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Dilema socioambiental 
Cenário em transformação 

Crise de nosso tempo 

• Pensamento dominante e que orienta a agricultura 
industrial: energia barata, água abundante, clima 
estável, fontes ilimitadas de nutrientes 

 

• Alerta atual: energia cada vez mais cara e escassa, 
água escassa, clima instável, fontes limitadas de 
nutrientes 



Para refletirmos... 

Os alimentos produzidos pela agricultura 
industrializada têm cada dia menos nutrientes 
devido ao empobrecimento das terras, às sementes 
“melhoradas”, colheitas prematuras e à distância 
entre produção e consumo. Quando a comida é um 
negócio, desaparecem a cultura camponesa e o 
emprego, o campo e a cidade se dão as costas, se 
destrói a biodiversidade e a fertilidade da terra e 
aumenta a contaminação do ar, da água, da terra e 
dos alimentos, produzindo doenças e epidemias.  
 

(http://www.economiasolidaria.org/category/temas/agroecologia) 



 No contexto da agricultura familiar… 
 
– Como estão as famílias? São prósperas? Vivem bem? Estão 

felizes? As famílias têm autonomia? 
– Há perspectiva de reprodução social da agricultura 

familiar? Os jovens querem permanecer no campo? 
– As famílias se alimentam bem? E produzem alimentos 

saudáveis? 
– Como é o acesso e a qualidade à educação e saúde? 
– Como é a questão fundiária? As famílias tem garantia de 

que permanecerão na terra? 
– Os recursos estão disponíveis e abundantes? Como estão 

os solos? A água? A diversidade de vida? Ainda há 
florestas? E animais silvestres? 

– Como é o custo de produção? E a dependência por 
insumos externos (sementes, fertilizantes, agrotóxicos, 
petróleo)? 

 



Agroecologia 

Construção de modos de vida sustentáveis 
(para sociedades sustentáveis): mais justas, 

com qualidade de vida, com recursos 
abundantes 



Fundamentos da Agroecologia 

• Visão do todo e sistêmica (paisagem, microbacia...) 

• Valorização dos recursos localmente disponíveis 

• Conservação (e aumento) dos recursos naturais 

• Produção de alimentos em quantidade, qualidade e 
diversidade (soberania alimentar) 

• Construção do conhecimento 

• Diálogo de saberes: conhecimento científico e 
tradicional 

• Conservação e revitalização das culturas locais 

• Dinamização econômica do mundo rural 



Agroecologia 

É ciência 

É movimento social 

É prática 



Princípios agroecológicos relativos aos 
agroecossistemas 

• Biodiversos 

• Resilientes (ciclagem de nutrientes, equilíbrio 
ecológico, interações entre espécies) 

• Eficientes do ponto de vista energético 

• Socialmente justos 

• Base para a soberania alimentar 

• Agroecossistemas com dependência mínima 
de insumos externos (incluindo energia) 

 



Como colocar tudo isso em 
prática? 

O que deve orientar nosso olhar 
na abordagem agroecológica? 



Dimensão econômica Dimensão social 

Dimensão ambiental 

Autonomia 



Dimensão econômica 
 

– redução de custos de produção (reduziu utilização de 
insumos externos, aproveitamento dos recursos) 

– integração das atividades (otimização dos recursos, 
ciclagem dos nutrientes, otimização da energia) 

– otimização de rendimento da produção (produção 
escalonada no tempo, aproveitamento do espaço, 
utilização de espécies/variedades/raças adaptadas) 

– planejamento da produção (otimização dos recursos, da 
mão –de-obra, época apropriada, não saturação do 
mercado) 

– comercialização (distância do local, perecibilidade dos 
produtos, estratégia utilizada) 

– agregação de valor 



 
 

Dimensão social 
 
 

– conforto (trabalha na sombra, sem necessidade de EPI, 
etc) 

– segurança e soberania alimentar (alimento de qualidade, 
em quantidade e compatível com a cultura) 

– redução do uso de agrotóxicos (menor probabilidade de 
intoxicação) 

– redução de estresse 

– todas as  pessoas da família participam 



 
 
 

Dimensão ambiental 
 
 
 

– manutenção e aumento da biodiversidade 

– quebra-ventos e microclima 

– conservação e melhoria da qualidade do solo e da água 

– redução de contaminação do ambiente 



 
Autonomia 

 
– agricultores têm conhecimento sobre o trabalho a ser 

realizado 

– agricultores dependem menos de insumos externos 
(adubos, sementes, combustível) 

– agricultores desempenham o trabalho de acordo com suas 
vontades/vocações 

 



DICOTOMIA 

Área de preservação Área de produção 

Ser humano excluído 
do sistema 

Ação degradadora do 
ser humano 









As maiores concentrações de 

utilização de agrotóxicos 

coincidem com as regiões de 

maior intensidade de 

monoculturas de soja, milho, 

cana, cítricos, algodão e arroz.  

Mato Grosso é o maior 

consumidor de agrotóxicos, 

representando 18,9%, seguido 

de São Paulo (14,5%), Paraná 

(14,3%), Rio Grande do Sul 

(10,8%), Goiás (8,8%), Minas 

Gerais (9,0%), Bahia (6,5%), 

Mato Grosso do Sul (4,7%), 

Santa Catarina (2,1%).  

Os demais estados consumiram 

10,4% do total do Brasil, segundo 

o IBGE (2006), SINDAG (2011) e 

Theisen (2012). 

 DOSSIÊ ABRASCO  
Um alerta sobre os impactos dos Agrotóxicos na Saúde  

Associação Brasileira de Saúde Coletiva  

Grupo Inter GTs de Diálogos e Convergências da 

ABRASCO  

Rio de Janeiro, World Nutrition - Rio 2012 

1/3 dos alimentos no Brasil está 

contaminado por agrotóxicos 

O consumo prolongado de alimentos 

contaminados por agrotóxico ao longo de 

20 anos pode provocar doenças como 

câncer, malformação congênita, distúrbios 

endócrinos, neurológicos e mentais. 

O Brasil usa 19% dos agrotóxicos do mundo, 

ou seja, 1/5 do consumo mundial (Anvisa). 











• Exploração da natureza e das pessoas 
visando o lucro 

 

• Lógica industrial 

• Competição e controle 

• Maximização e imediatismo 
 

• Latifúndio, concentração de terras e 
renda 

• Mercado, muitos produtos voltados 
para exportação 

 

• Concentração dos produtos e 
distribuição a longas distâncias  

• Contaminação por tóxicos e degradação 

• Balanço energético negativo 

 

• Convivência harmônica com a natureza 
e as pessoas visando a qualidade de 
vida, a felicidade 

• Agricultura como forma de vida  

• Cooperação e autonomia 

• Otimização e respeito aos ritmos da 
natureza 

• Pequenas propriedades, justiça social 

• Relação direta entre agricultor e 
consumidor, maioria dos produtos para 
alimentar a população 

• Produtos são consumidos na região 
onde são produzidos 

• Preocupação com a saúde das pessoas 
e da natureza 

• Balanço energético positivo 

 

 

 

 
 

sustentável insustentável GRADIENTE 



APRENDENDO COM A 
NATUREZA... 

SOMOS PARTE E NÃO QUEM 
DEVE EXPLORÁ-LA... (Ernst Götsch) 



VIDA 

constante 

transformação, no 

sentido da 

complexificação 



Agricultura 

“A arte de colher o sol” 

Otimização da energia solar = 
balanço energético positivo 



QUANDO SE DEIXA UMA 

ÁREA EM POUSIO, O SOLO 

RECUPERA SUA 

FERTILIDADE 



Os seres vivos atuam no sentido de 

aumentar os recursos para a vida no lugar 



Somos parte de um sistema 
inteligente 

Como podemos ser um ser querido 
no sistema? 

Quando um elemento se comporta de 
forma inadequada  no sistema, passa a ser 

inoportuno, e ele é expulso (Ernst Götsch) 



Movidos pelo amor incondicional… pelo prazer interno… 



QUAL É O NOSSO PAPEL NO PLANETA? SERIA O DE 
DISPERSAR SEMENTES e DINAMIZAR PROCESSOS DE 

VIDA? 



 



 



Gravuras da Mochila do Educador Agroflorestal – Arboreto/PZ/UFAC, inspirado nos trabalhos de Ernst Götcsh 

3 meses 



Gravuras da Mochila do Educador Agroflorestal – Arboreto/PZ/UFAC, inspirado nos trabalhos de Ernst Götcsh 

1 ano e meio 



Gravuras da Mochila do Educador Agroflorestal – Arboreto/PZ/UFAC, inspirado nos trabalhos de Ernst Götcsh 

5 anos 



Gravuras da Mochila do Educador Agroflorestal – Arboreto/PZ/UFAC, inspirado nos trabalhos de Ernst Götcsh 

18 anos 



Gravuras da Mochila do Educador Agroflorestal – Arboreto/PZ/UFAC, inspirado nos trabalhos de Ernst Götcsh 

40 anos 



BIODIVERSIDADE 

• A preservação e ampliação da biodiversidade é o primeiro 
princípio para a auto-regulação e sustentabilidade, no 
agroecossistema e na paisagem 

• Fauna e flora em equilíbrio dinâmico 

• Variedades adaptadas à eco-região 

• Considerar a ecofisiologia das espécies 

• Otimização dos processos de vida: ocupação de nichos 
variados 

 

Espécies e Variedades 



Henrique Sousa 



Nas agroflorestas não consideramos os insetos e 

microorganismos como pragas e causadores de doenças, mas 

como elementos do “departamento de otimização de processos 

de vida”, que atuam em pontos de tensão no sistema 

Alta biodiversidade promove equilíbrio ecológico, 

autorregulando as populações 



TERRA FÉRTIL = TERRA VIVA 

• Estruturada (porosidade) 

• Úmida 

• Fresca 

• Grande diversidade de microorganismos 

• Nutrientes disponíveis 

• Simbiose (ex: fixação de nitrogênio,micorrizas) 

• Substâncias estimuladoras de crescimento 

Matéria Ogânica 









MINHOCUÇU – Rhinodrillus sp. 





Alta QQVC 



SEMENTES, CONHECIMENTO E 
TRABALHO: 

PRINCIPAIS INSUMOS 



SEMENTES 

• Diversidade inter e intraespecífica 
(sustentabilidade genética) 

• Variedades 

• Sementes próprias (autonomia) 

Sementes crioulas 







 
Opções de restauração com Sistemas 

Agroflorestais em diferentes contextos 
 

Guia de Restauração Ecológica com Sistemas 
Agroflorestais – no prelo 



IX - interesse social: 
b) a exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade 
ou posse rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que 
não descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função 
ambiental da área; 

SAFs na Lei Florestal  
LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012 

X - atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental: 
j) exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e 
familiar, incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde 
que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem 
prejudiquem a função ambiental da área; 
 



 
i) conservação dos recursos hídricos, do solo e da biodiversidade; 

 

Princípios para conciliar objetivos sociais e 
ambientais nos SAFs: 

ii) manutenção dos modos de vida dos agricultores. 
 



com relação às funções ecológicas: 
 
i) considerar a propriedade integralmente e sua função na paisagem para, então, 
planejar as áreas prioritárias para Reservas Legais, APPs e outras áreas de aptidão 
aos SAFs; 
 
ii) não utilizar adubos sintéticos  e agrotóxicos, priorizando-se o uso de insumos 
locais, adubação verde, esterco, pó de rocha, inseticidas, fungicidas e herbicidas 
naturais ou caseiros e aceitos pelas normas de agricultura orgânica; 
 
iii) realizar a recomposição e a manutenção da fisionomia da vegetação original, 
considerando o manejo da regeneração natural e plantios adensados, com alta 
biodiversidade e espécies adequadas ao contexto (nativas, introduzidas e exóticas) é 
a chave para o bom funcionamento do SAF e diz respeito a planejamento e manejo; 
 
iv) otimizar o uso da luz solar por meio da estratificação; 
 
v) garantir que o preparo do solo não cause impactos negativos como compactação 
e susceptibilidade à erosão; 
 

Critérios: 



com relação às funções ecológicas (continuação): 
 
vi) utilizar métodos de controle da erosão quando necessário;  
 
vii) manter permanentemente a cobertura do solo com matéria orgânica;  
 
viii) controlar os fatores de degradação, como animais domesticados (restringindo o 
uso da área para pastoreio), fogo (aceiros e abandono da prática da queimada nas 
áreas vizinhas) e deriva de agrotóxicos (se aplicar em áreas vizinhas, realizar em 
horários sem vento e manter uma faixa de segurança); 
 
 ix) realizar manejo de espécies visando o sucesso do estabelecimento do sistema ao 
longo do tempo. 
e... 

Critérios: 



b) com relação às funções sociais: 
 
i) prover os modos de vida dos agricultores familiares, isto é, contribuir para a 
segurança e soberania alimentar e nutricional, bem como gerar renda; 
 
ii) promover a autonomia dos agricultores, o que significa depender o mínimo possível 
de insumos externos, priorizar o uso dos recursos locais, valorizar os conhecimentos 
tradicionais, trocar conhecimentos entre o saber popular e o saber científico, e realizar 
a construção coletiva do conhecimento; 
 
iii) promover o envolvimento dos agricultores na concepção do sistema, incluindo 
escolha das espécies, considerando questões de gênero e geração; 
 
iv) contemplar os interesses de toda a família; 
 
 

Critérios: 



b) com relação às funções sociais (continuação): 
 
v) considerar a cultura, a visão de mundo e a espiritualidade no 
desenvolvimento das agroflorestas; 
 
vi) escolher espécies e desenho em função dos recursos disponíveis e da 
capacidade de manejo da família; 
 
vii) escolher espécies observando sua multifuncionalidade socioambiental 
(alimentar, ornamental, adubo verde, medicinais, de valor cultural e 
espiritual; produtora de biomassa, com função criadora de outras 
espécies, armazenadoras de água, etc.); 
 
viii) promover a agrobiodiversidade, priorizando o uso de sementes 
crioulas.  
 

Critérios: 



Partir sempre da realidade e construir 
com os agricultores 

Diagnóstico socioambiental participativo 

Acesso a Recursos e Estratégias de Modos de Vida 
- RECURSOS HUMANOS  
- RECURSOS SOCIAIS 
- RECURSOS NATURAIS  
- RECURSOS FÍSICOS 
- RECURSOS FINANCEIROS  
 



Planejamento e Desenho 

- SELEÇÃO DE ESPÉCIES 
- PLANEJAMENTO ECONÔMICO (planejamento do arranjo 
agroflorestal, análise de indicadores financeiros) 



Implantação 

- PREPARO DA ÁREA 
- ADUBAÇÃO 
- PLANTIO (sementes em alta densidade, estacas, mudas) 



Manejo 

- CAPINA SELETIVA 
- DESBASTE 
- PODA 



Opção 1: 

 1) Sistema sucessional para o Cerrado: plantio em canteiros com culturas 
anuais e hortaliças consorciadas com linhas de espécies adubadeiras e 
nativas.  

  

Contexto: solo degradado, baixa regeneração, predominância de gramíneas 
exóticas tais como andropogon, braquiária, solo bem drenado, RL ou APP ou 
áreas de produção, bioma Cerrado, alta disponibilidade de mão de obra, fácil 
acesso ao mercado. 

 

Objetivo do agricultor: produção para mercado, produção de alimentos e 
restauração da vegetação.  

 









 2) Sistema agroflorestal com ênfase em restauração de APP com espécies 
ornamentais, alimentícias e medicinais. 

  

Contexto: solo de média a alta fertilidade, baixa regeneração, predominância 
de gramíneas exóticas tais como braquiária, colonião, Napier, drenagem boa 
ou média, APP de mata ciliar, bioma Cerrado, média a alta disponibilidade de 
mão de obra, fácil acesso ao mercado. 

 

Objetivos do agricultor: produção para mercado, alimentos e restauração. 

Opção 2: 



 3) Plantio em faixas alternadas de espécies cultivadas e espécies nativas 

 

Contexto: solo de média fertilidade, alta regeneração, predominância de 
arbustos e plântulas, drenagem boa, RL, Cerrado, disponibilidade de mão de 
obra variada (alta, média ou baixa), acesso a insumos (alto, média ou baixa), 
algum acesso ao mercado.  

 

Objetivo do agricultor: segurança alimentar e restauração, comercialização. 

Opção 3: 



 4) Enriquecimento e manejo de capoeiras (regeneração natural)  

 

Contexto: solo com média fertilidade, alta regeneração, predominância de 
arbustos e plântulas de árvores, drenagem boa, APP ou RL, bioma Cerrado, 
disponibilidade de mão de obra variada (alta, média ou baixa), há acesso ao 
mercado.  

 

Objetivo do agricultor: restauração e segurança alimentar, comercialização.  

 

Opção 4: 



 5) Restauração de áreas degradadas com espécies “adubadeiras” ou 
“engenheiras”  em faixas, núcleos ou “ilhas”  

 

Contexto: solo com baixa fertilidade, baixa regeneração, predominância de 
gramíneas e arbustos de estágios iniciais da sucessão como sapé, capim 
gordura, braquiária e assa-peixe, solos bem drenados, APP, RL, bioma 
Cerrado, disponibilidade de mão de obra variada (alta, média ou baixa), há 
acesso ao mercado.  

 

Objetivo do agricultor: restauração e viabilizar os meios de vida da família 
agricultora. 

 

Opção 5: 



Condições iniciais para implantação de agrofloresta sucessional em recuperação 

de mata ciliar. Vegetação predominante no momento da implantação: braquiária, 

napiê e assapeixe (novembro 2011 – Altiplano Leste / Brasília/DF). 



Marcação e preparo dos canteiros com tobata.  

Adubação com pó de rocha e termofosfato Yorin 





Mistura de sementes de árvores com terra 



Rúculas novinhas entre as plântulas maiores (da direita para a esquerda) de 

quiabo, mandioca, girassol e mamona. 

















Trabalhar com MUITA FOTOSSÍNTESE!!! 
 
Acumular MUITA BIOMASSA! 





 6) Restauração em áreas de declive do Cerrado (ou áreas de uso restrito - 
AUR) com SAFs em terraços 

 

7) SAFs para restauração de áreas de declive (ou áreas de uso restrito - AUR) 
ou de Reserva Legal na Caatinga 

 

8) SAFs forrageiros para a Caatinga 

 

9) Restauração de áreas degradadas na Caatinga com SAF 

 

10) Proteção e restauração de nascentes 

 

11) Quintais agroflorestais 

Outras Opções: 



“Põe quanto que és 

No mínimo que fazes.” 
 

Fernando Pessoa 

Colheremos os frutos no belo jardim que é esse planeta se  
agirmos desinteressadamente, a favor da vida, até que o 

sistema, rico, transborde, e assim podemos viver na 
abundância. 




