
                                                   
 
PRIMEIRO CURSO CONTINUADO DE PLANEJAMENTO 

IMPLANTAÇÃO E MANEJO DE AGROFLORESTAS 
SUCESSIONAIS 

 
COM ERNST GÖTSCH E MUTIRÃO AGROFLORESTAL  

 
OBJETIVO DO CURSO 
Contribuir para a construção de sociedades sustentáveis no Brasil através da 
formação de profissionais capacitados na implantação, manejo e difusão de 
agroflorestas sucessionais, prática que conserva os recursos naturais e gera 
produção em abundância, comprovando que é possível a convivência 
harmônica do ser humano com a natureza ao se criar florestas de alimentos. 
 
DIRETRIZES 
Instrumentalizar os participantes para que possam efetivamente planejar, 
implantar e desenvolver a agrofloresta com a base da filosofia agroflorestal e 
agroecológica; 

Criar um grupo de profissionais interessados e dispostos a investir na formação 
em agrofloresta; 

Contribuir com a consolidação da agrofloresta no contexto da agricultura 
brasileira; 

Promover o resgate da participação dos seres humanos no fluxo da vida no 
planeta gerando abundância de alimentos, vida consolidada e florestas com 
todas suas funções e serviços; 
 
O CURSO SERÁ DESENVOLVIDO EM TRÊS MÓDULOS PRESENCIAIS COM 

ATIVIDADES INTER-MÓDULOS 
 

10 módulo: 16 a 19 de junho 2011 (4 dias) 
INTRODUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA AGROFLORESTA 

 
Teoria: 
- Fundamentos e princípios da agrofloresta sucessional  
Prática: 
- Dinâmicas de observação, percepção e desenho de áreas agroflorestais; 
- Preparação da terra e formação de canteiros; 
- Oficinas de implantação de hortas agroflorestais; 
- Oficinas lúdicas e dinâmicas de grupo. 
 



→ Módulo conduzido por Ernst Götsch com monitoria e contribuição de 
profissionais da ONG Mutirão Agroflorestal.  
  
Conteúdo:  
- Aspectos teóricos e filosóficos da agrofloresta sucessional, a estratégia de ser 
do Planeta Terra e a função ecológica dos seres humanos;  
- A agrofloresta sucessional como forma de estar no mundo, promovendo 
condições propícias para a vida e as futuras gerações; 
- Princípios dos Sistemas Agroflorestais dirigidos pela sucessão natural;  
- Criação de agroecossistemas inspirados nos ecossistemas naturais na forma, 
funcionamento e dinâmica; 
- A agrofloresta como estratégia para restauração de ecossistemas; 
- Cultivo consorciado das plantas anuais e bianuais como criadoras de florestas 
produtivas;  
- Planejamento da agrofloresta a curto, médio e longo prazo;  
- Análise de espécies de plantas presentes como indicadoras;  
- Sucessão e estratificação das plantas na evolução do sistema;   
- Observação e entendimento das funções ecofisiológicas das plantas e dos 
seres vivos na sucessão; 
- Plantio direto com sementes, mudas e estacas;  
- Práticas de manejo com poda e capina seletiva; 
- Planejamento e plantio de hortas sucessionais;  
 

20 módulo: 19 a 21 de agosto 2011 (3 dias)   
OBSERVAÇÃO E MANEJO DA ÁREA IMPLANTADA E TEMAS 

TRANSVERSAIS DA AGROFLORESTA 
 
Teoria: 
- Avaliação e manejo de agroflorestas em diferentes idades 
- Educação agroflorestal 
- Legislação e Políticas públicas agroflorestais: Resoluções CONAMA, resoluções 
SAM-SP, PAA, PRONAF e outros instrumentos; 
Prática: 
- Oficina de manejo da área implantada com avaliações do desenvolvimento e 
condução da área;  
- Colheita de produtos e enriquecimento das áreas implantadas; 
- Oficina de culinária agroflorestal 
- Colheita e beneficiamento de sementes agroflorestais 
 
→ Módulo conduzido por profissionais da ONG Mutirão Agroflorestal  
 
Conteúdo:  
- Diagnóstico e avaliação do plantio realizado através dos resultados 
observados após dois meses;  
- Manejo de condução da horta agroflorestal implantada no módulo 1; 
- Coleta e beneficiamento de sementes florestais; 
- Beneficiamento de produtos da agrofloresta; 
- Confecção de pratos à base de produtos agroflorestais; 
- Educação agroflorestal; 



- Comercialização de produtos agroflorestais; 
- Legislação e Políticas públicas agroflorestais: Resoluções CONAMA, resoluções 
SAM-SP, PAA, PRONAF e outros instrumentos; 
 

30 módulo: 24 a 27 de novembro 2011 (4 dias) 
 MANEJO AGROFLORESTAL 

 
Teoria e Prática: 
- Oficina de manejo de agroflorestas sucessionais: manejo da área implantada 
e avaliação do desenvolvimento das plantas e do sistema;  
- Manejo de áreas agroflorestais com diferentes idades. 
 
→ Módulo conduzido por Ernst Götsch com monitoria e contribuição de 
profissionais da ONG Mutirão Agroflorestal.  
 
Conteúdo:  
- O manejo na dinâmica sucessional; 
- Aprofundamento na observação e entendimento das funções ecofisiológicas 
das plantas e dos seres vivos na sucessão;  
- Organização da matéria orgânica para otimização da ciclagem dos nutrientes; 
- Poda de estratificação; 
- Técnicas de escalada de árvores para poda e manejo; 
- Métodos de preparo, cuidado e uso de ferramentas; 
- Apresentação e discussão das atividades desenvolvidas pelos participantes. 
- Diagnóstico e avaliação de agroflorestas em diferentes estágios (10, 5, 2, 1 
ano).  
 
METODOLOGIA DO CURSO: 
- Muita prática! 
- Construção dos conceitos adotados na prática da agrofloresta a partir das 
observações dos participantes; 
- Demonstração de preparo, implantação e manejo de áreas agroflorestais;  
- Diagnóstico, planejamento, implantação e manejo de áreas agroflorestais em 
grupos;  
- Apresentação de fotos de experiências agroflorestais e conceitos da condução 
de sistemas agroflorestais;  
- Observação e avaliação de áreas agroflorestais estabelecidas em diferentes 
estágios (10, 7, 5, 2, 1 ano);  
- Oficinas: culinária agroflorestal, beneficiamento de produtos da agrofloresta, 
comercialização de produtos agroecológicos e educação agroflorestal; 
- Apresentação de aspectos teóricos e filosóficos da agrofloresta sucessional 
por Ernst Götsch. 
→ Ações de plantios e intervenções dos participantes em seus locais de 
atuação serão estimuladas ao se discutir propostas concretas apresentadas 
pelos participantes durante o curso. Em todos os módulos será dada ênfase a 
que os participantes compartilhem suas experiências. Durante todo o curso 
será valorizado o diálogo e a contextualização das informações.  
 
 



Atividades inter-módulos:  
- Proposta do desenvolvimento de atividades de plantio e manejo em grupos 
ou em duplas, registradas em filmes ou fotos para compartilhar com o grupo.  
- Leitura de textos  
Carga horária: 16 horas 
 
Carga horária total do Curso:  
Módulo 1 – 40 horas 
Módulo 2 – 24 horas  
Módulo 3 - 40 horas 
Atividades inter-módulos: 16 horas 
TOTAL: 120 horas  
 
OS MEDIADORES 
Ernst Götsch é um agricultor pesquisador suíço que vive no Brasil há mais de 
30 anos. Sua visão pioneira da evolução e função das espécies, bem como os 
princípios de seus sistemas, é aplicável em qualquer ecossistema e constitui 
uma referência internacional no desenvolvimento de Sistemas Agroflorestais - 
uma nova visão de agricultura que reconcilia o ser humano com o meio 
ambiente. É uma referência no assunto e realiza cursos e consultorias no Brasil 
e no exterior formando muitos profissionais. 
 
O Mutirão Agroflorestal é uma ONG, fruto de um movimento agroflorestal 
iniciado em 1996. Sua missão é contribuir para a construção de sociedades 
sustentáveis através de uma rede de integração de pessoas em torno da 
aprendizagem, vivência, experimentação e estímulo à produção agroflorestal. 
Agrega profissionais de todo o país, envolvidos e comprometidos com a 
Agrofloresta. www.mutiraoagroflorestal.org.br 
 
Profissionais do Mutirão Agroflorestal envolvidos: 
Patrícia Vaz (São Lourenço) 
Fabiana Mongeli Peneireiro (Brasília) 
Helena Maria Maltez (Brasília) 
Denise Bittencourt Amador (Faz. São Luiz) 
Rodrigo Junqueira Barbosa de Campos (Faz. São Luiz)  
Sergio Olaya (Faz. São Luiz) 
João Portella Sobral (Piracicaba)  
Liliam Telles (São Paulo) 
Apoio: Fernando Passos dos Santos (Brasília) e Ana Terra Braga (São Paulo),  
 
O LOCAL 
A Fazenda São Luiz trabalha com agroflorestas desde 1997, já contando com 
aproximadamente 10 hectares de agroflorestas em diferentes idades. Na 
Fazenda é desenvolvido o Projeto Arte na Terra de educação ambiental que 
trabalha com grupos visitantes usando a agrofloresta como ferramenta 
pedagógica, entre os outros atrativos e atividades. A Fazenda é a sede da ONG 
Mutirão Agroflorestal e vem promovendo estágios em agrofloresta, cursos e 
Dias de campo para agricultores, técnicos e estudantes. Há 6 anos realiza 
cursos de agrofloresta com Ernst Götsch. 

http://www.mutiraoagroflorestal.org.br/�


Localiza-se entre os municípios de São Joaquim da Barra e Morro Agudo, 
região nordeste do Estado de São Paulo, a 80 km de Ribeirão Preto. 
www.fazendasaoluiz.com 
 
PROCESSO SELETIVO 
No processo de seleção serão considerados para a formação do grupo: 
equilíbrio em gênero, atividade profissional e região de atuação. 
Total de vagas: 35  
Questões para a seleção: 
- Por que quer fazer o curso? 
- Qual a experiência com agricultura e com a agrofloresta? 
- Tem algum espaço para aplicar os conhecimentos e praticar agrofloresta? 
- Pretende difundir e multiplicar os conhecimentos construídos no curso? 
Como? 
Período de inscrição: 29/04 a 27/05 
Divulgação da seleção dos participantes: 03/06  
 
INVESTIMENTO:  
Módulo 1: R$ 525,00 
Módulo 2: R$ 350,00 
Módulo 3: R$ 525,00 
Total R$ 1.400,00/pessoa 
*O valor pode ser parcelado em 5 vezes de R$ 280,00 
** A inscrição é feita mediante depósito da primeira parcela 
 
Inclui: 
- todas as refeições, em fogão á lenha e com cardápio agroflorestal;  
- hospedagem nos alojamentos da fazenda (um feminino e um masculino com 
capacidade para 20 pessoas em cada); 
- disponibilidade de ferramentas, equipamentos e infra-estrutura para 
realização das práticas; 
- material de apoio e orientação á distância via internet durante o período do 
curso; 
- transporte da cidade de Orlândia até a fazenda para os participantes que 
chegarem de ônibus. 

 
VAGAS LIMITADAS! 

 
 

E-mail: contato@fazendasaoluiz.com 
 
Tel.: (16) 3859-8006 com Denise ou Rodrigo 
 
 
Inscrições e mais informações: http://www.fazendasaoluiz.com/agrofloresta/cursos 

http://www.fazendasaoluiz.com/�
mailto:contato@fazendasaoluiz.com�
http://www.fazendasaoluiz.com/agrofloresta/cursos�

