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VIVENDO NO ANTROPOCENO (HOMOGEOCENO) 

Ações Antrópicas, Biodiversidade e Serviços 
Ecossistêmicos 



PARA ONDE VAI A HUMANIDADE ... ???  

Dialética da pobreza e da  riqueza .... 



Social  !!!!??? 
• Cultural 

• Econômico  

• Tecnológico  

 

 Simbólico  

 
• PRAGMÁTICO ... 



Construção do conceito de desenvolvimento... 

Progresso 

Crescimento 

Desenvolvimento 
Sustentável 

Eco -desenvolvimento 

LÓGICA DOS MEIOS 
 

Do ponto de vista 
ESTÁTICO conduz à 
idéia de eficiência 

Do ponto de vista 
DINÂMICO , de 
inovação que 

aumenta eficiência Furtado, 1981 



DESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE 

DESENVOLVIMENTO 
RURAL 

BIODIVERSIDADE 

Social 

Cultural 

Política 

Econômica 

Ética 

Ambiental 

Sustentabilidade,mais de 200 definições !!!! 



Novos significados e atributos ao rural 

Biodiversidade 

Multifuncionalidade 

Agronegócio 

Commódities 

Sustentabilidade Agrobiodiversidade 

Economia 
ecológica 

Soberania/segurança 
alimentar 

Familiar 

Territórios Agroecossistemas 

Serviços 
ecossistêmicos 

Violência 

Biotecnologia 

Agroecologia 

Reforma 
agrária 

ETC 

Espaço 
Publico 

Espaço 
Privado 



Adaptado de PLOEG, 2008). 

agricultura via Lógica Camponesa 
(Diversas expressões) 

agricultura via 
Lógica Capitalista  

agricultura via Lógica 
Empresarial 

NÃO PRECISA MATERIALIZAR 
UMA UNIDADE FÍSICA 

PRODUTIVA 

PARCELA OU ATIVIDADE 
PRODUTIVA ESPECÍFICA 

AGROECOSSISTEMA COM UNIDADE DE ANÁLISE  

IMPÉRIOS ALIMENTARES E OUTROS 

DISTINTAS UNIDADES DE ANÁLISE 

Estado Sociedade Biodiversidade 



As distintas Lógicas que envolvem o espaço rural 

- Lógicas capitalistas e empresariais (PLOEG, 2008): (agronegócio, mercado 
do carbono, bicombustíveis, monocultivos energéticos etc.). 

- As diversas expressões da agricultura familiar (Lógicas sócio 
produtivas (coprodução; segurança alimentar e autonomia); sistemas 
complexos (diversificação e integração de atividades) (PLOEG, 2008). 

Pressupostos básicos para todos! 
a manutenção das “habitabilidades” 
 
i)  a manutenção dos ciclos biogeoquímicos;  
ii)  a manutenção do clima;  
iii)  paisagem /amenidades;  
iv)  a proteção de mananciais hídricos; 
v)  a proteção da biodiversidade; etc.        (KITAMURA, 2003). 

 



Produtor 

Proprietário 



ESTABELECIMENTOS RURAIS E PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA NO 
BRASIL 

 
Categorias      No Estabeleci/    %        Área Ha      %        Financia/   %  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Patronal            554 mil       11,4      240 mi     67,9        73,8 
 
Familiar          4.139 mil       85,2*    107 mi     30,5*      25,3* 
 
Outros**            164 mil        3,4        5,8 mi      1,7            0,9 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
FONTE: CNPq (2015)     ;  ** Governo e Igreja 
 
 

Agricultura Familiar:  
Produção de + de 60% do alimento* (IBGE) 
 



 

 



Sustentabilidade 

• Social 
• Econômica 
• Cultural 
• Política 
• Ética 
• Ecológica-Ambiental 
 

 



Desenvolvimento rural - LÓGICA DOS MEIOS 
 

 
 
 

HISTÓRICO 
• Relação Rural x Urbano 
• Evolução Agricultura 

 
• “N” Revoluções Verdes 

 

 

 
 

EXTERNALIDADES 
* Concentração de terra e renda;  
* Prática da monocultura;  
* Diferenciação e exclusão social;  
* Luta de classes; 
* Paradigma do mercado; 
*  Corporações industriais passam a 
comandar a direção 

* Degradação Sistêmica 
 (social – ambiental) 

 
NOVOS SIGNIFICADOS 
• Espaço privado  X espaço 

publico 
 

•  Produção  X Conservação 
 

• Multifuncionalidades 
(agricultores e paisagem) 
 

• ECONOMIA VERDE..... 





Sinais de assoreamentos de rios e erosões visíveis Slide, Mauro Silva, 2009 



Antiga produção de café....... 





Componente arbóreo na propriedade rural 





0 to 6 anos 
6 / 8º ano 

Apresentador
Notas de apresentação
E037 AE349



 









Que alimentos vamos dar pros 
nossos filhos ..????? 



Diversidade genética, 
ambiental e cultural 

Oligopólio e dominação 

X 




BENZEDEIRAS









As aparências podem 
enganar.......... 



Brasil  é o maior consumidor 
do mundo ! (p/ o orgulho de 

alguns) 



Tecnologias apropriadas  

Saberes : Tradicionais e Científicos  
contextualizados !!! 



1% dos proprietários =  
44% das terras 

 
53% dos proprietários =  

- de 3% das terras 

IMPACTOS SOCIAIS 



Conflitos,degradação  e exclusão social 

Ausência histórica de 
políticas públicas 
adequadas !!!!!!!!!!!!!! 

MODELOS DE 
DESENVOLVIMENTO 

PARADIGMA 
Questões Sociais  

e Ambientais  
X 

Desenvolvimento 

Crescimento 
Desenvolvimento 

Progresso 



Diversidade...(multifuncionalidade e pluriatividade) produtor..paisagem. 



Sistemas de produção de base 
“AGROFLORESTA- SAFs” 

SAFs como estratégia 
motodológica 

 
Técnica e Política 

Oportunidade ! Desafio ! 



SAFs 

•Onde  
•Com quem ?? 
 

 



Oportunidades e 
funções para as árvores 

na propriedade e na 
paisagem 



Objetivos dos SAFs 

Macedo & Camargo (1994): otimizar a produção por unidade 
de superfície, respeitando sempre o princípio de rendimento 
contínuo.  
 
Principalmente através da conservação/manutenção do 
potencial produtivo dos recursos naturais (conservação de 
solos, recursos hídricos, fauna e florestas nativas). 



Pré-requisitos 

 
a) Manter-se saudável, 
b) Conferir sustentabilidade aos sistemas agrícolas, 
c)Aumentar a produtividade vegetal e animal, 
d) Direcionar técnicas para o uso racional do solo e da 

água, 
e) Diversificar a produção de alimentos, 
 



Pré-requisitos 
 

f) Estimular a utilização da espécies para usos múltiplos, 
g) Diminuir os riscos do agricultor, 
h) Amenizar os efeitos adversos dos fatores de produção, 
i) Minimizar os processos erosivos, 
j) Combinar a experiência rural dos agricultores com o 

conhecimento científico 



Oportunidade ! Desafio ! 

Restauração e 
adequação 
ambiental 

GERAÇÃO RENDA 

INCLUSÃO SOCIAL 

RL + APP + Paisagem 

Manejo e Gestão 
da Biodiversidade 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

SISTEMAS AGROFLORESTAIS BIODIVERSOS 

O que é 
Agrofloresta? 

Subsistência 
(segurança alimentar) 

Geração de renda 
Mensal  

Poupança  viva 
( produtos florestais ) 

Investimentos 
comunitários 

Restauração e Adequação 
Ambiental RL + APP + Paisagem 



Quanto a 
função 

Sistemas 
Agroflorestais 
de Produção  

Sistemas 
Agroflorestais 
de Proteção 

Aspectos 
sócio-

econômico 

Sistemas 
Agroflorestais 

Comerciais 

Sistemas 
Intermediárias 

Subsistência 

Quanto aos 
aspectos 

ecológicos 

Nível de 
diversidade 

Adaptação 
Geográfica 

Adaptação  
sócio-economica- cultural 



SAFs 
  

Pra quem ?? 
 
       com quem ?? 

 
                onde ??? 



Adaptado de PLOEG, 2008). 

agricultura via Lógica Camponesa 
(Diversas expressões) 

agricultura via 
Lógica Capitalista  

agricultura via Lógica 
Empresarial 

NÃO PRECISA MATERIALIZAR 
UMA UNIDADE FÍSICA 

PRODUTIVA 

PARCELA OU ATIVIDADE 
PRODUTIVA ESPECÍFICA 

AGROECOSSISTEMA COM UNIDADE DE ANÁLISE  

IMPÉRIOS ALIMENTARES E OUTROS 

SAFs – pra quem, com quem , onde ??? 

Estado Sociedade Biodiversidade 



PODE? 

QUER ?  

SABE ? 

Agricultor(a) a 
família e a 

comunidade 

Ele deve ? 



O Agricultor faz parte 
do processo de 
restauração !!! 







Fotografia: Laércio Couto 

Conceitos de SUSTENTABILIDADE  !!?? 



MODELOS REGIONALISADOS !!! 

Estrutura  
e  

Diversidade 

Geração Renda 
 
 
 
 
 

Perfil/tipologia agricultores 

Biodiversidade 

Cadeias associadas 

Nível de degradação 

Fonte de propágulos 

Construção participativa !!!!!!! 

Incorporação pesquisa  !! 

Edáfo-climático 



Legislação  
(Federal ,Estadual, Restauração, A. Familiar)  

Impacto do Manejo  

ESCALAS... 



Dinâmica da teia 

-Reunião de apresentação dos desenhos 
 



Agricultores participando dos levantamentos da biodiversidade do 
assentamento em Apiaí – Capacitação X formação X planejamento 

participativo 



Plantio Linhas de 
Banana 



Linhas de Estacas 



Plantio Ruas: Guandu, 
Milho, F. Porco, 
Mandioca 





 

CONSÓRCIO. MELHOR APROVEITAMENTO DE NUTRIENTES 
E MANEJO DE ERVAS INVASORAS. 



Tudo junto e misturado...... 





 



Número da planilla do  productor, 
para monitoramento individual  

Nível de sombra  

Preguntas /avaliação  

Respostas do productor 
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Custos  
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(AMBIENTE, 2005)  
(CESAR, 2003)  

Soja 
 420 kg.ha.ano-1 Girassol 

 890 kg.ha.ano-1 Mamona  
1.320 kg.ha.ano-1 

Macaúba (média) 
4.966 kg.ha.ano-1 

Estimativas de produção de biodíesel/ha 

(Berton et al.)  
10.926 kg.ha.ano-1 



68 
S. 

 





(Amaya et al, 2006) 

 

 

Beta Caroteno 

Rúcula 
Beta Caroteno: 
33 a 59 µg/g 
Luteína: 49-76 
µg/g 

Licopeno (14 a 72 mg/100 g)
 color roja; 
 β-caroteno (2,6 a 13 ug/g); 
 B-criptoxantina (12 a 49 ug/g); 

Arroz dorado 

http://personales.mundivia.es/schrader_gomera/pitviele.jpg


feijoa 

baru pinhão               

camu-camu 

PLANTAS PARA O FUTURO = Produtos da Sociobiodiversidade  



 





  

Manejo... Sustentável ? 



Visão do Produtor 

• Vantagens 
• Cobertura do solo 
• Gera renda 
• Reduz desmatamento 
• Reduz custos de manutenção 
• Produção agrícola sob sombra 

• Desvantagens 
• Alta demanda de trabalho 
• Dependência de assistência técnica 



Visão do Produtor 

• Vantagens 
• Cobertura do solo 
• Gera renda 
• Reduz desmatamento 
• Reduz custos de manutenção 
• Produção agrícola sob sombra 

• Desvantagens 
• Alta demanda de trabalho 
• Dependência de assistência técnica 



  

  

 Os SAFs geraram grande impacto sobre a mão-
de-obra, quando mal planejados; 

 Sustentabilidade econômica; 

 Escolha de espécies inadequadas; 

 Baixa diversidade e integração entre as 
espécies; 

ATER – Agroflorestal... 

Processo não PARTICIPATIVO DE CONSTRUÇÃO 

Interação ecológica entre espécies...(nativas X 
exóticas) 

•etc 

  
  

 

Desafios.... 



 
? 

Saudades !!! 
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