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Efasol foca em plantas espontâneas
Escola agrícola 
de Vale do Sol 
desenvolveu ações 
e motivou reflexões 
durante a Semana dos 
Alimentos Orgânicos

As plantas espontâneas, como o 
próprio nome diz, são aquelas que 
nascem de forma espontânea e são 
comumente chamadas de “inço” ou 
“erva daninha” pela agricultura con-
vencional. Na agroecologia, olhar para 
a natureza de uma outra forma é um 
dos princípios básicos. Por isso, usa-se 
as plantas espontâneas como indi-
cadoras da saúde do solo. Algumas 
delas também podem ser utilizadas 

como Pancs (Plantas Alimentícias Não 
Convencionais) e para fins medicinais. 
Vale ressaltar que o nome popular 
geralmente utilizado para cada planta 
varia de acordo com cada região. A 
interpretação é fruto do conhecimento 
popular, desenvolvido por várias gera-
ções, mas que acabou ficando esque-
cida na história, frisa Marlon Bianchini, 
monitor de Ciências Humanas e Técni-
ca Agrária na Efasol.

Plantas espontâneas são normalmente chamadas de inço na agricultura convencional

PROGRAMAÇÃO DIFERENTE

AEscola Família Agrí-
cola de Vale do Sol, 
a Efasol, esteve in-

serida na programação da 
Semana dos Alimentos Or-
gânicos, que realizou a 15ª 
edição no Brasil, promovida 
na região pela Articulação 
em Agroecologia do Vale 
do Rio Pardo – AAVRP. Foi 
no último dia 28 que foram 
realizadas atividades espe-
ciais na escola em Vale do 
Sol. Através de atividades 
teóricas e práticas, elabora-
das a partir de uma roda de 
conversa com os estudantes, 
foram desenvolvidas ações 
com o intuito de identifi-
car as plantas espontâneas 
e sua importância para a 
agricultura. Em um segundo 
momento, foram analisadas 
algumas técnicas desenvol-

FOTOS DIVULGAÇÃO

O QUE SÃO?

Bate-papo resgatou conhecimento popular sobre o tema

vidas na Efasol a partir das 
experiências com as plantas 
espontâneas na área experi-
mental.  

O monitor das áreas de 
Ciências Humanas e Técnica 
Agrícola, Marlon Bianchini, 
frisou a importância de ati-
vidades como essa: “essas 
ações são fundamentais para 
se pensar a agroecologia. A 
roda de conversa tinha a fi-
nalidade de identificar plan-
tas espontâneas. Elas, por 
sua vez, nos mostram uma 
outra forma de ler o solo. A 
identificação destas plantas 
nos permite realizar diversas 
análises. Vale ressaltar que 
o que estávamos fazendo 
tem como fim resgatar os 
conhecimentos populares 
que foram adquiridos a 
partir do olhar apreciativo 
da natureza e que estão se 
perdendo”, comentou. 

Exemplo de plantas es-
pontâneas, a língua de vaca 
é indicadora de solos com-
pactados e com excesso 
de nitrogênio (podendo 
aparecer em solos férteis). 

Além da indicação da saúde 
do solo, pode ser utilizada 
para fins medicinais, indi-
cada para o tratamento de 
infecções de vias urinárias, 
catarro, dores de cabeça, 
entre outras. A guanxuma é 
indicadora de solos compac-
tados ou com erosão inicial, 

geralmente é encontrada em 
áreas compactadas, estradas 
e pátios onde se manobram 
máquinas. Quanto aos seus 
fins medicinais, um dos mais 
conhecidos é a utilização das 
folhas, ou a seiva das folhas, 
que são aplicadas sobre a 
pele como um antisséptico e 

para tratar abcessos, úlceras 
e feridas.

Junto à Efasol, mais 18 
atividades alusivas à Sema-
na foram promovidas pela 
AAVRP, com o intuito de 
produzir saber a partir da 
reflexão sobre a produção 
orgânica e agroecológica.

Foi realizada em Vale do Sol, na sexta-feira, 
dia 31 de maio, a distribuição dos agasalhos 
que foram arrecadados desde o início do ano. 
A ação integra a Campanha de Agasalho 
2019, que atende famílias em situação de 
vulnerabilidade. A distribuição de roupas e 
calçados foi realizada na antiga Escola Os-
valdo Cruz (ao lado do Sicredi). Mais de 120 
famílias foram beneficiadas, com distribuição 
de cerca de 2 mil peças de roupas e calçados.

A coordenadora da campanha, Enilda Lo-
pes de Carvalho, comunica que ainda estão 
recebendo roupas de inverno, calçados e 
cobertas em boas condições de uso. “Os itens 
podem ser entregues na Prefeitura. Agora, 

vamos aguardar novas doações e reorganizar 
os itens que sobraram para nos próximos dias 
divulgarmos uma nova data para abrirmos 
novamente a Casa de Roupas”, informa.

O prefeito de Vale do Sol, Maiquel Silva, 
enfatiza que a Prefeitura, em conjunto com a 
comunidade, vem demonstrando que a soli-
dariedade pode fazer a diferença. “É muito 
importante a realização de ações como a 
Campanha do Agasalho, pois assim podemos 
ajudar a fazer com que famílias em situação 
de vulnerabilidade possam enfrentar o frio 
bem agasalhadas”, reflete ele, estimulando 
novas doações de itens em bom estado de 
conservação. População lotou espaço para escolher agasalhos

Mais de 120 famílias são beneficiadas com agasalhos

DISTRIBUIÇÃO DAS DOAÇÕES

DIVULGAÇÃO


