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O presente trabalho foi realizado no município de Silva Jardim, que está localizado na Bacia Hidrográfica do
Rio São João, na região das Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro. A adubação verde, uma das
variedades de adubação orgânica, veio como uma opção para o cultivo de variadas lavouras, com a finalidade
de restaurar o teor de matéria orgânica e a fertilidade do solo, possibilitando a substituição parcial ou total de
adubos químicos. A adubação natural reduz o custo da produção, baixa também o custo para o agricultor na
compra  de  adubo  nitrogenado.  Com  o  objetivo  de  avaliar  os  efeitos  da  adubação  verde  na  economia  do
produtor familiar do município de Silva Jardim, foram realizadas, visitas a campo e aplicação de questionário
onde  foi  possível  identificar  as  espécies  utilizadas,  a  forma  de  cultivo,  a  finalidade  e  a  importância  da
adubação  verde  para  os  produtores.  Foi  constatado  que  todos  os  produtores  já  utilizaram  adubo  químico,
porém  optaram  por  utilizar  a  adubação  verde  principalmente  por  fatores  econômicos.  A  espécie
feijão-de-porco  (Canavalia  ensiformis),  utilizado  por  70%  dos  agricultores,  gerou  maiores  resultados
positivos  em  relação  às  demais  espécies.  O  feijão-guandu  (Cajanus  cajan)  utilizado  por  30%,  agregou
benefícios  ao  cultivo  por  sua  utilização  diversificada  incluindo  uso  na  alimentação.  Os  produtores  não
tiveram  bons  resultados  com  o  cultivo  das  espécies  crotalária  (Crotalaria  espectabilis)  e  mucuna-preta  (
Mucuna aterrima) consórciadas com suas espécies comerciais. O agricultor de Silva Jardim que optou pela
produção orgânica, além de obter melhorias em sua renda e preservar o meio ambiente, também valoriza sua
plantação, visto que produtos orgânicos estão valorizados no mercado.
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