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Introdução  
 
A transformação das técnicas agrícolas, dos fins políticos e das relações do 

produtor com os recursos naturais, levou ao processo modernizador do campo que 
transformou antigas posturas que o homem adotava na exploração dos recursos naturais, 
no sentido de passar do artesanal-manufatureiro para o predomínio do ramo industrial 
internacionalizado, de processar, beneficiar e comercializar, portanto, uma reorientação 
na forma tecnológica e material de suas formas econômicas e organizacionais.  

De forma genérica a partir da leitura de (LAMARCHE, 1993 apud 
WANDERLEY 2000) pode-se indicar algumas adversidades causadas pelo modelo de 
desenvolvimento agrícola. Na dimensão econômica, as inovações tecnológicas 
envolvidas no processo produtivo, causaram em muitos países uma superprodução, 
afetando a dinâmica da atividade produtiva.  Na dimensão social, a redução da força de 
trabalho ocupada nas atividades agrícolas levou a liberação de um elevado contingente 
de mão-de-obra gerando crise de desemprego e, por fim, a questão ambiental cujo 
excessivo uso de insumos químicos e o uso intensivo e inadequado dos recursos 
naturais, ameaçam a perenização ambiental. 

As inquietudes sobre o prosseguimento de um modelo tão adverso, que coloca 
em risco a perenidade de suas bases de produção, aumentaram e atualmente  o que se 
discute são as estratégias de desenvolvimento baseadas em sistemas de produção menos 
agressivos ao ambiente, porém capazes de promover um desenvolvimento social e 
econômico equilibrado e com respeito às peculiaridades locais. 

 Entre as propostas de desenvolvimento rural sustentável hoje indicadas é dado 
destaque as propostas agroecológicas, escolhe-se a Agroecologia, por encontrar em seus 
apontamentos teóricos as observações de uma análise integradora dos processos 
presentes nos espaços rurais, que transcende as noções agrícolas, e os limites 
normativos campo e cidade, portanto, que exige uma metodologia sistêmica onde são 
valorizadas esferas de ordem ambiental, econômica, social, política e institucional em 
um continuo de relações complexas, contidas no espaço e efetivada por relações 
territoriais. 

 
Objetivo 

O presente trabalho buscou indicar alguns elementos e atributos de ordem 
ambiental que devem ser observados na efetivação de propostas agroecológicas não 
desconsiderando, entretanto as relações econômicas, sociais, políticas e institucionais. 

 
Método e técnicas  
 

Em atendimento ao objetivo proposto a metodologia adotada teve como base a 
abordagem sistêmica dos elementos internos e externos que influenciam na 
materialização de propostas de desenvolvimento com base agroecológica, em 
concordância com o conceito de Agroecologia proposto por Altieri (1994, p. 371) que a 
define como “uma disciplina única que delineia os princípios básicos para estudar, 
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desenhar, manejar e avaliar agroecossistemas desde um ponto integral, incorporando 
dimensões culturais, socioeconômicas biofísicas e técnicas”. 

Portanto, como sistema de análise a Agroecologia adota o agroecossistema que 
para Conway (1997 apud CAPORAL; COSTABEBER, 2001, p. 7) corresponde a “um 
sistema ecológico e socioeconômico que compreende plantas e/ou animais 
domesticados e as pessoas que vivem nele como propósito de produção de alimentos, 
fibras ou outros produtos agrícolas”. 

Partindo deste entendimento o trabalho buscou indicar alguns elementos e 
atributos de ordem ambiental sem, no entanto, deixar de observar a interação desses 
com elementos e atributos de ordem econômica, social, político e institucional e para 
seleção preliminar dos principais elementos e atributos, foram utilizados trabalhos de 
autores renomados da área, como Miguel Altieri, (1994, 2004) e o método de 
Indicateurs de Durabilité de Exploitations Agricoles (IDEA, 2007) que embora seja um 
método desenvolvido para medir a sustentabilidade e não propriamente os processos 
agroecológicos, trás a discussão de importantes indicadores presentes no processo 
agroecológico, envolvendo elementos qualitativos e quantitativos sob um modelo de 
ponderação de valores.  

Portanto, definido inicialmente os principais elementos e atributos de ordem 
ambiental, econômica, social, politico e institucional estes foram submetidos a avaliação 
mediante a entrevista de especialistas a saber, extensionistas rurais, dirigentes de 
cooperativas, de grupos que trabalham com princípios agroecológicos e representantes 
de entidades de fomento. Após a avaliação dos especialistas foi esquematizada a ordem 
de importância dos principais elementos e atributos. Ressalta-se que no presente 
trabalho é destacado os elementos de ordem ambiental. 

 
 

Resultados  
 

Com respeito a sistematização dos elementos e atributos presentes na Dimensão 
ambiental , que devem ser investigados nas propostas de desenvolvimento pautadas nos 
princípios agroecológico eles podem ser observados no quadro a seguir. 
 
 



 
 

Quadro 1. Dimensão Ambiental, Elementos e Atributos 
Elaboração: Suelen de Leal Rodrigues 
 
 
O primeiro elemento proposto na Dimensão Ambiental remete ao Manejo dos 

recursos produtivos (solos, e uso de agrotóxicos), os atributos referentes ao solo buscam 
verificar o sistema de cultivo, através do preparo do solo, do tipo de cultivo, área 



plantada, da reposição da fertilidade, do controle de insetos, doenças, plantas invasoras, 
da existência de controle biológico, da presença de meso e micro fauna bem como a 
existência de inimigos naturais. 

Em referência ao tipo de preparo do solo se busca saber quais são as práticas 
empregadas, uma vez que a manutenção da matéria orgânica do solo é de extrema 
importância, no entendimento de (SÁ et al. 2001, apud PILLON, 2005, p. 3) “o 
conteúdo de matéria orgânica do solo (MO) é considerado um dos principais 
indicadores de sustentabilidade e qualidade ambiental em agroecossistemas”.Os 
atributos propostos para avaliar o manejo do solo foram divididos em sistemas de 
plantio direto, mínimo e convencional. O ideal é um preparo que exige o mínimo de 
revolvimento e que mantenha a matéria orgânica sobre o solo. O mais aconselhável é 
manter a palha da cultura anterior para manter a fertilidade do solo e proteger do 
aquecimento do sol e do impacto da chuva. Daí a importância de não só evitar revolver 
o solo, mas também manter a palha sobre solo após as colheitas, pois nas palavras de 
Primavesi (1992, p. 31), “matéria orgânica sempre deve ficar na camada superficial da 
terra ou mesmo na superfície”. 

Os atributos complementares ao manejo do solo referem-se ao tipo de cultivo, 
sua respectiva área e a origem das mudas e sementes. Considerando fatores de ordem 
econômica a compra de sementes ou mudas consistem em um dos mais fortes elos de 
dependência do agricultor com relação as grandes empresas de agroquímicos que 
geralmente também controlam esse mercado. Desta forma em vigência de um sistema 
agroecológico a produção de sementes e mudas na propriedade, pode ajudar a diminuir 
os custos econômicos da produção, pois a geração de sementes crioulas2 aumenta a 
autonomia da propriedade e não compromete o ambiente, além de garantir melhor 
qualidade de vida ao agricultor, através da produção de alimentos saudáveis.  

Referente a reposição da fertilidade do solo os atributos foram sistematizados 
nos sistemas de pousio, rotação de culturas, orgânico, cobertura morta e reposição 
química. 

A utilização do pousio das terras, por exemplo, além de ajudar na recomposição 
natural da matéria orgânica do solo, também ajuda no equilíbrio biológico entre pragas e 
predadores, pois as áreas em pousio podem servir de refúgio às pragas. Da mesma 
forma na rotação de culturas devem ser associadas, segundo Primavesi (1992. p. 87), 
“no mínimo cinco culturas”, com o objetivo de manter a fertilidade do solo e ajudar na 
criação de inimigos naturais para as pragas, o que só é possível pela diversidade de 
cultivos. 

Em relação à fertilização orgânica, esta pode ser obtida através da reciclagem 
dos excrementos dos animais e dos restolhos dos cultivos. Entre os principais tipos de 
adubos orgânicos tem-se o composto orgânico (compostagem), “vermicomposto”, 
esterco de galinhas (poedeiras), bovinos, suínos. O composto orgânico é formado por 
camadas superpostas de esterco de animais, especialmente de bovinos e palha de 
culturas; o vermicomposto é a mistura de resíduos orgânicos de origem animal e vegetal 
que é decomposto em húmus, através do trabalho das minhocas. Os estercos podem ser 
de aves, bovinos e suínos, geralmente são armazenados em esterqueiras para que haja a 
fermentação do esterco. Estas formas de fertilização orgânica buscam restabelecer a 
fertilidade do solo por meio do incremento de matéria orgânica, ajudando na retenção de 
água no solo, diminuindo as oscilações térmicas, favorecendo o crescimento da planta 
em tempo integral, diminuindo processos erosivos e reduzindo a plasticidade do solo, 
entre outros fatores. 

                                                 
2 Sementes geradas pelo produtor vigiando os aspectos de qualidade, ou seja, livre de insumos químicos. 



Segundo Primavesi (1992), a utilização da cobertura morta ou mulch, ou seja, 
palha gerada pelos cultivos como capim seco, casca de arroz, bagaço da cana, serragem, 
além de servir como material orgânico também ajuda a suprimir as invasoras 
diminuindo as capinas. Embora este tipo de cobertura dificulte a penetração da água no 
solo, ela evita o ressecamento do solo e propicia o crescimento da planta durante o dia, 
inclusive nas horas mais quentes. 

A fertilização química ou adubação química busca por meio da incorporação de 
elementos químicos industriais recuperar ou aumentar a fertilidade do solo, lembrando 
que em um sistema agroecológico é esperado que paulatinamente o agricultor abandone 
essa prática a fim de estabelecer o equilíbrio natural do agroecossistema da mesma 
forma que diminuir os custos econômicos da produção. 

Como elemento de análise foi propoto a vereficação do uso de agrotóxicos 
através de elementos que revelassem como é realizado o controle de insetos, doenças e 
plantas invasoras, através do uso de inseticidas e fungicidas, pois com certeza seu uso 
estará associado ao de adubos químicos, demonstrando a interdependência gerada por 
este processo, onde a utilização de um implica na utilização do outro e assim criando 
uma cadeia viciosa. Portanto, na elaboração dos atributos além dos tradicionais 
agrotóxicos foram elaborados atributos que relassem o uso de caldas orgânicas, da 
prática do controle biológico, e a observação da presença de meso e micro fauna. 

Referente as caldas as mais comuns são: a calda Bordoleza, composta pela 
mistura de sulfato de cobre e cal virgem, utilizada para doenças fúngicas, bacterianas e 
controle de pragas; a calda Viçosa que possui composição semelhante a Bordoleza, 
porém com a adição de micronutrientes é utilizada no combate a doenças fúngicas e 
como nutriente foliar e; a calda Sulfocálcica, composta por enxofre e cal virgem, para o 
combate a diversas pragas. Estas caldas são formas menos agressivas no combate às 
doenças, pragas e plantas invasoras e podem ser preparadas pelo produtor, no entanto, o 
seu uso incorreto ou demasiado pode também causar danos. 

A prática do controle biológico foi outro atributo proposto pelos especialistas 
como uma importante técnica natural de combate às pragas, pois a inserção de inimigos 
naturais ajuda no controle biológico evitando ou diminuindo a aplicação de venenos. 
Por fim a simples verificação da existência da presença de meso fauna e micro fauna, 
pode ser considerado como um  indicador do possível uso de agrotóxicos, pois a 
diversificação da fauna denota um uso mínimo ou nulo de agrotóxicos e no sentido 
inverso, ou seja, pouca diversidade denota o uso acentuado de venenos. 

Em observação de um sistema que busca o equilíbrio através de práticas 
agroecológicas é pertinente a observação conjunta dos elementos acima citados, pois um 
solo preparado de maneira que revolva a menor quantidade de matéria orgânica exigirá 
menor fertilização que poderá ser feita por métodos naturais de reciclagem, o uso de 
sementes crioulas e a presença de inimigos naturais através da diversidade da fauna leva 
paulatinamente a redução da quantidade de agrotóxicos, estabelecendo um maior 
equilíbrio do agroecossistema e  denotando menores custos econômicos ao produtor. 

O próximo elemento proposto para a Dimensão Ambiental refere-se ao manejo 
dos recursos produtivos com ênfase aos elementos de origem e conservação dos 
recursos hídricos. A água consiste no elemento natural mais utilizado pelo homem, e 
segundo Righes (2000 apud PÉS, 2005) 69% de seu uso é destinado às atividades 
agrícolas, 23% as indústrias e 8% ao uso doméstico. Portanto, o tratamento destinado à 
água nas propriedades rurais está relacionado às atividades agrícolas e é de suma 
importância, uma vez que a disponibilidade hídrica é finita.  

O conjunto de atributos propostos para avaliar o manejo dos recursos hídricos 
remetem às origens da água consumida pela família, da água utilizada nas atividades 



agrícolas, conservação e preservação dos recursos hídricos, verificados através da 
identificação dos cuidados com as nascentes e rios, do destino dos efluentes da moradia 
e das atividades agrícolas, a presença da técnica de reciclagem e atributos referentes a 
qualidade da água. 

O primeiro atributo proposto remete a origem da água consumida pela família e 
da água utilizada nas atividades agrícolas envolvendo aquela consumida pelo criatório. 
O intuito ao propor este atributo é o de verificar se a propriedade é auto-suficiente em 
relação aos recursos hídricos ou se precisa comprar água de outros lugares, pois 
dependendo das condições pluviométricas locais este recurso poderá ser limitante para o 
desenvolvimento das atividades agrícolas, principalmente quando se refere ao agricultor 
familiar.  

O atributo proposto para averiguar a preservação das nascentes e rios busca 
conhecer como se encontra o estado de preservação, pois no entendimento de Calheiros 
et.al (2004), nascente é 

o afloramento do lençol freático, que vai dar origem a uma fonte de água de 
acúmulo (represa), ou cursos d’água (regatos, ribeirões e rios). Em virtude de 
seu valor inestimável dentro de uma propriedade agrícola, deve ser tratado 
com cuidado todo especial (CALHEIROS et. al, 2004, p. 13). 
 

O ideal é que uma nascente que possa fornecer água o ano todo, ou seja, que 
possua uma vazão equilibrada, o que é propiciado por uma boa infiltração da água, que 
dependerá das condições de infiltração do solo. 

A preservação dos recursos hídricos será variável conforme as particularidades 
locais, no entanto, para Calheiros et. al (2004, p. 13), algumas estratégias são 
fundamentais como, por exemplo, o “controle da erosão do solo por meio de estruturas 
físicas e barreiras vegetais de contenção, minimização de contaminação química e 
biológica e ações mitigadoras de perdas de água por evaporação e consumo pelas 
plantas”. No conjunto de atributos propostos deve-se verificar a presença de mata ciliar3 
próxima aos canais, bem como a existência de barreiras de contenção, com o objetivo de 
evitar a contaminação da água já em sua origem, quer por partículas do solo ou por 
matéria orgânica oriunda das plantas circunvizinhas. Os especialistas em sua opinião e 
avaliação acrescentam a prática de terraços, que consiste em realizar estruturas 
hidráulicas transversais ao plano de declividade do terreno, para drenagem ou infiltração 
das águas, evitando o livre fluxo das enxurradas, e diminuindo desta forma a erosão 
hídrica. 

 Referente aos padrões legais de preservação no relatório de Recuperação e 
Preservação de Nascentes elaborado por Calamari et al. (2004) é destacado que na Lei 
Federal 4.771/65, alterada pela Lei 7.803/89 e a Medida Provisória n.º 2.166-67, de 24 
de agosto de 2001: 

Consideram-se de preservação permanente, pelo efeito de Lei, as áreas 
situadas nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos 
d’água”, qualquer que seja a sua situação topográfica, devendo ter um raio 
mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura (CALAMARI et al. 2004, p. 18). 

 

                                                 
3 Mata ciliar é a formação vegetal localizada nas margens dos córregos, lagos, represas e nascentes. 
Também é conhecida como mata de galeria, mata de várzea, vegetação ou floresta ripária. Considerada 
pelo Código Florestal Federal como "área de preservação permanente", com diversas funções ambientais, 
devendo respeitar uma extensão específica de acordo com a largura do rio, lago, represa ou nascente. 



Esta determinação é válida também para nascentes localizadas no meio rural e 
complementando as observações legais em relação às áreas protegidas segundo 
CALAMARI et al. (2004), 

 
“A área protegida pode ser coberta ou não por vegetação nativa, com a 
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica, a biodiversidade, fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” 
(CALAMARI et al. 2004, p. 18). 
 

Para os cursos d’água a legislação segundo (Ibid, p. 19) a medida da área de 
preservação permanente deve ser: 

 
[...] a partir do nível mais alto alcançado pela água por ocasião da cheia sazonal 
do curso d’água perene ou intermitente, em projeção horizontal, deverá ter 
larguras mínimas de: 30m, para cursos d’água com menos de dez metros de 
largura; 50m, para cursos d’água com dez a cinqüenta metros de largura; 100m, 
para cursos d’água com cinqüenta a duzentos metros de largura; 200m, para 
cursos d’água com duzentos a seiscentos metros de largura; 500m, para cursos 
d’água com mais de seiscentos metros de largura. No entorno de lagos e lagoas 
naturais, a faixa deve ter largura mínima de: 30m, para os que estejam situados 
em áreas urbanas consolidadas 100m para os que estejam em áreas rurais, 
exceto os corpos d’água até com 20ha de superfície, cuja faixa marginal será de 
50m (CALAMARI et al. 2004, p. 19). 

 
Entre os principais cuidados que se deve ter com as áreas adjacentes a área de 

preservação das nascentes e canais, Calheiros et al. (2004) elege algumas como o 
isolamento da área de captação, a distribuição adequada dos diferentes usos do solo, 
eliminação das instalações rurais e redistribuição das estradas. 

O isolamento da área de captação deve evitar o trânsito de pessoas e animais em 
áreas próximas a dos canais e nascentes. A distribuição das terras deve evitar que o 
criatório e a moradia fiquem próximo da área protegida, pois os dejetos domésticos e de 
animais podem contaminar as águas. O ideal é que sejam eliminadas as instalações 
rurais próximas à área de preservação como as habitações, galinheiros, estábulos, 
pocilgas e depósitos de agrotóxicos, evitando a contaminação das águas pelas 
enxurradas. As estradas também devem ficar longe dos canais hídricos para evitar a 
compactação do solo e o acesso de homens, animais e veículos. 

Na Apostila de Preservação e Recuperação das Nascentes elaborada por 
Calheiros et. al (2004), encontra-se o modelo adaptado de Silveira (1984) para uma 
distribuição correta das terras de uma propriedade visando a diminuição das 
probabilidades de contaminação (Figura 1). 



 

Figura 1 - Distribuição espacial correta das culturas e estruturas rurais em função 
da nascente.  
Fonte: Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivarí e Jundiaí, por 
Silveira 1984 apud Calheiros, et. al 2004. 

 
 Para proteção dos recursos hídricos é fundamental a preservação das áreas 

permanentes com manutenção da vegetação ou introdução de espécies florestais e a 
utilização da palha, cobertura morta que ajuda a evitar o impacto da gota da chuva e 
diminuir o escoamento da água. 

Os atributos que mostram o destino dos efluentes tanto da moradia quanto os de 
origem agrícola, oriundo dos cultivos e do criatório, possuem como objetivo averiguar 
se ocorre a contaminação dos recursos hídricos de forma pontual, como a liberação 
direta desses dejetos nos canais hídricos, além da existência de armazenamento 
subterrâneo, o qual pode vir a contaminar os canais hídricos, caso esteja bem próximo.  

Considerando que no meio rural geralmente não existe sistema de esgoto nem de 
coleta de lixo é pertinente que se observe a presença de fossas sépticas, que evitem a 
contaminação das águas provenientes de dejetos domésticos.  

No conjunto de atributos propostos foi incluída a questão de reciclagem dos 
dejetos, principalmente os de origem animal e o lixo orgânico doméstico que podem 
formar adubos orgânicos para reposição de matéria orgânica no solo, através da 
utilização de esterqueiras ou sistemas de compostagem ou vermicompostagem.  

Outro atributo proposto é o destino das embalagens de agrotóxicos, pois o 
acúmulo desse material sem destino correto e com lançamento em canais hídricos 
consiste em significativa fonte de contaminação.  

Referente aos aspetos qualitativos da água os especialistas consultados 
sugeriram a averiguação de processos de eutrofização, causada pela concentração de 
elementos como fósforo e nitrogênio, e dos atributos referentes a quantidade de 
coliformes totais, que pode indicar a contaminação bacteriana da água. A eutrofização 
da água, e o elevado índice de coliformes totais, geralmente são provocados por 
resíduos oriundos da produção agrícola ou doméstica. 

Considerando a análise de uma unidade produtiva que se encontre em processo 
de transição para um sistema agroecológico, alguns atributos são essências na 
preservação dos recursos hídricos como a identificação da diversificação das áreas, 



tratamento e reciclagem dos dejetos, preservação das áreas de proteção permanente e a 
presença de manejo adequado do solo.  

O terceiro elemento apresentado na Dimensão Ambiental consiste no Manejo 
dos recursos produtivos dando ênfase à diversificação espacial e genética. Este elemento 
proposto busca mostrar como ocorre a distribuição espacial das terras na propriedade, 
com objetivo de mostrar o grau de biodiversidade da propriedade. Para Miguel Altieri 
(1994) a otimização de agroecossistemas sustentáveis possui como peças chave a 
reciclagem de nutrientes e a biodiversidade. A biodiversidade é fundamental para o 
estabelecimento de complementaridade, interação e sinergismos entre as plantas e 
criatórios, diminuindo a dependência enérgica da propriedade.  

Buscando novamente apoio em Altieri (1994), entende-se que a eficiência da 
preservação e integração da biodiversidade, no processo de reciclagem de nutrientes e 
de estabilidade frente ao ataque de pragas, dependerá do tipo de biodiversidade presente 
na propriedade. A biodiversidade pode ser observada pela presença de policultivos, 
agroflorestas e sistemas mistos de plantio, bem como da organização temporal 
representada pela rotação de culturas ou seqüências e evidentemente pelas relações, 
interações e sinergismos. 

A determinação da biodiversidade presente no interior de uma propriedade 
também pode depender da postura e do conhecimento do agricultor. Um 
agroecossistema para tornar-se agroecológico deve partir dos conhecimentos já 
acumulados dos agricultores, com o intuito de apreender suas lógicas de integração 
entre os elementos da propriedade e a partir deste conhecimento traçar estratégias para 
transformar e tornar o seu conhecimento mais eficiente e produtivo.  

Portanto, os atributos propostos para avaliar o aspecto de manejo dos recursos 
produtivos referente à diversificação espacial e genética dentro da Dimensão Ambiental 
buscam mostrar, por exemplo: o tamanho das áreas de potreiro, de pastagens cultivadas 
e pastagens permanentes; além das áreas de florestas nativas, áreas de agroflorestas e 
áreas de capoeira; como também de áreas com cultivo consorciado, áreas de barragens e 
açudes e de áreas e espécies dos cultivos permanentes e temporários e ainda do número 
e a espécie dos animais e suas respectivas raças. 

A identificação de áreas de potreiro, de pastagens cultivadas e pastagens 
permanentes denotam diversificação das áreas da propriedade, podendo indicar a 
presença de criatórios, bem como cuidados com o manejo do solo, pois a presença de 
pastagens permanentes ou cultivadas pode ajudar na retenção da água no solo e a conter 
processos erosivos. 

A verificação da presença de áreas de florestas nativas denota certo grau de 
preservação dos recursos naturais, ajudando no processo de diversificação espacial da 
propriedade e, quando essas áreas estão próximas aos cultivos, podem servir de refúgio 
natural das pragas. A presença de áreas de agroflorestas identifica o uso racional da 
diversificação entre cultivos agrícolas e árvores. 

Através da vereficação de áreas de capoeira, identificadas como sendo aquelas 
áreas que foram roçadas ou queimadas para a utilização da terra, busca-se verificar, 
além da diversidade espacial da propriedade, a presença da utilização de técnicas que 
degradam o solo. Um exemplo disto são as queimadas, onde o agricultor na maioria das 
vezes remove o material queimado deixando o solo exposto, afetando a capacidade de 
retenção de água pelo solo e comprometendo sua fertilidade. No entanto, a existência de 
áreas de capoeira na propriedade pode servir como refúgio para as pragas. Em um 
agroecossistema agroecológico, queimadas e/ou roçadas e que permitem o 
desnudamento do solo não devem ser utilizadas, ao contrário, toda palha resultante da 
produção anterior deve servir de adubação e proteção do solo. 



A identificação de áreas com cultivo consorciado permite verificar a existência e 
combinação entre cultivos e sinalizam a presença de maior diversidade. Eles também 
podem ajudar na proteção da terra contra insolação e o impacto da chuva. A maioria dos 
consórcios utiliza as leguminosas, pois elas possuem papel importante na fixação de 
nitrogênio beneficiando o cultivo principal. No entendimento de Primavesi (1992), uma 
associação bem feita beneficia a cultura principal, aumentando a colheita e, se o 
consórcio for apenas com plantas companheiras, também fornece mais palha após a 
colheita contribuindo, eficientemente, para a conservação e a recuperação da terra. 

O atributo que se refere à presença de barragens e açudes tem como intuito 
verificar se a propriedade depende de recursos hídricos externos. O suprimento hídrico 
indica certo grau de autonomia da propriedade.  

Os atributos referentes à área e a espécie dos cultivos buscam mostrar as áreas 
que ocupam cada cultivo dentro da propriedade e a descrição deste atributo mostrará se 
existe a presença de monoculturas ou policulturas, pois quanto maior for o número de 
espécies e variedades cultivadas, maior será a diversidade vegetal e a possibilidade de 
associar produções complementares. A biodiversidade dos cultivos não só é um 
elemento fundamental para o equilíbrio energético da propriedade, como também é uma 
importante estratégia econômica para a fuga da variação de preço de um determinado 
produto. 

A diversidade também se mostra positiva no que se refere a dieta alimentar, 
como Altieri (1994, p. 31) menciona: “os cultivos mistos garantem uma constante oferta 
de alimento e cobertura vegetal ao solo, assegurando a oferta regular e variada e, 
conseqüentemente, uma dieta alimentar nutritiva e diversificada”. 

Referente aos atributos que remetem à quantidade de espécies animais e suas 
respectivas raças, possui como propósito mostrar a biodiversidade animal presente na 
propriedade. A presença de várias espécies, segundo as orientações do método IDEA 
(2007), é importante porque permite o equilíbrio do balanço húmico (teor de húmus) do 
solo, ou seja, permite a manutenção de sua fertilidade em longo prazo. 

Por fim o quarto elemento da Dimensão Ambiental consiste no manejo do 
criatório e tem como objetivo propor atributos que analisem a valorização das raças 
locais, o bem-estar animal, a origem da alimentação e o manejo fitossanitário. 

A valorização das raças locais evita os transtornos de adaptação que um animal 
pode ter se não se encontra em seu habitat natural e, além disso, é adequado aos 
princípios de valorização das peculiaridades locais. O atributo proposto para avaliar este 
aspecto é a identificação de raças locais.  

O bem-estar animal é um fator relevante que infere na qualidade produtiva do 
animal, pois este deve estar em um ambiente limpo, ter acesso fácil a água e a uma boa 
alimentação, evitar que os animais passem por situações de estresse, o que normalmente 
provoca queda de imunidade, garantindo assim uma produção mais saudável. O 
primeiro atributo proposto para avaliar este elemento se refere ao sistema de criação que 
pode ser intensivo, extensivo ou semi-extensivo, o ideal é um sistema extensivo, ou 
semi-extensivo, pois proporciona mais conforto e liberdade para o animal. No entanto, 
deve ser a observada a pressão sobre o terreno, evitando processos de erosão e 
compactação dos solos e o distanciamento dos canais hídricos, para resguarda de 
eventual contaminação por dejetos. 

Uma prática sugerida como atributo pelos especialistas consultados foi a 
averiguação da existência do pastoreio rotativo, que consiste em dividir o rebanho em 
piquetes permitindo uma rotatividade das pastagens de forma que nenhuma parte do 
terreno sofra impacto demasiado, evitando a compactação ou desagregação do solo e 
favorecendo o restabelecimento da pastagem. 



Para o elemento Manejo do criatório foi sugerido como atributo pelos 
Especialistas consultados o sistema de criação de suínos sobre palha. O manejo 
inadequado dos dejetos suínos pode causar danos significativos ao ambiente 
principalmente para os recursos hídricos. Desta forma a introdução do atributo manejo 
de criação de suíno sobre a palha consiste em criar um leito que retenha os dejetos dos 
suínos para que não sejam carregados até os recursos hídricos. Os animais ficam 
confinados, a palha detêm os dejetos que sofrem uma compostagem dentro da 
edificação e após o período de um ano essa palha é retirada e utilizada como adubo. O 
uso dessa técnica, segundo a avaliação dos Especialistas, seria uma alternativa mais 
viável ao pequeno produtor por exigir menores custos produtivos, como a construção de 
esterqueiras ou lagoas de retenção, além disso, ocorre uma importante economia na 
utilização dos recursos hídricos.  

Outro atributo proposto se refere à existência de instalações adequadas aos 
criatórios, como estábulos, galpões e baias, onde os animais possam descansar e se 
abrigarem.  

Também foi sugerida a averiguação a respeito da origem da alimentação animal, 
se esta é comprada ou produzida na propriedade. As rações compradas geralmente são 
incrementadas com elementos químicos que evitam doenças ou aceleram o processo de 
crescimento e produção, alterando o metabolismo animal. Além disso, a compra de 
insumos alimentares para os criatórios leva a um quadro de dependência econômica da 
propriedade. A ração gerada na propriedade mostra certo grau de complementaridade 
entre criatório e cultivo, daí a importância da diversificação espacial da propriedade 
com áreas de pastagens e a produção de diversas leguminosas que forneceram os 
suplementos alimentares.  

Os atributos propostos para averiguar o manejo sanitário e terapêutico buscam 
revelar se este ocorre pelos métodos convencionais, com a utilização de produtos 
industriais, como vermífugos, carrapaticidas, vacinas, vitaminas, ou se o produtor busca 
apenas promover uma boa alimentação ao criatório estimulando naturalmente seu 
metabolismo e aumentando suas defesas. Também se propõe atributos que buscam 
identificar tratamentos fitoterápicos e homeopáticos. 

O manejo sanitário e terapêutico dos criatórios dentro dos princípios 
agroecológicos deve ocorrer de maneira, que seja evitado o uso de substancias químicas 
industriais. O manejo terapêutico deve ocorrer de forma preventiva, pois quando é 
propiciado um ambiente adequado com boa alimentação se evita doenças. No entanto, 
em caso de doenças são preferíveis os tratamentos fitoterápicos e homeopáticos. Os 
animais que necessitam de vacinação, conforme a lei se deve vacinar, bem como a 
realização de exames pertinentes a cada criatório. 

 
Considerações  
 

Os elementos e atributos de análise apresentados pelo trabalho embora com 
ênfase em aspectos de ordem ambiental estão sistemicamente integrados a elementos e 
atributos de ordem, econômica, social, politica e institucional.  

Os elementos e atributos da Dimensão Ambiental que devem ser observados na 
efetivação de propostas agroecológicas convergem para um princípio básico que tende a 
ser a base de todo o processo agroecológico a biodiversidade, pois um sistema 
monocultor, portanto, com uma simplicidade biológica não consegue subsidiar sua 
própria fertilidade e regular suas pragas, passando o processo produtivo a demandar um 
custo econômico maior com a reposição química de nutrientes e de uso de agrotóxicos. 
Desta forma traria como custo a degradação e a contaminação dos recursos naturais, 



além do comprometimento da qualidade de vida da população, através da aplicação 
inadequada de agrotóxicos e do consumo de alimentos contaminados. 

Um agroecossistema agroecológico, apresenta alto grau de biodiversidade, como 
passo inicial na busca da diminuição das entradas (inputs) externas e do aumento da 
reciclagem energética gerada pelas relações de complementaridade entre cultivos e 
criatórios na propriedade, evidente que cada agroecossistema é dotado de uma 
particularidade local atendendo as características do lugar .  

 No entanto, é a partir da articulação social e institucional que estes elementos 
ganham a possibilidade de serem materializados, pois o apoio governamental através da 
criação de programas de extensão rural adequados as peculiaridades de cada região é 
fundamental. 
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