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1. Apresentação: 
Este projeto é uma iniciativa da Vila Eco Nativa de Desenvolvimento Integrativo. Detalha 
as atividades, os recursos necessários e as estratégias para a implantação de um 
Sistema Agroflorestal – SAF – biodinâmico na Vila Eco Nativa localizada na zona rural de 
Palmas/TO.  

A Eco Nativa tem por missão promover atividades educacionais e terapêuticas para 
pessoas ou organizações com fundamentos no ser humano integral. Sua visão é tornar-
se referência em educação e terapia integral. Seus princípios: A vida é espiritual em 
essência; O Ser humano é uma unidade complexa nas dimensões física, psicológica e 
espiritual em relação de co-dependência com os meios ambiental, social e espiritual; 
Um educador leva em consideração todas as dimensões humanas e seus meios de 
relações; Um terapeuta cuida de todas as dimensões humanas e seus meios de 
relações. 

A concepção dos trabalhos da Eco Nativa é motivada mais pela prevenção do que pela 
cura, compreendendo ser possível viver uma vida plena e saudável a partir de uma 
autogestão adequada, apoiada em conhecimentos milenares, entre outros, do 
Ayurveda: 

“Indulgência em alimentos e atividades apropriadas diariamente, realizando todas 
as atividades de forma cuidadosa, considerando suas qualidades positivas e 
negativas, não ficando muito apegado a prazeres sensoriais, doar para os 
necessitados, tratar todos os seres com a mesma compaixão, seguir o caminho da 
verdade, perdoar os erros dos outros e manter a companhia de pessoas boas, 
sábias – tudo isso gera uma vida livre de doenças. Não buscar objetos impossíveis 
de conseguir, não ignorar os objetos que estão disponíveis, manter o controle 
sobre os órgãos dos sentidos – tudo isso deixa a pessoa livre de doenças” 
(VAGBHATA, 2001, Sü. 5:43-44). 

A Vila Eco Nativa de Desenvolvimento Integrativo tem por objetivo oferecer um 
ambiente saudável para a promoção da saúde integral em seus aspectos físico, 
psicológico, espiritual, social e ambiental. Procuramos reunir profissionais da área de 
saúde integrativa, promover trocas de experiências e oportunizar práticas terapêuticas, 
cursos e experiências significativas para melhoria efetiva da saúde. O local é um 
organismo agrícola, ou seja, um ambiente minuciosamente planejado, propício ao 
trabalho de regeneração humana. O contato com a Natureza em sua complexidade e 
diversidade favorecem o encontro do consultante consigo auxiliando no fortalecimento 
de seu potencial de ser naturalmente saudável. 

Entre outras ações, está prevista na Vila Eco Nativa a construção de um auditório que 
permitirá o encontro de pessoas para cursos e eventos, bem como de salas de 
atendimentos terapêuticos. No entanto, sendo a alimentação saudável um dos aspectos 
fundamentais para a saúde – juntamente com sono de qualidade, movimento e 
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Presença (ação consciente) -, o projeto da Agrofloresta é um dos mais significativos. 
Além de produzir alimentos saudáveis para o consumo interno, pretende-se fornecê-los 
para a comunidade do entorno e escolas da região. 

 
Figura 1 - Vila Eco Nativa de Desenvolvimento Integrativo 

 

E Eco Nativa é uma empresa social, sem fins lucrativos, sendo que toda renda obtida a 
partir da Agrofloresta será revertida para melhoria das condições de toda a Vila Eco 
Nativa, até que, futuramente, seja constituída a Associação Vila Eco Nativa, instituição 
sem fins lucrativos que dará continuidade às suas atividades. 

Além disso, os produtos produzidos poderão ser destinados gratuitamente ou a preços 
módicos a pessoas que necessitam, sendo estas, consulentes (clientes) da Eco Nativa, 
pessoas que residem nas regiões do entorno ou alunos das escolas atendidas por algum 
tipo de serviço prestado pela Vila. 

Tal função social tem por premissa ser sustentável, ou seja, as atividades devem gerar 
renda suficiente para manter os processos de produção, minimizando necessidades de 
aportes financeiros externos, ao mesmo tempo em que tais atividades devem ser 
desenvolvidas com um profundo cuidado com a Natureza e a vida de um modo geral. 
Desta forma, atuamos a partir do tripé do Desenvolvimento Sustentável: social, 
ambiental e econômico. 

Os relacionamentos que vierem a se estabelecer devem ser pautados em valores 
humanos e na ética. Nossa intenção não se limita à alimentação biológica, mas também, 
e principalmente, estende-se à alimentação social e espiritual. 

Parafraseando um conhecido jargão, não basta dar o peixe, queremos aprender, juntos, 
a pescar. Consideramos que o conhecimento seja a base para uma vida saudável, plena 
e íntegra.  
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A Vila Eco Nativa de Desenvolvimento Integrativo se localiza na área rural do Plano 
Diretor Norte da cidade de Palmas, Capital de Tocantins. Apesar de ser uma capital do 
País, a região tem pouquíssima oferta deste tipo de serviço, o que significa grandes 
oportunidades de trabalho. 

 
Figura 2 - Vila Eco Nativa de Desenvolvimento Integrativo - LOCALIZAÇÃO 

Palmas é uma cidade com pouco mais de 30 anos de existência, uma capital 
relativamente pequena, com pouco mais de 300 mil habitantes. Encontra-se aqui uma 
boa infraestrutura, fruto de um audacioso planejamento urbano e um Plano Diretor que 
privilegia o aspecto ambiental. Apesar disso, ainda se observa muita carência na 
prestação de serviços e no fornecimento de insumos e alimentos, o que pode ser visto 
como enormes oportunidades. 

 

Sobre os idealizadores: 

Edna Ferreira 

Nascida em Macapá, Amapá em 01 de janeiro de 1967, é 
Pedagoga, Terapeuta em Renascimento (Rebirthing 

Therapy), Terapeuta Transpessoal, Terapeuta Ayurveda, 
Terapeuta Floral (Bach), Aromaterapeuta, Focalizadora de 
Dança Circular. Concluiu o Curso Regional de Agricultura 
Biodinâmica e três módulos do Curso de Pedagogia Curativa 
e o curso Tratamento do Autismo – Protocolo Outo. Tem 

formação em Capacitação, para Reconhecimento, Diagnóstico e Intervenção do 
Transtorno do Espectro Autista. Atualmente está fazendo formação em Nutrição, pós 
graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional, pós graduação em Intervenção 
ABA para Autismo e Deficiência Intelectual, pós graduação em Desenvolvimento Infantil 
e também estudos aprofundados em Ayurveda. Tem fluência na língua inglesa. Viver na 
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Áustria por um período cinco anos lhe proporcionou nova experiência com outra cultura 
em uma realidade totalmente diferente da brasileira, num país desenvolvido, rigoroso, 
exigente, disciplinado, com valores e costumes refinados, onde aprendeu alemão 
fluente. Com três filhos que hoje já encontraram seu caminho, realizou seu trabalho de 
mãe, sendo que a característica de educadora é colocada agora a serviço de outras 
crianças. É empresária e proprietária da Eco Nativa. 

  

Paulo Rathunde 

Nascido em União da Vitória, Paraná, em 03 de agosto de 1964, 
é Mestre em Organizações e Desenvolvimento Sustentável, tem 
formação em Engenharia Civil, MBA em Gerenciamento de 
Projetos, Especialização em Psicologia Transpessoal, 
Administração de Empresas e Geoprocessamento. Concluiu o 
Curso Regional de Agricultura Biodinâmica. Atualmente está 

cursando a Formação nos Quatro Pilares da Saúde do Vida Veda. Tem fluência em inglês 
e estuda Alemão. Consultor, palestrante e escritor, é autor de dois livros - Artesão do 
Meu Futuro e Peregrino: A Saga de um Eu Governado por Outros - e de vários artigos 
acadêmicos. Tem experiência nas áreas de Gestão, Gerenciamento de Projetos, Meio 
Ambiente e Tecnologia da Informação, atuando principalmente nos seguintes temas: 
sustentabilidade, projetos socioambientais, gerenciamento de projetos, planejamento 
de vida e carreira e liderança consciente. Atuou, de agosto/2013 a março/2020 como 
Superintendente Técnico do Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, parceria entre Copel 
e Eletrosul para construção e operação da Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet 
Junior (Mauá). Oficial da reserva, atualmente é empresário, Consultor pela Empresa Eco 
Nativa e facilitador do curso Gestão do Capital de Vida. Pai de dois filhos, um já formado 
e outro universitário, é questionador e autodidata, característica que o ajudou a 
desenvolver a visão integrativa. 

 

Contato: 

Vila Eco Nativa de Desenvolvimento Integrativo. 

A/C Paulo Rathunde e/ou Edna Ferreira. 

Caixa Postal 3290, AC Via Palmas, Brasil. 

CEP 77.022-971 – Palmas/TO. 

Telefone: (41) 99601-2638; 

E-mail: eco.nativa.integral@gmail.com.  
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2. Objetivo: 
Implantar um Sistema Agroflorestal (SAF) na Vila Eco Nativa de Desenvolvimento 
Integrativo, com área de 15.370m2 para a produção de alimentos saudáveis, vitais, 
destinados ao uso interno, a escolas e comunidades locais. 

 

 
Figura 3 - Área onde será implantada a Agrofloresta 

 

 
Figura 4 – Foto 1 
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Figura 5 – Foto 2 

 
Figura 6 – Foto 3 

 

3. Justificativas: 
A alimentação é um dos pilares da saúde, juntamente com sono de qualidade, 
movimento (exercícios físicos) e presença (um estado de consciência do momento 
presente, evitando divagações entre o passado e o futuro). Não há novidades nesta 
afirmação. Contudo, o que se observa na prática cotidiana da maioria das pessoas é 
uma alimentação rápida, com produtos processados e/ou ultra processados que, em 
sua origem, receberam altas cargas de agroquímicos. O resultado não pode ser bom. E 
não é. 

Além disso, a vida em concreto e asfalto nas cidades criou um abismo conceitual entre 
a vida humana e a Natureza. Afastamo-nos dela como se fosse possível vivermos 
afastados do berço que nos sustenta e a transformamos em mero sistema produtivo, 
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em recurso a ser explorado. A duras penas vamos, aos poucos, descobrindo que vida 
humana saudável só é possível com ambientes naturais saudáveis.  

Entre as dez principais ameaças à saúde em 2019, segundo a Organização Mundial da 
Saúde, estão as “[...] doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, câncer e 
doenças cardiovasculares, responsáveis por mais de 70% de todas as mortes [anuais] 
no mundo – o equivalente a 41 milhões de pessoas” (ACRITICA, 2021). 

Segundo o Ministério da Saúde, doenças crônicas são aquelas que, entre outros fatores, 
“Levam décadas para estarem completamente instaladas na vida de uma pessoa e têm 
origem em idades jovens; Sua emergência é em muito influenciada pelas condições de 
vida, não sendo resultado unicamente de escolhas individuais; Têm muitas 
oportunidades de prevenção devido sua longa duração; Requerem um tempo longo e 
uma abordagem sistemática para o tratamento”. (BRASIL, MS, 2008, 14). 

O Ministério da Saúde afirma que “Os fatores de risco podem ser classificados em ‘não 
modificáveis’ (sexo, idade e herança genética) e ‘comportamentais’ (tabagismo, 
alimentação, inatividade física, consumo de álcool e outras drogas)” (BRASIL, MA, 2008,  
16). Esses estudos hoje encontram-se respaldados pela Epigenética. 

Chegamos ao ponto que nos interessa: milhões de mortes por ano poderiam ser 
evitadas com melhoria significativa da qualidade de vida se as pessoas simplesmente 
se alimentassem melhor. Isso sem falar no custo evitado com a aquisição de 
medicamentos, internamentos hospitalares, cirurgias e outros. Hipócrates, há mais de 
2.300 anos já alertava sobre a importância da alimentação, infelizmente hoje 
negligenciada por muitos profissionais da saúde. Dizia ele: “Que seu alimento seja seu 
remédio e que seu remédio seja seu alimento”. 

A saúde humana está diretamente ligada à saúde dos alimentos e da terra onde eles 
são produzidos. A agricultura de monocultura extensiva e o uso intensivo de 
agroquímicos vem, ao longo do tempo, reduzindo a vitalidade do solo e, por 
consequência dos alimentos que nos chegam à mesa, além de contaminar a água. Para 
que a nossa e as futuras gerações encontrem as condições mínimas para manutenção 
da saúde, é necessário um amplo trabalho de regeneração da vitalidade do solo e dos 
alimentos nele produzidos. Isso é possível a partir de uma mudança de postura: ao invés 
de impor à Natureza processos controláveis e tecnologias com inúmeros efeitos 
colaterais, podemos observar a complexidade inerente aos sistemas naturais, aprender 
com eles e atuar de maneira a favorecê-los para a produção de alimentos, utilizando-os 
a nosso favor mas com profundo respeito à vida animal e vegetal, com maior 
produtividade por hectare e maior qualidade dos alimentos. Tal mudança de paradigma 
se apresenta em iniciativas como a dos Sistemas Agroflorestais (LOTUFO JR.), da 
Agricultura Sintrópica (GÖTSH, 2022) e da Agricultura Biodinâmica (STEINER, 2000/2).  
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Este é um ponto fundamental na abordagem da saúde integral com a qual a Eco Nativa 
trabalha. Mas não queremos apenas ensinar ou recomendar, não queremos apenas 
dizer o que fazer. Queremos também aprender e compartilhar o aprendizado, desde a 
semeadura de novas plantas, passando pelo cultivo, cuidados, colheita, distribuição, 
preparo dos alimentos e exemplo de vida saudável. Não se pode fazer isso comprando 
alimentos no mercado. É preciso produzi-los e oferecê-los àqueles que, em um processo 
terapêutico ou educacional, mostrem interesse em modificar os hábitos de suas rotinas 
diárias. 

Nosso projeto, no que se refere à alimentação biológica, não se limita à produção de 
alimentos. A produção da Agrofloresta poderá fornecer insumos para outras Unidades 
Operacionais da Vila Eco Nativa que vierem a ser implantadas como, por exemplo, 
unidades de beneficiamento, de produção poupas, de geleias, etc. 

Como subprodutos da produção de alimentos, pensa-se também na venda de sementes 
e mudas biodinâmicas, contribuindo, desta forma, para a melhoria da qualidade e 
vitalidade das plantas na região de Palmas e, quem sabe, de todo o Estado de Tocantins. 

A agrofloresta também terá uma função educacional na medida em que oportunizará a 
crianças e jovens vivências em um ambiente produtivo saudável, onde poderão 
observar e sentir os ciclos da vida. Será um ambiente de estímulo à percepção, não 
somente física, mas também sutil. 

Mas uma agrofloresta não tem por objetivo beneficiar apenas os seres humanos. Sendo 
um organismo vivo, ela se constitui em um ambiente complexo e natural que beneficia 
inúmeras espécies vegetais e animais além de melhorar as condições do ambiente físico 
com impactos positivos para uma região bastante ampla. Podemos citar, 
simplificadamente, o favorecimento para o desenvolvimento de abelhas nativas, a 
melhoria da qualidade da água, do solo e do microclima.  

 

4. Período de implantação: 
Tocantins tem um regime climático peculiar. De abril a agosto é quente e seco. De 
setembro a março é temperado e úmido. De acordo com o projeto técnico elaborado 
pelos profissionais da Viveiro Flora, a implantação da agrofloresta exige um criterioso 
preparo do solo. Pretende-se fazê-lo a partir de julho de 2022, aproveitando-se o 
período de estiagem, para iniciar o plantio das mudas em outubro, no início da 
temporada de chuvas. Tal estratégia tem por objetivo maximizar o aproveitamento, o 
crescimento e o fortalecimento das mudas em seu primeiro ano após o plantio. 

Assim, o período de implantação da Agrofloresta será de julho a outubro de 2022. 

 



 
 
 
 
 

 
Página 10 de 18 

 
Eco Nativa 

www.eco-nativa.com – eco.nativa.integral@gmail.com – (41) 99601-2638 

 

Projeto Executivo da Agrofloresta 

5. Como será feito: 
Implantação: 

Sistemas Agroflorestais são sistemas complexos por intermédio dos quais se procura 
reproduzir a biodiversidade existente nas florestas naturais e, com isso, minimizar ou 
até mesmo eliminar a necessidade de incorporação de insumos externos, tendo como 
resultado a produção de alimentos saudáveis, vitais, mais resistentes e duráveis. Eles 
combinam a estratificação – combinação de plantas de tamanhos diferentes - com a 
sucessão – levando-se em conta o tempo necessário para o desenvolvimento de cada 
planta. 

Para isso buscou-se a orientação e o conhecimento especializado dos Professores 
Marco Tenório e Marcos Leão, que elaboraram o Manual Projeto Vila Eco Nativa - Projeto 
Técnico (TENÓRIO & LEÃO, 2021), que acompanha este Projeto Executivo e poderá ser 
disponibilizado em momento oportuno. 

No projeto técnico encontra-se o dimensionamento dos insumos para preparo do solo, 
a definição dos espaçamentos entre as plantas, a variedade das plantas sugeridas e que 
melhor se adaptam à região, orientações sobre a adubação necessária e sobre a forma 
de plantio. 

 

 

Operação: 

Além das orientações recebidas destes profissionais, pretende-se utilizar as técnicas da 
Agricultura Biodinâmica e Sintrópica durante todo o ciclo de produção, criando um 
ambiente vivo, sob todos os aspectos do que seja vida na visão do filósofo Rudolf 
Steiner, pai da Antroposofia e da Agricultura Biodinâmica. 

O alimento biodinâmico possui vitalidade, pois o ser humano precisa da energia que o 
acompanha, tanto quanto de suas substâncias. Biodinâmico é alimento não só para o 
corpo, mas também para a alma. Além de ser orgânico, sua produção utiliza conceitos 
vinculados ao processo da regenerabilidade e, por consequência, à vitalidade alimentar. 

O primeiro conceito é o de organismo agrícola, pelo qual todas as atividades de uma 
propriedade são integradas como ocorre num organismo vivo. O segundo conceito é o 
uso de preparados homeopáticos na lavoura. O terceiro é o uso de um 
calendário astronômico agrícola com as datas corretas de plantio, colheita, poda e 
outras atividades. 

Trata-se de uma prática agropecuária autônoma baseada na observação das condições 
locais em conjunto com o conhecimento das forças não locais que atuam 
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permanentemente sobre a vida. Trabalha na regeneração da vida do solo, mais do que 
no mero fornecimento de elementos químicos para a formação vegetal. 

Qual a sua origem? Em 1924, Rodolf Steiner vinha trabalhando os conceitos da 
Antroposofia e foi convocado por um grupo de agricultores para lhes dar dicas sobre 
como se poderia fazer uma agricultura vital, uma vez que com a agricultura extensiva e 
o uso de agroquímicos, as plantas e os alimentos, estavam perdendo a vitalidade. 
Surgiu, então, a Agricultura Biodinâmica que vem se desenvolvendo no Brasil pela ação 
da Associação Biodinâmica (ABD, 2022). 

No que se refere à Agricultura Sintrópica, segundo Ernst Götsh, criador do termo, não é 
um conceito simples (GÖTSH, 2022). Pode-se dizer que sintropia seria um termo 
contrário à entropia - Segunda Lei da Termodinamica - de acordo com a qual todo 
elemento material tende a aumentar o seu nível de desorganização com a passagem do 
tempo. Pela Sintropia investe-se em processos contrários, ou seja, processos que geram 
organização, aproveitando-se as forças de um sistema natural. 

Assim como na Agricultura Biodinâmica, trata-se mais de um processo de mudança 
conceitual e paradigmática, do que a mera aplicação de técnicas, tecnologias ou 
procedimentos. Seus 15 princípios conduzem o aprendiz a uma nova visão de mundo 
que, por consequência, acaba resultando em um sistema de cultivo que reproduz os 
processos naturais.  

 

 

Agrofloresta e outras Unidades Operacionais: 

Com o tempo, a Vila Eco Nativa se estruturará em Unidades Operacionais, cada uma 
com foco em uma atividade específica. A Agrofloresta é uma destas unidades. Deve-se 
ter em mente que a Agrofloresta será um dos componentes de um organismo agrícola 
mais amplo, o qual tem foco terapêutico e educacional. Desta forma, a Agrofloresta 
deverá se relacionar com as outras Unidades Operacionais, seja recebendo insumos ou 
fornecendo produtos. Uma Unidade Operacional poderá ser, por exemplo, de 
beneficiamento de algumas das espécies produzidas, selecionadas para este propósito. 
Assim, ao invés destes produtos serem comercializados externamente, abastecerão a 
Unidade Operacional que demandar aquele produto específico, garantindo, assim, a 
compra de boa parte ou mesmo de toda a produção da Agrofloresta. 

Uma outra forma de interação poderá ser com a Unidade Operacional de Educação. A 
Agrofloresta poderá, por exemplo, receber alunos de escolas que vierem à Vila para 
algum trabalho específico. Com isso, a Agrofloresta não será apenas um ambiente de 
produção de alimentos, mas também uma sala de aula natural, onde as crianças e 
jovens poderão observar as plantas sendo cultivadas, se desenvolvendo, dando frutos, 
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degenerando e morrendo, numa experiência real de vivência dos ciclos da vida e 
perceber, assim, sua própria interação, como ser humano, naquele ambiente. Os alunos 
poderão participar de alguma colheita, poderão plantar ou executar alguma atividade 
conduzida e orientada por um pedagogo. 

 

6. Pessoal: 
Pretende-se implantar e operar a Agrofloresta por meio de parceria a ser estabelecida 
entre a Eco Nativa e um profissional da área agrícola que tenha intenção de produzir 
alimentos a partir de um Sistema Agroflorestal. Esta pessoa será escolhida a partir de 
um processo de seleção, cujos critérios estão relacionados abaixo: 

 Possibilidade de morar em Palmas, na mesma propriedade da Vila Eco Nativa; 
 Preferência para formação em Engenharia Agronômica ou formação técnica em 

Agronomia; 
 Preferência para formação ou experiência comprovada de atuação em sistemas 

agroflorestais; 
 Preferência para formação/especialização ou conhecimento prático 

comprovado de, no mínimo, um ano em agricultura orgânica; 
 Preferência para formação Regional em Agricultura Biodinâmica, curso este 

oferecido pela Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica. 

O que se espera do parceiro: 

 Atuação como coordenador das atividades de operação da Agrofloresta após a 
implantação das espécies perenes. O parceiro deverá contratar e administrar 
equipe necessária para a realização dos processos relacionados à esta 
coordenação: 

o Manutenção dos espécimes perenes (adubação, podas, etc.); 
o Produção e uso de biomassa; 
o Produção de preparados biodinâmicos – no mínimo 500 e 501; 
o Aplicação de preparados biodinâmicos; 
o Produção de húmus – com uso de esterco orgânico de vaca; 
o Correção do solo quando necessário; 
o Plantio e manutenção das hortaliças; 
o Observação e proposição de melhorias para todo o sistema; 
o Colheita; 
o Prospecção do mercado distribuidor em Palmas; 
o Embalagem e preparo dos produtos para distribuição (o 

desenvolvimento das embalagens será feito em parceria com a Eco 
Nativa); 

o Distribuição dos produtos produzidos; 
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O que a Eco Nativa oferece: 

 Área de 15.370m2 disponível para a formação da Agrofloresta; 
 Todo o material e insumos necessários para a implantação da Agrofloresta, 

recursos estes a serem levantados durante o primeiro semestre de 2022 junto a 
empresas que apoiem este tipo de iniciativa; 

 Local para moradia provisória, com aproximadamente 25m2 (loft); Esta 
construção após servir de moradia provisória por um período estimado de um 
ano, será adequada e servirá de estrutura para armazenamento e preparação 
dos alimentos para distribuição); 

 Água e energia a serem pagos proporcionalmente ao uso particular (gratuitos 
nos primeiros seis meses); 

 Água para a Agrofloresta; 
 Apoio na identificação de consumidores e distribuidores dos produtos; 
 Logomarca, site e páginas nas redes sociais desenvolvidas por profissional da 

área de comunicação; 
 Apoio na divulgação e marketing; 
 Possibilidade de disponibilização futura de um terreno com 600m2, mediante 

pagamento de uma cota residencial, dentro da propriedade da Vila Eco Nativa, 
onde o parceiro poderá construir sua própria residência. Tal cota será uma 
fração ideal do terreno, com seus vértices demarcados por agrimensor, e 
registrada em escritura pública de compra e venda. 

 

A seleção dos candidatos será efetuada em quatro etapas: 

1) Análise documental: avaliação do currículo, da formação e da experiência 
profissional; 

2) Entrevista por videoconferência; 
3) Visita à Vila Eco Nativa para conhecimento do local; 
4) Entrevista presencial durante a visita. 

O processo de seleção individual poderá ser interrompido a qualquer momento por 
iniciativa unilateral da Eco Nativa ou do candidato, na medida em que uma das partes 
conclua pela inviabilidade do estabelecimento da parceria, sendo que o processo de 
seleção continuará com os demais candidatos inscritos. 

Uma vez selecionado o candidato, será firmado um contrato de parceria onde constarão 
as responsabilidades de cada uma das partes, com base no que aqui foi proposto.  
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7. Distribuição de resultados: 
Compreendemos que uma boa parceria seja aquela capaz de gerar benefícios para 
ambas as partes. Propomos a seguinte distribuição de resultados: 

 50% da produção agroflorestal bruta será destinada ao parceiro: este recurso 
será utilizado para cobertura das despesas com a operação do sistema, estas 
descritas no item “O que se espera do parceiro” e à remuneração deste parceiro. 
Os produtos poderão ser destinados, sempre com acordo formal entre a Eco 
Nativa e a parceria, a: 

o Venda direta a consumidores; 
o Venda a redes de distribuição de alimentos; 
o Venda a outras Unidades Operacionais da própria Vila Eco Nativa; 
o Outro destino não previsto aqui e acertado entre as partes. 

 
 50% da produção agroflorestal bruta será destinada à Eco Nativa: este recurso 

será utilizado nas seguintes frentes: 
o Projetos de nutrição em escolas locais na região do entorno da Vila; 
o Projetos educacionais e nutricionais para a comunidade de entorno; 
o Direcionamento ao outras Unidades Operacionais para beneficiamento, 

produção de poupas e geleias ou empacotamento de ervas; 
o Venda de mudas e sementes biodinâmicas. 

 

 

 

8. Custos: 
Implantação: 

Os custos iniciais de implantação do Sistema Agroflorestal serão de responsabilidade 
da Eco Nativa que atuará, junto a potenciais investidores, para arrecadação dos valores 
previstos. 

Os custos aqui previstos foram calculados com base nas recomendações contidas no 
Manual Projeto Vila Eco Nativa - Projeto Técnico (TENÓRIO & LEÃO, 2021), este 
elaborado após análise do solo. O enriquecimento do solo é um dos aspectos principais 
do projeto, considerando as características desta área que se encontra na região do 
cerrado brasileiro.  
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Tabela 1 - Custos da implantação 

 

 

Operação: 

Os custos de operação serão de responsabilidade do parceiro que vier a ser selecionado 
para esta atividade. Estes custos dizem respeito ao que for necessário para execução 
das atividades do parceiro (o que se espera do parceiro) descritas no item 6 – Pessoal 
deste projeto executivo. 

 

Contrapartida Eco Nativa: 

A Eco Nativa participa principalmente da implantação da Agrofloresta, com a sessão do 
terreno, o projeto técnico já elaborado, a base operacional (construção que servirá 
inicialmente como moradia) com uma caixa de água de 5 mil litros e água para irrigação 
necessária nos períodos de estiagem. 

  

 

 

 

 

Unitário Total
10.855,68

Calcário para o preparo do solo (3 TON/ha) TON 4,61 88,00 405,68
Frete para calcário UNID. 1 1.500,00 1.500,00
Matéria orgânica m3 36 62,50 2.250,00
Pó de carvão Sacas 15 60,00 900,00
Adubo organomineral Kg 120 19,00 2.280,00
Serviço de gradeamento horas 16 220,00 3.520,00

77.505,00
Mudas arbóreas de grande porte UNID. 420 40,00 16.800,00
Mudas arbóreas de médio porte UNID. 420 30,00 12.600,00
Mudas arbóreas de pequeno porte UNID. 360 12,00 4.320,00
Matéria orgânica decomposta (humus) Litros 7.890 2,50 19.725,00
Adubação inteligente Litros 303 20,00 6.060,00
Serviço de abertura das covas UNIT. 1200 15,00 18.000,00

88.360,68CUSTO TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DA AGROFLORESTA

Preço (R$)DESCRIÇÃO Unidade QTDE

PREPARO DO SOLO

PLANTIO
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Tabela 2 – Contrapartidas da Eco Nativa 

 

 

 

9. A agrofloresta e a filosofia da liberdade: 
Segundo o filósofo austríaco Rudolf Steiner, “Para o homem inteiramente desenvolvido, 
as chamadas ideias do bem não se encontram fora, mas sim dentro de sua natureza. A 
evolução moral não reside na anulação unilateral da vontade própria. Ela se encontra 
no desenvolvimento integral do ser humano” (STEINER, 2000/1, 159). 

Em sua abrangente obra, Steiner nos desafia a compreender o que seja este tal 
desenvolvimento integral do ser humano. Mas ele não nos deixa apenas com o desafio, 
pois nos mostra também indicativos do caminho a ser trilhado. 

Para Steiner, o ato cognitivo, portanto, a realidade completa, está na representação 
mental promovida pela confluência entre o conteúdo perceptual, proveniente de fora 
no ato da observação, trabalhado pela organização (o corpo) de forma inconsciente, e 
o conteúdo conceitual, interno, proveniente da intuição, da experiência do indivíduo. O 
ato cognitivo produz novos conceitos que passam a compor o arcabouço conceitual do 
indivíduo e, a partir de então, retroagir sobre o ato cognitivo. Trata-se de um ciclo de 
realimentação positiva. Isso significa que “cada pessoa tem um ponto de vista a partir 
do qual contempla o mundo” (STEINER, 2000/1, 81). “Terá uma experiência mais rica 
aquele que dispuser de um número maior de conceitos individualizados” (STEINER, 
2000/1, 79). “Uma verdadeira individualidade será aquela que com seus sentimentos se 
elevará o máximo possível à região das ideias” (STEINER, 2000/1, 80). 

As relações ideativas são as leis da natureza, expressões conceituais para o nexo entre 
determinadas percepções. Assim, o objeto não possui uma realidade independente, 
mas relativa a cada sujeito. 

Quanto à percepção, STEINER afirma que esta tem um caráter que vai além dos sentidos 
físicos. “Quem apenas fala de percepção no sentido de percepção sensorial, não 
consegue chegar a outro conceito da cognição além daquele que serve para a realidade 
material” (2000/1, 95). 

Descrição Custo (R$)

Terreno com 15.370m2 (valor aprox. no mercado de Palmas) 384.250,00

Projeto Técnico da Agrofloresta 6.000,00

Base operacional - construção com 30m2 - inclui uma caixa 
de água de 5 mil litros

30.000,00

TOTAL: 420.250,00
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Quem age somente por instinto ou somente porque reconhece determinados princípios 
morais, não passa de um autômato. No primeiro caso, é um escravo de sua constituição 
animal. No segundo, de sua constituição social. A sensação de liberdade surge apenas 
para quem age pelo amor à ação, pelo individualismo ético, sem o domínio dos instintos 
naturais ou dos mandamentos morais. “Viver em amor com as próprias ações e viver 
em plena compreensão da vontade alheia é a máxima dos homens livres” 
(STEINER, 2000/1, 116). 

Temos aí elementos suficientes e desafiadores que, compreendemos, devem orientar 
as relações humanas para a implantação dos projetos na Vila Eco Nativa, neste caso 
específico, do projeto de Agrofloresta. Melhores movimentos serão aqueles resultantes 
das propostas constituídas a partir do diálogo aberto entre seres humanos livres. 
Portanto, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Este é o apoio onde se assenta 
este projeto. 
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