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apresentação
Esta publicação trata-se de um verdadeiro patrimônio capixaba quanto a geração, ao desenvolvimento
e a aplicação dos conhecimentos tecnológicos onde o Incaper, por meio de uma equipe de profissionais
com alta competência e dedicação ao tema e da capacidade de integração com as instituições parceiras,
contribui, efetivamente, para a promoção da sustentabilidade ambiental.

Retrata a experiência adquirida ao longo do período de 1990 a 2010 com trabalhos de investigação
científica na área de cultivo orgânico de hortaliças, morango, milho e feijão, período esse marcado por
mudanças políticas e socioeconômicas no cenário mundial, nacional e estadual. A publicação desta obra
reafirma a missão do Incaper de “contribuir para o desenvolvimento rural sustentável do Estado do
Espírito Santo, com ações no âmbito da pesquisa, assistência técnica e extensão rural aos pescadores e
agricultores de base familiar”.

O marco comemorativo desses 20 anos é motivo de orgulho para toda comunidade científica, técnicos
e profissionais da área agropecuária e, particularmente, para os agricultores de base familiar que se
apropriarão de tecnologias recomendadas e apropriadas para sistemas de cultivos que minimizem o
impacto ambiental e promovam maior e melhor qualidade de vida para a humanidade.

O Incaper idealizou e coordenou a edição desta tão expressiva publicação com destaque para o
reconhecimento às personalidades e instituições que contribuíram na elaboração e consolidação da
agricultura orgânica no Estado.

Como bem escreveu o filósofo francês Paul Valéry, toda civilização tem a fragilidade de uma vida, ou seja,
toda conquista civilizatória só se preserva e prospera com intermitente atenção e dedicação à valorização
e reconhecimento do trabalho contínuo -e a ciência, a tecnologia e a inovação é, por essência, o caminho
para a inclusão do homem na era do conhecimento- para a oferta da cidadania a todos indivíduos.

As informações apresentadas evidenciam a magnitude da obra pelo processo de geração de tecnologias desde
a avaliação experimental com destaque para as metodologias utilizadas, fitomelhoramento, fitossanidade,
manejo cultural e de ervas espontâneas, compostagem orgânica, adubação, nutrição, manejo orgânico e
sequestro de carbono até a análise energética, produção das culturas e custo de produção.

Aureliano Nogueira da Costa
Diretor-técnico do Incaper
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1 INTRODUÇÃO
Em todo o mundo, a sociedade tem demonstrado crescente preocupação com os efeitos do modelo de
produção agropecuária sobre o meio ambiente, especialmente no tocante à contaminação do solo, das
águas e dos alimentos. Frente aos efeitos adversos deste modelo tecnológico convencional, impõe-se a
necessidade de uma visão ambiental, para o aumento da produtividade, comprometida com a preservação
do ambiente, a sustentabilidade dos recursos de produção e a qualidade de vida. Esta visão leva a agricultura
a novas definições como Agroecologia, Agricultura Sustentável e Agricultura Orgânica, e a adoção de
tecnologias deve atender a requisitos de sustentabilidade ambiental, econômica e social, em que o conceito
de moderno não está associado a uma relação simplista entre produção e aquisição de produtos industriais,
como máquinas, adubos químicos e agrotóxicos.
Políticas governamentais de fomento à pesquisa, produção, certificação e comércio de produtos orgânicos
são fundamentais para a expansão dessa atividade, especialmente nas unidades familiares de produção, que
são as responsáveis pela oferta da maioria dos alimentos que consumimos no nosso dia a dia.
Registros constantes em diversos eventos nacionais no âmbito da agroecologia têm destacado a necessidade
de apoio à pesquisa e geração tecnológica para esse setor. Na contramão desse pensamento coletivo, alguns
profissionais têm confundido a prática da agricultura orgânica como sendo uma volta ao passado, no resgate
de técnicas antigas utilizadas há décadas, deixando a entender que este tipo de agricultura não depende de
tecnologia. Entretanto, esta é uma interpretação extremamente errônea, já que alguns projetos têm hoje
alto grau de aplicação tecnológica, muitas vezes com emprego de modernas técnicas geradas pela pesquisa
convencional, a exemplo do emprego de agentes biológicos e do uso de armadilhas com feromônios no
controle de pragas.
Matéria orgânica
O estudo da matéria orgânica e da biologia do solo, bem como a aplicação do conhecimento sobre este
tema na agricultura, é de extrema importância para a obtenção de maiores produtividades e cultivos sadios,
relacionando-se com a nutrição e a proteção fitossanitária das plantas. Este estudo é abrangente porque
a adição de matéria orgânica modifica toda a dinâmica do solo, melhorando a capacidade de troca de
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cátions (CTC), aumentando a disponibilidade de nutrientes, corrigindo a acidez, agregando as partículas,
melhorando a porosidade e alimentando a vida do solo, com implicações sobre o desenvolvimento de
pragas e doenças e a qualidade biológica dos produtos.
A atividade biológica é dependente da adição de matéria orgânica no solo, como matéria-prima para o
desenvolvimento de bactérias, amebas, fungos, actinomicetos (microvida), ácaros, Colêmbolas (mesovida),
minhocas, artrópodes e insetos (macrovida). Também influenciam a textura, a riqueza de nutrientes, as
condições de manejo, as culturas agrícolas desenvolvidas e as condições climáticas, entre outros fatores.
Diversos autores relacionam o insumo orgânico a uma maior resistência às pragas e doenças, indo além da
função como adubo. Neste sentido, é de fundamental importância a relação entre a presença dos oligoelementos
disponíveis e a resistência vegetal, salientado por Chaboussou (1987) na Teoria da trofobiose, elementos
estes que estão presentes na adubação e podem ser conseguidos através da agricultura orgânica.
Chaboussou (1987) afirma que “a imunidade está relacionada com a ausência de elementos nutritivos
necessários ao crescimento e ao desenvolvimento do parasita”, correlacionando a nutrição das plantas com
a resistência aos patógenos. Demonstra o autor que nos sistemas agroquímicos existem nas plantas maior
quantidade de aminoácidos e açúcares redutores livres no citoplasma, que são favoráveis à melhor nutrição
dos insetos.
Biodiversidade genética
Um dos princípios fundamentais da agroecologia e da agricultura orgânica é a preservação e multiplicação
de sementes e propágulos de espécies adaptados aos diversos agroecossistemas locais. A seleção de plantas
em sistemas orgânicos auxilia na manutenção e obtenção de materiais genéticos mais tolerantes a pragas,
patógenos e estresses ambientais, refletindo significativamente na redução dos custos de produção e na
estabilidade produtiva dos campos de produção orgânica de alimentos.
Adubação orgânica
Além de diferenças técnicas, existem abordagens distintas quanto à adubação nos sistemas orgânicos e
convencionais. No sistema orgânico, o que se busca não é simplesmente a nutrição da planta, mas, sobretudo,
a melhoria do solo e do sistema. A fertilização orgânica é baseada na matéria orgânica e em fertilizantes
minerais naturais pouco solúveis, tendo o processo de ciclagem de nutrientes papel fundamental.
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Em cultivo de olerícolas, Souza (1998) recomenda adubações com composto orgânico, da ordem de 15 t
ha-1 (matéria seca), excluindo abóbora (7,5 t ha-1), batata-doce (10 t ha-1), milho e feijão (5 t ha-1). Essas
recomendações são para solos cultivados organicamente há mais de dois anos, sendo recomendadas doses
máximas para todas as culturas na fase inicial. O mesmo autor adicionou fosfato de rocha nas pilhas
de composto durante os três primeiros anos de compostagem, retirando-o nos anos seguintes por ter
observado níveis altos de P no solo (183 mg dm-3) e uma tendência à estabilização deste elemento nos anos
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posteriores.
Primavesi (1982) observa que em solos cultivados organicamente com esterco pode-se chegar a níveis de
800 mg dm-3 de P, acarretando deficiência de boro. Isto indica, portanto, a necessidade de uma avaliação
sistemática dos elementos essenciais nos solos em sistemas orgânicos, como forma de definir um manejo
adequado que não conduza a desequilíbrios futuros.
Fertilidade dos solos
Da decomposição da matéria orgânica obtêm-se, de forma resumida, húmus e minerais. Os minerais ou
nutrientes são necessários para a nutrição das plantas e são produtos finais da decomposição. Pode-se definir
o húmus como um conjunto de produtos intermediários do processo de decomposição, classificados como
coloides orgânicos que podem ser ácidos fúlvicos, ácidos húmicos e ácidos poliurônicos (PRIMAVESI,
1982).
A melhoria física do solo, obtida pela atividade biológica da matéria orgânica, que produz húmus,
melhorando a agregação das partículas do solo através da formação de grumos, resultando na bioestrutura
ou “fertilidade física do solo”. Na verdade, a bioestrutura favorece o desenvolvimento radicular, e a melhor
exploração do solo reduz a perda de nutrientes e mantém a sua integridade. Isto ocorre de forma simultânea
e interdependente com as reações químicas e bioquímicas, que interferem diretamente na fertilidade do
solo.
Adubação verde
Segundo Chaves (1989), citado por Costa et al. (1993), o conceito clássico de adubação verde pode ser
assim enunciado: “Consiste na prática de se incorporar ao solo massa vegetal não decomposta, de plantas
cultivadas no local ou importadas, com a finalidade de preservar e/ou restaurar a produtividade das terras
agricultáveis”.
São utilizados como adubos verdes, além das leguminosas, plantas de outras famílias, em cultivo exclusivo
ou consorciado, pois normalmente as leguminosas decompõem-se mais rapidamente que as gramíneas,
apresentando, por isso, efeitos físicos menos prolongados no solo. Primavesi (1982) afirma que a adubação
verde com leguminosas é uma adubação nitrogenada e não enriquece o solo em matéria orgânica, ao
contrário, gasta-a, sendo também importante na mobilização de nutrientes que são colocados à disposição
das culturas através da decomposição.
Algumas leguminosas fixam em torno de 200 kg de N ha-1, o que é um valor muito alto. Deve-se atentar
para o fato de que nem todo este N será utilizado pela cultura, e a maior parte será perdida. Por isso, pode-se
considerar o adubo verde como um adubo nitrogenado complementar e um mobilizador de nutrientes que
não dispensará o uso das outras fontes.
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Biofertilizantes
Uma alternativa suplementar para melhorar a nutrição das plantas em sistemas orgânicos de produção é a
utilização de biofertilizantes. O biofertilizante mais conhecido é um adubo orgânico líquido, feito a partir
de esterco fresco de bovinos, decomposto em condições anaeróbias. É rico em macro e micronutrientes,
em especial em N, podendo substituir até 20% das necessidades das plantas. Tem efeito não só na nutrição
vegetal, mas também na indução ao florescimento, no controle de doenças, apresentando ação bacteriostática
e fungistática no controle de pragas, como ácaros, e repelente de insetos (Santos, 1992; Tratch;
Betiol,1999). Em trabalhos desenvolvidos com seringueira, café, maracujá, cana-de-açúcar, citros,
feijão, milho e hortaliças, houve aumento de produtividade, indução à floração, menor queda de frutos,
aumento da massa foliar e diminuição do ataque de pragas e doenças, reduzindo em 50 a 80% os gastos
com produtos químicos. O biofertilizante contém a bactéria Bacillus subtilis, que é inimigo natural do
Escleorocius, causador do declínio do citros e mostrou também eficiência contra as bactérias Pseudomonas
e Xanthomonas (Ramos, 1996; Santos, 1992).
Atualmente, vários biofertilizantes são utilizados pelos agricultores orgânicos, e são preparados com resíduos
animais, vegetais e agroindustriais, das mais diversas formas. O emprego de “biofertilizantes de ervas” tem
aumentado muito, em razão de seu baixo custo, de sua variada composição mineral e especialmente da
boa concentração de nitrogênio, quando se empregam espécies ricas nesse elemento. A biofertilização, em
suplementação à adubação orgânica de base no plantio, deve fornecer os nutrientes de maior exigência da
cultura comercial. Portanto, uma preparação simples, enriquecida com nitrogênio e potássio, pode melhorar
sobremaneira o desenvolvimento vegetativo e produtivo de espécies de hortaliças, como o tomate, pimentão,
morango e pepino, conforme relatam Souza e Resende, 2006.
O enfoque energético e sequestro de carbono na produção orgânica
Nas últimas décadas, a chamada “modernização” da agricultura tem priorizado a alocação de quantidades
cada vez maiores de energia nos sistemas produtivos, visando a aumentar os rendimentos, com agravante
de que grande parte desse aporte de energia adicional é originada, direta ou indiretamente, de fontes não
renováveis, principalmente dos combustíveis fósseis, de alto custo energético (PIMENTEL et al., 1990;
GLIESSMAN, 2000). O dispêndio energético impõe séria preocupação de todos: a quantidade de energia
investida na produção de alimentos muitas vezes tem sido maior do que o retorno conseguido em valor
energético dos produtos, proporcionando balanço negativo, comprometendo a sustentabilidade.
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O Brasil gasta 2,6 kcal ao produzir 1,0 kcal de alimentos. Os países desenvolvidos já estão gastando mais
de 5,0 kcal; os EUA gastam 9,0 kcal e o Japão 12,0 kcal. Toda esta energia, em sua maioria baseada em
combustíveis fósseis não renováveis, é “produção de alimentos a qualquer custo”. É interessante notar que
nos diversos países, à medida que a demanda energética aumenta na agricultura, também elevam-se as
necessidades de fosfato e do emprego de agrotóxicos, e vice-versa (ALMEIDA, 2005).
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A implementação da agricultura orgânica reverte a matriz energética: da dependência prioritária de energia
fóssil não renovável para uma dependência principalmente baseada em recursos naturais renováveis,
especialmente em biomassa e estercos. Caminhando nessa direção, será evitado atingir o lamentável estágio
alcançado pelos países desenvolvidos, que hoje são forçados a implementar ações de preservação dos
recursos naturais em outras regiões, como forma de “compensar” a degradação que têm provocado há anos
sobre o seu meio ambiente. Ademais, são aqueles que mais poluem e mais liberem CO2, ampliando o efeito
estufa no planeta (ROCHA, 2003).
Além da eficiência energética pela análise da conversão e do saldo de energia, deve-se estar atento às
emissões de CO2 para a atmosfera, uma vez que a agricultura contribui de forma significativa para tal, e
consequentemente para a redução da camada de ozônio e para o aquecimento global. Esta questão está se
tornando tão crítica, que, segundo professores e pesquisadores do ITA, em matéria publicada na revista
ECO SPY (CARDELÍQUIO, 2006), se a perda real acumulada de ozônio, que chegou a 55% do total
existente em 2001 (1.650 de um total de 3.000 mega ton), continuar na mesma projeção gráfica, em 2015
atingiremos 100% de perda de ozônio, alterando e/ou comprometendo a vida no planeta.
Análises de sustentabilidade devem tomar por base a eficiência energética dos processos e sistemas (SOUZA,
2006). Portanto, sistemas orgânicos de produção que sejam tecnicamente eficazes, ecologicamente corretos,
economicamente viáveis e socialmente justos tornam-se insustentáveis se não forem energeticamente
eficientes. Sistemas orgânicos de produção com altas taxas de fixação de carbono podem colaborar para a
redução das emissões de CO2 para a atmosfera, e consequentemente a minimização do efeito estufa. Por
este motivo, uma das ações desse projeto terá o propósito de estudar o balanço de energia nos processos de
produção de biomassa e ciclagem de matéria orgânica.

2 ÁREA EXPERIMENTAL E METODOLOGIAS GERAIS
Esta área experimental de agricultura orgânica está localizada no município de Domingos Martins – ES,
desde novembro de 1990, tendo estreita relação com os agricultores orgânicos e suas representações, ao
longo desses 20 anos. Este envolvimento se dá de forma muito interativa, fazendo com que a mesma seja
atualmente considerada uma Unidade de Referência em Agroecologia (URA) para o Estado do Espírito
Santo e para o Brasil.
A área experimental de 3,0 ha está dividida em diversos talhões, caracterizados individualmente com relação
aos aspectos de solo desde o início do projeto em 1990 (Figura 1). Com base nessas caracterizações e em
função dos métodos e culturas trabalhadas em cada talhão tem sido realizados os diversos experimentos. Os
trabalhos se concentram nas seguintes espécies: abóbora, alho, batata, batata-baroa, batata-doce, beterraba,
cenoura, couve-flor, morango, pepino japonês, pimentão, quiabo, repolho, taro e tomate, por serem as
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principais cultivadas na região. Em rotação com estas hortaliças são
utilizadas as culturas do milho, feijão e espécies de adubos verdes,
como aveia-preta, nabo-forrageiro e tremoço-branco, no inverno, e
crotalária juncea, mucuna-preta e milho-verde, no verão.
Os métodos adotados no projeto seguem os princípios da
agroecologia e são aplicados conforme as recomendações da
legislação brasileira (Lei 10.831 de dezembro de 2003), dentre os
Figura 1. Vista geral da área experimental quais destacam-se: compostagem orgânica; adubação verde; manejo
de agricultura orgânica.
de ervas; cobertura morta; rotação e sucessão de culturas e controle
alternativo de pragas e doenças, entre outros.
Parcela significativa do desenvolvimento científico e tecnológico (geração de tecnologia e de indicadores
técnicos) e grande parte do envolvimento deste projeto com os agricultores de base familiar atuantes
na produção de alimentos orgânicos no Estado do Espírito Santo ocorreram no âmbito desta área de
agricultura orgânica, nestes últimos 20 anos (1990 a 2010). Desta forma, esta unidade tem contribuído para
o aprimoramento dos sistemas orgânicos de muitos agricultores, da mesma forma que foi aprimorado pelos
conhecimentos recebidos destes, por meio da participação sistêmica dos produtores orgânicos através de
aulas práticas de campo em cursos e treinamentos sobre agroecologia; excursões e visitas técnicas; estágio
de alunos, na maioria filhos de agricultores, que estudam em escolas de alternância do MEPES e em EFAs
– Escolas Famílias Agrícolas; multiplicação e fornecimento de materiais orgânicos (sementes e propágulos)
para agricultores orgânicos; entre outros.
As tecnologias e indicadores gerados neste trabalho estão relatados em dois livros publicados e em diversas
publicações na forma de artigos científicos, matérias técnicas, trabalhos em congressos, capítulos de livros,
entre outros. Uma síntese das áreas e dos temas das pesquisas no cultivo orgânico de hortaliças, milho e
feijão, contemplados nos últimos 20 anos (1990 a 2010), está apresentada a seguir.
Áreas/temas de estudo
As áreas e os temas das pesquisas contemplados nos últimos 20 anos (1990 a 2010) estão apresentados
abaixo. Os aspectos metodológicos específicos e a síntese dos respectivos resultados obtidos estão detalhados
no item 3. Conhecimentos e tecnologias.

2.1 Melhoramento genético
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• Preservação e multiplicação de variedades para uso na agricultura orgânica.
• Avaliação de genótipos de batata em cultivo orgânico.
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• Avaliação de clones de batata-baroa em cultivo orgânico.
• Avaliação de cultivares de morangueiro em cultivo orgânico.

2.2 Compostagem orgânica

• Avaliação técnica e econômica do sistema de compostagem.
• Efeitos de tipos de composto sobre o solo e o desenvolvimento de hortaliças.

2.3 Formação de mudas

• Qualidade de substratos orgânicos à base de composto na formação de mudas de hortaliças.

2.4 Adubação orgânica

• Efeitos da cobertura morta e de formas de aplicação de composto em cultivo orgânico de couve-flor e
feijão.
• Efeito de formas de aplicação de composto orgânico e da cobertura morta na cultura da cenoura.
• Efeito da adubação orgânica em cobertura sobre a cultura do tomate em sistema orgânico de produção.
• Tipos e formas de aplicação de adubos orgânicos em cobertura na cultura do alho.
• Efeito da adubação suplementar em cobertura sobre o desempenho produtivo do pimentão em sistema
orgânico.

2.5 Manejo cultural e manejo de ervas espontâneas

• Efeitos de períodos de capina sobre o desenvolvimento de hortaliças em sistema orgânico.
• Avaliação preliminar do sombreamento artificial no cultivo orgânico do gengibre.
• Adequação do espaçamento de plantio para o cultivo orgânico do alho.
• Avaliação preliminar dos efeitos da cobertura do solo sobre a nutrição e o desenvolvimento do alho e do
tomate em sistema orgânico.
• Produção e sanidade do tomateiro em função da poda apical em sistema orgânico de produção.
• Produção orgânica de tomate em cultivo protegido e campo aberto.
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2.6 Fitossanidade

• Avaliação de caldas, extratos e biofertilizantes no controle de pragas e doenças de hortaliças em sistema
orgânico.
• Doses e intervalos de aplicação de calda bordalesa em cultivo orgânico de hortaliças.
• Dosagem e intervalo de aplicação da calda viçosa na cultura do morango em sistema orgânico.
• Monitoramento da intensidade de doenças em cultivo orgânico de hortaliças, feijão e milho.
• Estudo de correlação entre teores foliares de nutrientes e a incidência de requeima (Phytophthora infestans)
na cultura da batata submetida a sistemas de adubação orgânica e mineral.
• Influência de diferentes sistemas de adubação na composição nutricional do milho Zea mays L. (Poaceae)
e seus efeitos no ataque de Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleóptera: Curculionidae) no produto
armazenado.

2.7 Nutrição de plantas

• Estudo de métodos de nutrição orgânica na cultura do quiabeiro (Abelmoschus esculentus).
• Nutrição orgânica com biofertilizantes foliares na cultura do pimentão em sistema orgânico.
• Produção classificada e incidência de brocas do fruto em função de doses de biofertilizante enriquecido,
aplicado via solo, no cultivo orgânico do tomate em estufa.
• Nutrição orgânica com biofertilizante foliar na cultura do alho em sistema orgânico.

2.8 Estudo da fertilidade de solos e sequestro de carbono

• Estudo de sistemas de adubação orgânica e mineral sobre as características do solo e do desenvolvimento
de plantas.
• Estudo das características dos solos em sistema orgânico de produção ao longo de 20 anos.
• Sequestro de carbono em solos agrícolas sob manejo orgânico para redução da emissão de gases de efeito
estufa.

2.9 Custo de produção

• Avaliação comparativa de custos de produção entre sistema orgânico e convencional ao longo dos anos.
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2.10 Análise energética

• Avaliação da eficiência, balanço e sustentabilidade energética da produção de hortaliças em sistema
orgânico e convencional.

2.11 Produção de culturas

• Desenvolvimento agronômico de espécies em sistema de cultivo orgânico ao longo de 20 anos.

3 CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS
3.1 Melhoramento genético

3.1.1 Preservação e multiplicação de variedades para uso na agricultura orgânica
Desde 1990 realiza-se um contínuo processo de multiplicação de sementes e propágulos orgânicos nesta área
experimental, visando a preservar a diversidade genética e identificar cultivares de maior adaptabilidade
ao sistema orgânico de produção. Diversos materiais têm sido disponibilizados aos agricultores do Espírito
Santo deste 1995, totalizando 15 anos de distribuição de diversas espécies e cultivares.
Até o ano de 2010, as espécies, as cultivares e os respectivos tempos de multiplicação no sistema orgânico
estão apresentados adiante.
• Sementes orgânicas de tomate, variedade roquesso ...................................................................... 20 anos
• Sementes orgânicas de tomate, tipo cereja alongado .................................................................... 14 anos
• Sementes orgânicas de milho, variedade EMCAPA-201 ................................................................ 20 anos
• Sementes orgânicas de feijão, variedade EMCAPA-404 Serrano ................................................... 20 anos
• Mudas orgânicas de inhame (taro), grupo chinês .......................................................................... 20 anos
• Bulbilhos orgânicos de alho, cv. Gigante Curitibanos .................................................................... 20 anos
• Mudas orgânicas de gengibre .......................................................................................................... 10 anos
• Batatas-semente orgânicas, cv. Itararé ............................................................................................. 04 anos
A importância deste trabalho sistêmico reflete-se em vários aspectos socioagronômicos, dentre os quais se
destaca a manutenção da diversidade genética, que para algumas culturas como o tomate, é fator fundamental
para maior estabilidade e tolerância a pragas e patógenos (Figura 2).
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Figura 2. Frutos de diversas variedades de tomate multiplicadas há 20 anos no sistema orgânico de produção. Incaper,
2010.
Bibliografia
Trabalho não publicado.

3.1.2 Avaliação de genótipos de batata em cultivo orgânico
Foram implantadas cinco unidades de observação entre os anos de 1991 a 1994, procedendo-se a avaliações
comparativas do desenvolvimento de variedades pré-selecionadas, que apresentavam grau de resistência à
requeima (Phytophthora infestans) e os três melhores clones do programa de melhoramento genético do
Incaper. Tais materiais foram comparados ao desempenho da c.v. Baraka, por ser o material mais plantado
no Estado e apresentar suscetibilidade à incidência da doença.
Os rendimentos apresentados pelas três cultivares mais adaptadas ao sistema, em experimento realizado no
ano de 1995, confirmaram as avaliações dos experimentos realizados anteriormente, revelando a cultivar
Itararé com maior potencial produtivo (17.533 kg ha-1) que as cultivares Monte Bonito (11.567 kg ha-1) e
Matilda (8.900 kg ha-1), conforme observa-se na Tabela 1.
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Tabela 1. Avaliação de genótipos de batata em cultivo orgânico - Talhão 01, 19951

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de DUNCAN a 5%. Média de quatro repetições e três pontos amostrais por
repetição.
2
Avaliação por notas em escala de 0 - 10.
1

Bibliografia
SOUZA, J. L. de; VENTURA, J. A.; COSTA, H. Avaliação de genótipos de batata em sistema de cultivo orgânico. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 36., Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Horticultura Brasileira. v.
14, n. 1, 1996. p. 123. Resumo 333.

3.1.3 Avaliação de clones de batata-baroa em cultivo orgânico
Avaliou-se, a partir de 1990, 26 clones oriundos do Banco de Germoplasma de Hortaliças da Universidade
Federal de Viçosa (BGH - UFV) e um clone regional do Espírito Santo (Clone 1987). Foi realizada uma
sequência de quatro experimentos, selecionando-se, a cada cultivo, os melhores materiais em sistema de
cultivo orgânico. O delineamento experimental foi de blocos casualizados, e o número de repetições variou
de acordo com a quantidade de tratamentos de cada experimento. A Tabela 2 apresenta a média geral de
produtividade dos dois melhores clones avaliados. Observa-se um comportamento médio bastante similar
entre os dois materiais, tanto nos aspectos de produção como em relação aos padrões de raízes comerciais
(peso médio, comprimento e diâmetro), confirmando-os como excelentes opções de material genético a ser
adotado em sistemas orgânicos de produção.
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Tabela 2. Produtividade média de dois clones de batata-baroa em cultivo orgânico - 1991 a 1993

Bibliografia
SOUZA, J. L. de; Avaliação de clones de batata-baroa em cultivo orgânico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
OLERICULTURA, 36., Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Horticultura Brasileira, v. 14, n.1, 1996. 121. Resumo 319.
SOUZA, J. L. de. Avaliação de clones de batata-baroa (Arracacia xanthorryza) em cultivo orgânico. In: CONGRESSO
LATINO AMERICANO DE RAIZES TROPICAIS, 1 e IX CONGRESSO BRASILEIRO DE MANDIOCA. Anais...,
Botucatu, 1998. 9., 1996, Botucatu. Resumo 143.

3.1.4 Avaliação de cultivares de morangueiro em cultivo orgânico
Experimento 1: Ano 1997.
Neste primeiro experimento, o desenvolvimento agronômico e produtivo das variedades do morangueiro
está apresentado na Tabela 3. Exceto para o número de dias até o final do ciclo e para o ciclo vegetativo
médio, verificaram-se diferenças significativas de comportamento entre as cultivares.

Tabela 3. Frutos comerciais e ciclo obtidos com diferentes genótipos de morangueiro em cultivo orgânico, 19971
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Dentre as características agronômicas avaliadas, a cultivar Dover destacou-se por se encontrar entre as
mais produtivas e por apresentar o maior número de frutos totais e comerciais e, por consequência, o maior
número de frutos por planta. Esses fatores provocaram uma tendência de melhor produtividade e maior
peso de frutos por planta. A cultivar Camarosa, embora com um menor número de frutos/planta, apresentou
a segunda maior produtividade de frutos comerciais, pelo seu destacado peso médio de frutos. Junto a estas
duas cultivares, destacou-se também o desempenho da cultivar Princesa Isabel para plantios em sistema
de cultivo orgânico. As cultivares Camarosa e Oso Grande destacaram-se das demais por apresentarem os
menores números de frutos totais e, portanto, os maiores pesos médios.

Experimento 2: Ano 2007.
Foi avaliado o desenvolvimento de seis cultivares (Camarosa, Diamante, Aromas, Seascape, Ventana e
Camino Real) no ano de 2007, em delineamento experimental em blocos casualizados com três repetições
e 15 plantas por parcela. O ambiente de cultivo consistiu de túnel alto, conforme mostra a Figura 3.
Os dados da Tabela 4 indicam que as cultivares Aromas, Camarosa e Seascape destacaram-se das demais
por apresentarem o maior número de frutos totais e comercias por parcela. Esses resultados repercutiram na
produção total e comercial das duas primeiras (Aromas e Camarosa).
Tabela 4. Produção de diferentes genótipos de morangueiro em cultivo orgânico, 20071

Cultivares

Produção
Total
-1
(kg ha )

Camarosa

912 a

36.039 a

541ab

29.914 a

14,7 b

36 ab

532 a

Diamante

583 b

31.731 b

480 b

29.828 ab

16,6 a

32 b

530 ab

1.074 a

41.096 a

704 a

34.745 a

13,2 cd

47 a

618 a

Seascape

891 a

32.346 b

555 ab

26.309 ab

12,6 d

37 ab

468 ab

Ventana

584 b

23.858 c

389 b

20.515 b

14,1 bc

26 b

365 b

Camino Real

593 b

28.719 b

488 b

26.707 ab

14,7 b

33 b

475 ab

CV(%)

11,3

10,1

11,8

2,93

11,5

11,8

Aromas

1

Frutos Comerciais
Peso
N° médio
Produtividade
medio
por
-1
(kg ha )
(g)
planta

N° frutos
totais por
parcela
(ud)

N° por
parcela
(ud)

11,8

Peso médio
por planta
(g)

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5 % de probabilidade.

Das seis cultivares avaliadas, a Ventana foi a que menos produziu no sistema orgânico, fato comprovado pela
produção total, pela produtividade e pelo peso de frutos por planta desta cultivar. A ‘Diamante’ apresentou
maior peso médio de fruto e bom nível de produtividade comercial, podendo ser opção para mercados com
maior exigência em padrão comercial de morangos orgânicos. Apesar de as cultivares Aromas e Seascape
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serem muito produtivas no sistema orgânico, estas foram as que apresentaram os menores pesos médios
de fruto. Na avaliação da produção por planta, a ‘Aromas’ também se destacou das demais, com o maior
número e peso de frutos por planta.

Figura 3. Vista parcial do experimento de avaliação de cultivares de morango para o cultivo orgânico, 2007.
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3.2 Compostagem orgânica

3.2.1 Avaliação técnica e econômica do sistema de compostagem
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O sistema de compostagem adotado foi o método padrão de empilhamento de camadas alternadas de
materiais vegetais diversos (capim-meloso, capim-napiê, palha de milho, palha de café, palha de arroz e
palha de feijão) e a utilização de esterco de galinha como inoculante. Procedeu-se reviramentos mensais e

Conhecimentos tecnológicos para o cultivo orgânico de hortaliças, milho e feijão no Espírito Santo
20 anos de investigação científica

irrigações periódicas até a decomposição da matéria orgânica compostada.
O pátio de compostagem ocupa uma área de 250 m2, suficiente para produzir todo o composto orgânico
necessário para fertilizar 3,0 ha cultivados no sistema orgânico em toda a área experimental (Figura 4). Este
sistema tem sido estudado em seus aspectos qualitativos e quantitativos, gerando indicadores importantes
aos agricultores orgânicos do Estado.

Figura 4. Pátio de compostagem da área experimental do Incaper. Domingos Martins/ES, 2010.

Sistemas orgânicos de produção podem apresentar eficiência técnica em produtividade e qualidade
comercial dos produtos, contudo se não for realizado um manejo adequado deste sistema, este pode
apresentar elevado custo, comprometendo a rentabilidade. Para isso necessita-se calcular custos de todas
as operações executadas para a atividade. Na produção do composto orgânico, verifica-se, de acordo com a
Tabela 5, que o custo da meda contendo nove toneladas totalizou R$528,29, sendo que insumos representou
37,53%, enquanto mão de obra 62,47%. Individualmente, contabilizando 32% do custo total, o item que
mais contribui para este custo é o esterco de galinha.
A produção local de composto confirmou ser um sistema viável, com produção de adubo orgânico com
teores de nutrientes adequados à nutrição das plantas, com custo de produção apropriado ao mercado de
alimentos orgânicos.
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Tabela 5. Custo de produção para a confecção de 9 toneladas (15 m3 - com 50% de umidade) de composto orgânico.
Incaper, Domingos Martins, 2010

1

Volume inicial da pilha de 36 m3 iniciais (2,0 m x 1,5 m x 12,0 m). Rendimento de 250 kg m-3. Produção de 9 t.

Por meio dos dados referentes à qualidade dos compostos, pela média de 50 pilhas produzidas de 1990 a
2009 (Tabela 6), verifica-se que os mesmos têm apresentado uma relação C/N dentro de uma faixa ideal
para a adubação das culturas, revelando uma média geral de 16/1. Além disso, tem proporcionado um
considerável grau de correção de solo, em função de o pH final médio situar-se em torno de 7,3.
Tabela 6. Composição média de compostos orgânicos no período de 1990 a 2009. INCAPER, Domingos Martins, 20101

1

Média de 50 pilhas.

Análise do uso de fosfato natural em compostos orgânicos:
O uso do fosfato natural (fonte: Araxá) para enriquecimento e auxílio na decomposição de compostos
orgânicos também foi um item estudado no trabalho (Tabela 7).
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Tabela 7. Composição química e teor de matéria orgânica de compostos elaborados com e sem adição de fosfato natural,
1990 a 19941

1

Média de 12 medas: - S/F = 1, 2, 4, 12, 14, 20, 23, 26, 27, 28, 29 e 30.
- C/F = 3, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e 25.

Bibliografia:
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BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 36. Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Horticultura Brasileira. v. 14 n. 1, p. 122.
Resumo 326.

3.2.2 Efeitos de tipos de composto sobre o solo e o desenvolvimento de hortaliças

3.2.2.1 Avaliação técnica de quatro tipos de compostos orgânicos
Avaliou-se os efeitos das adubações com quatro tipos de compostos orgânicos, sobre o desenvolvimento
de diversas hortaliças, produzidos com quatro inoculantes diferenciados (esterco de galinha, composto
orgânico, torta de cacau e terriço de mata), caracterizados nas análises contidas na Tabela 8.
Os compostos produzidos com estes inoculantes compuseram os seguintes tratamentos:
T1. Composto/Esterco;
T2. Composto/Composto;
T3. Composto/Torta de Cacau;
T4. Composto/Terriço.
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Tabela 8. Composição química e matéria orgânica de inoculantes para quatro tipos de compostos - 1991 a 19951

1

Média de três fontes utilizadas.

As palhas utilizadas na construção das medas foram dos mesmos materiais e nas mesmas quantidades para
cada tipo de composto, variando-se apenas o inoculante, também acrescidos na mesma ordem e quantidade
na pilha. As doses utilizadas nas adubações foram de 20t ha-1 no plantio e 10t ha-1 após 30 dias, em cobertura,
para os respectivos tipos de compostos. Os tratamentos foram aplicados no campo, em faixas permanentes
de solos, no delineamento em blocos casualizados com duas repetições, e os dados foram obtidos através
de quatro pontos amostrais por cada repetição.
Na Tabela 9 encontram-se as médias das características químicas dos quatro tipos de compostos.
Tabela 9. Composição média de tipos de compostos orgânicos1

1
2

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de DUNCAN a 5%. Média de cinco repetições.
Dados transformados para ARSEN (RAIZ X/100).
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3.2.2.2 Tipos de composto orgânico e seus efeitos sobre o desenvolvimento do milho (Zea mays L.)
O experimento 1 foi semeado em 19/01/93 e colhido em 03/05/93, com ciclo vegetativo de 104 dias. O
experimento 2 foi instalado em 25/09/95, com colheita em 07/01/96, também apresentando ciclo vegetativo
de 104 dias. A Tabela 10 resume os resultados da avaliação conjunta dos dois experimentos. Observandose o número de espigas comerciais/ha (principal fator de mercado), o tratamento com torta de cacau como
inoculante apresentou rendimentos 32%, 40% e 47% superiores aos obtidos com esterco de galinha,
composto orgânico e terriço de mata, confirmando-se como excelente alternativa tecnológica a ser adotada
em sistemas orgânicos de produção.
Tabela 10. Avaliação conjunta do efeito de tipos de compostos orgânicos sobre o desenvolvimento do milho-verde - 1993 e
19961

1

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de DUNCAN a 5%. Média de dois anos.
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3.2.2.3 Efeitos sistêmicos de tipos de composto orgânico sobre o desenvolvimento da batata-doce (Ipomoea
batatas)
Esse experimento foi implantado em 12/05/93 e colhido em 20/01/94, totalizando um ciclo vegetativo
de 253 dias para todos os tratamentos estudados. Pelos resultados contidos na Tabela 11, verifica-se uma
superioridade significativa do tratamento com composto/torta de cacau, do qual resultou maior produção
total, produtividade comercial, peso médio de raízes e diâmetro médio de raízes. Vale destacar que, pela
rusticidade da cultura da batata-doce, não se observaram diferenças estatísticas significativas entre os
tratamentos com esterco de galinha, composto orgânico e terriço de mata. As diferenças observadas na
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produção ocorreram em função do maior vigor vegetativo da cultura e não do número de raízes colhidas.
Tabela 11. Produtividade comercial de batata-doce em função de quatro tipos de compostos, 1993/941

1

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste DUNCAN a 5%. Média de duas repetições e cinco pontos amostrais por repetição.
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Brasileira, v. 15, n.1, 1997. Resumo 304.

3.3 Formação de mudas

3.3.1 Qualidade de substratos orgânicos à base de composto na formação de mudas de tomate
Estudou-se a interação de cinco tratamentos (substratos), quatro níveis de vermiculita e dois tipos de
recipientes, conforme apresentados abaixo:
Tratamentos:
1. Terra pura
2. Mistura terra/composto (3v:1v)
3. Mistura terra/composto (2v: 1v)
4. Mistura terra/composto (1v: 1v)
5. Composto orgânico puro
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Níveis de Vermiculita:
1. 0% em volume
2. 10% em volume
3. 20% em volume
4. 30% em volume

Recipientes:
1. Bandejas isopor (72 tubetes)
2. Copos plásticos (200 cc)

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com três repetições, em fatorial 5 x 4 x 2,
totalizando 40 tratamentos. As parcelas de 24 unidades (tubetes ou copinhos), conforme o sistema,
colocando-se apenas uma semente por unidade, foram submetidas aos mesmos tratos e irrigações. As
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avaliações foram realizadas quando as mudas estavam em ponto de transplantio, estudando-se os seguintes
parâmetros: composição química e matéria orgânica dos substratos; firmeza do torrão; stand final de
plântulas; massa verde, massa seca e porcentagem de matéria seca da parte aérea (folhas); massa verde,
massa seca e porcentagem de matéria seca de raízes; teores de nutrientes em folhas.
A Tabela 12 apresenta a eficiência dos diversos substratos na formação das mudas de tomate, expressando
diferenças significativas entre eles, exceto para o stand final de mudas, que pouco se alterou. As misturas de
compostos orgânicos apresentaram eficiência significativa, sendo que à medida que se aumenta a proporção
de composto no substrato, o desenvolvimento das mudas melhora proporcionalmente. O composto orgânico
puro permitiu formar mudas com melhor vigor, revelando maior formação de massa verde e massa seca,
tanto das folhas quanto das raízes. Por consequência do maior desenvolvimento vegetativo, a porcentagem
de matéria seca nas folhas e raízes foi inferior aos demais tratamentos.
Tabela 12. Efeito de substratos orgânicos na formação de mudas de tomate, 19961

1

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de DUNCAN a 5%.

Para a maioria das hortaliças recomenda-se a utilização de mistura de composto peneirado com terra, nas
proporções de 50% (1:1), 75% (3:1) ou 100% (composto puro), sendo dispensável o uso da vermiculita
nestes casos. Outra importante conclusão desses trabalhos é que o
volume do recipiente é extremamente importante quando se trata
de substratos puramente orgânicos. Mudas de melhores qualidades
são produzidas quando se emprega bandejas com capacidade
volumétrica das células superiores a 80 cc. Outra opção eficiente
e viável economicamente é o emprego de copos plásticos, com
Figura 5. Mudas orgânicas de tomate cv.
volume de 200 cc, especialmente para a formação de mudas de
Roquesso formadas em copos.
tomate, pimentão e pepino tipo japonês (Figura 5).
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3.4. Adubação orgânica

3.4.1 Avaliação técnica e econômica de formas de adubação orgânica com composto na cultura da
couve-flor (Brassica oleracea var. botrytis) e feijão (Phaseolus vulgaris)
Avaliou-se três formas de adubação com composto nas culturas de couve-flor e feijão em solo cultivado
organicamente. Os experimentos foram desenvolvidos na área de agricultura orgânica, localizada no
município de Domingos Martins-ES, a uma altitude de 950 m.
Os tratamentos estudados consistiram de: T1- Composto aplicado ao solo antes do plantio; T2- Composto
distribuído a lanço, superficial, antes do plantio; T3- Composto misturado em covas ou sulcos. A adubação
foi aplicada conforme pré-estabelecido em cada tratamento, na base de 30 t ha-1 de composto (50% de
umidade) em ambas as cultura.
Realizaram-se dois experimentos com a cultura da couve-flor, utilizando-se a cultivar Teresópolis Precoce,
nas safras de 1992 e 1993, avaliando-se os seguintes aspectos: no de cabeças comerciais/ha, produtividade,
peso médio de cabeças, compacidade de cabeças e ciclo vegetativo. Com a cultura do feijão, os experimentos
foram realizados com a cultivar Serrano, nas safras de 1992 e 1994, avaliando-se os seguintes fatores:
rendimento de grãos, peso de 100 sementes e ciclo vegetativo.

Couve-flor
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A análise conjunta dos experimentos, contida na Tabela 13, indica um ciclo vegetativo médio de 109 dias.
Os dados confirmam eficiência expressiva da adubação localizada sobre os outros tratamentos, quanto ao
número de cabeças comerciais e à produtividade destas. Além disso, o peso médio de cabeças teve um
acréscimo de até 13%, e o melhor nível de nutrição das plantas promoveu ainda aumento na compacidade
das cabeças de até 73%, aspecto esse altamente significante com relação à qualidade comercial e aceitação
do produto no mercado.
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Tabela 13. Avaliação conjunta de formas de adubação com composto na cultura da couve-flor em sistema orgânico, 19961

1
2

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de DUNCAN a 5%. Média de dois anos.
Avaliação por nota em escala de 0 a 10.

Feijão
Por meio dos resultados da avaliação conjunta, que é função do potencial de produtividade em resposta à
adubação orgânica, observa-se que o feijoeiro não responde a formas de aplicação do composto, ao contrário
do que se verifica com outras culturas mais exigentes em nutrientes. Da mesma forma, os tratamentos
também não alteraram o tamanho e peso médio dos grãos, demonstrando valores estatisticamente iguais
para o peso de 100 sementes. Observaram-se médias de produtividades de grãos em torno de 2.000 kg ha-1,
que confirma alta adaptabilidade desta cultura à adubação orgânica (Tabela 14).
Tabela 14. Avaliação conjunta de formas de adubação orgânica com composto na cultura do feijão, 19961

1

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. Média de dois anos.
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3.4.2 Efeito de formas de aplicação de composto orgânico e da cobertura morta na cultura da cenoura
Realizaram-se três experimentos no Talhão 12, nas safras de 1992/93, 1993/94 e 1994/95, utilizando-se a
cultivar Brasília, plantada na primavera/verão, no intuito de avaliar três formas de adubação orgânica em
canteiros, além do grau de eficiência da cobertura morta para essa cultura nessa época do ano, conforme os
tratamentos:
T1. Composto incorporado sem cobertura morta;
T2. Composto incorporado com cobertura morta;
T3. Composto aplicado superficialmente;
T4. Composto localizado no sulco de semeio.
O plantio foi realizado em canteiros de 1,0 m de largura, no espaçamento de 0,25 m x 0,07 m (após
desbaste). A adubação orgânica foi na base de 30 t ha-1, aplicada conforme os tratamentos estabelecidos. O
delineamento experimental foi de blocos casualizados com duas repetições e quatro pontos amostrais por
repetição.
O experimento 1 foi semeado no dia 08/12/92 e colhido em 22/03/93, com ciclo vegetativo de 104 dias.
O experimento 2 foi implantado em 20/10/93, com colheita em 27/01/94 e ciclo vegetativo de 99 dias.
O experimento 3 foi instalado em 15/12/94, encerrando a colheita em 27/03/95, totalizando um ciclo de
103 dias. Com isso, verificou-se um ciclo médio para a cultivar Brasília em torno de 102 dias em cultivo
orgânico.
Os resultados da análise conjunta dos dados experimentais dos três anos, condensados no Tabela 15, indicam
que o número total de raízes não se diferenciou entre os tratamentos, sendo que em relação às raízes comerciais
houve uma tendência da adubação localizada com composto no sulco de plantio apresentar maior número.
Tabela 15. Avaliação conjunta do efeito do composto orgânico e da cobertura morta na cultura da cenoura - média de três
anos, 19961

| 38 |

1

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si pelo teste de DUNCAN a 5%. Média de três anos.
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A aplicação do composto no sulco, por ocasião do plantio da cenoura, mostrou ser uma prática bastante
eficiente, comparadas com outras formas de adubação, por ter elevado significativamente a produtividade
comercial em até 39%. Esse efeito foi provocado pelo maior peso médio e maior comprimento médio de
raízes. Observou-se ainda que a aplicação de composto superficialmente ao canteiro, no intuito de suprir as
plantas com nutrientes e ao mesmo tempo promover a cobertura do mesmo, não se apresentou como prática
eficaz, principalmente por ter revelado a menor produção total de raízes.
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3.4.3 Efeito da adubação orgânica em cobertura sobre a cultura do tomate em sistema orgânico de
produção
A partir de 1993 foram realizados três experimentos para avaliar os efeitos da aplicação de matéria orgânica
em cobertura durante o ciclo da cultura. Todos os tratamentos receberam adubação de plantio com composto
orgânico (50% de umidade), na base de 20t ha-1, variando-se as fontes e épocas de aplicação da matéria
orgânica em cobertura, conforme a descrição dos tratamentos a seguir:
T1. Composto orgânico (1 kg m-2) aos 30 dias após plantio.
T2. Composto orgânico (500 g m-2) aos 30 e 60 dias após plantio.
T3. Composto diluído em água 1:2 (2 L m-2) aos 30 dias após plantio.
T4. Composto diluído em água 1:2 (2 L m-2) aos 30 e 60 dias após plantio.
T5. Esterco de galinha (1 kg m-2) aos 30 dias após plantio.
T6. Esterco de galinha (500 g m-2) aos 30 e 60 dias após plantio.
T7. Torta de cacau (1 kg m-2) aos 30 dias após plantio.
T8. Torta de cacau (500 g m-2) aos 30 e 60 dias após plantio.
T9. Testemunha (sem cobertura).
O experimento 1 foi realizado no período de setembro de 1993 a janeiro de 1994; o experimento 2 foi
conduzido no período de outubro de 1994 a fevereiro de 1995 e o experimento 3 foi desenvolvido no período
de agosto a dezembro de 1995, no município de Domingos Martins-ES. O delineamento experimental foi
em blocos casualizados com quatro repetições, utilizando-se parcelas de 2,0 m2 (5 plantas) no experimento
1 e de 4,0 m2 (10 plantas) nos experimentos 2 e 3.
A avaliação conjunta dos três experimentos, conforme apresentado na Tabela 16, indicou efeito significativo
da adubação em cobertura com torta de cacau, independente do fracionamento da dose aplicada. Indicam
maior número e maior produção de frutos, revelando principalmente elevações no número de frutos
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comerciais de até 20% e na produtividade comercial de até 35% em relação à testemunha sem adubação em
cobertura. Por outro lado, vale observar que, possivelmente em função do maior suprimento de nitrogênio
pela adubação com torta de cacau, houve um aumento na incidência de frutos brocados. Esses resultados
reforçam que a prática da adubação em cobertura deve ser uma medida incorporada no sistema produtivo
da agricultura orgânica como forma de melhorar o desempenho das culturas e o padrão comercial dos
alimentos orgânicos.
Tabela 16. Efeito da adubação orgânica em cobertura sobre a cultura do tomate em sistema orgânico de produção - avaliação
conjunta. Emcapa/EEMF, 19961

1

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de DUNCAN a 5%. Média de 3 experimentos.
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3.4.4 Tipos e formas de aplicação de adubos orgânicos em cobertura na cultura do alho
Utilizou-se a cultivar Gigante Roxão, plantada em canteiros. A adubação orgânica de plantio foi à base de
composto orgânico (10 t ha-1, peso seco), aplicado a lanço e incorporado durante o preparo de solo. Os tipos
e as formas de adubação orgânica avaliados foram:
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2. composto orgânico aos 45 e 90 dias (250 g m-2 vez-1, massa seca);
3. chorume de composto (1 composto : 2 água) aos 45 dias (2L m-2 vez-);
4. chorume de composto (1 composto : 2 água) aos 45 e 90 dias (2L m-2 vez-);
5. torta de cacau aos 45 dias (1 kg m-2 vez-);
6. torta de cacau aos 45 e 90 dias (1/2 kg m-2 vez-);
7. testemunha (sem cobertura).
O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com quatro repetições, e as parcelas continham
doze linhas na área total (3,0 m x 1,0 m) e dez linhas na área útil (2,5m x 1,0m), perfazendo áreas de 3,0 m2
e 2,5 m2, respectivamente.
A análise dos dados médios nos dois anos de experimento indica que a produção e o padrão comercial dos
bulbos de alho não foram afetados significativamente pelos tratamentos, comparados aos da testemunha
(sem adubação em cobertura). Entretanto, possivelmente em função dos maiores teores de nitrogênio, as
parcelas adubadas com torta de cacau indicaram uma tendência de favorecer a produção total e comercial.
Verificou-se que, em relação à testemunha (Trat. 7), a torta de cacau aplicada aos 45 dias (Trat. 5) e aos 45/90
dias (Trat. 6) elevou em 9,1% e 12,1% a produção total e em 12,2% e 14,8% a produtividade comercial,
respectivamente (Tabela 17).
Tabela 17. Desenvolvimento da cultura e progressão da mancha púrpura em função da cobertura com matéria orgânica na cultura
do alho, 1994 e 1995

1

Severidade da doença = escala de notas de 0 a 10, onde 0 = ausência da doenças e 10 = morte da planta.
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3.4.5 Efeito da adubação suplementar em cobertura sobre a produtividade do pimentão em sistema
orgânico
Os tratamentos consistiram de adubações em cobertura, realizadas aos 15, 30, 45 e 60 dias após o transplantio
das mudas, compondo os seguintes tratamentos: T1- Testemunha1 sem adubação em cobertura; T2- 100 g de composto orgânico
(peso seco)/planta/vez; T3- 20 g de cinza vegetal (peso seco)/
planta/vez; T4- 50 g de farelo de cacau (peso seco)/planta/vez;
T5- Testemunha-2 com 1,7 g de cloreto de potássio/planta/vez;
T6- Testemunha-3 com 12,5 g de sulfato de amônio/planta/vez.
Utilizou-se o híbrido Magali, plantado em covas, no espaçamento
de 1,0 m entre linhas e 0,4 m entre plantas. As parcelas foram
compostas de 12 plantas na área total e 10 plantas na área útil, Figura 6. Vista parcial de um experimento de
adubação em cobertura na cultura
dispostas num delineamento experimental em blocos casualizados
do pimentão em sistema orgânico.
com seis repetições (Figura 6).
Em relação à testemunha sem adubação em cobertura, todos os tratamentos promoveram elevação no
número total, produção total, número comercial e produtividade de frutos de pimentão. Observou-se que o
uso de cinza vegetal, composto orgânico e farelo de cacau elevaram em 35%, 42% e 51% a produtividade
de frutos comerciais. Estes dados comprovam a importância da suplementação de N e K em cobertura
para melhorar o desenvolvimento da cultura do pimentão em sistema orgânico, pois verificou-se ainda que
a aplicação mineral de potássio elevou em 48%, e a aplicação mineral de nitrogênio elevou em 124% a
produtividade de frutos (Tabela 18 e Figura 7).
Tabela 18. Desempenho produtivo do pimentão em função da adubação em cobertura em sistema orgânico, 2000/20011
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Figura 7. Produtividade de frutos de pimentão em função da adubação em cobertura, em sistema orgânico de produção.
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3.5 Manejo cultural e manejo de ervas espontâneas

3.5.1 Efeitos de períodos de capina sobre o desenvolvimento de hortaliças em sistema orgânico
Foram realizados experimentos avaliando períodos de capina em intervalos quinzenais para as culturas do
inhame, alho e repolho, revelando que as ervas espontâneas em sistemas orgânicos de produção são muito
concorrentes com todas as culturas. Assim, recomenda-se a prática de capina em faixa para as culturas
plantadas em covas ou sulcos e capina total sobre os canteiros, mantendo apenas as vegetações entre estes
para as espécies cultivadas nesse sistema (Figura 8).

Figura 8. Manejo das ervas espontâneas na agricultura orgânica por meio da capina em faixa (esquerda) e manutenção do mato
entre canteiros (direita).
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3.5.1.1 Período de capina na cultura do inhame (Colocasia esculenta) em sistema orgânico de produção
A Tabela 19 apresenta os resultados obtidos com os diversos períodos de capina na cultura do inhame,
demonstrando efeito significativo dos períodos de capina sobre os diversos fatores de desenvolvimento da
cultura. Observa-se um decréscimo linear altamente significativo da produtividade de dedos comerciais
e dos rendimentos de cabeças. Tais efeitos foram ocasionados pelos efeitos adversos das ervas sobre o
stand final, no de dedos comerciais, peso médio, comprimento médio de dedos, número de dedos/cabeça e
diâmetro médio de cabeças.
Tabela 19. Períodos de capina na cultura do inhame em sistema orgânico de produção, 1992/931

1

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de DUNCAN a 5%.

Um segundo ensaio foi realizado na mesma área do anterior, submetido às mesmas condições de solo e de
ervas invasoras, obtendo-se dados (Tabela 20) que confirmaram, de maneira geral, os efeitos observados no
1o ensaio, uma vez que houve um alto grau de concorrência das ervas, afetando sobremaneira a produtividade
comercial de dedos e de cabeças.
Tabela 20. Períodos de capina na cultura do inhame em sistema orgânico de produção, 1994/951
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Nas Figuras 9 e 10 estão representadas as médias gerais de produção comercial de dedos nos dois ensaios
em função dos tratamentos estudados e o contraste das médias de produção com as demais características
agronômicas do inhame.

Figura 9. Produção de inhame em função de períodos de capina
em sistema orgânico (média de dois anos), 1995.

Figura 10. Efeitos de períodos de capina sobre diversas
características agronômicas do inhame em sistema orgânico de produção (média de dois anos),
1995.

Nota-se que estes dados confirmam que, mesmo para pequenos intervalos de capina em que a presença das
ervas junto à cultura é bastante reduzida, existe uma perda drástica de rendimento face ao elevado grau de
competição.
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3.5.1.2 Nível de competição de ervas espontâneas na cultura do alho em sistema orgânico de produção
O experimento 1 foi implantado em 04/04/91, com colheita em 20/08/91 e ciclo vegetativo de 136 dias. O
experimento 2 teve seu plantio realizado em 19/04/94 e colheita em 30/08/94, com ciclo vegetativo de 133
dias.
Os resultados apontam um decréscimo linear do número de bulbos por parcela e da produtividade do
alho nos dois experimentos realizados, em função dos tratamentos empregados, ocasionado pelos efeitos
competitivos das ervas sobre a cultura (Tabela 21).
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Tabela 21. Produtividade do alho em diferentes níveis de competição de ervas invasoras em sistema orgânico de produção - 1991
e 19941

1

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Duncan, a 5%.

A produtividade do alho para o período mensal de capinas, comparada às do período quinzenal, foi reduzida
em 27% no primeiro ano e em 8% no segundo ano, demonstrando assim um elevado grau de competição,
mesmo para pequenos intervalos de capina. As médias gerais dos experimentos podem ser visualizadas nas
Figuras 11 e 12.

Figura 11. Número total de bulbos de alho/parcela em função
de períodos de capina (média dois anos), 1997.

Figura 12. Produtividade total de bulbos de alho em função
de períodos de capina (média dois anos), 1997.

Nota-se que esses dados médios confirmam que a presença das ervas na cultura promove uma perda drástica
de rendimento proporcional aos períodos de capina estabelecidos, face ao elevado grau de competição. Isto
torna-se mais evidente quando se verifica que a produtividade média de bulbos com capinas quinzenais foi
de 4.191 kg ha-1 e com capinas mensais, de 3.459 kg ha-1 (17,5 % a menos).
Bibliografia
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3.5.1.3 Períodos de capina na cultura do repolho em sistema orgânico de produção
Observou-se que houve comprometimento do número de cabeças totais e comerciais apenas para intervalos
de capina a partir de 45 dias, não havendo diferença significativa entre os tratamentos com capinas quinzenais
e mensais. Entretanto, com capinas quinzenais, a porcentagem do número de cabeças comerciais foi de
97% e, com capinas mensais, este índice foi reduzido para 89%.
Os efeitos negativos da competição das plantas invasoras sobre a produção de cabeças foram intensos. Nas
parcelas que receberam capinas mais frequentes, a produção total e a produtividade comercial de cabeças
foram expressivas. Porém, elevando-se o período de 15 para 30 dias, houve um decréscimo significativo no
rendimento de cabeças (total = 16% e comercial = 19%) e de 15 para 45 dias, o rendimento foi ainda mais
comprometido, isto é, registrou-se uma redução de 43% na produção total e de 49% na produção comercial
(Figura 13). A diminuição do número de cabeças provocada pelo aumento do período entre capinas foi a
principal causa da redução da produtividade comercial, visto que o peso médio e o diâmetro médio sofreram
pouca alteração até aos 60 dias de intervalo (Tabela 22).

Figura 13. Perda de rendimentos de cabeças comerciais de repolho em função de períodos de capina - média de dois anos.
Tabela 22. Efeito de períodos de capina no desempenho da cultura do repolho em sistema orgânico de produção – média de dois
anos. Domingos Martins, 19971
Tabela 22. Efeito de períodos de capina no desempenho da cultura do repolho em sistema orgânico de produção – média de 2
anos. Domingos Martins, 1997
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3.5.2 Avaliação preliminar do sombreamento artificial no cultivo orgânico do gengibre
O cultivo de gengibre realizado a pleno sol tem proporcionado elevado grau de queima de folhas, limitando
o rendimento da cultura. Assim, objetivou-se avaliar três níveis de sombreamento sobre o desenvolvimento
vegetativo e produtivo do gengibre cultivado em sistema orgânico de produção. Este trabalho foi realizado
a uma altitude de 950 m, avaliando-se os seguintes tratamentos: 1 – 0 % de sombra (cultivo a pleno sol); 2
– 18 % de sombra; 3 – 30 % de sombra. Ambos os níveis de sombreamento reduziram significativamente a
queima de sol ao longo de todo o período avaliado, em relação à testemunha, que refletiram em ganhos de
rendimento comercial de rizomas na cultura sombreada. Obteve-se aumento de produtividade de raízes na
faixa de 30,2% e 39,7% para os sombreamentos de 18% e 30%, respectivamente, (Tabela 23 e Figura 14).
Tabela 23. Rendimento comercial de gengibre orgânico em função de níveis de sombreamento. Domingos Martins-ES,
2001/20021

1
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Figura 14. Experimento de sombreamento em gengibre. Parcelas a pleno sol (esquerda) e sob sombrite 30% (direita).
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Ambos os níveis de sombreamento reduziram significativamente a queima de sol ao longo de todo o período
avaliado, em relação à testemunha, conforme mostra a Figura 15.

Figura 15. Evolução da incidência da queima de sol em folhas de gengibre orgânico ao longo do ciclo vegetativo, em função de
níveis de sombreamento. Domingos Martins-ES, 2001/2002.
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3.5.3 Adequação do espaçamento de plantio para o cultivo orgânico do alho
O espaçamento tradicional adotado na cultura do alho é de 25 cm entre linhas e 10 cm entre plantas. No
cultivo orgânico do alho, espaçamentos maiores podem auxiliar no aproveitamento da adubação orgânica e
melhorar o desenvolvimento dos bulbos. Nesse sentido, avaliou-se três espaçamentos entre linhas (25, 37 e
50 cm) e dois entre plantas (10 e 15 cm). Este trabalho foi executado no outono-inverno de 2008, utilizando
bulbilhos da variedade Gigante Curitibanos, que vem sendo multiplicada no sistema orgânico há 20 anos,
seguindo o manejo orgânico recomendado por Souza e Resende (2006).
Os resultados comprovaram melhorias significativas do padrão comercial do alho orgânico. No espaçamento
de 37 cm x 15 cm foi obtida a maior produção de bulbos graúdos (Figura 16).
Considerando os aspectos produtivos e o retorno econômico conjuntamente, o melhor espaçamento foi 25
cm x 15 cm, por proporcionar maior produção de alhos graúdos, boa produção de alhos médios e melhor
rentabilidade (Tabelas 24 e 25).
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Figura 16. Campo experimental de espaçamentos em alho orgânico (esquerda) e comparativo do padrão de bulbos produzidos
em dois espaçamentos de plantio (direita). INCAPER, 2008.
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Tabela 24. Avaliação fenotípica e produtiva do alho em função do espaçamento de plantio em sistema orgânico de produção.
Domingos Martins, ES, 20081

1
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Tabela 25. Classificação e receita bruta do alho em função do espaçamento de plantio em sistema orgânico de produção.
Domingos Martins, ES, 20081

1

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de Duncan, a 0,5 % de probabilidade.

3.5.4 Avaliação preliminar dos efeitos da cobertura do solo sobre a nutrição e o desenvolvimento do
alho e do tomate em sistema orgânico
Na cultura do tomate, avaliaram-se os efeitos comparativos da cobertura do solo com plástico (Figura 17)
em relação à testemunha com solo descoberto. Pela retenção de umidade e conservação do nitrogênio na
zona radicular, a cobertura plástica elevou a produtividade total de frutos de tomate em 52% (Tabela 26).

Figura 17. Cobertura de camalhões de tomate (à esquerda) e de canteiros de alho (à direita) são alternativas tecnológicas para
o cultivo orgânico destas espécies.
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Tabela 26. Avaliação preliminar dos efeitos da cobertura de solo com plástico preto na cultura do tomate. Domingos Martins
–1997/981

1

Dados não analisados estatisticamente.

Na cultura do alho, avaliou-se comparativamente a cobertura padrão de palha de pinus, com a cobertura
plástica nos canteiros (Figura 17). Verificou-se aumento significativo da produção total de bulbos, da ordem
de 37% (para a produção total) e de 58% da produção comercial nos canteiros com plástico (Tabela 27).
Tabela 27. Avaliação preliminar da cobertura de canteiros com plástico preto e palha de pinus na cultura do alho. Domingos
Martins –19971

1
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Diante do melhor desenvolvimento vegetativo verificado no campo, as análises dos teores médios de nitrogênio
no solo e nas folhas do alho revelaram
aumento deste elemento na cobertura com
plástico preto, possivelmente por diminuir
as perdas por volatilização e lixiviação
(Figura 18). Canteiros cobertos com
plástico preto promoveram uma elevação
de 10,6% e 20,8% nos teores de N no solo
e nas folhas de alho, respectivamente,
comparados aos teores observados no solo
e nas folhas de alho em canteiros cobertos Figura 18. Teores de nitrogênio no solo e em folhas de alho em função
de dois tipos de cobertura de canteiros - 1997.
com palha de pinus.
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3.5.5 Produção e sanidade do tomateiro em função da poda apical em sistema orgânico de produção
A poda apical do tomateiro em sistema orgânico auxilia na redução de doenças foliares, melhorando o
desenvolvimento e a produção da cultura. A implantação deste trabalho ocorreu na primavera/verão de
2000/2001, em ambiente protegido, utilizando-se a variedade regional Roquesso. Avaliaram-se três sistemas
de poda, com 4, 5 e 6 cachos.
Observa-se, na Tabela 28, que o rendimento de frutos grandes (boca 7) foi semelhante entre os tratamentos,
mas o rendimento de frutos pequenos (boca 8) possibilitou melhor desempenho produtivo dos tratamentos
de 5 e 6 cachos.
Tabela 28. Rendimento de frutos do tomateiro, cultivar Roquesso, em função de sistemas de poda apical. 2000/20011

1

Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Quanto à distribuição do número de frutos colhidos e a incidência de frutos brocados (Tabela 29), observase que nas plantas com quatro cachos o número total de frutos foi menor, porém o número de frutos maiores
(boca 7) foi semelhante pelo efeito favorável que a poda exerce no crescimento dos frutos. As podas com
cinco e seis cachos não diferiram entre si, tendo maior produção de frutos pequenos (boca 8), o que justifica
a maior produção total obtida.

| 53 |

Conhecimentos tecnológicos para o cultivo orgânico de hortaliças, milho e feijão no Espírito Santo
20 anos de investigação científica

Tabela 29. Número de frutos no tomateiro em função de sistemas de poda apical. INCAPER, 2000/20011

1

Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

A incidência de frutos brocados foi significativamente menor nos sistemas de poda com quatro e cinco
cachos, que não diferiram estatisticamente entre si, enquanto com a de seis cachos houve aumento de frutos
brocados (Figura 19). Isto confirma que a adoção de podas apicais mais precoces melhora o estado sanitário
do tomateiro.

Figura 19. Incidência de frutos brocados (%) em função de sistemas de poda em cultivo orgânico do tomate. Incaper,
2000/2001. As médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade. C.V.: 40,0%.

A melhor alternativa para a produção orgânica de tomate foi a poda com
cinco cachos (Figura 20), pois podas mais drásticas comprometem o
rendimento, apesar de melhorar a sanidade das plantas. Por outro lado,
podas mais tardias (seis cachos ou mais) comprometem a sanidade,
sem ganhos de rendimentos de frutos. Ressalta-se que a intensidade de
adubação e o nível nutricional das plantas devem ser considerados na
escolha do sistema de poda a ser adotado, uma vez que plantas mais
nutridas suportam maior número de cachos por pé.
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Figura 20. Planta de tomate orgânico, cv. Roquesso, cultivado em estufa, com poda
apical após o 5º cacho. Área Experimental de Agricultura Orgânica –
Incaper/ES.
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3.5.6 Produção orgânica de tomate em cultivo protegido e campo aberto
Foram realizados três experimentos nos anos de 1998/99, 1999/2000 e 2000/2001. No primeiro ano,
foram feitos dois plantios (estufa e campo aberto), visando a comparar os efeitos do ambiente protegido na
melhoria do desenvolvimento e produção de tomates orgânicos. Nos dois últimos anos, avaliou-se apenas o
desenvolvimento do tomate em ambiente protegido, visando a confirmar seu comportamento dentro desse
sistema de plantio.
Verificou-se que o cultivo orgânico do tomateiro em ambiente protegido foi extremamente eficiente,
reduzindo a intensidade das doenças foliares, proporcionando expressivo aumento de rendimento de frutos
e permitindo uma produção com maior grau de segurança (Figura 21). A produção total de frutos elevouse de 5561 kg ha-1 a campo aberto para 46968 kg ha-1 no cultivo protegido, ou seja, um incremento de
744%. Vale lembrar que a incidência da broca do ponteiro não apresentou grandes diferenças entre os dois
sistemas, inclusive com tendência de maior ocorrência no cultivo protegido (Tabela 30).

Figura 21. Campos de produção de tomates orgânicos em estufa (esquerda) e campo aberto (direita).
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Tabela 30. Desenvolvimento do tomateiro, cv. Roquesso, em ambiente protegido (três anos) e a campo aberto (primeiro ano)
– 1998 a 2001
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3.6 Fitossanidade

3.6.1 Avaliação de extratos, caldas e biofertilizantes no controle de pragas e doenças de hortaliças em
sistema orgânico

3.6.1.1 Avaliação de métodos alternativos no controle de oídio (Erysiphe cichoracearum) em quiabo em
cultivo orgânico
Avaliou-se o efeito de ácidos orgânicos, calda bordalesa, calda sulfocálcia e extrato de proteína vegetal para
o controle do oídio, conforme os seguintes tratamentos:
T1. Testemunha;
T2. Extrato concentrado de proteína vegetal;
T3. Ácidos orgânicos;
T4. Calda bordalesa a 1%, quinzenal;
T5. Calda bordalesa a 1%, mensal;
T6. Calda sulfocálcica a 2,0%, quinzenal;
T7. Calda sulfocálcica a 2,0%, mensal.
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eficiência de controle foi obtida com a utilização de calda bordalesa a 1%, pulverizada de 15 em 15 dias, seguida
dos tratamentos com calda bordalesa a 1%, mensalmente,
e de calda sulfocálcica a 2%, quinzenalmente, em relação
à testemunha sem pulverização. O emprego de extrato
de proteína vegetal e de ácidos orgânicos não apresentou
eficiência no controle da doença.
De maneira geral, a área foliar afetada pela doença foi
relativamente baixa, atingindo um máximo de 17,4%,
fato que possibilitou um desenvolvimento vegetativo
normal da cultura. Portanto, entre todos os tratamentos
avaliados não se constataram alterações significativas
na produção total e comercial de frutos, bem como não
se observou comprometimento do padrão comercial do Figura 22. Severidade de oídio (E. Cichoracearum) em
folhas de quiabo em função dos tratamentos
produto, conforme apresentado na Tabela 31.
utilizados. Incaper, 1997/98.
Verificou-se que a calda bordalesa é uma alternativa
eficiente no controle desta importante doença do quiabeiro, reduzindo sua incidência em até 40% (Tabela 31).
Tabela 31. Efeito de métodos alternativos de controle, sobre a severidade de oídio (Erysiphe cichoracearum) e o desenvolvimento
do quiabeiro em cultivo orgânico, 1997/98
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3.6.1.2 Avaliação de caldas sobre o controle de requeima e o desenvolvimento da batata (Solanum
tuberosum), cv. Baraka, em sistema de cultivo orgânico
Avaliaram-se alternativas para o controle da requeima, principal doença desta cultura, estudando-se os
seguintes tratamentos:
T1 - Calda bordalesa 1%;
T2 - Calda de cinza 2,5%;
T3 - Biofertilizante bovino a 40%;
T4 - Testemunha.
A incidência da doença começou em torno
de 30 dias após o plantio, apresentando
uma rápida taxa de progressão para os
tratamentos menos eficientes. Os níveis
de incidência de requeima durante todo o
ciclo da cultura podem ser verificados na
Figura 23, na qual se observaram diferenças
significativas entre os tratamentos de
proteção foliar.
Apenas a calda bordalesa apresentou Figura 23. Progressão da incidência da requeima (P. infestans)
na cultura da batata, cv. Baraka, em função da proteção foliar
eficiência de controle, aumentando a
com diversas caldas, 1992.
produtividade de tubérculos em 193% em
relação à testemunha (Tabela 32).
Tabela 32. Efeito de caldas e extratos sobre o desenvolvimento da batata (Solanum tuberosum) em sistema de cultivo orgânico
- 19921

1
2
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Dados não analisados estatisticamente.
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Essas informações indicam que a associação da proteção das folhas de batata com o emprego da calda
bordalesa 1% e o uso de genótipos tolerantes à requeima (cv. Matilda, Itararé e Monte Bonito) permitirão
elevar o grau de produtividade e qualidade comercial de batatas em sistemas orgânicos de produção.
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3.6.1.3 Avaliação de caldas e extratos na cultura do alho (Allium Sativum) em sistema de cultivo orgânico
Visando a controlar a incidência de pragas e doenças nesta cultura e melhorar a produção de bulbos, avaliouse a proteção foliar semanal com os seguintes produtos/tratamentos:
T1 - bordalesa 1%;
T2 - calda sulfocálcia 2%;
T3 - bordalesa 1% x sulfocálcica 2%, intercalados.
T4 - biofertilizante bovino a 40%;
55 - extrato de fumo 2%;
T6 - testemunha sem controle.
A Figura 24 resume a progressão da doença mancha púrpura, causada pelo fungo Alternaria porri, em
função das diversas caldas e extratos utilizados na proteção foliar do alho, confirmando o elevado grau de
eficiência dos tratamentos com calda bordalesa 1%.

Figura 24. Progressão da incidência de alternaria porri na cultura do alho em função da proteção foliar com caldas e extratos,
1995.
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Esses menores níveis de incidência da mancha púrpura, ocorridos entre 100 e 120 dias de ciclo do alho,
foram determinantes diretos de um maior rendimento e melhor qualidade comercial de bulbos, em função
da maior taxa fotossintética e por manter as plantas em atividade metabólica até próximo à colheita. Numa
visão global obtida através da avaliação conjunta dos dados condensados da Tabela 33, identifica-se a calda
bordalesa 1% como melhor tratamento, proporcionando um acréscimo médio de 37% na produtividade
em relação à testemunha. Esse efeito foi provocado pela tendência de este tratamento apresentar maiores
números de bulbos e pesos médios dos mesmos.
Tabela 33. Avaliação conjunta dos efeitos de caldas e estratos na cultura do alho (Allium sativum) em sistema de cultivo orgânico
- 1993, 1994 e 19951

1

Médias seguidas pelo mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de DUNCAN a 5%. Média de três anos.

Bibliografia
SOUZA, J. L. de.; VENTURA. J. A.; COSTA, H. Avaliação de caldas e extratos na cultura do alho em sistema de cultivo
orgânico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 36., 1996, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro:
Horticultura Brasileira. v. 14, n. 1, 1996. p. 123. Resumo 331.

3.6.2 Doses e intervalos de aplicação de calda bordalesa em cultivo orgânico de hortaliças
Em diversos experimentos realizados com as culturas do tomate, morango, batata e alho, avaliou-se qual a
melhor concentração de calda bordalesa para a proteção foliar destas culturas no sistema orgânico. Foram
testadas concentrações variando de 0% a 2% e intervalos de aplicação variando de 3 a 15 dias.

3.6.2.1 Doses e intervalos de aplicação de calda bordalesa na cultura do tomate em sistema orgânico de
produção
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Os resultados indicaram diferenças entre os tratamentos estudados, conforme pode ser verificado na Tabela
34. O controle mais eficiente da requeima foi obtido com a aplicação da calda a 2%, independente do intervalo
de aplicação (uma ou duas vezes por semana) ou na concentração de 1% aplicada duas vezes por semana.
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Verificou-se ainda que a proteção foliar contra a requeima proporcionou efeitos significativos sobre o
número e a produção de frutos. Em relação à testemunha, a produção total de frutos foi elevada em 146%,
136% e 139% para os tratamentos com calda bordalesa a 1% (duas vezes/semana), a 2% (uma vez/semana)
e a 2% (duas vezes/semana), respectivamente. Da mesma forma, os acréscimos de rendimentos nos frutos
comercias foram de 169%, 168% e 162%, respectivamente.
Essas informações podem ser confirmadas pelas ilustrações contidas nas Figuras 25, 26 e 27, que apresentam
a eficiência da calda na proteção das folhas e dos frutos e na produção total e comercial dos frutos.
Bibliografia
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orgânico de produção. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, 30., 1997, Poços de Calda/MG. Anais...,
Poços de Calda: Revista Fitopatologia Brasileira, v. 22, suplemento, 1997. p. 313. Resumo 470.
Tabela 34. Efeito de doses e intervalos de aplicação de calda bordalesa sobre a severidade da requeima (P. infestans) e o
desenvolvimento do tomate em sistema orgânico de produção - 1996/97

Figura 25. Níveis de severidade da requeima (P. infestans) em folhas de tomateiro em função da aplicação de calda bordalesa,
1997.
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Figura 26. Produção total e comercial de frutos de tomateiro em função da aplicação da calda bordalesa, 1997.

Figura 27. Incidência de requeima (P. infestans) em frutos de tomateiro em função da aplicação de calda bordalesa, 1997.

3.6.2.2 Eficiência de doses e intervalos de aplicação de calda bordalesa em cultivo orgânico de morango
A Tabela 35 apresenta a porcentagem de área foliar afetada pela mancha de micosferela (Mycosphaerella
fragariae) para cada tratamento e as diferenças estatísticas entre eles, revelando diferenças significativas
quanto ao controle da doença em todos os períodos.
Tabela 35. Eficiência de doses e intervalos de aplicação de calda bordalesa sobre a severidade da mancha de micosferela na
cultura do morango em sistema orgânico, 19971
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2

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade.
Severidade da doença: porcentagem da área foliar afetada (escala diagramática laboratório de fitopatologia do Incaper/CRDRCSERRANO-1988).
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Os resultados indicam que o intervalo de aplicação é mais importante do que a concentração usada dentro
da faixa avaliada (0,5% a 2,0%), visto que a eficiência da concentração a 0,5% (duas vezes/semana) foi
similar às obtidas com 1,0% e 2,0% aplicadas semanalmente. A Figura 28 ilustra o nível de severidade da
mancha de micosferela nas folhas do morangueiro, confirmando as informações discutidas anteriormente.

Figura 28. Severidade de mancha de micosferela (M. fragariae) na cultura do morango em sistema orgânico, 1997.

O desenvolvimento da cultura apresentado na Tabela 36 confirma a eficiência da calda bordalesa no controle
desta doença e no aumento no número total e comercial de frutos e no número médio de frutos/planta entre
a testemunha e os demais tratamentos.
Tabela 36. Eficiência de doses e intervalos de aplicação de calda bordalesa sobre o desenvolvimento do morango em cultivo
orgânico, 19961

1

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de DUNCAN a 5%.
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3.6.2.3 Eficiência de doses e intervalos de aplicação de calda bordalesa no controle da requeima da batata
em sistema orgânico de produção
A Tabela 37 apresenta a severidade da requeima (P. infestans) para cada período avaliado, confirmando que
a calda bordalesa apresenta eficiência na proteção foliar da cultura.
Tabela 37. Severidade da requeima na cultura da batata, cv. Itararé, em função de doses e intervalos de aplicação de calda
bordalesa, 19971

1
2

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de DUNCAN a 5%.
Severidade da doenças – escala de 0 a 10 (0 = ausência de doenças e 10 = morte das plantas).

De maneira geral, até aos 79 dias do plantio, apenas o tratamento com calda bordalesa a 0,5% aplicada
semanalmente apresentou uma eficiência menor que a das demais formas de controle. Dessa forma, pode-se
optar por formas de aplicação que conduzam a um menor aporte de cobre no sistema, ou seja, o uso de calda
bordalesa a 0,5% ou a 1,0%, aplicada duas vezes/semana ou uma vez/semana, respectivamente.
Essas informações podem ser confirmadas
por meio da Figura 29, na qual se verifica que
o progresso da doença dos 44 aos 79 dias foi
diferenciado apenas para o tratamento com
calda a 0,5% semanalmente em relação aos
demais, nos quais o progresso da doença foi
significativamente mais lento.
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O desenvolvimento da cultura em função dos
diversos tratamentos está apresentado na Tabela Figura 29. Progresso da requeima (P. infestans) na cultura da
batata em função de doses e intervalos de aplicação de
38, em que se verifica não haver diferenças
calda bordalesa. Incaper, 1997.
significativas consideráveis no número de
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tubérculos colhidos, no comprimento e no diâmetro médios. O rendimento total e comercial de tubérculos
foi afetado pelos tratamentos, revelando os mesmos efeitos verificados no controle da doença, isto é,
apenas o tratamento com calda bordalesa a 0,5% semanalmente apresentou produções estatisticamente
menores. Entretanto, percebe-se uma tendência de elevação de rendimentos de tubérculos, com o aumento
da concentração e a diminuição do intervalo de aplicação da calda.
Tabela 38. Efeito de doses e intervalos de aplicação de calda bordalesa sobre o desenvolvimento da cultura da batata, cv. Itararé,
19971

1

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de DUNCAN a 5%.
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3.6.2.4 Doses e intervalos de aplicação de calda bordalesa na cultura do alho (Allium sativum L.) em
sistema orgânico
A Tabela 39 confirma que a calda bordalesa apresenta eficiência na proteção foliar da cultura, uma vez que
as parcelas testemunhas apresentaram maiores níveis de severidade da mancha púrpura (Alternaria porri)
em todos os períodos avaliados.
De maneira geral, o tratamento com calda bordalesa a 0,5% aplicada semanalmente apresentou menor
eficiência de controle e, quando aplicada a 2,0% duas vezes/semana, proporcionou maior controle do
patógeno. Os demais tratamentos comportaram-se de maneira intermediária em relação à doença, conforme
ilustrado na Figura 30.
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Tabela 39. Severidade de Alternaria porri em função de doses e intervalos de aplicação de calda bordalesa na cultura do alho,
Incaper, 19971

1
2

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de DUNCAN A 5%.
Severidade da doença – escala de 0 a 10 ( 0 = ausência de doenças e 10 = morte das plantas).

Figura 30. Progresso da A. porri na cultura do alho, em função de tratamentos com calda bordalesa, Incaper, 1997.

O controle da mancha púrpura do alho pode ser realizado com sucesso, por aplicações da calda bordalesa
em todas as concentrações e intervalos estudados. Entretanto, a aplicação a 2%, duas vezes por semana,
proporcionou o maior controle do patógeno. Considerando a necessidade de minimizar o uso de cobre nos
sistemas orgânicos de produção, recomenda-se aplicações a concentrações máximas de 1%, semanalmente
(Tabela 40).
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Tabela 40. Efeito das doses e intervalos de aplicação de calda bordalesa sobre o desenvolvimento da cultura do alho, 1997.

1

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de DUNCAN a 5%.
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3.6.2.5 Eficiência da calda bordalesa no desenvolvimento de duas cultivares de cenoura em sistema de
cultivo orgânico
Este trabalho foi desenvolvido no ano de 1995, avaliando-se o efeito de dois tratamentos (com e sem calda
bordalesa) em duas cultivares de cenoura, conforme abaixo:
1. Cv. Brasília sem bordalesa 1%
2. Cv. Brasília com bordalesa 1%
3. Cv. Forto sem bordalesa 1%
4. Cv. Forto com bordalesa 1%
O delineamento experimental foi em blocos casualizados com oito repetições e as parcelas com uma área
de 4,0 m2 de canteiro.
Observa-se na Figura 31 uma diferença significativa de resistência entre as cultivares estudadas, uma vez
que aos 95 dias a cultivar Forto, sem pulverização, apresentou nível máximo de queima das folhas causada
por Alternaria dauci (5,0) contra um nível intermediário (3,0) na cultivar Brasília sem pulverização. Por
outro lado, a calda bordalesa aplicada semanalmente na cultivar Forto permitiu manter um nível foliar desta
doença semelhante ao observado na cultivar Brasília sem bordalesa, demonstrando um bom desenvolvimento
vegetativo até o final do ciclo, confirmando a eficiência dessa alternativa de tratamento fitossanitário.

| 67 |

Conhecimentos tecnológicos para o cultivo orgânico de hortaliças, milho e feijão no Espírito Santo
20 anos de investigação científica

Figura 31. Níveis de incidência de A. dauci, aos 95 dias, em duas cultivares de cenoura, em função do tratamento com calda
bordalesa 1% - 1995.

Os níveis da doença podem ser observados nas ilustrações da Figura 32.
A

B

C
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Figura 32. Níveis de resistência à queima das
folhas (A. dauci) em duas cultivares
de cenoura aos 95 dias (A). Níveis
de incidência de queima das folhas
em cenoura cv. Forto, em função
da aplicação de calda bordalesa 1%
(B). Desenvolvimento da parte aérea
e das raízes de duas cultivares de
cenoura, associadas aos efeitos da
calda bordalesa 1% (C).
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A Tabela 41 apresenta os resultados obtidos com as duas cultivares estudadas em função do tratamento
fitossanitário com calda bordalesa 1%. Verifica-se que os efeitos observados no controle da doença
interferiram expressivamente no comportamento da produção.
Tabela 41. Efeito da calda bordalesa 1% sobre o desenvolvimento de duas cultivares de cenoura em sistema orgânico - 19951

1

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas (para cada cultivar), não diferem entre si pelo teste de DUNCAN a 5%. Média de oito repetições.

Os efeitos da calda bordalesa sobre a produtividade comercial de raízes foram bem mais significativos
na cultivar Forto por ser mais suscetível à doença. Houve aumento da produção total, número de raízes
comerciais, produtividade comercial, porcentagem de raízes comerciais, peso médio, comprimento médio
e diâmetro médio de raízes.
Para a cultivar Brasília, a calda bordalesa proporcionou diferenças significativas na porcentagem de raízes
comerciais e no peso médio, não alterando os demais fatores.
Observou-se ainda um maior potencial produtivo da cultivar Forto quando do uso da proteção foliar com
calda bordalesa, visto que a produtividade média da ‘Brasília’ foi de 29.109 kg ha-1 e da ‘Forto’, de 36.346
kg ha-1.
A proteção foliar com calda bordalesa 1% pode ser considerada alternativa eficaz para viabilizar a produção
orgânica de cenoura no período de outono/inverno, utilizando-se cultivares de melhor potencial produtivo
nessa época do ano.
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3.6.3 Dosagem e intervalo de aplicação da calda viçosa na cultura do morango em dois sistemas de
produção
Visando-se ao controle da mancha fragariae na cultura do morango em dois sistemas de cultivo, orgânico
e convencional, estudou-se a aplicação da calda viçosa nas concentrações de 0,25%, 0,50% e 0,75%,
pulverizada semanalmente e quinzenalmente, até o início do florescimento da cultura.
No sistema orgânico (Figura 33-A), em relação à testemunha, todos os tratamentos com calda viçosa
apresentaram efeito significativo na redução da doença, a partir dos 92 dias. No sistema convencional
(Figura 33-B), apresentou efeito significativo a partir dos 109 dias, com destaque para os tratamentos que
utilizaram concentrações de 0,5% e 0,75%, independente do intervalo utilizado.

Figura 33-A. Severidade de M. fragariae em cultivo
orgânico de morango, Domingos Martins
- ES, Incaper, 1999.

Figura 33-B. Severidade de M. fragariae em cultivo
convencional de morango, Domingos
Martins - ES, Incaper, 1999.

De maneira geral, observou-se que a aplicação semanal apresentou uma tendência de melhor proteção
contra o fitopatógeno, independente das dosagens empregadas em ambos os sistemas. Em ambos, o número
e a produção de frutos totais e comerciais não foram afetados significativamente pelos diversos tratamentos,
uma vez que a severidade da doença não foi elevada ao ponto de causar prejuízos ao desenvolvimento das
plantas (Tabelas 42 e 43).
Notou-se uma tendência de melhoria na produtividade com a proteção das plantas com a calda, visto que
no sistema orgânico o maior rendimento comercial de frutos foi de 31.750 kg ha-1 para o tratamento com
calda viçosa a 0,75%, com aplicação quinzenal, contra 24.123 kg ha-1 para a testemunha sem pulverização,
ou seja, 31,6% de acréscimo.
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Na Figura 34 percebe-se visualmente a diferença entre parcelas sem e com tratamento com calda viçosa.
No sistema convencional, a maior produtividade de frutos comerciais foi obtida para o tratamento com
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calda viçosa a 0,5%, com aplicação semanal (30.814 kg ha-1), 16,5% maior que a obtida no tratamento
testemunha (26.442 kg ha-1).
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Tabela 42. Desenvolvimento agronômico e produtivo do cultivo orgânico de morango em função da aplicação de calda viçosa,
19991

1

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade.

Tabela 43. Desenvolvimento agronômico e produtivo do cultivo convencional de morango em função da aplicação de Calda
Viçosa, Domingos Martins - ES, Incaper, 19991

1

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade.
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Figura 34. Incidência de M. fragariae em parcelas sem e com tratamento com calda viçosa no cultivo orgânico de morango.
Domingos Martins - ES, Incaper, 1999.

3.6.4 Monitoramento da intensidade de doenças em cultivo orgânico de hortaliças, feijão e milho-verde
Os princípios do sistema orgânico e os múltiplos benefícios da matéria orgânica no solo proporcionam um
equilíbrio biológico do solo, aumento da resistência das plantas a patógenos e aumento da diversidade de
organismos antagonistas no ambiente. Embasado nestes aspectos e, ainda, associado ao processo de rotação
de culturas efetuado na área experimental, este trabalho tem sido executado objetivando caracterizar o nível
de intensidade de ocorrência das principais doenças dentro da abrangência deste projeto.
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O monitoramento contemplou 17 espécies de interesse comercial, ao longo dos anos, executando-se
avaliações individuais em cada plantio. Adotou-se uma escala de níveis de intensidade de ocorrência das
doenças em nula, baixa, média e alta. Dessa forma, em função de vários plantios de uma mesma espécie
no tempo, os resultados podem apresentar mais de uma classificação para uma mesma doença ou patógeno,
visto que em alguns casos houve incidência nula, em outros plantios, baixa ou média. Da mesma forma,
uma classificação única como nula significa que houve ausência total da doença em todos os plantios, ao
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longo dos anos (Tabela 44).
Os resultados obtidos confirmam o elevado equilíbrio dos sistemas orgânicos de produção, proporcionando
uma expressiva redução de intensidade na maioria dos problemas fitossanitários que ocorrem no cultivo de
hortaliças, o que contribui para redução significativa dos custos.
Não se observou ocorrência significativa de fitonematoides nas culturas, comprovando assim a importância
do manejo do solo e da matéria orgânica para o controle deste patógeno.
Alguns patógenos superaram o equilíbrio ecológico, bem como a resistência de algumas espécies cultivadas
no sistema orgânico, uma vez que apresentaram média para alta intensidade de ocorrência, provocando
danos às culturas, exigindo com isto a adoção de métodos alternativos para o seu manejo/controle (Figura
35).
Tabela 44. Intensidade de ocorrência das doenças em sistema orgânico de produção ao longo de 10 anos – 1990 a 2000
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Figura 35. Principais doenças persistentes em cultivo orgânico de hortaliças de 1990 a 2000, as quais requerem emprego de
métodos alternativos de controle: requeima na batata e tomate (acima); mancha de alternaria do alho e mancha de
micosferela em morango (abaixo). Incaper (2001).
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3.6.5 Estudo de correlação entre teores foliares de nutrientes e a incidência de requeima (Phytophthora
infestans) na cultura da batata, submetida a sistemas de adubação orgânica e mineral
Técnicas de recuperação e fertilização orgânica do solo podem viabilizar o retorno às condições de equilíbrio
ecológico que venham reduzir significativamente ou até mesmo eliminar a utilização de adubos químicos
sintéticos no sistema produtivo. Nesse contexto, a compostagem orgânica tem sido uma das práticas de
adubação de solo e nutrição de plantas mais utilizadas no meio rural em substituição aos adubos químicos.
Utilizada de forma isolada ou associada aos adubos minerais, possui propriedades altamente benéficas
ao solo, tais como: retenção de umidade, fornecimento de nutrientes, ativação da microbiologia do solo,
melhoria da textura e estrutura, elevação da resistência das plantas a pragas e doenças, dentre outras.
Assim sendo, o objetivo deste trabalho foi avaliar a recuperação e manutenção duradoura das condições
químicas, físicas e biológicas do solo, relacionando-a com os níveis foliares de nutrientes na cultura da
batata e sua relação com a incidência da requeima. Estudou-se quatro plantios experimentais de batata
entre os anos de 1992 a 1995, em faixas de solo adubadas com diferentes níveis de adubação orgânica e
mineral.
Na Tabela 45, observam-se os estudos de correlação realizados entre os teores de nutrientes e a severidade
da requeima (P. infestans) na cultura da batata, obtidos da média de quatro anos de cultivo em diversos
sistemas de adubação.
Observam-se correlações positivas para nitrogênio, fósforo, potássio e manganês. Entretanto, de forma
significativa, pode-se destacar que a elevação nos teores de N e P conduz também a maiores níveis de
infecção da requeima na batata. Apresentaram um índice de correlação de +88,8% e +88,1%, com níveis de
significância de 0,16% e 0,19%, respectivamente.
Para os demais elementos houve uma relação inversa com a severidade da doença. Destaca-se, nesse
aspecto, uma estreita correlação negativa com os teores de cálcio (-95,1%) e de boro (-87,9%), os quais
apresentaram elevada significância, ou seja, índices de 0,01% e 0,20%, respectivamente.
Esses estudos podem ser confirmados na avaliação conjunta da Tabela 46, na qual se verifica que, numa
média de quatro anos, maiores teores de nitrogênio e fósforo conduzem a uma maior severidade da requeima
e que maiores teores de cálcio e boro se relacionam com menor severidade da doença. As correlações estão
apresentadas nas Figuras 36 e 37.
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Tabela 45. Estudo de correlação entre teores foliares de nutrientes e a severidade de requeima (P. infestans) na cultura da batata
submetida a sistemas de adubação orgânica e mineral – 1992 a 1995. Incaper, 2000

Tabela 46. Teores foliares de nutrientes e severidade da requeima (P. infestans) na cultura da batata, submetida a diversos
sistemas de adubação orgânica e mineral - média de quatro anos. Incaper, 2000

1
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Severidade, escala de notas de 0 a 10 (lab. Fitopatologia), onde 0 = ausência de doenças e 10 = plantas mortas.

Figura 36. Teores foliares de nitrogênio e severidade da requeima (P. infestans) na cultura da batata submetida a sistemas de
adubação orgânica e mineral – média de quatro anos. 1997.
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Figura 37. Teores foliares de fósforo (acima), cálcio (meio) e boro (abaixo) e severidade da requeima (P. infestans) na cultura
da batata submetida a sistemas de adubação orgânica e mineral – média de quatro anos, 1997.
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3.6.6 Influência de diferentes sistemas de adubação na composição nutricional do milho Zea mays L.
(Poaceae) e seus efeitos no ataque de Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae)
no produto armazenado
A disponibilidade de minerais no solo pode influenciar a composição nutricional e mineral das folhas e
dos grãos de milho, bem como os teores das proteínas e dos açúcares de seus grãos. Visto que os insetos
de campo respondem às diferenças na qualidade nutricional das plantas, foi realizada esta pesquisa com
os objetivos de avaliar se cultivares de milho plantadas sob diferentes sistemas de adubação afetam o
desempenho biológico do gorgulho-do-milho, Sitophilus zeamais, no grão armazenado e relacionar a maior
ou menor resistência dos materiais ao ataque do inseto com a composição nutricional dos grãos.
A pesquisa foi conduzida na área experimental do Incaper, no município de Domingos Martins, em 2001.
Nessa área estuda-se, desde 1990, os efeitos das adubações orgânica e mineral sobre a produção de diversas
culturas em rotação.
O experimento foi instalado em blocos ao acaso, em número de três, com parcelas subdivididas. Em cada
parcela de 100 m2 estudou-se quatro sistemas de adubação:
T1 = Testemunha (ausência de adubação);
T2 = Adubo mineral no plantio (75 kg de sulfato de amônio ha-1 + 111 kg de superfosfato simples ha-1 + 34
kg de cloreto de potássio ha-1) e em cobertura (300 kg de sulfato de amônio ha-1 após 30 dias da emergência
das plantas de milho);
T3 = Composto orgânico (10 t ha-1 no plantio e 5 t ha-1 em cobertura após 30 dias da emergência das plantas
de milho);
T4 = T2 + T3.
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Em cada subparcela de 20 m2 plantou-se cada uma das cinco cultivares de milho (EMCAPA 201, EMCAPA
202, Composto 1, Composto 2 e AG 405), as quais, após o desbaste, resultaram em populações de 50.000
plantas ha-1. Os quatro primeiros materiais pertenciam ao Incaper e o último, à Agroceres.
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A seguir, são apresentados os principais resultados obtidos, para esta pesquisa, por Marsaro Júnior et al.
(2004a), Marsaro Júnior et al. (2004b) e Marsaro Júnior et al. (2007).
Com relação à produção, os autores constataram que as cultivares apresentaram os menores valores na
ausência de adubação e os maiores valores na adubação combinada (Tabela 47). Nessa mesma tabela,
constataram que três das cinco cultivares, EMCAPA 202, Composto 1 e 2, apresentaram maiores médias de
produção na adubação orgânica quando comparadas com a mineral, enquanto a cultivar AG 405 apresentou
comportamento inverso. As cultivares que apresentaram as maiores médias na adubação mineral foram a
AG 405, EMCAPA 201 e Composto 1; na adubação orgânica a cultivar EMCAPA 202, e na combinada, as
cultivares AG 405 e Composto 1. Na ausência de adubação não houve diferença entre as cultivares.
Tabela 47. Produção de cultivares de milho (kg ha-1) sob diferentes sistemas de adubação, em Domingos Martins (ES), 2001

As médias seguidas pela mesma letra, maiúscula nas linhas e minúscula nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5%.

Com relação à composição nutricional dos grãos, os autores constataram que os maiores valores médios para
a porcentagem de cinzas ocorreram nas adubações orgânica e combinada, indicando que nesses sistemas
os grãos apresentaram um maior teor de minerais quando comparados aos grãos da adubação mineral
e na ausência de adubação (Tabela 48). Além disso, constataram que três das cinco cultivares, AG 405,
Composto 1 e EMCAPA 202, apresentaram as menores médias para porcentagem de lipídios na ausência de
adubação, indicando que a disponibilidade de minerais no solo pode influenciar na produção de lipídios.
Os autores também constataram que as cinco cultivares apresentaram as menores porcentagens de
proteínas na ausência de adubação e que, com exceção da cultivar EMCAPA 202, todas as outras cultivares
apresentaram as maiores médias para proteínas na adubação combinada (Tabela 48).
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Tabela 48. Componentes nutricionais (em porcentagem) dos grãos de cultivares de milho, produzidos sob diferentes sistemas de
adubação, para a avaliação da resistência a Sitophilus zeamais, em Domingos Martins (ES), 2001

As médias de cada variável seguidas pela mesma letra, maiúscula nas linhas e minúscula nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5%.
1
base seca.

Com relação aos parâmetros de resistência avaliados, os autores constataram que não houve diferença
estatística entre os sistemas de adubação e nem entre as cultivares para a variável ciclo biológico do inseto
Sitophilus zeamais (Tabela 49). Isso indica que em nenhuma das cultivares as larvas do gorgulho-do-milho
tiveram seu desenvolvimento afetado por características intrínsecas do grão.
Tabela 49. Ciclo biológico de Sitophilus zeamais, obtido nas cultivares de milho, a 27±1°C, 75±5% UR e 12 horas de fotofase
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As médias de cada variável seguidas pela mesma letra, maiúscula nas linhas e minúscula nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5%.
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Ao final da pesquisa, em função dos resultados constatados, os autores concluíram que:
• os sistemas de adubação influenciam na produção das cultivares de milho, sendo que a ausência de
adubação resulta em baixa produção, enquanto a adubação combinada apresenta maior produção de grãos;
• os sistemas de adubação influenciam na composição nutricional dos grãos, com os teores de cinzas,
lipídios e proteínas maiores no sistema de adubação combinada;
• a biologia de Sitophilus zeamais não é afetada pelas características nutricionais das cultivares avaliadas,
evidenciando que a composição nutricional dos grãos não tem influência na resistência do grão a esta
espécie de inseto de milho armazenado.
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3.7 Nutrição de plantas
A utilização de adubos orgânicos para complementar a nutrição das plantas em sistema orgânico de produção
tem sido prática usual. Entretanto, deve-se diagnosticar adequadamente os campos de produção para definir
a real necessidade de uso desta prática, pois em alguns casos pode-se verificar efeitos pouco significativos,
enquanto em outros os efeitos sobre o desenvolvimento da cultura podem ser expressivos.

3.7.1 Estudo de métodos de nutrição orgânica na cultura do quiabeiro (Abelmoschus esculentus)
Neste trabalho foram avaliados os efeitos dos seguintes tratamentos:
T1- Testemunha;
T2- extratos de proteína vegetal;
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T3- biofertilizante bovino a 40% semanal;
T4- biofertilizante bovino a 40% quinzenal;
T5- chorume de composto semanal;
T6- chorume de composto quinzenal.
Na Tabela 50, verifica-se que, dentre todos os métodos avaliados, apenas o tratamento com biofertilizante
proporcionou elevações significativas nos teores de cobre e manganês nas folhas do quiabeiro (Figura 38).
Além disso, esse tratamento tendeu a elevar os teores de ferro nas plantas de quiabo, conforme ilustra a
Figura 38.
Tabela 50. Teores foliares de nutrientes em função de métodos de nutrição do quiabeiro, 1997/981

1

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade.

A incidência de oídio, causado pelo fungo Erysiphe cichoracearum, nas folhas do quiabeiro não foi afetada
pelos métodos de nutrição empregados, visto que a área foliar afetada pela doença variou de 7,4% a 10,4%,
índices relativamente baixos, sem interferência no desenvolvimento das plantas (Tabela 51).
Os efeitos dos tratamentos sobre o desenvolvimento e a produção do quiabo também estão apresentados na
Tabela 51. Verificamos que, em relação à testemunha, a aplicação dos produtos não alterou significativamente
o comportamento da cultura quanto à produção de frutos totais e comerciais, além de não alterar o padrão
comercial do produto, através da análise estatística.
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Figura 38. Teores foliares de cobre (acima), manganês (meio) e ferro (abaixo) em função de métodos de nutrição do quiabeiro,
1998.
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Por outro lado, observou-se uma tendência de os materiais orgânicos elevarem a produção de frutos, uma
vez que a aplicação de biofertilizante semanalmente elevou em 13,4% a produção total e em 15,3% a
produção comercial, e quinzenalmente elevou em 12,9% e 14,2% as respectivas produções. O uso de
chorume de composto semanalmente também promoveu acréscimos de 12,9% na produção total e de 14,8%
na produção comercial, e quinzenalmente elevou em 10,5% e 9,8% as respectivas produções de frutos.
Tabela 51. Efeito de métodos de nutrição orgânica sobre o desempenho da cultura e a incidência de oídio (E. cichoracearum) em
cultivo orgânico de quiabo - 1997/98, 20011

1
2

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade.
Severidade da doença = % da área foliar afetada.
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3.7.2 Nutrição orgânica com biofertilizantes foliares na cultura do pimentão em sistema orgânico
Foram avaliadas diversas concentrações do biofertilizante Supermagro e do biofertilizante bovino, aplicados
via foliar, em pulverizações semanais. Os tratamentos consistiram de aplicações foliares semanais de cinco
concentrações de Supermagro (2%, 4%, 6%, 8% e 10%), cinco concentrações de biofertilizante (10%, 20%,
30%, 40% e 50%) e um tratamento testemunha (sem adubação foliar), totalizando onze tratamentos.
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peso de frutos e o padrão comercial do produto não foram alterados significativamente pelas concentrações
avaliadas (Tabela 52).
Tabela 52. Efeito de biofertilizantes foliares sobre o desenvolvimento da cultura do pimentão em cultivo orgânico. Domingos
Martins, 1999/20001

1

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade.
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3.7.3 Produção classificada e incidência de brocas do fruto em função de doses de biofertilizante
enriquecido, aplicado via solo, no cultivo orgânico do tomate em estufa
A nutrição das plantas do tomateiro em cultivo protegido é uma necessidade para melhorar o desempenho
da cultura no cultivo orgânico. Nesse sentido, avaliou-se o biofertilizante enriquecido com nitrogênio e
potássio, aplicado em cinco concentrações (0, 50, 100, 150 e 200 mL por planta, semanalmente a partir dos
30 dias, até meados da frutificação).
O número e a produção de frutos menores (boca 8) e a incidência de frutos brocados foram similares entre
os tratamentos avaliados, com médias de 95,8 g, 27.165 kg ha-1 e 8,26%, respectivamente.
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O aumento de rendimento de frutos apresentado na Figura 39(B) foi provocado pelo aumento do número
de frutos colhidos e não pelo seu peso médio. Verifica-se, ainda, que este aumento deveu-se à elevação na
quantidade de frutos de maior tamanho (boca 7), uma vez que o número de frutos menores não se alterou em
função dos tratamentos. As aplicações de 50, 100, 150 e 200 mL do biofertilizante elevaram em 9%, 16%,
21% e 40% a produtividade de frutos maiores (boca 7) em relação à testemunha, conforme ilustra a Figura
39(D). Este é um fato amplamente desejável para a oferta de tomates orgânicos de melhor padrão comercial
no mercado. Ademais, esses resultados indicam também que doses mais elevadas do biofertilizante devem
ser analisadas, uma vez que não se obteve a esperada estabilização da produtividade ou identificação de um
ponto de máxima na curva de resposta.
Logo, os melhores resultados foram obtidos com a aplicação de 200 mL por planta, que aumentou a produção
total de frutos em 20% (Figura 39 - A, B, C, D).

A

B

C

D

Figura 39. Efeitos de doses de biofertilizante enriquecido com N e K, sobre a evolução do número total de frutos (A), da
produção total de frutos (B), do número de frutos comerciais boca 7 (C) e da produtividade de frutos comerciais
boca 7 (D), no cultivo orgânico do tomate em estufa. Incaper, 2000/2001.
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3.7.4 Nutrição orgânica com biofertilizante bovino foliar na cultura do alho em sistema orgânico
Visando a melhorar o padrão comercial de bulbos de alho orgânico, foram avaliadas cinco concentrações
de biofertilzante bovino (10%, 20%, 30%, 40% e 50%), aplicados via foliar, semanalmente, a partir de 45
dias até 130 dias do ciclo da cultura. Observou-se que este tipo de biofertilizante por esta via de aplicação
não influenciou o desenvolvimento das plantas e tendeu a reduzir a produção de bulbos, possivelmente por
reduzir a taxa fotossintética (Tabela 53).
Tabela 53. Efeitos de concentrações de biofertilizante bovino sobre o desenvolvimento do alho em sistema orgânico, Domingos
Martins, 19991

1

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de Duncan, a 5 % de probabilidade.

A análise foliar, realizada para a média dos tratamentos sem teste estatístico, revelou não haver alteração
nos teores foliares dos nutrientes entre os tratamentos, à exceção do ferro, que apresentou uma tendência
de aumento de sua concentração nos tecidos, com o aumento das concentrações do biofertilizante. Este fato
deve-se aos altos teores deste elemento comumente encontrado em materiais orgânicos, o que não reverteu
em benefício para esta cultura por não ser um elemento de grande relevância para a nutrição das plantas
(Tabela 54).
Tabela 54. Teores foliares de nutrientes em folhas de alho aos 100 dias de plantio, 1999
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3.8 Manejo orgânico de solos e sequestro de carbono

3.8.1. Estudo de sistemas de adubação orgânica e mineral sobre as características do solo e do
desenvolvimento de plantas
Foram estudados ao longo de oito anos diversos sistemas de adubação orgânica e mineral, isoladamente
e associados, analisando os efeitos sobre o solo e sobre as culturas da batata, repolho e milho-verde, em
parcelas permanentes marcadas no campo (Figura 40), seguindo os seguintes tratamentos:
T1-Composto orgânico (15 t ha-1, peso seco);
T2-Composto orgânico + redução 1/8 da dose de adubação mineral ao ano;
T3-Composto orgânico + adubação mineral (conforme análise);
T4-Composto orgânico + redução 1/4 dose de adubação mineral ao ano;
T5-Composto orgânico + redução 1/6 da dose de adubação mineral ao ano;
T6-Adubação mineral (conforme análise);
T7-Composto orgânico + redução 1/2 da dose de adubação mineral ao ano;
T8-Testemunha (sem adubação).
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1996/97.
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A Figura 41 indica que houve pequena
alteração entre os tratamentos quanto ao teor de
matéria orgânica dos solos, exceto para aquele
sem adubação (testemunha) e para aquele que
recebeu apenas adubação mineral, os quais
têm provocado uma redução significativa
deste componente ao longo dos anos. De
maneira geral, as faixas de solo que receberam
adubações orgânicas isoladamente ou
associadas aos adubos minerais apresentaram
uma pequena elevação nos teores de MO com
Figura 41. Evolução da matéria orgânica dos solos, em função
o passar dos anos.
de sistemas de adubação orgânica e mineral – 1993 a 1999.
2000.

Os índices de pH das diversas faixas de
solo indicaram que a compostagem orgânica, além das conhecidas propriedades enriquecedoras de solos,
possui também elevada capacidade corretiva, visto que as faixas adubadas apenas com composto orgânico
rapidamente atingiram valores de pH próximos à neutralidade. De forma similar, nas adubações associadas
de composto orgânico e adubos minerais, verificou-se uma evolução de pH para uma faixa ideal para o
desenvolvimento da maioria das espécies cultivadas, até o 6º ano. Após esse período, o pH elevou-se,
ultrapassando o limite de neutralidade no 9º ano, fato que deve ser alvo de investigação para verificar
os efeitos sobre o desenvolvimento das plantas em longo prazo. Parcelas adubadas apenas com adubo
mineral provocaram uma acidificação do solo,
reduzindo o pH de 5,9 para 5,2 em cinco
anos. A realização de calagens, recomendadas
pelas análises do solo nas respectivas faixas,
permitiu diminuir esses efeitos da acidificação,
conforme se verifica na Figura 42. Os teores
de alumínio e a acidez potencial do solo,
apresentados no Anexo B, confirmam o
processo de neutralização do solo pela matéria
orgânica e a acidificação do mesmo pelos
adubos químicos.

Figura 42. Evolução do pH dos solos em função de sistemas
de adubação orgânica e mineral – 1991 a 1999. 2000.

Os níveis de fósforo, potássio, cálcio e magnésio
nas faixas submetidas à adubação orgânica isolada ou associada elevaram-se significativamente a partir do
3º ano, acumulando-se em níveis expressivos no solo. As faixas adubadas apenas com adubos minerais
solúveis revelaram não haver acúmulos significativos desses elementos, por conduzir a uma insignificante
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elevação nos teores de P, não alteração nos teores de K e Ca e pequena redução nos níveis de Mg (Figuras
43, 44, 45 e 46).

Figura 43. Evolução dos teores de fósforo dos solos, em função de sistemas de adubação orgânica e mineral – 1991 a 1999, 2000.

Figura 44. Evolução dos teores de potássio dos solos, em função de sistemas de adubação orgânica e mineral – 1991 a 1999. 2000.
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Figura 45. Evolução dos teores de cálcio dos solos, em função de sistemas de adubação orgânica e mineral – 1991 a 1999. 2000.
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Figura 46. Evolução dos teores de magnésio dos solos, em função de sistemas de adubação orgânica e mineral – 1991 a 1999. 2000.

Desempenho das culturas do milho, batata e repolho
O desempenho produtivo da cultura do milho (Tabela 55), assim como a da batata (Tabela 56), apresentou
rendimentos similares entre os diversos tratamentos com adubação orgânica e mineral. A cultura do repolho
(Tabela 57) apresentou rendimento de cabeças estatisticamente similares nos sistemas de adubação orgânica
e mineral isoladamente, com tendência de maior produtividade neste último. Os melhores resultados foram
alcançados quando se associou a adubação orgânica com a mineral, aplicadas juntamente nas covas de
plantio.
Tabela 55. Número de espigas de milho-verde por ha em sistemas de adubação orgânica e mineral – 1992 a 19971

1

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de DUNCAN a 5% de probabilidade.
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Tabela 56. Produtividade comercial de batata em sistemas de adubação orgânica e mineral – 1992 a 19951

1

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de DUNCAN, a 5% de probabilidade.

Tabela 57. Rendimento comercial de cabeças de repolho em sistemas de adubação orgânica e mineral – 1993 a 19981

1

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de DUNCAN a 5% de probabilidade.
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3.8.2 Estudo das características dos solos em sistema orgânico de produção ao longo de 20 anos

| 96 |

O objetivo deste trabalho foi avaliar a evolução das características dos solos no período de 1990 a 2010, de
dez talhões experimentais, através de amostragens múltiplas realizadas anualmente. Os resultados médios
do sistema indicaram elevações significativas na fertilidade dos solos, pelo incremento da matéria orgânica
e do teor de nutrientes, com reflexos positivos na CTC, Soma de Bases e Saturação por Bases. O pH do
solo foi elevado pelo manejo orgânico, atingindo níveis adequados para a disponibilização de nutrientes
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devendo, porém, ser monitorado para evitar a alcalinização do solo. Pode-se afirmar que o manejo orgânico
de solos permite melhorar e manter substancialmente suas características químicas ao longo dos anos, com
potencial para sustentar excelentes níveis de produtividade.
Matéria Orgânica:
A média dos teores de
matéria orgânica (MO) dos
solos mostrou elevações
significativas (Figura 47),
revelando aumento do
teor médio observado de
1,70 dag kg-1 em 1990,
atingindo o valor máximo
de 3,7 dag kg-1 em 2006
(elevação de 118%). Os
Figura 47. Evolução da Matéria Orgânica dos solos submetidos a manejo orgânico
dados estimados pela curva
durante 20 anos. Domingos Martins, 2010.
de regressão apresentaram
ajuste quadrático, com a matéria orgânica elevando-se de 2,1 dag kg-1 até 3,6 dag kg-1 em 20 anos (elevação
de 71%).
Potássio:
Os materiais orgânicos utilizados (esterco e material
vegetal compostados) apresentam-se como o principal
responsável pela disponibilização de potássio no
solo. A forma livre que este
elemento se encontra nos
tecidos vegetais e no solo
facilita aportes e perdas por
Figura 48. Evolução do potássio de solos submetidos a manejo orgânico durante 20 anos.
lixiviação, fazendo com
Domingos Martins, 2010.
que haja grande variação
nos teores deste elemento (Figura 48). Independente destas variações, observa-se que o manejo orgânico
proporciona teores de potássio suficientes para atender as necessidades nutricionais das culturas olerícolas
estudadas.
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Fósforo:
Obteve-se um efeito expressivo na elevação dos teores
de P com as adições anuais dos materiais orgânicos
(Figura 49).
pH: A acidez do solo diminuiu até o 11º ano, com
decréscimos do pH a partir
deste período, reflexo da di- Figura 49. Evolução do fósforo de solos submetidos a manejo orgânico durante 20 anos.
Domingos Martins, 2010.
minuição da intensidade de
aporte de adubos orgânicos
neste sistema nos últimos anos (Figura 50).
O pH médio de 7,3 do composto orgânico e o seu alto
teor de cálcio são os principais responsáveis pela
elevação do pH do solo,
devendo, portanto, serem
constantemente monitorados para evitar alcalinização do solo e a consequente
redução da disponibilidade
de alguns nutrientes, principalmente zinco, cobre,
manganês e ferro.

Figura 50. Evolução do pH em solos submetidos a manejo orgânico durante 20 anos.
Domingos Martins, 2010.

Capacidade de Troca de Cátions (CTC) e Soma de Bases (S): há grande dificuldade de se alterar a CTC
dos solos, a qual se dá pela aplicação de altas doses de matéria orgânica. Esta alteração pode ser visualizada
na Figura 51, na qual os dados observados revelaram uma elevação de 2,9 cmolc dm-3, e os dados estimados
mostram uma elevação de 0,9 cmolc dm-3, durante o período de 20 anos.

| 98 |

A Soma de Bases desses solos apresenta uma elevação mais intensa nos primeiros anos (Figura 51), atingindo
o valor máximo de 8,8 cmolc dm-3 no 12º ano (2001), devido ao manejo orgânico mais intenso neste
período, proporcionando expressivo aumento dos teores de nutrientes. Nos últimos anos verifica-se uma
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tendência de decréscimo da
Soma de Bases pela redução
da intensidade de plantios e
aportes de adubos orgânicos,
finalizando uma melhor
estimativa dos dados pelo
modelo quadrático para todo
o período de 20 anos.
Cálcio e Magnésio: Os daFigura 51. Evolução da Soma de Bases (S) e CTC de solos submetidos a manejo orgânico
dos estimados revelaram
durante 20 anos. Domingos Martins, Incaper, 2010.
acréscimos nos teores de
cálcio até o ano de 2003, iniciando-se a redução destes
teores a partir de 2004 (Figura 52).
Os teores de magnésio mostraram comportamento semelhante, porém com maior
redução relativa nos últimos
anos, o que indica necessidade de monitoramento da relação Ca:Mg após este período, Figura 52. Evolução do Cálcio e Magnésio em solos submetidos a manejo orgânico
durante 20 anos. Domingos Martins, Incaper, 2010.
especialmente porque a composição da principal fonte de
adubo orgânico utilizado no sistema (composto) também originalmente apresenta uma alta relação (9,6:1)
entre estes elementos. Os incrementos nos teores de cálcio e de magnésio podem ser atribuídos à presença
significativa de tais elementos na constituição da matéria orgânica. Especificamente para o cálcio, o uso de
fosfato natural no composto orgânico, nos três primeiros anos, também teve contribuição considerável nos
teores desse elemento, visto que a fonte de fosfato natural usada apresenta alta composição em cálcio.
Saturação por Bases: Como reflexo das elevações nos teores das bases K, Mg e principalmente o Ca, a
Saturação por Bases do solo apresentou elevação crescente até o 10º ano, estabilizando-se entre o 11º e 12º
ano, e com reduções da saturação a partir do 13º ano, sendo o modelo quadrático o de melhor ajuste (Figura
53).
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Figura 53. Evolução da Saturação por Bases em solos submetidos a manejo orgânico durante 20 anos. Domingos Martins,
Incaper, 2010.

Com base nos dados observados, a saturação inicial média dos solos sofreu uma elevação relativa de 18%,
aumentando de 64,8% para 76,5% em 20 anos.
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3.8.3 Sequestro de carbono em solos agrícolas sob manejo orgânico para redução da emissão de gases
de efeito estufa
Em complementação ao estudo de monitoramento dos solos da área experimental, tem sido avaliado o
estoque de carbono do sistema, por estimativa do conteúdo de carbono e de CO2 equivalente (CO2e), na
camada até 40 cm de profundidade. Tem sido verificado um aumento significativo no teor de matéria orgânica durante os últimos 20 anos de cultivo orgânico de hortaliças. Estes dados são reflexos do manejo
de matéria orgânica pela fixação de biomassa em capineiras e adubos verdes (gramíneas e leguminosas),
pela ciclagem de resíduos através da adição de esterco de galinha para a compostagem e pelo manejo da
vegetação espontânea local.
Verifica-se que o conteúdo (Figura 54) e o acúmulo (Figura 55) de CO2 equivalente apresentaram elevações
durante 20 anos. Devido aos aumentos tenderem ser menores com o passar dos anos, o modelo quadrático
foi o que melhor se ajustou aos dados.
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Os incrementos anuais de CO2 (elevações de um ano para outro) no sistema foram decrescentes, iniciando
em 6,81 t ha-1 no 1º ano, chegando a 4,26 t ha-1 no 20º ano (Figura 56). Isto indica que o potencial de sequestro de carbono tende a diminuir com o tempo, conferindo incrementos menores a cada ano.
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Figura 54. Conteúdo de CO2 equivalente, na camada de 0 – 40 cm, em solos agrícolas sob manejo orgânico. Domingos Martins,
1990 a 2009.

Figura 55. Acúmulo de CO2 equivalente, na camada de 0 – 40 cm, em solos agrícolas sob manejo orgânico. Incaper, Domingos
Martins, 1990 a 2009.

Figura 56. Incrementos anuais estimados de CO2 equivalente, na camada de 0 – 40 cm, em solos agrícolas sob manejo orgânico.
Incaper, Domingos Martins, 1990 a 2009.
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Utilizando como referência a emissão anual de 0,0464 Gt CO2 e pelas atividades agrícolas e fazendo-se uma
análise dos dados obtidos no cultivo orgânico de hortaliças nestes últimos 20 anos relatados anteriormente,
a fixação anual de 5,61 t CO2, se projetada para a área ocupada com agricultura orgânica no Brasil em 2007
(IFOAM, 2009), somaria 0,0052 Gt CO2, ou seja, representaria 11,20% de toda a emissão do setor, mesmo
representando apenas 1,33% da área (Tabela 58). Da mesma forma, a projeção de fixação de CO2 e para
toda a área agrícola brasileira (WWF-Brasil, 2009) baseada nos índices deste trabalho totalizaria 0,3927
Gt, CO2 por ano, o que representaria 8,46 vezes a mais que toda a emissão anual do setor agrícola, relatada
por Cerri; Cerri (2007).
Tabela 58. Estimativa de fixação e prospecções de C e CO2, em Giga toneladas (Gt), na camada de 0 a 40 cm de profundidade,
em solos agrícolas sob manejo orgânico. Incaper, Domingos Martins, 2010
Fixação de C (CO 2)

1
2

1

Indicador

Período

Horticultura
1,0 ha
(t)

Orgânica
932.120 ha
9
(Gt = t 10 )

Agrícola total2
70.000.000 ha
9
(Gt = t 10 )

C (CO2)

20 anos

30,58 (112,13)

0,0284 (0,1040)

2,1420 (7,8540)

anual

1,53 (5,61)

0,0014 (0,0052)

0,1071 (0,3927)

Área ocupada com agricultura orgânica certificada no Brasil (IFOAM, 2009).
Soma das áreas da safra 2008/09 ocupadas com grãos, café, fruticultura, cacau, horticultura e cultivos florestais comerciais (WWF-Brasil, 2009).

Portanto, uma análise do potencial de sistemas de produção de hortaliças que sejam eficientes recicladores
de carbono e CO2 para acessar o mercado internacional de crédito de carbono torna-se cada vez mais uma
necessidade. No presente caso, a fixação anual de 5,61 t CO2 por ha ano-1 (tomando por base o preço de
16,20 euros por tonelada de CO2 - aproximadamente R$ 35,00), negociado na Bolsa de Mercadorias e
Futuros em setembro de 2007 (Bolsa..., 2008), corresponderia a R$ 196,35. Propriedades rurais com áreas
médias cultivadas em torno de 10 ha têm potencialmente a possibilidade de crédito de carbono na base R$
1.963,50 por ano, que em 20 anos somariam R$ 39.270,00 ha-1 pela fixação total acumulada de 112,13 t de
CO2.
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3.9 Custo de produção

3.9.1 Avaliação comparativa de custos de produção entre sistema orgânico e convencional ao longo
dos anos
Ao longo dos 10 anos de execução do projeto foram definidos os coeficientes técnicos para cálculo dos
custos variáveis, conforme os manejos adotados no sistema orgânico de produção da Área Experimental de
Agricultura Orgânica do Incaper.
Para o sistema convencional (sistema regional em uso pelos agricultores), adotaram-se os coeficientes
técnicos médios dos sistemas de produção de cada cultura, conforme indicações de órgãos ligados à
Secretaria de Agricultura do Espírito Santo.
Nesse estudo, avaliam-se os indicadores físicos e financeiros computando-se todos os itens de materiais,
insumos e serviços gastos na fase de campo até a colheita e o transporte interno. Têm sido realizadas
avaliações econômicas, comparando-se os custos de produção do cultivo orgânico de várias hortaliças com
a média de custos do sistema convencional da região.
Como exemplo, para a cultura da abóbora, o total de despesas do sistema orgânico apresenta-se inferior ao
do sistema convencional na faixa de 80,3%. Pode-se verificar, por meio dos indicadores apresentados na
Tabela 59, que esse adicional de custo do sistema convencional é atribuído às despesas com outros insumos
(adubos químicos e agrotóxicos).
Com produtividade em torno de 7.325 kg ha-1, no sistema orgânico, o custo de produção por kg do produto é
de R$ 0,18, enquanto no sistema convencional, este custo passa para R$ 0,28. Apesar da maior produtividade
no sistema convencional, a receita obtida no sistema orgânico é maior (14,9%) em função do sobrepreço
pago pelo produto isento de agroquímicos. O detalhamento dos coeficientes técnicos e dos custos estão
apresentados na Tabela 60.
As médias gerais da avaliação econômica para todas as culturas nos dois sistemas de produção referentes
aos custos estão apresentadas na Tabela 61. As médias referentes às receitas estão contidas na Tabela 62. As
participações relativas dos diversos fatores no total dos custos de produção para os dois sistemas avaliados
estão detalhadas na Tabela 63.
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Tabela 59. Indicadores físicos e financeiros do cultivo de 1 ha de abóbora em dois sistemas de produção. Incaper, 20011

1

Valores em R$ (outubro/ 2001).

Tabela 60. Coeficientes técnicos para produção de 1 ha de abóbora em dois sistemas de produção. Incaper, 20011
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Valores em R$ (outubro/ 2001).
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Tabela 61. Custos de produção comparativos para 1 ha de diversas culturas em sistema orgânico e convencional. Incaper/
CRDR-CS, 20011

1

Valores em R$ (outubro/ 2001).

Tabela 62. Receita comparativa para 1 ha de diversas culturas em sistema orgânico e convencional. Incaper/CRDR-CS, 20011

1

Valores em R$ (outubro/ 2001). Média de 15 espécies.
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Tabela 63. Participação relativa dos diversos fatores nos custos de produção em dois sistemas de cultivo. Incaper/CRDR-CS,
20011

1

Valores em R$ (outubro/ 2001). Total de 15 espécies por sistema.

Esses dados econômicos permitiram concluir que:
• Os custos com a utilização de composto no sistema orgânico equiparam-se aos custos com adubos químicos
e agrotóxicos empregados no sistema convencional, contribuindo de forma similar no total de despesas.
• O gasto com mão de obra foi ligeiramente menor no sistema orgânico e confirmou ser o componente com
maior contribuição relativa nos custos de produção, participando com 55% no sistema orgânico e com 34%
no sistema convencional.
• Os custos de produção do sistema de manejo orgânico são inferiores aos do sistema convencional para
todas as espécies estudadas.
• A média geral do custo de produção de 1 ha em sistema orgânico foi de R$ 4.059,01 e a do sistema
convencional foi de R$ 7.108,36, indicando que a produção orgânica das espécies trabalhadas pode ser
realizada a um custo médio 70,02% inferior ao do sistema baseado nos modelos agroquímicos atualmente
em uso. Por outro lado, a receita média obtida no sistema orgânico foi de R$ 16.553,33, enquanto a receita
do sistema convencional foi de R$ 13.653,20, ou seja, 21% maior que o convencional.
• Observa-se que o gasto total de mão de obra foi de 3.355 D/H no sistema orgânico e 3.625 D/H no sistema
convencional, confirmando-se como o principal componente no custo de produção para os dois sistemas.
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• No sistema orgânico, os itens de maior participação nos custos foram a mão de obra, com 55%, e o
composto orgânico, com 14%, totalizando assim 69%. No sistema convencional, os itens que mais oneraram
os custos foram a mão de obra, com 34%, e os gastos com outros insumos (adubos químicos e agrotóxicos)
contribuíram com 22%, somando 56% do total de despesas.
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• Verificou-se, ainda, que os custos com a utilização de composto orgânico em seu respectivo sistema de
cultivo se equiparam aos custos com adubos químicos e agrotóxicos empregados no sistema convencional,
uma vez que demonstraram participação similar em ambos.
• Mesmo com algumas culturas orgânicas tendo produtividade menor que a convencional, todas as receitas
foram maiores que a do convencional, exceto para o morango, que apresentou menor receita, e para o
pimentão, que revelou receita similar.
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3.10 Análise energética

3.10.1 Avaliação da eficiência, balanço e sustentabilidade energética da produção de hortaliças em
sistema orgânico e convencional
Os insumos e serviços utilizados na produção vegetal representam o seu custo energético. Dependendo
desses fatores e das produtividades obtidas, a conversão da produção em energia determinará a eficiência
energética do sistema. A agricultura orgânica somente atingirá a missão de preservação ambiental de forma
plena se tiver comprovada sustentabilidade energética.
Objetivou-se caracterizar os balanços energéticos dos cultivos orgânicos e analisar sua sustentabilidade em
comparação aos sistemas convencionais. Monitoraram-se campos de produção de 10 culturas, no período
de 1991 a 2000, em Domingos Martins/ES. Os dados do sistema convencional foram obtidos pelas médias
dos coeficientes técnicos da região. Quantificaram-se os coeficientes técnicos, convertendo suas grandezas
físicas em equivalentes energéticos, expressos em kcal.
O balanço energético (relação entre a saída e a entrada de energia do sistema) indicou que o sistema orgânico
gastou 4.571.159 kcal ha-1 e retornou 12.696.712 kcal ha-1 de energia inserida na colheita, mostrando balanço
médio de 2,78. Esse valor foi superior ao obtido no sistema convencional, em que se gastou 6.766.500 kcal
ha-1, com retorno de 13.060.000 kcal ha-1, com balanço de 1,93.
A maioria das espécies cultivadas em sistema orgânico pode ser considerada sustentável em transformação
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de energia, com balanços superiores a 1,00, ou seja, geram mais energia do que gastam no processo produtivo
(Tabela 64). Porém, o custo energético gasto com embalagens plásticas ocupa parcela significativa nos
gastos totais, representando uma forte preocupação e um desafio a ser superado.
Tabela 64. Comparação das médias do desempenho produtivo e energético de 10 culturas olerícolas em sistema orgânico e
convencional de produção, no período de 1991 a 2000. Incaper, 20061
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Médias marcadas com a mesma letra, nas colunas dentro de cada cultura e dentro da média, não diferem entre si pelo teste ‘t’, ao nível de 5% de probabilidade.
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A participação calórica dos diversos componentes dos sistemas de produção estão apresentados na Figura
57.

Figura 57. Média da participação relativa dos componentes nos custos calóricos da produção de hortaliças, em dois sistemas de
cultivo, com e sem contabilização de embalagens e frete: (A) - Orgânico com embalagem e frete; (B) – Orgânico
sem embalagem e frete; (C) – Convencional com embalagem e frete; (D) – Convencional sem embalagem e frete.
Domingos Martins, Incaper, 2006.
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3.11 Produção de culturas

3.11.1 Desenvolvimento agronômico de espécies em sistema de cultivo orgânico ao longo de 20 anos

3.11.1.1 Desenvolvimento de hortaliças em sistema orgânico
Um dos trabalhos de destaque deste programa de pesquisa, executado nestes últimos 20 anos, tem sido a
avaliação do desempenho produtivo das espécies. O objetivo deste trabalho é de avaliar o desenvolvimento
de 11 espécies de hortaliças, milho e feijão, submetidas ao sistema de cultivo orgânico de acordo com as
normas brasileiras vigentes. O número de cultivos foram variáveis para cada espécie, em função do ciclo
vegetativo e de outras condicionantes locais.
As médias gerais dos rendimentos e das demais variáveis para cada hortaliça estão apresentadas na Tabela
65. Em linhas gerais, os resultados revelaram que a produtividade e o padrão comercial das hortaliças
em sistema orgânico têm sido plenamente satisfatórios para atender às necessidades e às exigências deste
mercado (Figura 58). As avaliações individuais de todos os campos e culturas ao longo dos anos estão
detalhadas no Anexo 1.
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As produtividades comerciais, comparadas às médias dos sistemas convencionais de produção, permitem
classificar as 11 espécies de hortaliças orgânicas, em três grupos distintos:
(A) 4 espécies com produtividades iguais ou superiores: alho, batata, repolho e taro;
(B) 5 espécies com produtividades levemente inferiores: abóbora, cenoura, couve-flor, morango e quiabo;
(C) 2 espécies com produtividades fortemente inferiores: pimentão e tomate.
Tabela 65. Desenvolvimento agronômico médio de hortaliças em sistema orgânico ao longo de 20 anos. Domingos Martins,
1990-20091

1

Dados médios da área experimental.
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Figura 58. Campos de produção de hortaliças orgânicas da área experimental nos últimos 20 anos. Domingos Martins, 2010.
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3.11.1.2 Desenvolvimento da cultura do milho em sistema orgânico
Avaliou-se 14 campos de produção da variedade Emcapa-201 (Figura 59), multiplicada sucessivamente no
sistema, entre os anos de 1992 e 2009, revelando que o desenvolvimento vegetativo, a resistência a pragas e
doenças e o rendimento da cultura em sistema orgânico têm sido plenamente satisfatórios, permitindo obter
milho orgânico com produtividade média acumulada de 8.091 kg ha-1 (Tabela 66).

Figura 59. Campo de milho orgânico avaliado na área experimental no ano de 2002.
Tabela 66. Desenvolvimento agronômico da cultura do milho em sistema de cultivo orgânico. Incaper, 1992 a 2009

1

Média de cultivos.
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3.11.1.3 Desenvolvimento da cultura do feijão em sistema orgânico
Foram avaliados 18 campos da variedade
Emcapa-404 Serrano (Figura 60), grupo preto,
multiplicada sucessivamente no sistema, entre
os anos de 1992 e 2009. Os dados revelaram
alta adaptabilidade ao sistema orgânico, com
rendimento médio acumulado de 2.169 kg ha-1
(Tabela 67).

Figura 60. Campo de feijão e amostra dos grãos orgânicos colhidos
na área experimental no ano de 2005.

Tabela 67. Desenvolvimento agronômico da cultura do feijão em sistema de cultivo orgânico. Incaper, 1992 a 20091
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Média de 18 cultivos.
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4 CONCLUSÕES
• O desenvolvimento de tecnologias e indicadores gerados no setor produtivo dos alimentos orgânicos
mostra-se capaz de sustentar a oferta de alimentos de melhor qualidade à população.
• O manejo orgânico de solos na agricultura orgânica permite melhorar e manter substancialmente suas
características de fertilidade ao longo dos anos e permite obter boa nutrição e desenvolvimento de plantas,
com potencial para sustentar excelentes produtividades. Isto indica a viabilidade técnica e econômica da
produção orgânica de alimentos com padrão comercial e rendimentos competitivos para o mercado.
• A elevação do estoque de carbono nos solos cultivados organicamente colabora de forma significativa para
o sequestro de carbono atmosférico, contribuindo para reduzir as emissões de gases do efeito estufa.
• Os rendimentos comerciais de hortaliças, milho e feijão são satisfatórios para atender à demanda de consumo
da população, por apresentar similaridade com o desempenho produtivo dos sistemas convencionais.

5 PERSPECTIVAS FUTURAS
• A divulgação da agroecologia e da agricultura orgânica permitirá maior aproximação entre os diversos
atores deste processo, levando à consolidação da demanda por alimentos orgânicos junto à população.
• Com o aprimoramento tecnológico, espera-se elevar a credibilidade técnica e inserir novos agricultores na
cadeia produtiva desta importante atividade no Estado do Espírito Santo, ampliando o acesso ao mercado.
• A melhoria no rendimento comercial trará reflexos positivos por aumentar a competitividade dos produtos
orgânicos no mercado e por comprovar a viabilidade da agricultura orgânica como alternativa à segurança
alimentar da população.
• As melhorias nas características do solo sob manejo orgânico dar-se-á sem impactos negativos ao meio
ambiente. A elevação de matéria orgânica no solo, pela reciclagem de resíduos e sequestro e fixação de
carbono no sistema, contribuirá para reduzir emissões de CO2, principal gás do efeito estufa causador do
aquecimento global.
• A disponibilidade de novas tecnologias e indicadores irá contribuir para aumentar a viabilidade técnica e
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econômica do sistema orgânico de produção no Estado do Espírito Santo, ampliando o mercado de alimentos
orgânicos e melhorando a saúde dos consumidores.
• A divulgação de pesquisas científicas de longo prazo irá contribuir para ampliar e disponibilizar informações
a técnicos e agricultores, diminuindo o déficit tecnológico e colaborando para o desenvolvimento da
atividade.
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anexo 1
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Tabela 1. Desenvolvimento agronômico da cultura da Abóbora em sistema de cultivo orgânico. Incaper, 1991 a 2007
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Tabela 2. Desenvolvimento agronômico da cultura do Alho em sistema de cultivo orgânico. Incaper, 1991 a 2009

1
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Média de 31 cultivos.
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Tabela 3. Desenvolvimento agronômico da cultura da Batata em sistema de cultivo orgânico. Incaper, 1991 a 2009¹

1

Média de 10 cultivos.

Tabela 4. Desenvolvimento agronômico da cultura da Cenoura em sistema de cultivo orgânico. Incaper, 1990 a 2009
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Conclusão ...

1

Média de 24 cultivos.

Tabela 5. Desenvolvimento agronômico da cultura da Couve-flor em sistema de cultivo orgânico. Incaper, 1992 a 2009
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1

Média de 14 cultivos.
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Tabela 6. Desenvolvimento agronômico da cultura do Taro em sistema de cultivo orgânico. Incaper, 1992 a 20091
Talhão
Cronologia
dos Cultivos

Produção
Total
-1
(kg ha )

Produtividade
-1
(kg ha )

Comercial
Peso
Comp.
Médio
Médio
(g)
(cm)

Diâmetro
Médio
(cm)

Dedos/
Cabeça

Cabeças
Peso
Diâm.
-1
Médio
(kg ha )
(cm)

Ciclo
(dias)

Taro 1

07

1992/93

42.923

18.548

111

8,1

5,2

6,1

24.375

9,3

224

Taro 2

16

1994/95

26.286

14.262

65

8,8

5,6

6,3

11.139

9,5

335

Taro 3

07

1994/95

57.687

34.330

181

9,4

5,8

6,5

21.169

9,6

286

Taro 4

16

1995/96

31.033

26.186

71

6,4

4,0

2,8

36.943

8,6

310

Taro 5

07

1996/97

26.548

25.167

120

8,2

5,8

6,3

37.132

11,6

294

Taro 6

14

1998/99

25.420

24.338

102

10,1

4,8

10,8

21.693

10,0

299

Taro 7

13

2001/02

51.309

29.939

169

12,4

5,1

10,2

21.919

10,5

254

Taro 8

12

2001/02

29.104

23.275

68

7,6

4,6

12,8

5.829

7

244

Taro 9

13

2006/07

11.837

5.795

78

8,7

5,6

5,1

6.042

9,2

221

Taro 10

4

2007/08

77.273

49.091

165

9,5

6

12,9

28.182

10,4

269

Taro 11

4

2009

35.022

19.329

86

10,1

5,8

5,8

15.692

9,2

207

45.439

24.569

111

9

5

8

20.920

10

268

Média
1

Ano

Média de 11 cultivos.

Tabela 7. Desenvolvimento agronômico da cultura do Morangueiro em sistema de cultivo orgânico. Incaper, 1996 a 20071

1

Média de 17 cultivos.
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Tabela 8. Desenvolvimento agronômico da cultura do Pimentão em sistema de cultivo orgânico. Incaper, 1999 a 20011

1

Média de 10 cultivos.

Tabela 9. Desenvolvimento agronômico da cultura do Quiabo em sistema de cultivo orgânico. Incaper, 1993 a 20021

1
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Média de 17 cultivos..
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Tabela 10. Desenvolvimento agronômico da cultura do Repolho em sistema de cultivo orgânico. Incaper, 1993 a 20021

1

Média de 39 cultivos.
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Tabela 11. Desenvolvimento agronômico da cultura do Tomate em sistema de cultivo orgânico. Incaper, 1992 a 20091
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