para cobrir o 
local do cultivo comercial. 

Consórcio: cultivadas nas entrelinhas ou na própria linha 
do cultivo principal (milho e feijão), são cortadas (geralmente 
na época da floração) e colocadas sobre o solo. Enriquecem 
o solo, conservam água e reduzem as plantas espontâneas 
pelo sombreamento. 

sucessão: cultivadas antes da cultura principal. Após o 
corte do adubo verde, é semeada a cultura comercial 
(favorece o plantio direto), que se beneficiará da massa 
vegetal que cobre o solo. 

Recuperação de áreas degradadas: protegem o solo da 
chuva, do vento e do sol quente. Aumentam o teor de ma-
téria orgânica e de água do solo. Favorecem os agentes de 
controle biológico, as abelhas, os fungos e as bactérias do solo. 

Forrageiras: além de melhorar as qualidades físicas, químicas 
e biológicas do solo, podem alimentar animais da propriedade. 

Mourões vivos: Substituem os mourões feitos com ma- 
deira cortada (evitando derrubada de nativas). A gliricídea 
(leguminosa), bastante utilizada para esse fim, sombreia 
pastagens e ainda fornece matéria orgânica ao solo, co-
laborando na recuperação de pastagens degradadas.

Corte de adubação (Crotalaria juncea)

Plantio direto de milho 

Consórcio de feijão de porco e milho

Emater-MG, Epamig e Embrapa são instituições envolvidas no 
Programa Banco Comunitário de Sementes de Adubos Verdes, 
coordenado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
A coordenação, em Minas Gerais, 
é de Lygia Bortolini (lygia.bortolini@agricultura.gov.br).

Para receber as sementes, faça contato com os escritórios da 
EMATER-MG de sua localidade. Com novas solicitações, mais sementes 
serão produzidas para distribuição aos produtores familiares.

s A i b A  M A i s . . .

F E R R A M E N T A S  A G R O E C O L ó G i C A S

AdubAÇÃO Faixas Consórcio sucessão Recuperação Forrageiras Mourões

LEGUMiNOSAS

Gliricídea

Amendoim forrageiro

Sorgo forrageiro

Andu

Leucena

Mucuna preta

Cratília

Crotalária

Feijão de porco

Cratília

Leucena

CRUCÍFERA

Nabo forrageiro

GRAMÍNEAS

Capim vertiver

Milheto

Algumas plantas para adubação verde e suas aplicações
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Companhia Matutu – Produção Fernanda Cougo Mendonça 
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O 3º Encontro Regional de Agroecologia de Monta- 

nha das terras Altas da Mantiqueira aconteceu nos dias 

01 e 02 de outubro de 2009, no Vale do Matutu, Aiuruoca, MG.

Aproximadamente 300 participantes, vindos dos 11 municí- 

pios que compõem o Núcleo da EMATER/Terras Altas, 

produziram, durante os dois dias do Encontro, um mo-

mento de intercâmbio, aprendizado e celebração. 

Palestras, cursos, almoços ao ar livre, caminhadas e expo- 

sições contribuíram, pelo terceiro ano consecutivo, na 

difusão da Agroecologia na região.

Este ano, especialmente, o Encontro também serviu de 

apoio para duas outras importantes iniciativas regionais: o 

1º Fórum de Comunidades da serra do papagaio e 

a assinatura do protocolo do Consórcio de Ecodesen-

volvimento Regional da serra do papagaio.

Foram dias muito ricos e estratégicos, para que bases conser-

vacionistas de produção e ocupação da zona rural das Terras 

Altas da Mantiqueira fossem fortalecidas. Organizações locais, 

órgãos ambientais, governos das esferas estadual e municipal 

se uniram aos esforços empreendidos e os produtores rurais 

puderam aprimorar técnicas e exercitar seu poder de cida-

dania e participação social. 

Tudo isso reflete o atual movimento de agroecologia de mon- 

tanha das Terras Altas da Mantiqueira, em que técnicas agrí- 

colas adequadas, redes de produtores e processos decisórios  

coletivos formam o cenário moderno que pode conservar 

as paisagens de montanha e manter o homem no campo.

pROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (01 de outubro)

9h às 11h - Acolhimento das comitivas

11h - Abertura do Evento

12h - Palestra: Produção de água – Maurício Fernandes 

(Emater – MG)

13h - Almoço (produzido pelas mulheres do Café da Roça)

15h - F.E.I.R.A. – Feira de Experiências Rurais Agroecológicas

18h - Palestra Magna: A Ética no uso da água - Dr. Bergson 

Guimarães – Coordenador Regional das Promotorias de 

Justiça de Minas Gerais

19h - Palestra: Cultivo agroecológico de oliveiras – Breno 

Monteiro dos Santos (Olival Santa Maria)

20h - Jantar com teatro: Companhia Matutu – Produção 

Fernanda Cougo Mendonça

sexta-feira (02 de outubro)

7h - Café da manhã 

8h - Oficinas

12h - Troca de experiências das oficinas

13h - Almoço com troca de sementes

15h - Encerramento do 3º Encontro 

de Agroecologia e abertura do 1º Fórum 

de Comunidades da Serra do Papagaio

16h - Rodas de conversa sobre a realidade 

das comunidades rurais

19h - Jantar

sábado (03 de outubro)

8h - Café da Manhã

9h - Rodas de conversa sobre os temas levantados

11h - Elaboração da Carta das Comunidades 

da Serra do Papagaio

F.E.i.R.A.

Neste ano, aconteceu uma nova experiência no Encontro. 

A F.E.I.R.A, Feira de Experiências e Iniciativas Rurais Agroeco-

lógicas, reuniu aproximadamente 20 expositores (abaixo), 

que, em breves relatos, falaram ao auditório sobre suas ex-

periências. Banners e produtos ficaram expostos durante 

todo o Encontro.

Arte Natural – Guilherme França 

Artesanato em Taboa – Nina Michaellis – Fios da Terra 

Associação para o Ecodesenvolvimento Broto Brasilis 

Casa Natural - Conceição do Rio Verde 

Disseminação de Técnicas Agroecológicas –  

André Henriques – Emater - MG 

Escola Família Agrícola de Cruzília 

Fruticultura Agroecológica – Endy Bahia 

Fazenda Guatambu 

Mulheres Artesãs – Natália da Fonseca Pena 

Serra Negra - Itamonte 

Produção de Mel com Abelhas Nativas – Rogério Vecchi 

Produção de Plantas Medicinais – Rute Misaki – Jardim de 

Aroma 

Produção Orgânica de Hortaliças – Benedito de Paula – 

Chácara Tronqueiras 

Programa de Bancos Comunitários de Sementes de Adubos 

Verdes – Lygia Bortolini – Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento 

Projeto Araucárias – Beatriz Penna - Instituto Walden 

Projeto Comunidades da Serra do Papagaio 

Luiz Midéa – Fundação Matutu 

Uso de Biofertilizante na Pecuária Leiteira - Natália da 

Fonseca Pena – Serra Negra - Itamonte 

Uso de Folhas de Araucária no Manejo de Pragas da 

Agropecuária – Maurício Noronha - Sítio Km 50 - Itanhandu 

Turismo Rural e Pecuária Leiteira – Marcos Moraes – Emater - MG

 Foto: André Guerra França
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 troca de sementes

Coordenada por Luiz Alberto Lima, a troca e distribuição 

de sementes e mudas crioulas aconteceu durante o almoço, 

dando prosseguimento à construção coletiva do banco de 

sementes das Terras Altas da Mantiqueira. Em clima de festa, 

cada um que havia trazido contribuições apresentou as espé-

cies, suas qualidades e procedência. Parte do plantel obtido 

foi documentada com fotos e registro, dentro do esforço de 

sistematizar o patrimônio genético-agrícola da região.

Sementes levadas para troca: São Tomé das Letras: Milho 

indígena, milho amarelão, mucuna preta, branca e rajada, 

feijão bacuí; Passa Quatro: feijão rosinha, fava, mandioca 

branca e bardana; Itanhandu: milho nativo; Baependi: ca-

baça, mucuna preta, açafrão, feijão trepa toco, feijão fome-

zero, feijão de corda, candeia, café de cipó, feijão marimbé; 

Soledade de Minas: feijão moiachi, milho pérola, brócolis, 

inhame; e Aiuruoca: milho cunha.

O 1º Fórum de Comunidades da serra 

do papagaio e o Consórcio de Ecodesenvolvimento 

da serra do papagaio

No dias 02 e 03/11, aconteceu o 1º Fórum das Comuni-

dades da Serra do Papagaio, um espaço para manifestação 

dos anseios e interesses dos moradores das comunidades 

rurais da Serra do Papagaio. 

Enquanto as comitivas de participantes se despediam, 

alguns representantes de comunidades rurais organizaram 

um grande círculo de discussão em torno do tema “A per-

manência do homem no campo”.

Rodas de conversa, regadas a café e pão de queijo quentinhos 

do Café da Roça, distribuíram-se pelas tendas do Encontro, 

para tratar de assuntos como geração de renda, relação com 

as leis ambientais e Unidades de Conservação, cidadania e 

associativismo na zona rural. 

No dia seguinte, os participantes do Fórum organizaram o 

material discutido e elaboraram coletivamente a Carta de 

Manifesto e Intenções das Comunidades da Serra do Papagaio, 

que, segundo decisão dos presentes, será enviada às au-

toridades e divulgada nas comunidades rurais da região, 

como forma de contribuir, influenciar e construir participati-

vamente as políticas públicas de desenvolvimento na região 

da Serra do Papagaio.

Para encerrar esse evento, os Prefeitos de Aiuruoca, José 

Nelson Lopes, e de Alagoa, Sebastião Mendes Pinto Neto, 

assinaram o Protocolo de Intenção do Consórcio de Ecode-

senvolvimento Regional (CER) da Serra do Papagaio, abrindo 

possibilidades para que a região assuma diretrizes susten- 

táveis e aprimore as oportunidades que a rica natureza local 

ofe-rece. O Consórcio, que conta também com a participação 

dos municípios de Baependi, Itamonte e Pouso Alto,  pretende 

integrar a gestão territorial da Serra do Papagaio, através da 

cooperação intermunicipal e da criação de novas alternativas 

econômicas, especialmente no entorno do Parque Estadual.

Apoio Jovem

Outro destaque a ser lembrado foi que, pela primeira vez, 

o Encontro contou com o Apoio Jovem para sua realiza-

ção, grupo formado por alunos da Escola Municipal Serra do 

Papagaio, que prestaram apoio às diversas tarefas necessárias, 

desde a recepção dos participantes, passando pela manu- 

tenção da qualidade ambiental e do ritmo, até a documenta-

ção do Encontro. O trabalho dessa equipe foi contagiante e 

tocou a todos os presentes.

O  E N C O N T R O

Oficinas | Foto: Luiz Felipe da Silva

Troca de experiências | Foto: André Guerra França

Mesa | Foto: André Henriques Troca de sementes | Foto: André Guerra França

Apoio Jovem | Foto: André Guerra França



Fundação Matutu

A Fundação Matutu é uma organização criada em 1995 por uma comunidade ecológica que habita a Serra do Papagaio, nas Terras Altas da Mantiqueira, há 20 
anos. Seu objetivo é contribuir para a proteção dos ecossistemas naturais da região e apoiar o ecodesenvolvimento das comunidades locais. A experiência local da 
Fundação resultou no Programa de Desenvolvimento Sustentável da Serra do Papagaio, um conjunto de iniciativas socioambientais e projetos participativos voltados 
para o surgimento de uma relação saudável e produtiva dos grupos humanos para com a natureza. Para conhecer mais sobre esse Programa, visite o site:

www.serradopapagaio.org.br
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participantes: Arnaldo Costa de Oliveira Júnior; Adriana Soares da Silva; Alan Ribeiro Halfeld; Alex Pereira Santos; Ana Amélia da Silva; Ana Carolina Freire Veras; 
Ana Claúdia Marques; Ana Cristina Flaeschen; Ana Elizabete da Silva; Ana Paula Ferreira; Ananda de Fátima Fonseca Diniz; Ananias Noronha; Anderson Alberto 
Marçal; André da Rocha Gomes; André da Silva Wilches; André dos Santos; André Pinto de Souza; Andréia Noronha; Antônio Carlos Castanheira; Antônio Daniel 
Nogueira; Antônio Messias Rodrigues Taveira; Aristides Oliveira Castro; Áurea Eliza Carvalho Siqueira; Austílio Felipe Vieira; Bárbara Kênia Olímpio Delfim; Beatriz 
Penna; Benedito de Paula; Brasil Maia; Breno Monteiro dos Santos; Bruno Augusto Corrêa Paris; Carlos Adalberto Pila; Carlos Henrique Maia; Carlos Pedemonte; 
Carlos Renato Santana; Carolina Ferreira Melo; Celso Martinez Rodrigues; Ceres Gala Luz Previtalle; Chang das Estrelas Wilches; Charles de Castro Silva; Claudino 
Caetano de Noronha; Cláudio Marques Fonseca de Azevedo; Cleber Maciel de Andrade; Cleyton Souza da Cunha; Cristina Brasileira; Cristina Ligabue Siqueira; Dai-
ana Toledo M. do Prado; Daiane Flores de Lima; Daniela Flores de Lima; Daniela Fonseca de Magalhães; Daniela Simões; Darnício Assis; Davi Mattes Mollico; Débora 
Pomilio; Deoclésia Maria dos Santos; Devadassi; Dirceu de Castro Ribeiro; Eden Correia da Silva; Edivaldo de Lima Silva; Edson Gualberto; Edson Oliveira Júnior; 
Eduardo Henrique Chagas; Eduardo Lage Leite; Eliane Sanches Henrique; Eliane Soares; Elias Moraes Leite; Eliete de Campos da Silva; Emerson Ferreira Maciel; 
Endy Bahia Athur; Etiene Santos Serra; Fabiana Ribeiro da Silva; Fabiane Barbosa da Silva Mendonça; Fábio Alves Bueno; Fábio Carlos Silva; Fábio da Silva Bernardes; 
Fábio José Domingos; Felipe Corrêa Dalmaceno Gorbo; Fernanda Cougo Mendonça; Franciele Maciel; Francisco G. Holanda; Francisco Lázaro Corrêa; Gabriela 
Duarte Francisqhinelli; Gabriele Cipeli; Gilberto Neves da Rocha; Gisele Ramos; Gislene Carneiro; Gláucia Aparecida da Silva; Grasiele Aparecida da Silva; Guilherme 
Passos; Hara Flaeschen; Hélène Arthur Delmonte; Helivânia Diniz Siqueira; Hércules Belchior de Souza Noronha; Idelbrando Coelho Brandão; Inês Vallejo Dias 
de Santana; Isadora Marques Crochik; Janimayri Forastieri de Almeida; Jânio José Siqueira; Javan Senador; João Bosco Lopes Júnior; João Luís Mancilha; John Baker; 
Jordão Flaeschen de Campos; José Dimas Pereira da Silva Filho; José Guedes Nogueira; José Maurício Noronha; José Mauro da Silva; Josias Guimarães Oliveira; Juana 
Del’Água Machado Lanos; Júlio César Silva; Karin S. de Ibirocahy; Karina Aparecida Leite; Karla Ferreira; Leandro Mendes de Faria; Leonardo Gonçalves Alvarenga; 
Leonardo Maciel Leite; Lourenço Liuzzi Dalmasso; Lucas da Silva Carvalho; Lucas Daniel A. Nogueira; Lucas de Almeida Gomes Bento; Lucas de Melo Diniz; Lucia 
Maria de Sá; Luciana Ribeiro; Luís Felipe da Silva; Luís Márcio Ayres; Luís Miller de Souza Santos; Luiz Alberto Moreira de Lima; Luiz Alberto Previtalle; Luiz Mauro 
Siqueira; Maísa Mendes Castro; Marcelo Chini; Marcelo Diniz Leite; Marcelo Marinho de Noronha; Márcia Freire; Márcia Namaiki; Marcus Steinbrecher Barreti; Maria 
Aparecida de Fátima Rabelo; Maria da Glória S. Silveira; Maria da Penha Oliveira Ferri; Maria de Lourdes Ramos de Melo; Maria José da Glória Pereira Massafera; 
Maria Rosa do Espírito Santo; Mariah Mendes; Mariana de Mendonça Pires Trigo; Mariana Marcon; Marianne da Cunha Barros; Mariano José Dirube; Marinilsa Costa 
Fávaro; Mário de Arimatéia dos Santos; Mário Jefferson Pereira da Silva; Marli Soder da Rocha; Marta Maria de Noronha; Mayra Vanessa de Melo França; Mipam 
Uderzo; Misael Isaías de Noronha; Mônica Maria da Fonseca; Mônica Rosa de Moraes Martins; Natália Diniz; Nina Michaelis; Norberto Santana Sayão; Odair Sene 
da Silva; Onilson José Caputo Nogueira; Osmar Caputo Nogueira; Osório de Oliveira Lima; Patrice Leal Pereira; Patrícia Carvalho Pereira; Patrícia Ferreira Vaz da 
Silva; Patrick Mendes de Oliveira; Paulo César Rocha de Carvalho; Paulo de Jesus Santos; Paulo Noronha; Priscila Cibelo Rocha Guimarães; Priscila Martins Costa; 
Rafael Diniz Rosa; Ravi Hermógenes Lacombe Barroso; Regina Dalva Ribeiro Torres; Regys Eduardo Carvalho Rocha; Renato Oliveira Barbosa; Rickson Sluss; Rodrigo 
Bertone Viotti Bernardes; Rodrigo Geraldo Purcino; Rodrigo Mendes Pinto; Rogério Vecchi; Romário Mendes da Rosa; Rosaura Costa; Rui Marques Ferreira; Rute 
Kimy Misaki; Samira Fernandes da Silva; Sereno Junqueira Carvalho; Sideral Correia da Silva; Silma Sueli Fonseca; Silvana de Castro Souza; Solange Maria de Souza 
Machado; Sotírios Cigini; Susiane Amélia Castro; Suzana G. Neto C. Rodrigues; Teresa Cristina Rocha Motta; Tereza de Jesus Vallejo Oliveira; Tertuliano do Espírito; 
Thaís Ferreira; Thaísa da Silva de Paula; Thamyres da Silva Ventura; Tiago Antônio da Silva; Vinícius Maltauro; Welington Chesman Lima; Welinton Pereira Silva; 
Welison Gomes Vilela e Willian Maciel.

Equipe Fundação Matutu: Aton Wilches,Fernanda Cougo Mendonça; Gláucio José Ferreira da Costa; Guilherme de Mello França; Karla Oddone Ribeiro e Luiz 
Midéa; Manno França; Romulo França.

Equipe Emater - MG: André Henriques; Ana Farage de Carvalho; Áurea Eliza Carvalho Siqueira; Edson Gualberto Fonseca; Eni Vigorina de Souza; Débora Cristina 
de Siqueira; Fernando Cassimiro Tinoco França; Flora Aparecida Teixeira Castro; Júlio César Silva; Maria Helena Siqueira; Marco Antônio Canestri; Marco Aurélio 
Serafim Santos; Marcos Antônio de Moraes; Maurício R. Fernandes; Ronaldo Lopes de Siqueira e Wanderley M. Bustamante. 

sebrae - MG: Leonardo Cardoso Ivo.

Apoio Jovem (Escola serra do papagaio): Alice Michaelis; André Guerra França; Aurora Pedemonte; Celina da Silva; Ezequiel Lincoln de Castro; Giliane 
Aparecida da Silva; Gustavo da Silva; Mayra Soares da Silva; Maria Clara Machado; Maria Roseni Silva; Mariana Mendonça; Mipan Urdezo; Tiago Soares Silva; Rafael 
Pedemonte; Rafael Lobato de Souza Oliveira; Raphael da Silva Rocha; Samuel Levy França; Sofia Sluss.

Equipe Café da Roça: Ana Maria da Silva; Ceres Previtalle; Daniela Soares da Silva; Giliane Aparecida da Silva; Iraci Soares Silva; Irani Soares de Souza; Luis Felipe 
da Silva; Márcia Marques; Maria Lucia Soares; Maria Regina da Silva; Rosangela Maria da Silva; Zimara Aparecida da Silva.

Autoridades: Anderson Emanuel (Secretaria de Meio Ambiente de Baependi); Bergson Cardoso Guimarães (Coordenadoria de Promotorias Públicas da Bacia do 
Rio Grande); Clarismundo Benfica (APA Serra da Mantiqueira); Flávio Augusto Maia Loureiro (IEF – MG); Francisco Lázaro Corrêa (Vereador de Aiuruoca); Janimayri 
Forasteiro de Almeida (Secretaria de Meio Ambiente de São Lourenço); Javan Senador (Secretário de Turismo de Aiuruoca - SEDESA); José Nelson (Prefeito de 
Aiuruoca); Mário de Arimatéia (Pres. da Câmara Aiuruoca); Lygia Bortolini (Ministério de Agricultura); Sebastião Mendes Pinto Neto (Prefeito de Alagoa). 

P A R T i C i P A N T E S  E  C O L A B O R A d O R E S  ( p o r  o r d e m  a l f a b é t i c a ) :


