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ADUBAÇÃO VERDE

Valdemar Arl

A adubação verde é uma das principais práticas
no processo de transição para a agroecologia.
É uma forma rápida e eficiente de produção de
biomassa (matéria orgânca) para o solo, e é o alimento
da vida do solo, composta por: fungos, bactérias,
algas, larvas de besouros, minhocas e muitos outros.
Estes macro e microorganismos são responsáveis pela
estrutura e fertilidade do solo.
O efeito e funções da biomassa
foram abordadas no Boletim Técnico Nº 01.
Também descreveu-se algumas variedades
de adubações verdes de verão e de inverno.

também de forma continuada,
A disponibilização da biomassa para
4
alimentar o sistema se dá principalmente
através de podas.

Neste Boletim Técnico serão
apresentadas outras formas de produção de
biomassa através de plantas perenes ou
com ciclo de alguns anos que podem serem
manejadas durante o seu ciclo, produzindo
biomassa continuadamente.
Produção de biomassa é a produção
de material que resulta do crescimento
das plantas, e quando cai ou é cortada/
derrubada serve de alimento ao sistema

Essa forma de produção de
biomassa proporciona todas os efeitos e
funções das adubações verdes de ciclo
curto, com algumas vantagens:
Produz biomassa continuadamente,
assim como faz a natureza na floresta. Isso
é importante porque todos os seres vivos
que atuam dentro dos ecossistemas
(sistemas naturais) ou agroecossistemas
(sistemas manejados) necessitam de
alimento continuadamente.

A poda é uma das práticas de manejo
fundamentais nos sistemas agroflorestais.
Fotos: Cooperafloresta

Proporcionam proteção e cobertura
1
de forma continuada.
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Não necessitam serem implantadas a
cada ciclo ou cultivo.

3

Contribuem com a biodiversidade
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Que plantas podem ser utilizadas
para essa forma de produção de biomassa?
Diversas espécies de
plantas podem serem utilizadas
para a produção de biomassa e
recuperação e manutenção dos
solos.

bracatinga na recuperação de áreas extremamente
degradadas - além de produzir biomassa é uma
leguminosas que fixa nitrogênio no solo.

Há diversas espécies
nativas, especialmente as
consideradas pioneiras que são
apresentadas pela natureza para
este fim em cada região e condição
ambiental.
Algumas dessas espécies
não suportam a poda, como o caso
da bracatinga (Mimosa scabella),
outras suportam bem as podas,
como...
Algumas espécies
cultivadas podem ser introduzidas
especialmente para esse fim em
pastagem, cultivos mais intensivos,
pomares e agroflorestas.

Foto: Iguatu 1 - Rio Azul - Manoel Fetraf
Utilização da tupichaba = plantas nativas diversas na
produção de biomassa em horta agroecológica.

Há ainda espécies nativas
que estão sendo com alto potencial
que estão sendo pesquisadas,
como o caso do timbó (...) que
apresentaremos com mais
detalhes nas próximas páginas.

Foto: Iguatu 1 - Capirú - Vale do Ribeira - Agric. Daniel

Feijão guandú em
cultivo inicial de café
- podas em linhas
intercaladas. O
Guandú também é uma
leguminosa que fixa
nitrogênio.
Foto: Iguatu 1 Assentamento em São
Jerônimo da Serra - CCA/
MST.
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TIMBÓ - Uma alternativa
para a produção perene de
adubação verde:
Amilton João Baggio

A Embrapa Florestas vem realizando pesquisas com diversas espécies do
clima sub tropical brasileiro desde de 1990. O timbó (Ateleia glazioveana)
vem se destacando com exelentes resultados, que serão apresentados de
forma reduzida neste boletim.

O timbó ocorre do Rio de Janeiro ao
Rio Grande do Sul, principalmente, em
zonas altas do interior (até 1400 m. de
altitude) embora seja encontrado,
eventualmente, em zonas baixas, de até 50
m. A espécie vegeta bem entre
temperaturas médias anuais de 15,5ºC a
19,8ºC, porém suporta geadas severas.
Prefere chuvas bem distribuídas, entre 1200
a 2200 mm anuais. Adapta-se a solos
pobres, pouco profundos e até meio
úmidos, porém cresce melhor em terrenos
férteis e bem drenados.

linhas espaçadas de 5 m, obedecendo-se
um espaçamento na linha (entre plantas) de
0,5 m. Esta forma de implantação é
apropriada para sistemas lineares de
produção, como é o caso de beiras de
cercas e estradas), ou em terraços, no meio
das culturas.
A primeira colheita foi realizada a
partir dos dois anos de idade, quando as
plantas já apresentavam bom
desenvolvimento. Testes preliminares
demonstraram ser mais produtivo realizar
apenas uma colheita anual (para o caso da
região de Curitiba e com manejo de corte
baixo, a 20 cm do chão) e no outono (entre
abril e maio). Assim, aproveita-se melhor a
estação de crescimento, pois as plantas
rebrotam somente a partir de setembro
sendo que a folhagem seca na estação fria.
(Baggio et al., 2002a).

Apresenta simbiose com bactérias do
gênero Rhyzobium, que tem a capacidade
de fixar o nitrogênio atmosférico e transferílo para as plantas.
Embora sem evidências científicas,
existem receitas de folhas, raízes e
sementes de timbó para combater pulgões
e ácaros de plantas e, carrapatos, piolhos e
sarna, em animais (Burg & Mayer, 2001).
As substâncias tóxicas que se
concentram em seus tecidos (basicamente
polifenóis), podem causar envenenamento
em peixes e abortos em vacas e ovelhas e
problemas cardíacos em eqüinos (Ortega,
1985; Marona, 1992; Mendez & Riet-Correa,
2000).
Apesar dos tecidos de timbó serem
tóxicos para determinados grupos de
animais, serve de alimento para outros.

Parcela de timbó no experimento, no momento do 10º
corte anual.

O primeiro plantio foi iniciado em
1990, na estação experimental da Embrapa
Florestas, em Colombo, Paraná,
encontrando-se ainda em andamento

Após dez anos de colheitas anuais
neste sistema (incluindo 2002), 80,5% das
plantas de timbó continuavam vivas,
demonstrando assim boa rusticidade para
este tipo de manejo intensivo. A produção
média até o momento, nas condições do

O solo no local é relativamente pobre
(cambissolo, com pH = 4,20 e elevada
saturação de alumínio). As parcelas foram
implantadas em forma de aléias, com as
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experimento, foi de 1,39 kg/ano de
biomassa aérea (matéria seca), por planta.
Deste peso, 55 % referem-se a biomasa
verde (folhas + ramos finos, com menos de
2 cm de diâmetro) e 45 % foram
considerados como lenha (ramos com mais
de 2 cm de diâmetro). A produção aumentou
até a quarta colheita, estabilizando-se a
partir daí, porém sem reduzir a média.

natural. A produção de sementes é variável
ano a ano, podendo inclusive não ocorrer
como parece acontecer após invernos muito
rigorosos. Podem ser adquiridas, através da
Embrapa Florestas, ou outras instituições
que mantenham um programa de coleta
periódica.

Considerando o espaçamento
utilizado no sistema (0,5 x 5,0 m), este
poderia produzir cerca de 3230 kg/ha/ano
de adubo verde (100 kg de N/ha/ano) e,
adicionalmente, 2.640 kg/ha/ano de lenha
(matéria seca).
As podas no timbó podem ser feitas
de duas maneiras básicas: poda baixa –
corte total da parte aérea (10-20 cm do
solo), recomendada para locais com geadas
severas, que matam, periodicamente, a
parte aérea das plantas, quando jovens

Incorporação manual da biomassa verde triturada,
em canteiros de olerícolas.

Poda alta – permite-se
a formação de uma
pequena copa (1 a 2
metros de altura),
podando-se somente
as partes terminais dos
ramos, porém
mantendo alturas
alcançáveis pelos
braços.
Para um manejo
com poda alta o
espaçamento deve ser
de pelo menos 3 x 3 m Manejo do timbó com poda
entre plantas.
alta
A quantidade de adubo verde a ser
aplicada, que dependerá da dosagem de
nitrogênio recomendada, poderá ser
calculada com base na análise do mesmo.

Forma de aplicação do adubo
verdeem frutíferas.

Para maiores informações e referências
bibliográfica procurar: Embrapa Florestas

Para o caso do nosso exemplo
(média de 3,13% na matéria seca), 1 kg de
biomassa verde (com 65% de umidade),
contém cerca de 11 gramas de nitrogênio
puro (Baggio et al., 2002b). Se for
recomendável aplicar 200 kg de N/ha (20
gr/m2), serão necessários 1,8 kg de
biomassa verde de timbó para cada metro
quadrado a ser cultivado.

Endereço: Estrada da Ribeira km 111 - CP
319 Fone: (0**) 41 666-1313
E-mail: sac@cnpf.embrapa.br
Elaboração: Amilton João Baggio e
Valdemar Arl
Fotos ; EMBRAPA e Valdemar Arl
Diagramação: Valdemar Arl
Curitiba, fevereiro de 2009.

Sementes de timbó podem ser
coletadas em populações naturais, porém
estas árvores são encontradas,
principalmente, nas zonas de ocorrência
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AOPA
01.Adrianópolis
02.Bacaiúva do Sul
03.Castro
04.Cerro Azul
05.Itaperuçu
06.Lapa
07.Rio Branco do Sul
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CCA-MST
13.Rio Bonito do
Iguaçu
l4.São Jerônimo
da Serra

06.Lapa
08.Goioxim
09.Pitanga
10.Santa Maria
do Oeste
11.Guarapuva
12.Cantagalo

FETRAF-SUL/CUT
16.Ponta Grossa
17.Imbituva
18.Ivaí
19.Palmeira
20.São João do
Triunfo

ÁREAS DE
ABRANGÊNCIA

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA
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REALIZAÇÃO
A

COOPERAFLORESTA

21.São Mateus 01.Adrianópólis
do Sul
15.Barra do Turvo-SP
22.Rio Azul
23.Rebouças
24.Reserva
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AGRÁRIA DO PARANÁ LTDA. - CCA/PR
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CEP: 80320-240 - Curitiba - Paraná
Correio Eletrônico: ccapr@mst.org.br
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