
ERRADICAÇÃO 
DA POBREZA

Desafio
O sistema agroflorestal, ou o uso de árvores na agricultura, corresponde a uma prática agrícola tradicional 
na Índia, Nepal e China que provê alimentos e serviços ecossistêmicos para apoiar os meios de subsistência 
e a produção agrícola. A tendência atual à prática de monoculturas na agricultura comercial, tem desviado 
recursos e atenção dos sistemas agrícolas nativos que exigem mais tempo de espera para início de produ-
ção em comparação a culturas de ciclos anuais. Por conta disso, a necessidade dos agricultores ganharem 
dinheiro e investirem tempo nos primeiros anos de cultivo representa grandes desafios. Portanto, o aumento 
da disponibilidade de colheitas sazonais e anuais desde o primeiro ano poderia representar um impulso 
crucial para a viabilidade dos sistemas agroflorestais em relação à segurança da subsistência dos pequenos 
agricultores, o que é possível através da integração do sistema agroflorestal com o cultivo de cogumelos.

Rumo a uma Solução
Na China, o consumo de cogumelos é alto e cresce a cada ano. A tendência mundial aponta uma demanda 
crescente pelo consumo do cogumelo. O Centro para Desenvolvimento das Montanha (CDM), fundado em 
conjunto com a Academia Chinesa de Ciências (CAS) e o Centro Internacional para a Pesquisa Agroflorestal 
(CIPAF), com sede no Instituto Kunming de Botânica da CAS, acredita que o cultivo responsável de cogume-
los poderá desempenhar um papel fundamental na erradicação da pobreza em comunidades de países em 
desenvolvimento, conforme o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 1 – Erradicação da pobreza.

Os objetivos do projeto eram a identificação dos locais e capacitação de agrotécnicos e membros comunitá-
rios da floresta sobre a utilização e o reconhecimento de cogumelos. As técnicas seriam repassadas a outros 
através de redes de agricultores nativos. Centrado nas técnicas de cultivo e gestão, o projeto de capacitação 
foi desenvolvido por cientistas do CDM. A transferência de conhecimento sobre o cultivo, a coleta, a produção 
de sementes, secagem e armazenamento de cogumelos valiosos e comestíveis, tais como o morchela, pode 
gerar novas oportunidades de renda nos locais onde o projeto for realizado através do cultivo sustentável.

O CDM desenvolveu um sistema agroflorestal único, no qual várias plantas medicinais, cogumelos e árvo-
res polivalentes são cultivadas juntas. Foram inclusas novas técnicas de produção de culturas de qualidade, 
desova, substratos e frutificação de cogumelos e foram definidos locais de demonstração do sistema com 
fungos florestais em um grande local de mineração de fósforo perto de Kunming, bem como em terrenos 
fornecidos ao CDM pelo Governo do Condado de Honghe para a criação de práticas climáticas inteligentes.

O trabalho de campo foi realizado pela primeira vez em todas as comunidades agrícolas no distrito de Jorhat, 
no vale de Catmandu, em Assam, no vale de Nepal, e nos Estados de Chin e Shan, em Mianmar, para avaliar 
a produção de cogumelos nas regiões. Observou-se que as mulheres estavam particularmente entusiasma-
das com a obtenção de novos conhecimentos sobre cogumelos. Posteriormente, representantes da Fun-
dação Balipara, ex-funcionários do governo e parceiros do setor privado do Nepal, além de representantes 
da Universidade Florestal Yezin em Mianmar, foram convidados a participar por cinco dias da capacitação 
intensiva sobre o cultivo e a produção de cogumelos considerados viáveis para cultivo no seu país de ori-
gem. A capacitação abordou o cultivo no estado sólido e o cultivo no estado líquido.

A capacitação intensiva de cinco dias foi um sucesso. Os agrotécnicos participantes demonstraram o 
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domínio das técnicas de cultivo e produção para duas espé-
cies de alta demanda, Ganoderma lucidum e Morchela, bem 
como para outros tipos de cogumelos comestíveis e medici-
nais. Com esse novo conhecimento, a desova foi transferida 
para um laboratório nacional no Nepal, onde foi cultivada e 
distribuída aos produtores de cogumelo em Catmandu.

Outra importante conquista foi a gravação de um vídeo de ca-
pacitação de cultivo em sala. A Parte 1 já se encontra no site da  
organização. Serão distribuídos mais materiais de mídia quando 
estiverem disponíveis. Esse e outros vídeos servem como referên-
cias importantes para os participantes quando voltarem às suas 
casas. Também elaboramos um documento escrito à mão para um 
manual sobre o cultivo de espécies comerciais de cogumelos (que 
será publicado em 2020), que dará um novo ânimo às potências 
rurais a nível mundial.

Com apoio do Centro de Desenvolvimento Sul-Sul da China (DSSC) 
foi possível avaliar as necessidades nos países parceiros do CDM e 
dar capacitação específica aos membros das florestas comunitárias 
sobre tecnologias de crescimento de cogumelos de alto valor. As 
partes interessadas da Comunidade são beneficiários diretos, com 
um efeito cascata considerável sobre os outros membros da Co-
munidade. Dado que a China está posicionada como líder dos paí-
ses do Sul Global, ela se encontra bem preparada para auxiliar com 
os membros das outras regiões em desenvolvimento. O projeto 
representa um exemplo de troca de conhecimentos e habilidades 
no Sul-Sul, fortalecendo laços cooperativos e conhecimentos tec-
nológicos entre um grupo em rápido crescimento de nações em 
ascensão.

O cultivo de cogumelos é exatamente o tipo de prática sus-

tentável que o mundo precisa para garantir um planeta segu-
ro e saudável. Os resíduos agrícolas, como espigas de milho e 
serragem, podem ser utilizados para a criação de substratos. É 
possível usar substratos residuais para fertilizar solos de cultu-
ra, embora alguns substratos exigem uma secagem antes de 
entrarem em sistemas de solo, fechando assim, o ciclo de pro-
dução. O cultivo de cogumelos também preserva os cogume-
los que crescem no meio silvestre, reduzindo a necessidade de 
forragem selvagem, atenuando os riscos de colheita excessiva 
e protegendo os habitats naturais dos ecossistemas.

Para replicar o sucesso deste projeto em outros países, é ne-
cessário ter capital inicial e capacitar a equipe, aliado a tecnolo-
gias baratas e simples. O cultivo de cogumelos não tem custos 
exorbitantes e os mecanismos de financiamento (subsídios, 
empréstimos e subvenções) podem permitir que os agri-
cultores tenham acesso a materiais de construção, trabalho, 
equipamento, entre outros. Será fundamental garantir que os 
membros da comunidade tenham acesso a uma capacitação 
técnica aprofundada para manter culturas de alta qualidade e 
alto rendimento. Por último, é necessário conscientizar a opi-
nião pública sobre os diversos benefícios da produção e con-
sumo de cogumelos, com especial atenção para as mulheres, 
muito interessadas em lucrar com a produção de cogumelos 
como atividade de aumento de renda.
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demia Chinesa de Ciências (CAS)
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