


Levando de volta aos campos as 
gentes e a natureza com seus 
sagrados processos orgânicos



Agradecemos a
Ernst Götsch pela práxis e ensinamentos 

que deram grande sentido à nossas vidas 



Agradecemos aos Nossos Antepassados dos quais 
herdamos:
Imensa Biodiversidade



Terra Preta de Indio, com cacos de CerâmicaTerra Fértil







Pelos que vivem, se 
comportam  e constroem 
uma ética e uma práxis que 
reconhece que a Terra e o 
universo são orgânicos. 

A Terra não nos pertence, Ser  

e se comportar como Sem 
Terra é uma questão de 

consciência



Cooperafloresta















- PAA
- PNAE
- Feiras agroecológicas de Curitiba
- Circuito de Comercialização da Rede Ecovida
de Agroecologia
- Pequeno varejo de Curitiba
- Pequeno varejo de outros estados

Comercialização de toda a produção:





Construção de compromissos com uma sociedade baseada na cooperação 
entre seres humanos e natureza.



Inversão nas relações com os órgãos 
ambientais, de antagonismo para parceria



Mais de 30 pesquisadores fazendo pesquisas 
diversas na Cooperafloresta apenas nos anos de 
2012 e 2013





Agroflorestas planejadas organismos com 

diferentes funções como:

• Hortas

• Lavouras

• Pomares

• Criação de animais

• Em todos os casos simultâneas a produção de 
madeira







Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4
Colunas
5 Colunas6

Colu
nas7 Colunas8 Colunas9

Censo 
Agropecuário 
2006

Estabeleci
mentos %

Área Total 
(ha) %

Faturamento 
(R$) %

Área com 
lavouras e 
pastagens 
(há) R$/há

Agricultura 
Familiar 3.263.868 82,71% 70.346.453 22,93% 41.322.443.000

33,9
2% 53.700.000 769,505456

Não Familiar 682.408 17,29% 236.501.152 77,07% 80.510.693.000
66,0

8% 132.440.645 607,900187

Total 3.946.276 306.847.605
121.833.136.00

0



Cultivando Agroflorestas com 
foco na produção de hortaliças 
as famílias assentadas 
chegaram a faturar

R$ 5mil em 500 m² em 4 
meses.

Equivalente a R$ 100 mil /há 

em 4 meses





















Assentamento Contestado
Lapa (Paraná)



















Assentamento José Lutzemberg

Antonina (Paraná)



















Agrofloresta em início de 
implantação, Assentamento 

Contestado, Lapa/PR





1,5 
anos

3 anos

12 anos





Evolução do pH (em CaCl2) em algumas agroflorestas em início de 
implantação



Evolução do pH (em CaCl2) em algumas agroflorestas em início de 
implantação

 pH (CaCl2) Carbono (g/dm3) V (%) 

2013 4,73 10,5 32,5 

2014 - canteiros  6,27 34,0 79,0 

2014 – consórcio  5,30 21,4 59,3 
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Na agricultura 
convencional, para este 

aumento seria 
necessário em torno de                               

10 ton de calcário/ha                           
(aprox. R$ 400,00/ha).                          

Foi utilizado apenas 800 
kg/ha (aprox. R$ 

32,00/ha)



Evolução do Fósforo (mg/dm3) em algumas agroflorestas em início de 
implantação



Para atingir os valores 
colocados no gráfico, 

foram utilizados aprox. 100 
g/m2 de adubo orgânico 
fosfatado, nos canteiros                                                

(R$ 300,00 a R$ 500,00/ha)

Evolução do Fósforo (mg/dm3) em algumas agroflorestas em início de 
implantação

Na agricultura 
convencional, seriam 

necessários em torno de 
600 kg de SuperSimples/ha, 

para atingir níveis 
minimamente aceitáveis de 
P disponível no solo (aprox. 

R$ 670,00/ha)



•Sucessão Ecológica
•Estratificação
•Poda
•Cobertura do solo
•Renovação



Riqueza média de espécies 
(agroflorestas de 5 a 15 

anos) = 50 espécies

Steenbock et al., 
2013



Taxa de incremento média de 
6,6 toneladas de 
carbono/ha/ano

Steenbock et al., 
2013

Estoques de 8,8 a 43,0 
toneladas de carbono/ha 



10.126 a 10.781 indivíduos da 
mesofauna do solo/m2

(agroflorestas de 5 e 10 
anos)

Área em regeneração natural            
(10 anos), 8597 indivíduos 

Cezar., 2013



Taxa de decomposição de                                  
186 mg/g a 213 mg/g de folha por 

dia

Área em regeneração natural            
(10 anos), 181 mg/g de folha por 

dia

Schwiderke., 2013



Condutividade de                                            
1480 a 1930 mm de água/hora

Culturas anuais em plantio direto 
(Lima et al., 2008), condutividade 

de 4,39 mm de água/hora

Storache., 2013



15 a 40 ton
alimentos/ha/ano

Mais de 20 produtos 
agroecológicos à mesa

Incremento anual 
de 6,6 ton/C

Incremento anual 
de 6,6 ton de C

Recuperação da permeabilidade 
do solo

Recuperação e 
incremento da 
biodiversidade





• Na agricultura empresarial a NATIVE e a 
Fazenda da Toca são demonstrações 
inequívocas de como trabalhar a favor e não 
contra a vida é possível e aliás a única maneira 
possível.






