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Agricultura sustentável

“A agricultura consiste no esforço para situar a planta cultivada nas
condições ótimas de meio (clima, solo) para lhe tirar o máximo rendimento
em quantidade e em qualidade" (Diehl, 1984)

Agricultura???????

“A agricultura é a arte de obter do solo, mantendo sempre a sua
fertilidade, o máximo lucro" (Diehl, 1984)

“A agricultura é a artificialização pelo homem do meio natural, com o fim
de torná-lo mais apto ao desenvolvimento de espécies vegetais” (Barros,
1975)
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NOMADE 
CAÇADOR- COLETOR

SEDENTÁRIO
AGRICULTOR-CRIADOR

POVOS PRIMITIVOS

ROTAÇÃO DE CULTURA

AGRICULTURA + CRIAÇÃO

Sistema agrícola 



23/8/2012

3

Século XIX – químico alemão Liebing

Aumento da 
produção agrícola

Quantidade de 
substâncias 
químicas 

incorporadas no 
solo

REVOLUÇÃO VERDE - PACOTE TECNOLÓGICO:

�Utilização de variedades vegetais geneticamente melhoradas;

�Utilização de fertilizantes;

�Utilização de agrotóxico;

�Utilização da irrigação;

�Utilização da motomecanização.

Troca da tração animal por tração mecânica

Redução da mão de obra



23/8/2012

4

Distanciamento da produção animal da vegetal 

MONOCULTURA

Cana-de-açúcar

Soja 
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Agricultura familiar

Agricultura patronal

�Prática da monocultura;

�Motomecanização

�Redução de mão de obra.

�Uso de energia solar, animal e 

humana;

�Pouco uso de insumos externos;

� Força de trabalho familiar ou 

comunitária;

�Baixa produção de dejetos,

Implementos agrícolas

Adubos químicos
Agrotoxicos

AGRICULTURA CONVENCIONAL OU CLÁSSICA
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Contaminação da água Salinização do solo 

Erosão do solo e perda de fertilidade

CONSEQUÊNCIAS

Destruição florestal 

AGRICULTURA CONVENCIONAL OU CLÁSSICA
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SOLO - HORIZONTES

O – camada orgânica superficial

A – rocha alterada e húmus

E - Camada mineral constituída de 
quantidade reduzida de matéria 
orgânica, acúmulo de compostos 
de ferro e minerais resistentes, 
como o quartzo 

C - Camada mineral pouco ou 
parcialmente alterada

AGROTÓXICOS
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CONSEQUÊNCIAS

A interferência dos seres humanos na biosfera tem levado à 

conseqüências como:

� Destruição da camada de ozônio

� Efeito estufa

�Exploração desenfreada dos recursos naturais

�Desaparecimento de espécies de plantas, 

animais, fungos e  microorganismos

Devemos voltar os olhos para os nossos 

recursos renováveis
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Agricultura como atividade de subsistência

Agricultura como atividade econômica

Agricultura como atividade ecológica

Evolução do conceito de agricultura

AGRICULTURA BIODINÂMICA

�Manutenção da qualidade do 

solos para a sanidade das culturas 

vegetais

�Utilização do esterco e de 

aditivos para a adubação que 

visam reestimular as forças 

naturais do solo (preparados 

biodinâmicos).

�Cooperativa agrícolo Demeter
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AGRICULTURA ORGÂNICA

AGRICULTURA ORGÂNICA

�O solo não deve ser entendido como um conjunto de substâncias e que 

nele ocorrem uma série de processos vivos e dinâmicos essenciais a 

saúde da planta. 

�Exclui o uso de fertilizantes, pesticidas, reguladores de crescimento e 

aditivos para a alimentação animal.

�Rotação de cultura, esterco animal, adubação verde, utilização do lixo 

orgânico e controle biológico de pragas.
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COMPOSTAGEM

VERMICPMPOSTAGEM
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MICORRIZAS

Rhizobium

N2 NH3

nitrogenase

(amônia)
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AGRICULTURA BIOLÓGICA

� Não considera essencial a associação da agricultura com a pecuária;

� Sugerem a utilização de várias fontes de matéria orgânica seja estas 

do campo ou das cidades;

� Recomendam também a incorporação de rochas moidas no solo;

� Utilização de algas calcáreas moídas.

AGRICULTURA NATURAL

�As atividades agrícolas devem exercer a mínima  intervenção no 

ambiente e nos processos naturais

�O agricultor não deve arar a terra, aplicar fertilizantes e inseticidas

�Rotação de cultura

�Adubação verde

�Utilização de compostos

�Cobertura morta
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PLANTIO DIRETO

PLANTIO DIRETO:

�Rotação de culturas;

�Abandono da mobilização de solo;

�Manutenção permanente da cobertura de solo.

Melhoria física, química e biológica do solo
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ADUBAÇÃO VERDE

SISTEMA SILVIPASTORIL
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�reduzir a erosão;

�melhorar a conservação da água;

�reduzir a necessidade de fertilizantes minerais;

�capturar e fixar carbono;

� diversificar a produção, aumentar a renda e a 

biodiversidade;

�melhorar o conforto dos animais.

SISTEMA SILVIPASTORIL

SISTEMA  AGROSILVIPASTORIL
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SISTEMA  AGROSILVIPASTORIL

�Conforto térmico para os animais;

�Minimiza danos da geada;

�Conserva o solo e água;

�Diversifica os produtos comerciáveis;

�Protege a fauna e a flora.

MANEJO ECOLÓGICO DE PRAGAS
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Sistemas alternativos de agricultura

�Agricultura ecologicamente equilibrada;

�Agricultura socialmente justa;

�Agricultura economicamente viável.

Com base no conhecimento presente, pode-se sugerir que uma agricultura sustentável 
incorpore, pelo menos, os seguintes itens (Ehlers, 1996; Gliessman, 2000):

� manutenção, a longo prazo, dos recursos naturais e da produtividade agrícola, 

preservando e recompondo a fertilidade, prevenindo a erosão e mantendo a saúde 

ecológica do solo;

� o mínimo de impactos adversos ao ambiente, não liberando substâncias tóxicas ou 

nocivas na atmosfera, água superficial ou subterrânea;

�retorno adequado aos produtores;

� uso da água de maneira que permita a recarga dos depósitos aqüíferos e satisfaça as 

necessidades hídricas do ambiente e das pessoas;

� otimização da produção das culturas com o mínimo de insumos externos pela 

ciclagem de nutrientes;

� valorização e conservação da diversidade biológica;

� satisfação das necessidades humanas de alimentos e de renda;

� garantia de igualdade de acesso às práticas, conhecimentos e tecnologias agrícolas 

adequadas com atendimento das necessidades sociais das famílias e das comunidades 

rurais.
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AGROECOLOGIA

É a ciência ou a disciplina 

científica que apresenta uma série 

de princípios, conceitos e 

metodologias para estudar, 

analisar, dirigir, desenhar e avaliar

agroecossistemas, com o propósito 

de permitir a implantação e o 

desenvolvimento de estilos de 

agricultura com maiores níveis de 

sustentabilidade. 

Agricultura de precisão


