




















Pluviosidade Chapada dos Veadeiros - GO 
1985 - 2006   (média de 1965mm) (RPPN Mata Funda)

1988 - 1540mm (˂)                    1985 - 2773.5mm (˃)

INMET (estação Automática, Alto Paraíso – GO)

• 2007  - 1476mm                     2014  - 854mm

• 2008  - 1973mm                     2015  - 934mm

• 2009  - 1399mm                     2016  - 874mm

• 2010  - 1105mm

• 2011  - 699mm

• 2012  - 1527mm                     

• 2013  - 1497mm















COOPERAFLORESTA

Capacidade de condutividade de água

• SAF de 5 anos – 1480 mm/hora

• SAF de 10 anos – 1930 mm/hora

• Plantio direto – 4,39 mm/hora

Porosidade

SAF de 5 anos – 0,33 m3

SAF de 10 anos – 0,32 m3

Abaixo de 0,1 m3 ocorre prejuízo à produção agrícola por falta de 
oxigênio e drenagem da água.



Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
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Agricultura sintrópica







CENTROS DE ORIGEM DAS PLANTAS 

CULTIVADAS

NIKOLAI IVANOVICH VAVILOV



China (onde se origina a soja), Índia, Oriente Próximo- Ásia Central, sudeste da Ásia, regiões 

montanhosas de Etiópia, México e América Central (berço do milho), os Andes centrais (de onde 
vem à batata) e o Mediterrâneo



















































Em quase todos os ecossistemas florestais do planeta com exceção daqueles muito 
ao norte e ao sul (próximos aos pólos)

• 11 estratos (andares)

• Emergente

• Alto-convexo  

• Alto-neutro   

• Alto-côncavo 

• Médio-alto

• Médio

• Médio-baixo

• Baixo-médio

• Baixo

• Rasteiro-baixo

• Rasteiro

Não necessariamente estão sempre todos presentes.



Quantidade e qualidade de 
vida consolidada









Manutenção



A manutenção pontual acelera o crescimento



Sugestões relativas ao estrato e posição na sucessão de 
algumas das principais lavouras e hortaliças

ESTRATO OCUPAÇÃO GRUPOS SUCESSIONAIS

até 45 dias Até 90 dias Até 120 dias Até 6 meses Até 12meses Até 18 meses

EMERGENTE 20% Crotalaria j. girassol milho quiabo mamona

Milho verde Gergelim

ALTO 40%

Couve flor Tomate Mucuna Mandioca Guandu

Brócolis Ervilha torta Berinjela Guandu Fedegozão

Milheto Cebolinha Manjericão Yacon Algodão

sorgo Repolho Pim. cambuci Manjericão

Feijão de 
corda

Trigo P. Dedo de 
moça

Alfavaca

Vagem 
trepadeira

Pimentão  

Jiló

couve

vinagreira 



Sugestões relativas ao estrato e posição na sucessão de 
algumas das principais lavouras e hortaliças

ESTRATO OCUPAÇÃO GRUPOS SUCESSIONAIS

até 45 dias Até 90 dias Até 120 dias Até 6 meses Até 12meses Até 18 meses

MÉDI0 60%

Alface cresp Alface amer. Batata Cebola Inhame Amora de 
espinho

Alface roxa Arroz 3 meses Almeirão rx P. Cambuci P.malagueta

Rabanete Chicória Linhaça Mangarito Morango

Rúcula Almeirão P. aç. Alho poró Arroz Mandioqui
nha salsa

coentro Nabo forrag Cenoura Fava Alho

Acelga Beterraba Helicônia

Nabo Salsão Bardana

Arroz Mangarito

Abobrinha tr.



Sugestões relativas ao estrato e posição na sucessão de 
algumas das principais lavouras e hortaliças

ESTRATO OCUPAÇÃO GRUPOS SUCESSIONAIS

até 45 dias Até 90 dias Até 120 dias Até 6 meses Até 12meses Até 18 meses

BAIXO 80%

Feijão preto Feião de 
porco

Amendoim Gengibre Abacaxi

Agrião d’água Melancia Salsinha Nirá Açafrão

Feijão carioca Batata doce Hortelã Orégano

Pepino Melão Abóbora Poejo

Maxixe Espinafre Araruta

Vagem 
rasteira

Soja Manjerona

Feijão 
adzuki

Lírio do 
brejo

Taioba





































Sítio Semente

Imagem do Filme “Da Horta à Floresta”, disponível em agendagotsch.com

















































Os frutos da Agrofloresta...

































14 segadeira.MOV



G:\VID-20170320-WA0029.mp4

• G:\VID-20170320-WA0029.mp4



• G:\4GL-120,4GL-150 Rice reaper & binder combine harvester.mp4















• 1.- Maximizar a fotossíntese

• Respeitando a estratificacao (20/40/60/80). As plantas econômicas de cada estrato 
também podem contribuir com as podas, por exemplo no cacau, sua poda pode chegar a 
30% do que é podado no sistema.

• Qto mais fotossíntese, mais vigoroso o sistema. Fotossíntese não é apenas com água que 
vem do solo, as plantas bebem água da atmosfera também. A maximização da 
fotossíntese através do plantio em alta densidade permite maximizar a fotossíntese e 
tornar o sistema verde escuro e mais frio.

• Maximizar a fotossíntese significa também olharmos cada planta individualmente e ver 
se estamos potencializando sua fotossíntese no contexto com as plantas ao seu redor, 
por exemplo quando temos uma mandioca crescendo embaixo de um eucalipto, não 
necessariamente temos que podar a saia do eucalipto, mas retirar apenas os galhos que 
sobrepõem aquele estrato ocupado pela mandioca,assim galhos que estão na mesma 
altura da mandioca, mas não se sobrepõem a sua copa não precisam necessariamente 
sair, criamos para cada individuo uma célula de sobrevivência, ou melhor, uma bolha de 
vida, permitindo que essas bolhas convivam harmonicamente se tocando entre si, 
podando-se somente o necessário.

• 2 -identificar em q pto da sucessao esta a area. Isso pode ser feito identificando as 
especies presentes (acidez da terra, plantas indicadoras de deficiências,compactação do 
solo, etc).

• 3- observar a topografia, clima vento, chuvas etc.

• 4- concentrar energia, aglutinar recursos ( linhas e ou ilhas).

• 5- capina seletiva ( retirar sempre plantas da sucessão anterior).



• 6- gerar biomassa de forma eficiente ( plantas que crescem rápido, ver quem sucede 
quem). Tudo é recurso, tudo é adubo. Recurso no sentido de seguir o fluxo da natureza 
para potencializar os processos de vida.

• 7- quem cria quem (placenta 1-2, secundarias1-2, primárias). Evista dar passos para traz 
na sucessão, por exemplo plantar uma planta de acumulação num sistema de 
abundância (por exemplo plantar lobeira em uma terra que cresce muito bem 
mombaça). Retirar do sistema plantas de ciclos anteriores, por exemplo capim barba de 
bode crescendo entre mombaça, o capim barba de bode deve sair do sistema, sendo 
arrancado com raiz,pois se for podado apenas, seu ciclo é muito mais rápido (e produz 
pouca biomassa)  do que do mombaça, ou seja vai florir antes e transmitir essa 
informação de envelhecimento para todo sistema, freando o desenvolvimento das 
plantas.

• 8- solo coberto.

• 9- estratificacao acontece com as espécies que estamos vendo na pratica, varia de local 
pra local)

• 10- a proposta determina o design.

• 11 – Ecofisiologia das plantas.

• 12 – Função ecofisiologica das plantas.

• 13 - As bordas devem ser trabalhadas, a altura deitada define o destino da planta (se 
podamos, cortamos ou deixamos).

• 14 – O que cada ser esta fazendo de bom (a formiga, o cupim, as “pragas” , o que posso 
fazer em cada momento (perguntar sempre).



• SyntropyExport.mov

















•www.IPEP.ORG.BR
•Instituto de Permacultura

da Pampa
•Bagé- RS



Grato!!!

Juã Pereira/José Fernando Rebello

Sítio Semente /Agenda Gotsch

Contato: contato@sitiosemente.com

agendagotsch.com


