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PGA – Relações Referenciais 
Segmento Agroecologia 

Agroecologia  
como ponte entre 

sociedade e ambiente 

Limites planetários  
(capacidades do planeta absorver estresse) 
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Limites planetários  
(capacidades do planeta de absorver estresse) 

Fonte: Rockström et al. (2009) Nature 464:1178-1181 
Veja comentários publicados na Nature Climate Change Reports (2009) 
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Influência humana na atmosfera durante era industrial 

Slide modificado de:  

Ortega & Costa, Lab. de Engenharia 
Ecológica, UNICAMP (2008) Advances 
in Energy Studies 2008. Graz, Austria 

 

Gleick et al. (2010) Science! 

  Em ecossistemas simples enriquecimento de N ou P reduz biodiversidade 
(Wassen et al. 2005 Nature; Clark et al. 2007 Ecol.Lett.) 

Fonte: Avaliação dos Ecossistemas do Milênio (2005) 
Original:  Green et al. (2004) Biogeochemistry 68:71-105 

  Inputs de P: aumento relativo ainda mais grande 
  Principalmente de fontes agrícolas 

Enriquecimento excessivo de nutrientes 

% Aumento  
de N-total em  
fluxo fluvial: 

Alto C orgânico mantem baixo 
nitrato ao longo de sequências 
hidrológicas (síntese global). 
 

Fonte: Taylor & Townsend (2010) 
Stoichiometric control of organic carbon-
nitrate relationships from soils to the sea. 
Nature 464:1178-1181: 
 

 Meta-análise de concentrações de NO3
- em 

função de concentrações de C orgânico dissolvido 
(DOC) ou C orgânico particulado (POC) de 
ecossistemas tropicais, temperados, boreais e 
árcticos; inclui dados em escalas local, bacia, 
regional, nacional, global: 
a) Solos; b) águas subterrâneas, córregos e rios;  
c) Córregos e rios predominantemente 
influenciados por atividades agrícolas; d) Lagos, 
lagoas, humedais; e) estuários, baias, regiões 
costeiras;  f) Mares e oceanos (separação devido a 
diferenças de C entre províncias oceánicas). 

C orgânico reduz mobilidade 
e contaminação de nitrato 
na sequência hidrológica 

desde solos até o mar 
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Extremos de fluxos hidrológicos 

Fonte:  Foley et al. (2007) Frontiers in Ecology and the Environment 5: 25–32 

Equilibrar as múltiplas funções e 
serviços ecossistêmicas 
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Bem-estar humano? 

“Segurança Alimentar e Nutricional... 
...realização do direito de todos ao acesso regular e permanente de 
alimentos de qualidade, quantidade suficiente, sem comprometer 
outras necessidades essenciais, tendo como base, práticas  
alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade 
cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente 
sustentáveis.”   Fonte: II Conferência Nacional de SAN (2004) Olinda/PE.   

Soberania alimentar 
Refinamento do conceito:  
...Direito de manter e desenvolver sua própria capacidade de 
produzir alimentação básica, respeitando a diversidade cultural e 
produtiva. 

Fonte: La Via Campesina (1996) Food Sovereignty: A Future without Hunger. 
Position Statement, 2nd Int. Conference of La Via Campesina, Tlaxcala, Mexico. 

Principais Problemas de Saúde Pública no mundo: 

 

1. Desnutrição 

2. Excesso de calorias consumidas 

3. Outros: p.ex. problemas saúde ambiental e ocupacional, 
doenças infecciosas, etc 

Regulação:  

Clima global 

Perigos naturais 

Controle de erosão 

Doenças e pragas  

Bem-estar humano depende de...  
Serviços Ecossistêmicos = Benefícios dos ecossistemas diretamente usados ou 

aproveitados pela humanidade 

...dependem de propriedades/processos ecossistêmicos (“recursos naturais”) 

...dependentes de  

funções ecossistêmicos 
[=“serviços de suporte/base” (AEM 2005)]:  

Produtividade primária 

Ciclagem biogeoquímica  

Dinâmica de doenças, pragas 

Dinâmica de plantas ruderais 

Sustento da biodiversidade 

Dinâmica de fluxos hídricos 

Dinâmica microclimática 

Formação de solo 

Subministro:  

Alimentos 

Medicina  

Fibras 

Combustíveis 

Água doce limpa 

Referência chave: 

AEM [Avaliação dos Ecossistemas do Milênio] (2005) Ecosystems and Human Well-Being,  

Vol. 1: Current State and Trends. Island Press, Washington, DC  www.millenniumassessment.org  

Disjuntivas  

(=tradeoffs =conflitos):  
Aumento de produção 

intrinsicamente resulta numa perda 

de recursos naturais  

Ou 

Conservação de recursos naturais 

intrinsicamente resulta na 

diminuição da produção  

 • Escala de parcela (Escalas maiores na próxima aula: Conservação da 

paisagem) 

• Exemplos de sinergias e disjuntivas para cada tipo de recurso natural 
 

Referência chave: Bennett et al. 2009. Understanding relationships among 

multiple ecosystem services. Ecology Letters 12:1394-1404. 

Produção agropecuária/florestal atual  

versus  Conservação dos Recursos Naturais 

(e produtividade futura) 

Sinergias:  
 

Desenhos e práticas de manejo 

que aumentam produção e 

conservação de um ou vários 

recursos naturais 
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Durante reflorestamento de pastagem/pomar 
degradado, dominância de fixadores de N2... 
...rapidamente enriqueceu excessos de N 

(com danos ambientais potenciais) 

 

...acelerou crescimiento de não-fixadoras N2 
(facilitou 3 outras espécies de árvores) 

 

...diluiu P do ecosistema 
(alta N:P podria reduzir biodiversidade) 

Siddique et al. (2008) Biogeochemistry 88:89-101 

Disjuntiva (conflito) entre produtividade florestal  e  
enriquecimento de N em plantios de fixadores de N2 

Siddique et al. (2007) 
Biology and Fertility 
of Soils  44:163-170  

Sinergia entre multiplas funções de regulação e serviços 
de provisão em agroflorestas estabelecidas em campos 

degradados 

 Aumentou 
produtividade 
agroflorestal; 

 Recuperó ciclagem 
bio-geoquímica e 
formação de solo 
(Ah); 

 Se diversificó habitat 
para biodiversidad 
forestal. 

Depois de 20 anos de 
produção agroflorestal 
aumentaram CTC, cationes 
básicos, pH, Ntotal, diluiu a 
concentração de grava.  
Sinergia entre: 

Custo  da  transição  da agricultura  
convencional  para a agricultura  sustentável 

–  Custo externalizado da 
agricultura convencional:  
p.ex. contaminação de águas; 
danos por mudanças no clima, 
nos regimes hídricos, saúde 
pública, etc 

–  Custo de oportunidade de 
manter a agricultura 
convencional: p.ex. custos 
futuros de danos ambientais, 
saúde pública, etc 

– Desperdício de alimentos 
(Foley et al. 2011 Nature) 

 

+ Custo da transição: p.ex. perda 
de safras, investimento em 
conhecimento, infraestrutura, 
e insumos agroecológicos, etc 

 

+ custo cultural 

 

 

 

 

+ Desperdício de alimentos?  

Incentivos para transição agroecológica 
• Incerteza do preço de energia (aumento inevitável) 

• Pico de petróleo dos EUA-sem Alaska como exemplo de causa: 

 

 

Produção de petróleo dos EUA sem Alaska (dados EIA), supondo URR 240Gb.  
FONTE: Fig. 2 em: Höök et al. (2011) Descriptive and predictive growth curves in 
energy system analysis. Nat. Resources Res. 20: 103-116 

 

...baseada em agroecossistemas 
que: 

• Preservam qualidade 
ambiental,  

• Sustentam conexões sociais 
saudáveis, e  

• Reciclam eficientemente o 
capital natural e social em vez 
de depender de insumos 
comerciais 

(Ben Stinner Endowment 2006) 

Princípios da Agroecologia: 
Produção sustentável... 

...abordagem 
sistêmica que 
equilibra:  

• integridade 
ambiental,  

• equidade  
social e  

• viabilidade 
econômica  

(Gliessman 2007) 

Industrial:   

• Produção em pulsos,  

• Exportação,   

• Monocultivo 

 

 

T.L.Sicard/SOCLA T.L.Sicard/SOCLA 

Agroecológica:  

• Produção contínua,  

• Regional,  

• Variada 

 
• Adequação temporal & espacial;     

• Diversificação funcional 

...muito além de aspectos técnico-biofísico-ecológicos: 

Comunicação e planejamento (processo social-cultural-
econômico):   
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Níveis na transição 1 
Nível 1: Aumentar eficiência e eficácia das práticas convencionais 
para reduzir/eliminar insumos caros, escassos, o ecológicamente 
nocivos, p.ex.:  

• densidades de plantio otimizadas,  

• genômica,  

• maquinária mais eficiente,  

• monitoréio de pragas para uso mais eficiente de pesticidas,  

• melhor agendamento de operações,  

• ‘agricultura de precisão’ para otimizar localização de adubos e 
irrigação etc 

...Pesquisa agropecuária principalmente enfocou nesse nível  

Fonte: Gliessman & Rosemeyer (2010) The conversion to sustainable 
agriculture: principles, processes, and practices. CRC, Boca Raton/FL. 

Níveis na transição 2 
Level 2: Sustituir insumos 
e práticas convencionais 
por alternativas 
 

• p.ex.: fixadores de N2, 
cultivos de cobertura, 
rotações, controle 
biológico, plantio direto 
etc 

Fonte: Gliessman & Rosemeyer (2010) The conversion to sustainable 
agriculture: principles, processes, and practices. CRC, Boca Raton/FL. 

www.idrc.ca/cover_crops 

 

• Transição para nível 2 incentivado pela certificação orgânica, e 
maioria da pesquisa em agricultura sustentável têm enfocado 
nesse nível 

 

Níveis na transição 3a 
Nível 3: Redesenho do agroecossistema para prevenir/mitigar 
causas dos problemas...desenho e manejo espacialmente e 
temporalmente aprimorado para melhor funcionamento em 
autoregulação, ciclos fechados, cascatas de conversão energética,  

Exemplo de cascata de conversão energética:  

Captura, condução com baixa energia cinética, 

armazenamento e liberação prolongada de água: 

www.coas.com.mx 

mitigação de extremos  

ambientais, diversificação: 

• p.ex.: diversificação da 
estrutura do sítio e do manejo, 
usando rotações, policultivos, 
sistemas agroflorestais. 

Gliessman & 
Rosemeyer 

(2010) 
Níveis na transição 3b 

• p.ex.: diversificação 
funcional à escala de 
parcela. 

FONTE: Gliessman & Muramoto 
(2010) Ch.6 in: Gliessman & 
Rosemeyer. The conversion to 
sustainable agriculture: 
principles, processes, and 
practices. CRC, Boca Raton/FL. 
[Foto: Diego Nieto] 

Amostragem de artrópodos em alfafa plantada 
em filas em cultivo de morango na California: 

Nível 3: Redesenho do agroecossistema para prevenir/mitigar 
causas dos problemas...desenho e manejo espacialmente e 
temporalmente aprimorado para melhor funcionamento em 
autoregulação, ciclos fechados, cascatas de conversão energética,  
mitigação de extremos  

ambientais, diversificação: 

Níveis na transição 4 
(Re-)estabelecer vínculos diretos entre  
produtores e consumidores, criando uma cultura de 
sustentabilidade tomando em conta as interações 
entre todos os componentes do sistema alimentar: 

• Feiras de produtores; 

• Agricultura Apoiada pela Comunidade “CSA”; 

• basear transição nas raízes indígenas deu lugar à um 
tipo diferente de agricultura orgânica no México. 

• Elementos mais poderosos do sistema alimentar 
industrializado fazem esforços para cooptar e limitar 
a transição em nível 2 

• ...Necessário pensar além do orgânico e integrar a 
transição entre todos os níveis do sistema alimentar! 

Gliessman & 
Rosemeyer 

(2010) Modelo conceitual de cascatas de  
efeitos (em diagrama de fluxo) 

Contexto:  Transição de agroecossistemas convencionais 
para agroecossistemas sustentáveis, vinculando as 3 
dimensões (sociedade-agroecologia-ambiente): 

 

Concentração de 
pesticidas no 

lençol freático 

 

Diversidade funcional 
de entomofauna local 

Conhecimento agro-
ecológico local prévio 

+ 

 

 
+ 

 

 

– 

 

Adoção de 
desenho 

agroecológico 

Custo de 
implementação 

de desenho 
agroecológico 

– 

 
– 

 

– 

 


