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Resumo:
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abordam  temas  relacionados  aos  defensivos  alternativos
necessários para uma melhor compreensão , são elas: o caos no
campo,  agricultura  familiar,  agroecologia,  curso  técnico  em
agroecologia, defensivos alternativos, análise e diagnóstico para
uso  dos  defensivos  alternativos,  preparo  e  aplicação  dos
defensivos alternativos, e eficiência de aplicação dos defensivos
alternativos.
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APRESENTAÇÃO:APRESENTAÇÃO:

Esta produção, em formato de Unidade Didática, tem como objetivo ampliar o

conhecimento dos(as) alunos(as) acerca da utilização dos defensivos alternativos e

será implementada  no Colégio Agrícola Estadual Getúlio Vargas, Palmeira, PR, com

os alunos(as) da 3ª série do Curso Técnico em Agroecologia Integrado ao Ensino

Médio.

O tema  “Defensivos  Alternativos”  foi  escolhido  a  partir  da  problemática

observada no referido curso, na qual a partir do ano 2010 sofreu uma diminuição de

14 aulas específicas (técnicas) do curso. Assim, surgiu uma preocupação quanto a

qualidade de ensino no que diz respeito ao conhecimento acerca da utilização dos

defensivos alternativos e como estes estão sendo implementados na prática  dos(as)

alunos(as).

Esta  unidade  propõe  o  estudo  teórico-prático  a  partir  de  propostas  de

atividades com textos, vídeos e pesquisas de campo. 

As intervenções estão organizadas em oito seções a fim de auxiliar os(as)

alunos(as) a ampliar esses conhecimentos; são elas: 

Seção 1- O Caos no Campo: situa como a agricultura vem se desenvolvendo

nas últimas décadas.

Seção  2-  Agricultura  Familiar:  apresenta  a  importância  deste  tipo  de

agricultura,  principalmente  na  soberania  alimentar  e  permanência  do  homem no

campo.

Seção  3-  Agroecologia:  define  os  sistemas  de  produção  agrícola  com

equilíbrio entre o que se produz com o meio ambiente visando a sustentabilidade

das propriedades rurais.

Seção  4-  Curso  Técnico  em  Agroecologia:  elenca  e  define  o  perfil  do

profissional egresso deste curso.

Seção  5-  Defensivos  Alternativos:  aborda  os  produtos  para  a  defesa  de

plantas sem uso de agrotóxicos.

Seção 6- Análise e diagnóstico para Uso dos Defensivos Alternativos: analisa

necessidades reais da aplicação dos defensivos alternativos.

Seção  7-  Preparo  e  Aplicação  dos  Defensivos  Alternativos:  amplia  a

autônoma dos(as) alunos(as) para preparar e aplicar defensivos alternativos.  



Seção 8- Eficiência de Aplicação dos Defensivos Alternativos: avalia a ação

dos defensivos alternativos em situação real. 
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No início do século XIX surgiu a agricultura convencional, que com um vasto

conjunto  de  técnicas  e  produtos  prometiam e  garantiam uma boa  produtividade

agrícola.  Entretanto,  esses  produtos,  que  são  adubos  químicos,  herbicidas  e

fungicidas tomaram o mundo da agricultura com a promessa de revolução verde

após as grandes guerras mundiais.

Durante  o  século  XX  no  mundo  inteiro  houve  uma  grande  difusão  de

informações diversas e dentre elas a difusão do uso de diversos produtos químicos

no meio agrícola, o qual em poucos anos tornou-se seu uso incoerente em volumes

desnecessários para satisfazer interesses econômicos de quem os vendem.

O uso indiscriminado dos agroquímicos (agrotóxicos e fertilizantes químicos)

tornou cada vez mais nos agricultores uma dependência de pacotes tecnológicos e

uma situação negativa sobre a saúde humana e o desequilíbrio e contaminação

ambiental.

Tal situação despertou na sociedade uma preocupação que trouxe com ela

um resgate da agricultura praticada antes da agricultura convencional. Retomando

princípios  de  preocupação  com  a  saúde  de  consumidores  e  agricultores;  e

conservação do meio ambiente.

Este importante resgate a partir da década de 1970 começou a ser difundido

no mundo inteiro, trazendo assim estudos, pesquisas, trocas de experiências para

que possa ser viável a agroecologia pelos agricultores familiares com a utilização

quando de defensivos alternativos (ou naturais).

ATIVIDADE: SEMINÁRIO ENTENDENDO O PASSADO

Esta atividade tem como objetivo apresentar o surgimento dos agrotóxicos e

qual o papel dos agricultores brasileiros dentro do mercado. Salienta-se também,

que o agricultor precisa aprender a confiar e a utilizar a natureza a seu favor.

Para discutir o surgimento dos agrotóxicos sugere-se os vídeos abaixo que

oportunizarão a reflexão sobre a situação do campo, mais especificamente, sobre o

caos no campo. 
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Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=U6SdexAxXvw, acesso em

27/10/2014

Vídeo 2:  Veneno na mesa 

Disponível  em:  https://www.youtube.com/watch?v=8RVAgD44AGg,  acesso  em

27/10/2014

Após a exibição dos vídeos os alunos responderão as seguintes questões: 

Questão  1:  Oque  aconteceu  com  os  venenos  produzidos  nas  grandes

guerras?

Questão 2: Qual país é o maior consumidor de agrotóxicos?

Questão 3:  No Brasil  é  permitido o uso de algum agrotóxico que já  tem

comprovação que faz mal a saúde humana e é proibido em outros países como

Estados Unidos, China e alguns países africanos?

Questão 4: Qual a relação entre o agente laranja usado na Guerra do Vietnã

com os herbicidas?

Questão 5: Qual o volume de agrotóxicos que cada brasileiro consome sem

saber em média por ano?

https://www.youtube.com/watch?v=8RVAgD44AGg
https://www.youtube.com/watch?v=U6SdexAxXvw
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Encontramos muitas definições sobre o agricultor familiar, mas segundo a

Lei nº 11.326 de julho de 2006, são considerados agricultores familiares àqueles que

praticam alguma atividade no campo e atendam aos três requisitos abaixo:

- não ter posse de propriedade rural maior que 4 (quatro) módulos fiscais;

- mão de obra da propriedade rural ser da própria família;

- maior parte da renda familiar vir de atividades da propriedade rural;

O  IBGE (Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística)  no  ano  de  2006

realizou  o  “Censo  Agropecuário  Brasileiro”  e  foi  constato  que  84,4%  dos

estabelecimentos  agropecuários  são  da  agricultura  familiar,  mostrando  assim  a

importância da agricultura familiar para a produção de alimentos em nosso país.

Entretanto, nem sempre a agricultura familiar teve reconhecimento no Brasil,

pois  estes  agricultores  enfrentam  muitas  dificuldades  para  sua  permanência  no

campo, sendo o principal motivo o processo de modernização agrícola e a forma

como esse se implantou em nosso país. Na atividade da seção 1, tratamos desse

assunto, lembra? Os agricultores que não se encaixaram nos novos conceitos de

agricultura  da  revolução  verde.  Durante  as  décadas  de  1950  e  1960  ficaram

excluídos  de  financiamentos  bancários  com  juros  baixos  e  o  marketing  os

ridicularizaram por décadas, desvalorizando sua cultura fazendo com que o homem

no campo pensasse que o melhor era vir para as cidades (meio urbano). 

A partir  dos anos 1990 esses migrantes que saíram do campo com destino à

cidade foram sendo cada vez mais jovens, com faixa etária de 15 a 19 anos de

idade e destes na sua maioria do sexo feminino. Diferenciando os tempos atuais dos

das década de 1950 e 1960 onde os migrantes tinham entre 40 e 49 anos de idade.

(CAMARANO; ABRAMOVAY, 1997). Consequentemente fez com que no campo, nos

dias de hoje, haja uma predominância de pessoas idosas e do sexo masculino.

OQUE É MÓDULO FISCAL? 
É  a  unidade  territorial  agrária,  fixada  pelos  municípios
brasileiros com base na Lei 6.746/79. Esse tamanho de área é
determinado conforme a exploração e a renda obtida no meio
rural das diferentes regiões. E que o módulo fiscal pode variar
de 5 a 100 há, conforme o município. FONTE: IBGE, Censo
Agropecuário 2006.
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Com todos esses problemas enfrentados pela agricultura familiar ao longo dos

anos, ela ainda tem muita importância para o país, gerando muitos empregos no

campo e sendo a principal responsável pela segurança alimentar no país.  Como

mostra as imagens abaixo. 

FIGURA 1 - Mão-de-Obra Familiar

Fonte: GIRARDI, 2008. 

Observe no quadro  abaixo a participação da agricultura familiar  na produção

nacional:

Quadro 1 - Participação da Agricultura Familiar na Produção Nacional

PRODUTO AGRÍCOLA: % DA PARTICIPAÇÃO
NACIONAL:

Mandioca 87
Feijão 70
Milho 46
Café 38
Arroz 34
Leite 58

Suínos 59
Aves 50

Bovinos 30
Trigo 21

FONTE: IBGE, Censo Agropecuário 2006.
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ATIVIDADE: BINGO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Esta atividade tem como objetivo compreender o que é agricultura familiar e

a  sua  importância  no  contexto  brasileiro.  Para  isso,  é  necessário  que  todos  os

alunos façam a leitura do texto, desta unidade, e discutam as seguintes questões a

partir das figuras acima:

1) Quais  são  os  estados  que  possuem  maior  participação  na

agricultura familiar. Por que ocorre isso?

2) Quais são os produtos, produzidos pela agricultura familiar, que

possuem maior participação no país. E os demais produtos?  

No primeiro momento os alunos refletirão acerca da agricultura familiar e a

sua importância para a produção nacional. Depois, na seqüência, será solicitado que

pensem em algum aspecto ou vantagem que ele encontra no campo e que não

tenha na cidade. 

Os alunos serão sorteados e cada um terá a oportunidade de responder,

porém, nenhuma resposta poderá se repetir.  Cada aluno terá que encontrar uma

resposta diferente do colega e ao responder ganhará um incentivo ou brinde. 

Por fim, para fins de registro, a turma deverá elaborar um painel com os

aspectos e vantagens do campo.

SUGESTÕES DE MÚSICAS: Abaixo há sugestão de músicas que tratam bem a

situação do agricultor familiar, para refletir e relaxar:

Música 1: “Agricultor”, compositor: Fábio Borges

Disponível  em:  www.musica.com.br/artistas/fabio-borges/m/agricultor/letra.html,

acesso em 26/09/2014..

Música 2: “Homem do Campo”, compositor: Porca Véia

Disponível  em:  www.musicatradicionalista.com.br/musica/4647/porca-veia-homem-

do-campo.html, acesso em 26/09/2014.

http://www.musicatradicionalista.com.br/musica/4647/porca-veia-homem-do-campo.html
http://www.musicatradicionalista.com.br/musica/4647/porca-veia-homem-do-campo.html
http://www.musica.com.br/artistas/fabio-borges/m/agricultor/letra.html
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Música 3: “O Velho Agricultor”, compositores: Luiz Wilson e patrício Cruz

Disponível  em:  www.vagalume.com.br/luiz-wilson/o-velho-agricultor.html,  acessso

em 26/09/2014.

Música 4: “Pequeno Agricultor”, compositora: Beatriz

Disponível em: www.letras.mus.br/beatriz/14100675/, acesso em 26/09/2014.

      

VOCÊ SABIA ? 

Que das 371.051 propriedades rurais existentes no
Paraná,  302.907  são  da  agricultura  familiar,
representando mais de 80% das propriedades rurais
do  nosso  estado.  E  que  dos  399  municípios  do
Paraná, 302 são eminentemente rurais, ou seja tem
80 hab/km2 . (IPARDES, 2010, p.14)

http://www.letras.mus.br/beatriz/14100675/
http://www.vagalume.com.br/luiz-wilson/o-velho-agricultor.html
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A agroecologia é um tipo de sistema de produção de alimentos saudáveis,

que  visa  um equilíbrio  entre  o  meio  ambiente  e  as  plantas  cultivadas,  ou  seja,

sustentável. De acordo com Altieri (2000) a produção sustentável vêm do equilíbrio

entre solo, plantas, nutrientes, umidade, luz do sol, e outros agentes existentes em

ambiente  natural  favorável  ao  desenvolvimento  das  plantas.  Esse  sistema  de

produção  é  mais  saudável  e  mais  produtivo  quando  essas  condições  para

crescimento  são  equilibradas  e  boas,  assim  as  plantas  podem  se  desenvolver

melhor  a  partir  de  manejos  adequados  e  toleram,  de  uma  forma  melhor,

adversidades que possam vir a ocorrer durante a produção. Este modo de produção

só  se  viabiliza  quando  se  consegue  uma  concordância  entre  os  sistemas  de

produção. O que indica a diversificação da produção, ou seja, os plantios de formas

consorciadas  sejam  eles  anuais  ou  perenes,  podendo  estes  plantios  estar

associados com algum tipo de criação ou não. 

Sendo  assim,  os  sistemas  de  produção  agroecológicos  podem  ser

caracterizados  por  utilizar  técnicas  que  não  agridem  a  natureza,  já  que  para

trabalhar com ela tem que se tentar manter ou alterar o mínimo possível com as

condições naturais de equilíbrio dos organismos naturais envolvidos no processo

produtivo, bem como a natureza de forma geral. E é com base nestes princípios, que

se  desenvolveram  diversas  formas  de  praticar  agricultura,  em  outras  palavras,

correntes  agroecológicas.  Dessas,  a  agricultura  orgânica  é  a  conhecida  entre  a

sociedade, sendo difundida junto à mercados consumidores como um sinônimo das

outras (ASSIS & ROMEIRO, 2002).

O princípio da agricultura orgânica é estabelecer o equilíbrio dos sistemas de

produção, baseado em um conjunto de procedimentos que envolvam as plantas, e

as  condições  de  solo  e  as  condições  climáticas,  podendo-se  assim  produzir

alimentos sadios e com características originais de sabor, atendendo assim ao que

se exige no mercado consumidor (PENTEADO, 2000). As expectativas do mercado

consumidor quanto à alimentos orgânicos são descritas por Canuto (1998) como as

características  que influenciam a  produção de forma direta  e  minimiza  ou reduz

alguns  procedimentos  na  questão   produção  agrícola  de  alimentos,  tornando  a

produção mais ecológica, agredindo menos ao meio ambiente através de tratos 
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culturais (manejos) como: 

- a utilização de estercos de animais da propriedade rural;

- rotação, consorciação e diversificação das culturas plantadas;

- utilização de adubação verde e de restos de culturas, para compor a matéria

orgânica do solo;

 - confecção e uso de compostagem ou outros adubos orgânicos que podem

ser produzidos na propriedade rural;

- cobertura vegetal viva ou morta sempre sobre o solo;

-  manejo  adequado  respeitando  os  níveis  de  danos  quanto  à  plantas

invasoras, para reduzir o banco de sementes destas no solo, reduzindo assim sua

incidência;

- controle de insetos pragas e doenças que possam ocorrer durante o cultivo

das culturas com defensivos alternativos preparados na propriedade rural;

-  Integração  entre  a  agricultura  e  a  pecuária,  já  que  o  manejo  de  solo

dependerá de estercos. 

Essa produção orgânica é baseada em algumas normas que regulamentam a

produção e para que seus produtos possam ter acesso aos mercados específicos,

onde  uma  certificação  oficial  tem  que  ser  realizada.  Para  o  detrimento  de  um

sistema  de  produção  orgânico  com  garantias  para  o  produtor  rural  e  para  os

consumidores (ASSIS & ROMEIRO, 2002). 

Essa interpretação de agricultura do tipo orgânica tem como foco primário o

“mercado  de  produtos  orgânicos”  e  favorece  as  propriedades  com  certificação

orgânica que se baseiam nas tecnologias dos produtos oque em outras palavras,

que os sistemas de produção ficam muito limitados ao se evitar, ou excluir o uso de

agrotóxicos no geral, o que traz muitas dificuldades de assistência técnica no campo

quando  se  trata  da  agricultura  orgânica,  portanto  para  suprir  essa  demanda

crescente do mercado consumidor deste tipo de alimentos e para suprir também a

demanda de agricultores preocupados com a saúde e o equilíbrio ambiental de sua

propriedade rural vêm a necessidade de técnicos de campo especializados nesta

área, são os técnicos em Agroecologia, que são os profissionais indicados para esta

tarefa.  

No  Brasil  as  leis  e  instruções  normativas  que  regulam e  estabelecem as

normas para a produção de alimentos orgânicos e classifica todas as correntes 
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agroecológicas  em  agricultura  orgânica  no  são:  Instrução  Normativa  007  de

17/05/1999, a lei  10.831 de 23/12/2003 e o decreto que a regulamenta 6.323 de

27/12/2007. E as Instruções Normativas IN 54 (22/10/2008), IN 64 (18/12/2008), IN

17, 18 e 19 estas de 28/05/2009.

Nos casos da organização da produção orgânica ainda se mantém quase a

mesma  para  a  produção  industrial,  pois  em  alguns  casos  a  agricultura  é  vista

apenas como forma lucrativa de agricultura, produzindo monoculturas sucessivas,

porém, dentro das normas estabelecidas para agricultura orgânica, visando aumento

constante de produtividade e lucros, por meio de suporte externos à propriedade, o

que  não  visa  a  sustentabilidade  almejada  por  este  tipo  de  praticar  agricultura

(ASSIS & ROMEIRO, 2002). Deixando de lado a agricultura orgânica que se idealiza

em bases das correntes agroecológicas, que se baseia no princípio agroecológico: o

uso responsável do equilíbrio biológico da natureza, uma agricultura orgânica que,

como  colocam  Lattuca  et  al.(2002),  agricultura  que  possibilita  se  obter  níveis

satisfatórios  de  produtividade  e  se  evitando  os  riscos  de  contaminação  por

agrotóxicos  para  os  agricultores  e  os  consumidores,  e  a  não  poluição  do  meio

ambiente.  Por  outro  lado,  esse  tipo  de  agricultura  incorpora  muitos  avanços  da

ciência,  incentivando  a  participação  dos  agricultores  no  quesito  criatividade,

respeitando assim os seus conhecimentos, suas culturas e experiências locais, pois

com  base  na  legislação  para  agricultura  orgânica,  muitas  técnicas  podem  ser

resgatadas nas comunidades mais antigas e muitas podem se desenvolver a partir

da criatividade dos agricultores, técnicos e engenheiros agrônomos.

Ao se praticar cultivos agroecológicos, se destacam vários objetivos a serem

atingidos para o desenvolvimento da propriedade rural com sustentabilidade quanto

a práticas agrícolas, são eles:

 - a manutenção em longo prazo dos recursos naturais e da produtividade
agrícola; 
- o mínimo de impactos adversos ao ambiente; 
- retornos adequados aos produtores; 
- otimização da produção com mínimo de insumos externos;
- satisfação das necessidades humanas de alimentos e renda; 
-  atendimento das necessidades sociais das famílias e das comunidades
rurais (VEIGA, 1994, p.07)

No entanto, para compreender os sistemas agrícolas nos dias de hoje, temos

que ter em mente a sustentabilidade, pois “[...] a agricultura é afetada pela evolução

dos sistemas socioeconômicos e naturais” (ALTIERI, 2000, p.16). Portanto, a
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agricultura não é uma ciência exata, pois seu sucesso depende de muitos fatores. 

Os agricultores que optam por fazer a conversão da agricultura convencional

com uso de agrotóxicos para a agricultura orgânica, devem fazê-la gradativamente,

seguindo algumas etapas como:

- diminuir gradativamente o uso de agrotóxicos;

-  usar  os  agrotóxicos  somente  com  recomendação  respeitando  suas

concentrações,  volumes  de  aplicação  e  períodos  de  carência  e  principalmente

“somente” quando necessário;

-  iniciar  aos  poucos  a  substituição  de  agrotóxicos  pelos  defensivos

alternativos;

- diversificar a biodiversidade principalmente de plantas em suas propriedades

rurais, com o aumento do número de espécies de plantas cultivadas, para que o

agroecossistema entre em equilíbrio o mais rápido possível (ALTIERI, 2000). 

Mesmo conseguindo atingir o equilíbrio do agroecossistema, poderá ocorrer

alguns desiquilíbrios esporádicos de aumento de populações de insetos pragas ou

patógenos  de  doenças  nas  plantas  cultivadas,  então  para  suprimento  dessa

necessidade  pode  se  utilizar  nessa  modalidade  de  agricultura  os  defensivos

alternativos, que pode ser qualquer produto biológico, orgânico, natural ou químico

que tenha as características citadas por Penteado (2007) abaixo relacionadas:

- que não seja tóxica ao agricultor e nem o consumidor, grupo toxicológico IV;

- tenha uma baixa persistência nas plantas cultivadas e no meio ambiente,

sendo dessa forma inócuo à natureza;

- tenha eficiência ao combate dos insetos pragas, dos patógenos causadores

de doenças nas plantas de cultivo;

- não favoreça resistência aos insetos pragas e aos patógenos de doenças.

ATIVIDADE: PESQUISA DE CAMPO DA ÁREA AGROECOLÓGICA

Para dar embasamento teórico em nossas atividades vamos ler o texto acima

e refletir sobre a área agroecológica da escola, que iniciou sua conversão no ano de

2004. 

Após faremos um levantamento e histórico desta área, buscando informações

técnicas desta com os itens abaixo: 

- Fotos da área;
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- Delimitação de área e construção do mapa em escala;

- Análise do tipo e condição nutricional do solo;

-  Histórico  de  produção  vegetal  desde  o  início  da  conversão,  nome  das

espécies vegetais, classificação quanto ao ciclo de vida e utilização:

PLANTAS MEDICINAIS  ANUAL OU
PERENE:

ANO DE
PLANTIO:

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-

PLANTAS FRUTÍFERAS:  ANUAL OU
PERENE:

ANO DE
PLANTIO:

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-

PLANTAS SILVÍCULAS:  ANUAL OU
PERENE:

ANO DE
PLANTIO:

1-
2-
3-
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4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-

GRANDES CULTURAS  ANUAL OU
PERENE:

ANO DE
PLANTIO:

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-

PLANTAS ORNAMENTAIS:  ANUAL OU
PERENE:

ANO DE
PLANTIO:

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
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O  Curso  de  Técnico  em  Agroecologia,  Integrado  ao  Ensino  Médio,  foi

implantado no Colégio Agrícola Estadual Getúlio Vargas no ano de 2004, sendo o

pioneiro no estado do Paraná. 

Para que os alunos entendam como deve ser o profissional formado vamos

ler  e  analisar  o  Perfil  deste  profissional,  contido  no  Plano  Curricular  (PARANÁ,

2010):

Após o termino com êxito sai com a com habilitação técnica profissional em
Agroecologia  da Rede Estadual  do Estado do Paraná, Eixo Tecnológico:
Recursos Naturais, percebe de maneira sistêmica as implicações sociais,
econômicas,  ambientais, políticas e técnicas de sua atuação profissional,
agindo para detectar os problemas e aplicar as soluções técnicas, de forma
suficientemente  criativa,  sustentável,  rápida  e  coerente  com a  realidade
rural.  Atua  em  sistemas  de  produção  agropecuária  e  extrativista
fundamentados  em  princípios  agroecológicos  e  técnicas  de  sistemas
orgânicos de produção. Desenvolve ações integradas unindo a preservação
e conservação de recursos naturais à sustentabilidade social e econômica
dos sistemas produtivos. Atua na conservação do solo e da água. Auxilia
ações integradas de agricultura familiar considerando a sustentabilidade da
pequena  propriedade  e  os  sistemas  produtivos.  Participa  de  ações  de
conservação e  armazenamento  de  matéria-prima e  de  processamento  e
industrialização de produtos agroecológicos. Sendo tolerante e receptivo á
diversidade  cultural,  étnica,  religiosa,  política  e  social  das  comunidades
onde vier a se inserir no mundo do trabalho.

ATIVIDADE: REFLEXÃO DOS TÉCNICOS EM AGROECOLOGIA

Após a leitura do perfil  profissional  do técnico em agroecologia,  vamos refletir  e

responder as questões abaixo:

Questão 1: Quais os locais de atuação deste profissional?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Questão 2:  O que um técnico em Agroecologia pode fazer,  levando em conta o

trabalho de técnico agrícola?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

Questão 3: Relate onde estão a maioria dos alunos egressos deste curso?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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O  uso  indiscriminado  de  agrotóxicos  na  agricultura  convencional  trouxe

efeitos negativos sobre a saúde humana, o que facilmente é percebido por meio da

alimentação e do contato com estes durante a produção. Para manter a qualidade

de vida e saúde uma alternativa sustentável é a utilização de defensivos alternativos,

que segundo Penteado (2007), são todos os produtos químicos, biológicos, naturais

ou orgânicos que se enquadrem nas características abaixo: 

- quase não tóxico (grupo toxicológico IV) e baixa agressividade ao homem e

ambiente;

- baixo custo;

- simplicidade quanto ao manejo e aplicação;

- eficiência no combate ou repelência à insetos e microorganismos nocivos; 

- não favorecer resistência à insetos e microorganismos nocivos às plantas.

Nesta  unidade  vamos  tratar  de  quatro  defensivos  alternativos  de  fácil

aquisição, manipulação e aplicação na região dos Campos Gerais. São eles:

DEFENSIVO DE CHUCHU E ABÓBORA: Para o controle de lesmas, tatuzinhos e

caramujos:

Espalhar  pedaços  de  chuchu  e  abóbora pela  horta,  esperar  que  estes  sejam

atraídos por estas iscas (armadilhas) coletá-las e eliminá-las. (PENTEADO 2007)

DEFENSIVO DE CINZA: Para combate de insetos sugadores e larva minadora:

Em 04 L de água misturar 0,5Kg de  cinzas e esperar  24h.  Coar,  e misturar  06

colheres  de  café  de  querosene  ou  soro  de  leite  (25%).  Aplicar  em  seguida.

(PENTEADO 2007)

DEFENSIVO DE PIMENTA: Para pulgões, vaquinhas, cochonilhas, tripés, grilos e

lagartas:

Triturar bem 0,5Kg de pimenta vermelha (malagueta) e misturar com 4L de água e

5 colheres de sopa de sabão de coco em pó ou em pedra ralado. Coar e aplicar nas

plantas.  Obs.  Carência  de  12  dias  após  aplicação  para  evitar  sabor  e  odor

característicos do fruto da pimenta malagueta. (PENTEADO 2007)
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DEFENSIVO  ALHO:  Para  algumas  doenças  fúngicas  como  míldio  e  algumas

bacterioses e pragas como lagartas e pulgões:

Amassar 3 cabeças de  alho e misturar à 2 colheres de sopa de parafina líquida.

Diluir este em 10L de água e 1 colher de sopa de sabão de coco em pedra ralado.

Aplicar em seguida. (PENTEADO 2007)

Obs.: Fique atento: O assunto: Defensivos Alternativos será abordado nesta unidade
didática nas seções 5, 6, 7 e 8. 

ATIVIDADE: ESTUDOS SOBRE OS DEFENSIVOS ALTERNATIVOS

Após ler e refletir o texto acima vamos conhecer e manusear os dois livros

abaixo relacionados que tratam sobre essa temática e trazem receitas de defensivos

alternativos de fácil acesso, manipulação e aplicação:

MAYER, P. & BURG, I., Alternativas Ecológicas Para
Prevenção  de  Pragas  e  Doenças;  Grafit  Gráfica  e
Editora Ltda.; Francisco Beltrão-PR; 18ª edição; 2001;
153p.

PENTEADO,  SILVIO  ROBERTO;  Defensivos
Alternativos e Naturais; Edição do Autor; Campinas-
SP; 3ª edição; 2007; 176 p.

Após esta reflexão da literatura técnica específica, vamos responder as seguintes

questões:
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Questão 1: O que são Defensivos Alternativos?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________

Questão 2: Quais Defensivos Alternativos você conhece e de onde (quem os usa ou

relata a existência deste)?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________

Questão 3: No momento do pensar em recomendar um Defensivo Alternativo qual a

sua principal dúvida?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________
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SEÇÃO  6:  ANÁLISE  E  DIAGNÓSTICO  PARA  USO  DOSSEÇÃO  6:  ANÁLISE  E  DIAGNÓSTICO  PARA  USO  DOS

DEFENSIVOS ALTERNATIVOSDEFENSIVOS ALTERNATIVOS

ATIVIDADE: 

Esta seção é uma pesquisa de campo ao pomar ecológico da escola, onde

faremos  algumas  observações  para  iniciarmos  nossos  trabalhos.  Primeiramente

avaliaremos  quais  são  as  espécies  frutíferas  existentes,  sua  quantidade,  sua

condição  nutricional,  doenças  e/ou  pragas  encontradas  nestas,  preenchendo  a

tabela abaixo:

Nº ESPÉCIE FRUTÍFERA: CONDIÇÃO
NUTRICIONAL:

PRESENÇA DE
DOENÇAS:

PRESENÇA DE
PRAGAS:

 Anote no espaço abaixo algumas observações que julga importante, como

período de estiagem, período de chuvas prolongadas, período de geada ou outro

fenômeno que possa intervir no desenvolvimento das plantas.

Ao retorno em sala discutir com os colegas sobre as pragas e doenças, e

selecionar um defensivo alternativo que será confeccionado e aplicado na próxima

seção.

Sugestão de leitura: Para facilitar o trabalho indico o livro abaixo.

PENTEADO, Silvio Roberto; Fruticultura Orgânica: Formação
e Condução; Viçosa: Editora Aprenda Fácil. 2004. 308p.
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SEÇÃO  7:  SEÇÃO  7:  PREPARO E  APLICAÇÃO  DOS  DEFENSIVOS E  APLICAÇÃO  DOS  DEFENSIVOS

ALTERNATIVOSALTERNATIVOS

ATIVIDADE:

 Após a reflexão da seção anterior, agora vamos nos dividir em grupos para

produzir  os  defensivos  alternativos.  No  laboratório  de  Ciências  da  escola  cada

grupo, sob a orientação da professora, fará um defensivo alternativo, trazendo os

grupos  de  insumos  em  fungicida,  fertilizante,  inseticida  e  repelente,  sendo  que

dentro destes grupos na literatura estudada e recomendada há muitas receitas feitas

com diversos produtos de fácil aquisição, manipulação e aplicação, porém sempre

alerta  quanto  ao  uso  proibido  desde  o  ano  de  2007  do  fumo  em  corda  nos

inseticidas na agricultura orgânica pela contaminação com a nicotina. 

Abaixo estão relacionados os defensivos e seus modos de preparo:

01 - Fungicida: calda bordalesa 

02 - Fertilizante foliar: Urina de vaca estabilizada

03 - Inseticida: defensivo de pimenta vermelha (descrito na seção 5)

04 - Repelente: defensivo de alho (descrito na seção 5)

CALDA BORDALESA:

Esta  calda  pode  ser  preparada  com  concentrações  diferenciadas  conforme  a

estação do ano, aqui trataremos da concentração recomendada para o verão, de

acordo  com  as  afirmações  de  Mayer  &  Burg  (2001),  já  que  esta  é  menos

concentrada. São 120g de sulfato de cobre, 120 g de cal virgem (ou 180g de cal

hidratada)  e  20  litros  de  água  limpa.  Para  o  preparo  temos  que  tomar  alguns

cuidados, como misturar parte da água com o sulfato de cobre e outra parte com a

cal, e misturar a solução de cobre (da cor azul) na solução de cal. Nunca utilizar

recipientes metálicos para fazer e acondicionar a calda. Esta após ser preparada

pode ser armazenada até 24horas para a aplicação. 

Durante a aplicação deve ser tomado um cuidado muito importante para a

produção: não aplicar sobre flores e floradas, pois o cobre contido no sulfato de

cobre faz com que as flores abortem seus frutos. 

Não deve ser misturada à outros defensivos, mesmo que alternativos ou 
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naturais e tem eficiência contra diversas doenças como míldio, manchas foliares,

septoriose e repele insetos nos primeiros dias após a aplicação.

URINA DE VACA ESTABILIZADA:

O fertilizante de urina de vaca, também é chamada de uréia natural, porque nutre a

planta com o macronutriente “Nitrogênio”. Segundo Mayer & Burg (2001) prepara-se

o fertilizante coletando 1 L de urina de vaca em lactação num recipiente plástico e o

deixa no escuro e fechado por 3 dias. Mistura-se esta a 100L de água e aplica

diretamente nas plantas. 

Após  a  etapa  dos  grupos  fazerem  os  defensivos  alternativos  descritos  acima,

faremos a pesquisa de campo no pomar ecológico e os aplicaremos nas árvores

frutíferas  lá  existentes  com  auxílio  de  pulverizadores  costais  ou  manuais,  e

anotaremos  no  boletim  abaixo  dados  da  aplicação,  neste  momento  também

fotografaremos as plantas para facilitar o desenvolvimento da atividade proposta na

seção  8 (seguinte).

BOLETIM TÉCNICO: APLICAÇÃO DEFENSIVOS ALTERNATIVOS
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DO DIA: DATA:

ESPÉCIE: LOCALIZAÇÃO: DEFENSIVO
ALTERNATIVO:

GRUPO: Obs.: 
Nº da  foto:

VOCÊ SABIA ?

Que  existe  no  mercado  muitos
produtos a base de cobre e cálcio,
porém  nenhum  é  tão  eficaz  em
relação  à  doenças  como  a  calda
bordalesa.

A  urina  das  cabras tem  maior
concentração  do  nutriente
nitrogênio,  então  o  mesmo
fertilizante pode ser feito com esta
urina  na  proporção  de  0,5L  de
urina  para  100L  de  água.
FONTE: MAYER &BURG, 2001
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SEÇÃO 8: EFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS DEFENSIVOSSEÇÃO 8: EFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS DEFENSIVOS

ALTERNATIVOSALTERNATIVOS

Da atividade da seção 7 até a seção 8 é necessário esperar um intervalo de

tempo de no mínimo 1 semana, pois no meio ambiente há muitos fatores ambientais

relacionados à produção como já citado nesta unidade didática na seção 3 que fala

sobre agroecologia no geral. 

ATIVIDADE:

Esta pesquisa de campo levará em conta as atividades das seções 5, 6, 7 e

8, pois é a última proposta nesta unidade e sendo assim dará o desfecho sobre a

eficiência do uso dos defensivos alternativos no pomar ecológico da escola.

Com o  boletim técnico  da  aplicação  preenchido  na  seção  anterior,  os  alunos  e

professora irão até o pomar e avaliarão cada planta frutífera. Após a observação os

alunos deverão anotar se o defensivo alternativo melhorou o problema encontrado

nesta ou não.  Para auxiliar  os alunos(as)  no registro  serão utilizadas fotografias

tiradas na atividade da seção 7 para comparação com a situação atual das plantas.

Como sugestão também é interessante tirar fotos das plantas após este resultado

para facilitar a comparação entre o antes das aplicações e posterior a estas.

Em sala refletiremos sobre os seguintes itens:

1- Preço para o preparo dos defensivos alternativos?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2- Vantagens e desvantagens no preparo dos defensivos alternativos?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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3- Vantagens e desvantagens na aplicação dos defensivos alternativos? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

4- Situação das plantas após 07 dias da aplicação dos defensivos alternativos?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

5- Conclusão acerca da utilização dos defensivos alternativos?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Caro(a) colega professor(a):

Esta Unidade Didática apresentou atividades embasadas em estudos

sobre  os  defensivos alternativos,  os quais se  socializados com alunos(as)

podem  trazer  uma  redução  do  uso  de  muitos  agrotóxicos.  A  literatura

apresenta muitas receitas de defensivos alternativos (naturais) para utilização

em plantas, solo e animais, que podem ajudar a resolver alguns problemas e,

o que é melhor, sem poluir o meio ambiente e nem estragar a saúde de quem

os manipulará. 

A presente unidade foi idealizada para auxiliar no desenvolvimento da

disciplina  de  “Agricultura  Agrecológica”  do  Curso  Técnico  em  Agroeologia

Integrado ao Ensino Médio, porém pode ser utilizada na sua totalidade ou em

partes  nas  disciplinas  de  “Fundamentos  de  Agroecologia”  e  “Produção

Vegetal” dos Cursos Técnicos em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio e

Subsequente,  e  também  nas  disciplinas  de  Geografia  e  Ciências  quando

abordarem os tipos de agricultura e meio rural.

Além das  sugestões  de  atividades  desenvolvidas nas seções  desta

unidade  didática,  também  se  encontram  sugestões  de  literatura,  para

aprofundamento no assunto, sugestões de músicas para sensibilização com o

meio  rural  e  para  finalizar  sugere-se,  para  ilustrar,  a  figura  do  agricultor

brasileiro o filme a seguir:

FICHA TÉCNICA:

Título Original: Tapete 
Vermelho.
Origem: Brasil, 2006.
Direção: Luiz Alberto Pereira.
Roteiro: Luiz Alberto Pereira e 
Rosa Nepomuceno.
Produção: Ivan Teixeira e 
Vicente Miceli.
Fotografia: Uli Burtin.
Edição: Júnior Carone.
Música: Renato Teixeira.

SINOPSE:

Um casal de campesinos levam
seu filho para a cidade grande,
para  ver  um  filme  de
Mazzaropi.  Com  os  tempos
modernos  os  cinemas
desapareceram  e  no  caminho
este  trio  cruza  com  algumas
situações  que  provam que  as
lendas  da  roça  ainda  estão
vivas.
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Espero que este material possa contribuir de forma positiva para o trabalho

pedagógico e ações de escolas para estimular e aprofundar estudos sobre o tema

aqui desenvolvido.
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