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RESUMO 

 

ENTRE INDICADORES E NOVIDADES: A SUSTENTABILIDADE DOS 

AGROECOSSISTEMAS EM TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA NO TERRITÓRIO 

CENTRAL DO RS 

 
AUTORA: Nayara Pasqualotto 

ORIENTADOR: José Geraldo Wizniewsky 

 

O presente estudo se propôs a analisar como a produção de novidades pelas famílias 

agricultoras no Território Central do Estado do Rio Grande do Sul (RS) influencia na 

sustentabilidade de agroecossistemas em transição agroecológica. Foram pesquisados 08 

agroecossistemas localizados nos municípios de Santa Maria, São João do Polêsine, Agudo, 

Júlio de Castilhos, Santiago e Dona Francisca. O estudo foi realizado pautando-se em 

métodos quali-quantitavos, sendo que para verificar a sustentabilidade dos agroecossistemas 

foi utilizada a ferramenta “Marco de Avaluación de Sistemas de Manejo de Recursos 

Naturales Incorporando Indicadores de Sustentabilidad” - MESMIS, a qual, através de uma 

metodologia participativa, visa à construção de indicadores. Assim, foram elaborados 12 

indicadores de sustentabilidade, os quais são: Indicador de Sustentabilidade Assistência 

Técnica Agroecológica; Diversificação dos Canais de Comercialização; Receptividade para o 

Conhecimento Agroecológico; Contratação de Mão de Obra Externa; Sucessão Familiar; 

Informações sobre a Agroecologia; Nível de Transição Agroecológica; Diversificação de 

Atividades Produtivas; Experiências Empíricas; Qualidade da Água; Qualidade de Vida; e 

Qualidade do Solo. Após a mensuração dos indicadores, constatou-se que os 

agroecossistemas apresentam bons níveis de sustentabilidade, sendo que o Indicador de 

Sustentabilidade Experiências Empíricas e o Indicador de Sustentabilidade Informações sobre 

Agroecologia apresentaram os melhores resultados e o Indicador de Sustentabilidade 

Assistência Técnica Agroecológica e o Indicador de Sustentabilidade Contratação de Mão de 

Obra Externa os mais preocupantes. Depois, foi verificada a ocorrência de novidades em cada 

agroecossistema, analisando a sua influência em cada indicador, o que evidenciou que essa 

ocorre com maior incidência nos Indicadores de Sustentabilidade de Experiências Empíricas e 

Nível de Transição Agroecológica e com menor nos que apresentaram os níveis mais baixos 

de sustentabilidade. Além disso, as famílias agricultoras não percebem as novidades que 

produzem como um diferencial, isso já está incorporado ao seu dia a dia. Como grande parte 

dessas surgiram em momentos de necessidade, para cumprir o papel de tecnologias ou 

estratégias que não se tornavam viáveis, na maioria das vezes são entendidas como um 

“quebra-galho”, não sendo atrelada a elas a sua real importância para a manutenção dos 

agroecossistemas. Por fim, constatou-se que as novidades produzidas influenciam diretamente 

na sustentabilidade dos agroecossistemas, sendo consideradas primordiais no processo de 

transição agroecológica.  

 

Palavras-chave: sustentabilidade; indicadores de sustentabilidade; produção de novidades; 

MESMIS; Agroecologia. 
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ABSTRACT 

 

BETWEEN INDICATORS AND NOVELTYS: THE SUSTAINABILITY OF 

AGROECOSSYSTEMS IN AGROECOLOGICAL TRANSITION ON CENTRAL 

TERRITORY OF RS 

 
AUTHOR: Nayara Pasqualotto 

ADVISOR: José Geraldo Wizniewsky 

 

The present study aimed to analyze how the novelty production approach by farming families 

of central territory of the State of Rio Grande do Sul (RS), influences on the sustainability of 

agroecosystems in agroecological transition. In this regard, eight agroecosystems were 

surveyed in the counties of Santa Maria, São João do Polêsine, Agudo, Júlio de Castilhos, 

Santiago and Dona Francisca. The study was performed with qualitative and quantitative 

methods, and in order to verify the sustainability of the agroecosystems, “Framework for the 

Assessment of National Resource Management Systems Incorporating Sustainability 

Indicators" - MESMIS was used, enabling to develop indicators through a participatory 

methodology. Thus, 12 sustainability indicators were elaborated, which are: Indicator of 

Sustainability, Agroecological Technical Assistance; Diversification of Marketing Channels; 

Receptivity for Agroecological Knowledge; Hiring of External Labor; Family Succession; 

Information on Agroecology; Level of Agroecological Transition; Diversification of 

Productive Activities; Empirical Experiences; Water quality; Quality of life; and Soil Quality. 

After the indicators were measured, it could be verified that the agroecosystems have good 

levels of sustainability, wherein the indicators Empirical Experiences and the Indicator of 

Sustainability Information on Agroecology revealed the best resusts, whereas the Indicator of 

Sustainability Agroecological Technical Assistance and the Indicator of Sustainability were 

the most worrisome ones. Further, the occurrence of novelty in each agroecosystem was 

verified, analyzing their influence on each indicator, which evidenced its greater occurrence 

in the indicators of Sustainability Empirical Experiences and Levels of sustainability, and 

lower occurrence on the ones with low levels of sustainability. Furthermore, the farming 

families do not consider the novelty they develop as a differential, which is already 

incorporated into their daily lives. As the most part of them emerged during challenging 

periods, in order to fulfill the role of technologies or strategies that were no longer viable, 

they are oftenly seen as a "breakthrough", without acquiring a real importance for the 

maintenance of agroecosystems. Finally, it was evident that these noveltys influence on the 

sustainability of agroecosystems, being essential in the process of agroecological transition. 

 

Keywords: sustainability; indicators of sustainability; production of innovation; MESMIS; 

Agroecology. 
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1. PONTO DE PARTIDA 

 

Na atualidade, é comum a utilização de termos como “sustentabilidade”, 

“desenvolvimento sustentável”, “ser sustentável”, “atitude sustentável”, entre outros. A gama 

de definições é expressiva, e são empregadas com diferentes finalidades, em vários segmentos 

que abrangem toda a sociedade. Neste sentido, surgem questionamentos acerca da 

importância atribuída a esses, tais como: Por que é tão importante para empresas, produtos, 

serviços e pessoas serem apreendidos como sustentáveis? A finalidade de todos que 

apresentam preocupação com as questões sociais e ambientais do planeta é a mesma? Quais 

fatores levaram essas apreensões ao centro dos debates recentes? 

 A evidência em torno da sustentabilidade ocorre tanto no meio urbano como no rural, 

e fundamenta - se na crise ocasionada pela intensificação do processo de modernização, o 

qual resultou em profundas mazelas. A modernidade representa um “estilo, costume de vida 

ou organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente 

se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência”. Desta forma, esta é entendida como 

um descolamento, um desencaixe na experiência de um novo arranjo social em detrimento à 

sociedade tradicional, podendo resultar na alteração da sociedade industrial para a 

informacional, ou seja, incorporando as tecnologias de informação como mecanismo para 

reestruturação do capital (GIDDENS, 1991, p.11). 

Neste sentido, Touraine (1994) vale-se do termo “sociedade programada” para 

esclarecer sobre a passagem da sociedade industrial para a informacional. De acordo com o 

autor, “na sociedade programada, a resistência ao poder de gestão não pode mais apoiar-se 

numa filosofia naturalista da história; ela se apoia na defesa do sujeito” (TOURAINE, 1994, 

p.259). 

A modernidade apresenta um dinamismo próprio, ocasionado pela universalização dos 

costumes, substituição do conhecimento tradicional pelo científico, e pelo “‘deslocamento’ 

das relações sociais de contextos locais de interação e sua reestruturação através de extensões 

indefinidas de tempo-espaço” (GIDDENS, 1991, p. 29).  Tais movimentações, apreendidas 

por Giddens como “separação entre tempo e espaço”, “desenvolvimento de mecanismos de 

desencaixe” e a “apropriação reflexiva do conhecimento”, são consequências da 

modernização, a qual é apresentada como um fenômeno de dois gumes, visto que ao mesmo 

tempo em que proporciona aos sujeitos desfrutar de uma vida confortável, gerou efeitos 
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desagradáveis como o trabalho industrial moderno, o totalitarismo e a industrialização da 

guerra (GIDDENS, 1991). 

Em confluência com essas afirmações, Touraine (1994, p.216) defende que “a ideia de 

modernidade definiu-se como o contrário de uma construção cultural, como a revelação de 

uma realidade objetiva”. Esta se configurou como a redução dos costumes e das crenças para 

o afloramento do universalismo. Assim, a ciência impulsiona a sociedade para o triunfo da 

modernidade, pois possibilita aos sujeitos o conhecimento de si próprio e o reconhecimento 

da natureza neles. 

A modernidade acarretou uma profunda crise econômica, ambiental e social no findar 

do século XX. A ciência que durante todo o século passado foi vista como a propulsora do 

“progresso”, quando apresentava novas tecnologias e novas formas de produção ao capital, 

mostra-se também em crise. Essa surge em decorrência da deficiência que emerge a partir da 

década de 1960, pois se evidenciou que o modo como se entendia até então o planeta, no qual 

o homem mantinha o domínio sobre a natureza, se tornara insustentável. Neste período, 

percebeu-se que o modelo de produção baseado no uso desenfreado dos recursos naturais 

visando o “desenvolvimento econômico” não seria viável (LEFF, 2009). 

Neste sentido, o sociólogo alemão Ulrich Beck (2010) elabora a teoria da sociedade de 

risco, a qual é uma das propostas de superação para a crise da modernidade e serve como base 

para discussões a respeito das realizações e limitações da sociedade industrial moderna. Trata-

se de um problema decorrente do modelo de desenvolvimento técnico-econômico, a partir do 

qual o autor introduz o conceito de modernidade reflexiva, sendo que a modernização 

representa o tema e o problema e a sociedade passa a ser autocrítica a partir da autorreflexão 

sobre os potenciais perigos vinculados ao uso de determinadas tecnologias. 

Assim, os riscos adquirem especial importância por serem consequência destas 

transformações da sociedade, com implicações socioambientais que muitas vezes apresentam 

caráter irreversível. Inseguranças e ameaças podem ser constatadas em todas as culturas e 

épocas, contudo, a sociedade industrial caracteriza-se por riscos específicos, produzidos por 

decisões que geram benefícios técnicos e econômicos e desencadeiam potenciais perigos. 

Portanto, a sociedade de risco origina-se nas falhas dos sistemas sociais que 

estabelecem a segurança de determinadas decisões, em contraponto aos potenciais perigos de 

tais atividades (BECK, 2010).  Os atuais discursos que se referem a riscos pressupõem a 

consciência de possíveis danos, e visam alertar a população para as consequências negativas 

de inúmeros processos (BRÜSEKE, 2007). Nesta perspectiva, Beck (2010) associa a 

sociedade moderna industrial aos riscos imprevisíveis que decorrem dos processos 
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tecnológicos de produção de riquezas e que, muitas vezes, escapam à percepção e constituem 

situações de ameaça. 

 Neste sentido, diante da insustentabilidade planetária nos moldes até então adotados, e 

no intuito de reduzir as situações de ameaça, surge um amplo debate acerca da 

sustentabilidade. Essa, de acordo com Boff (2012, p.107), é apreendida como: 

 

“...toda ação destinada a manter as condições energéticas, informacionais, físico-

químicas que sustentam todos os seres, especialmente a Terra viva, a comunidade de 

vida e a vida humana, visando sua continuidade e ainda atender as necessidades da 

geração presente e das futuras, de tal forma que o capital natural seja mantido e 

enriquecido em sua capacidade de regeneração, reprodução e coevolução”. 

 

 

 

Esse conceito abrange as dimensões social, ambiental, econômica, ética e cultural, 

valendo-se da sustentabilidade com um termo multidisciplinar. Ainda, ressalta-se que esse 

deve ser utilizado como medida de avaliação para analisarmos o quanto conseguimos 

progredir rumo ao desenvolvimento sustentável (BOFF, 2012). 

Neste sentido, afirma-se que a sustentabilidade “é uma maneira de repensar a 

produção e o processo econômico, de abrir o fluxo do tempo a partir da reconfiguração das 

identidades, rompendo o cerco do mundo e o fechamento da história impostos pela 

globalização econômica” (LEFF, 2010, p.31). Tal processo é decorrente da crise ambiental 

imposta pela modernidade, fazendo com que os sujeitos desconstruam a racionalidade 

econômica, pois criam e legitimam novos valores e critérios para a tomada de decisões, sejam 

elas individuais ou coletivas.  

No âmbito rural, a sustentabilidade é garantida através da adoção de alguns princípios 

que possibilitam o bom desempenho das dinâmicas sociais, ambientais e econômicas. Um 

exemplo dessas é a Agroecologia, que: 

 

“... mais do que simplesmente tratar sobre o manejo ecologicamente responsável dos 

recursos naturais, constitui-se em um campo do conhecimento científico que, 

partindo de um enfoque holístico e de uma abordagem sistêmica, pretende contribuir 

para que as sociedades possam redirecionar o curso alterado da coevolução social e 

ecológica, nas suas mais diferentes inter-relações e mútua influência” (CAPORAL, 

2009, p.04). 

 

No âmbito de sua adoção, os princípios agroecológicos são comumente adotados por 

muitas famílias que habitam o meio rural. Eles podem ser percebidos como um arranjo 

metodológico, trabalhando com a integração de conhecimentos agronômicos, ecológicos e 

socioeconômicos, impulsionando a sustentabilidade por meio da conservação e reequilíbrio da 
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biodiversidade, da água, do solo, dos nutrientes e demais organismos existentes no lugar. Tal 

processo resulta no aumento da capacidade produtiva do território, preservando os recursos 

existentes (ALTIERI, 2004). 

Nesse segmento, verifica-se que a transição para novos estilos de agricultura demanda 

princípios e métodos essenciais ao enfoque agroecológico, não apenas para apreender os 

processos envolvidos com a produção de alimentos limpos, mas também para indicar 

alternativas que dirijam essas técnicas a operarem em sistemas sustentáveis (GLIESSMANN, 

2007). 

Para que as famílias agricultoras consigam manter-se nas áreas rurais garantindo a 

sustentabilidade dos agroecossistemas através da produção ecológica, muitas estratégias são 

utilizadas, sejam elas relacionadas a questões sociais, econômicas ou ambientais. Essas 

estratégias ou novidades criadas pelos agricultores estão diretamente envolvidas com o 

desenvolvimento de aprendizados que inter-relacionam as realidades sociais, materiais, 

simbólicas e institucionais que se inserem em padrões de interações sociotécnicas de 

diferentes abrangências e níveis (PLOEG et. al., 2004). 

 De acordo com Oliveira et. al. (2011), essas estratégias rompem com as regras 

impostas pelos padrões dominantes de modernização agrícola, produzindo mudanças, gerando 

novas práticas, demandas e instituições. Essas podem ser apreendidas como um mecanismo 

de transição para novos modelos de desenvolvimento rural. 

Destaca-se ainda que a produção de novidades no meio rural facilita a transição para 

agroecossistemas mais sustentáveis, mesmo essas não sendo amplamente articuladas e 

divulgadas (MARQUES, 2009). Para Ploeg (2008), essas relações contribuem para a 

construção da “resistência produtiva camponesa”, as quais são entendidas como uma 

alternativa para os modelos homogeneizadores e produtivistas resultantes da modernização 

agrícola industrial.  

No que diz respeito às estratégias das famílias agricultoras, Marques (2009) 

identificou três situações recorrentes ao abordar a temática. A primeira refere-se ao fato de 

que grande parte das novidades criadas pelos agricultores permanece isolada. A segunda 

situação diz respeito aos resultados obtidos através de processos participativos, que muitas 

vezes são levados pelos extensionistas e pesquisadores individualmente, os quais nem sempre 

contam com o apoio das organizações em que trabalham. E a terceira questão, corresponde a 

situações nas quais boa parte das novidades surgem fora de programas ou projetos que apoiem 

os processos inovativos, acarretando ainda mais no desconhecimento do potencial 

transformador das mesmas. 
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Face aos impactos ao meio ambiente, cresce na sociedade, a importância de sistemas 

mais sustentáveis de produção baseados nos princípios da Agroecologia, sendo ela uma 

alternativa para os agricultores familiares garantirem sua reprodução social. Torna-se 

necessário que as estratégias desenvolvidas por esses sejam identificadas e analisadas no 

aspecto que corresponde a sua verdadeira contribuição à sustentabilidade dos 

agroecossistemas.  

Essas novidades, além de identificadas e relacionadas com a sustentabilidade, 

precisam ser amadurecidas e evidenciadas aos demais agricultores, não com o objetivo de que 

essas sejam repassadas nos moldes da agricultura convencional, mas que possam proporcionar 

a troca de saberes entre as famílias agricultoras e a adequação das novidades no seu contexto 

local. 

Neste sentido, a temática escolhida para a realização do presente estudo justifica-se ao 

passo que vem de encontro com as necessidades reais das famílias agricultoras em processo 

de transição agroecológica, visto que essas constantemente precisam criar artifícios que 

promovam a sua sustentabilidade. Além disso, é relevante que a comunidade científica e as 

entidades de extensão rural ligadas às famílias agricultoras em processo de transição também 

tenham conhecimento dessas novidades, podendo assim contribuir para seu aperfeiçoamento. 

É importante justificar ainda a opção pela elaboração da pesquisa no Território Central 

do Rio Grande do Sul, que ocorreu devido à participação da discente no projeto de pesquisa 

intitulado “Programa de Manutenção do Núcleo em Agroecologia, Agrobiodiversidade e 

Sustentabilidade: construção e socialização de conhecimentos e práticas no Território de 

Cidadania Central-RS”, aprovado no edital MCTI/MAPA/MDA/MEC/MPA/CNPq Nº 

81/2013, o qual visa o fortalecimento dos agroecossistemas em transição agroecológica no 

território.  

O Território Central do Estado do Rio Grande do Sul foi delimitado pela Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial do Ministério de Desenvolvimento Agrário (SDT-MDA) e conta 

atualmente com 34 municípios. De acordo com os dados do Censo Agropecuário de 1996, 

esse possui cerca de 33.738 estabelecimentos agropecuários, representando 7,84% dos 

estabelecimentos do RS.  

Neste, existe um elevado número de famílias agricultoras em processo de 

ecologização, visto que optam por meios mais sustentáveis de produção. Esses buscam 

alternativas para garantir a sua permanência no campo através de práticas que estejam em 

confluência com os aspectos sociais, ambientais e econômicos, muitas vezes indo contra o 
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modelo de agricultura dominante. Uma das alternativas dessas famílias é a adoção dos 

princípios agroecológicos, favorecendo assim o processo de transição.  

Neste sentido, para que fosse possível o desenvolvimento do estudo e a compreensão 

das dinâmicas adotas pelas famílias agricultoras no Território Central do RS, destacam-se 

duas dimensões: Uma dimensão objetiva, considerando os aspectos comuns a todos os 

agroecossistemas analisados (a opção pela Agroecologia, base de trabalho familiar, etc.) e 

outros que se diferenciam entre eles (jornada de trabalho, nível de autonomia, canais de 

comercialização, entre outros). Outra dimensão abordada foi a subjetiva, a qual remete às 

percepções das famílias quanto à maneira como a produção de novidades pode influenciar na 

busca de estratégias sustentáveis para o manejo de seus agroecossistemas. 

Considerou-se importante então, pesquisar sobre as novidades que são desenvolvidas 

pelos agricultores, compreendendo como essas surgiram e os objetivos de sua criação. 

Priorizou-se também a compreensão sobre a contribuição das novidades para a 

sustentabilidade dos agroecossistemas. 

Desta forma, a questão central da pesquisa é a seguinte: até que ponto a produção de 

novidades influencia na sustentabilidade dos agroecossistemas de base agroecológica e 

familiar? Além desta, mais duas questões secundárias são elencadas para contribuir no 

encaminhamento da pesquisa: a) Como as famílias agricultoras percebem a relação entre a 

produção de novidades e a sustentabilidade dos agroecossistemas? b) De que maneira a 

produção de novidades pode proporcionar melhoria nos indicadores de sustentabilidade? 

Para isso, o objetivo geral desta proposta de pesquisa é: “analisar como a produção de 

novidades pelas famílias agricultoras no Território Central do Estado do Rio Grande do Sul 

(RS) influencia na sustentabilidade de agroecossistemas em transição agroecológica”. 

Além do objetivo geral, o estudo pretende cumprir com os seguintes objetivos 

específicos: 

a) avaliar a sustentabilidade de 08 agroecossistemas em transição agroecológica, 

para acompanhamento dos níveis de sustentabilidade; 

 b) verificar a ocorrência da produção de novidades em cada agroecossistema de 

estudo; 

 c) analisar a relação de cada novidade evidenciada com os indicadores 

construídos através do processo de avaliação da sustentabilidade; 

d) compreender a percepção das famílias agricultoras em relação à influência da 

produção de novidades na sustentabilidade dos agroecossistemas. 
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No intuito de nortear os estudos a que se propõe, a presente tese foi construída 

pautando-se nos marcos teóricos da sustentabilidade, Agroecologia e produção de novidades. 

A primeira é abordada enquanto conceito multidisciplinar, que resulta das dinâmicas 

existentes na sociedade que buscam aliar o crescimento econômico, ambiental e social, 

possibilitando aos sujeitos a sua reprodução sem degradar intensivamente os recursos 

naturais. Essa é apreendida como um objetivo a ser alcançado, pois é entendida como a 

solução para os problemas impostos pelo processo de modernização (BOFF, 2012; LEFF, 

2009; SACHS, 1999).  

 A Agroecologia é compreendida enquanto campo de conhecimento científico, a qual, 

com seu enfoque sistêmico, permite a adoção de práticas mais sustentáveis nos 

agroecossistemas, integrando fatores físicos (solo, água, plantas, ar) com as dinâmicas 

produtivas e sociais, possibilitando a esses o processo de transição agroecológica (ALTIERI, 

1989, 2012; HERNÁNDEZ, 2011; GLIESSMAN, 2000, 2003; CAPORAL; COSTABEBER, 

2000, 2002). Já as novidades, são apreendidas como estratégias de âmbito social, tecnológica, 

produtiva e ambiental criadas pelos agricultores frente aos desafios impostos através do 

processo de modernização agrícola e industrial. Elas são responsáveis por garantir a 

sustentabilidade das famílias agricultoras e, através da criação de soluções para seus 

problemas diários, proporcionam a esses a possibilidade de mudanças em prol do 

desenvolvimento rural sustentável (PLOEG, 2004, 2008; PLOEG et al., 2004; MARQUES, 

2009; GAZOLLA; 2012; WISKERKE; PLOEG, 2004).  

Desta forma, busca-se oferecer subsídios para compreensão dos processos que 

facilitam a transição para sistemas mais sustentáveis de produção, os quais possam contribuir 

para a sustentabilidade em suas diferentes dimensões, sejam elas sociais, econômicas ou 

ambientais, as quais muitas vezes não são asseguradas pelo  modelo de agricultura dominante.  

Além disso, a presente pesquisa pretende disponibilizar à comunidade acadêmica, 

instituições e famílias agricultoras, um conjunto de informações fundamentadas, que poderão 

servir como ferramenta de apreciação em uma época onde a sustentabilidade está sendo 

debatida e analisada.  
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1.2 Procedimentos metodológicos 

 

Com a finalidade de cumprir com os objetivos propostos à pesquisa, foram 

empregadas técnicas de investigação e coleta de dados adequados para o estudo. Buscou-se 

mesclar métodos de investigação, averiguação e análise de dados de cunho quantitativo e 

qualitativo, sendo essa compilação definida como pesquisa quali-quantitativa.  

 De acordo com Flick (2013), os estudos pautados em abordagens qualitativas e 

quantitativas vêm aumentando nos últimos anos. Isso ocorre devido à possibilidade de análise 

proporcionada pela combinação dessas, visto que a pesquisa qualitativa possibilita uma 

abordagem distinta daquela apreendida pela pesquisa quantitativa. 

 Por isso, é importante destacar que a integração dessas duas abordagens, quantitativa e 

qualitativa, é vista por muitos autores como a construção ideal de uma metodologia que 

proporcione o agrupamento de aspectos de ambas as perspectivas. Neste sentido, destaca-se o 

ponto de vista apresentado por Demo (1995), o qual afirma que uma abordagem não é maior, 

nem melhor que a outra, ambas são da mesma importância metodológica. 

 Minayo e Sanches (1993) apontam que ao estudar os fenômenos sociais, não podemos 

garantir que uma abordagem proporcione maior compreensão dos fatores que a outra. Por 

isso, os autores destacam que, se a relação entre qualitativo e quantitativo, que analisam 

respectivamente a subjetividade e a objetividade, não pode ser reduzida a um continum, então 

ela não deve ser analisada de forma contraditória, pelo contrário, é preciso que as relações 

sociais “possam ser analisadas em seus aspectos mais “ecológicos” e “concretos” e 

aprofundadas em seus significados mais essenciais” (MINAYO; SANCHES, 1993, p. 09). 

 Destacando as contribuições de Bryman (1988; 1992), Flick (2013) elenca algumas 

maneiras de integrar as duas formas de pesquisa, dentre as quais se destacam: a 

complementariedade entre essas na análise das informações e o uso da pesquisa quantitativa 

ou qualitativa como meio mais apropriado nos diferentes estágios do processo de estudo. 

A pesquisa de cunho quali-quantitativo pode ser conduzida por diferentes caminhos. O 

percurso escolhido para o desenvolvimento da pesquisa em tela é o estudo de caso, que de 

acordo com Gil (2002, p.54) “é encarado como o delineamento mais adequado para a 

investigação de um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real, onde os limites 

entre o fenômeno e o contexto não são claramente percebidos”. 

 De acordo com Yin (2001), os estudos de caso podem ser apreendidos como uma 

ferramenta de investigação que proporciona a análise da complexidade social, sendo esta 
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manifestada em situações problemas, experiências bem sucedidas ou na avaliação de modelos 

exemplares. Para isso, a metodologia implica na existência de alguma teoria prévia que será 

testada no decorrer do estudo ou até mesmo na construção de uma nova que será elaborada a 

partir da pesquisa. 

 O estudo de caso é considerado como um dos delineamentos mais completos no que 

diz respeito a coletas de dados, pois “vale-se tanto de dados de gente quanto de dados de 

papel”. Deste modo, possibilita ao pesquisador a aquisição de informações através de 

entrevistas, observação do objeto de estudo, análise de documentos e depoimentos pessoais 

(GIL, 2002 p.141). 

  No presente trabalho foram empregados os estudos de casos múltiplos, o qual não 

permite a generalização de resultados para toda a população ou casos estudados. Assim, esse 

método proporciona a possibilidade de replicação literal, ou seja, possibilita a previsão de 

resultados similares, e a replicação teórica, que diz respeito à produção de resultados 

divergentes por razões previsíveis à semelhança, segundo o autor, ao método de experimentos 

(YIN, 2001). 

 Desta forma, a opção pelo método de estudos de casos múltiplos está em 

conformidade com a necessidade da presente pesquisa, visto que esta não propõe a 

generalização das informações. Ao escolher distintos agroecossistemas para avaliar a 

sustentabilidade, foi possível, avaliar também a importância das novidades nas famílias 

residentes nos agroecossistemas e como essas novidades puderam interfereir na transição 

agroecológica. 

Outra técnica de pesquisa utilizada no estudo foi a pesquisa bibliográfica, visto que, 

em todas as etapas da pesquisa, buscou-se a consulta de bibliografias, como livros, artigos 

científicos e outras formas de divulgação científica que abordam o tema em análise. De 

acordo com Deslariers e Kérisit (2012), a revisão da literatura científica possibilita ao 

pesquisador o conhecimento sobre o que já se escreveu sobre o assunto e sondar as teorias que 

podem contribuir para o desvelamento do problema de pesquisa. Assim, essa atividade 

permitiu a análise crítica sobre a temática e suas complexidades, possibilitando a correlação 

entre a teoria e o objeto de estudo.  
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1.1.1 Universo de pesquisa 

 

Para a realização de uma pesquisa quali-quantitativa, tem-se a necessidade de realizar 

um “corte temporal – espacial de determinado fenômeno por parte do pesquisador” (NEVES, 

1996, p.01). Neste sentido, o universo de pesquisa selecionado para o estudo foram os 

agroecossistemas em transição agroecológica do Território Central do Rio Grande do Sul 

(figura 01), o qual foi delimitado pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial do 

Ministério de Desenvolvimento Agrário (SDT-MDA), e é composto por 34 municípios. 
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Figura 01: Mapa do Território Central do Estado do Rio Grande do Sul 

 

Elaboração: da autora, a partir de dados do SDT- MDA, 2017. 
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1.1.2 População/Amostra 

 

 Para realização da pesquisa, foram selecionados 08 agroecossistemas localizados no 

território em análise, descrito anteriormente. Esta amostragem foi definida de forma não 

probabilística e intencional, a qual compreende a escolha de casos para amostra que 

representem “o “bom julgamento” da população/universo” (SILVA; MENEZES, 2005). 

A escolha dos agroecossistemas ocorreu através da indicação de “informantes-chaves” 

que correspondem aos representantes de entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural 

dos 34 municípios que compõe o Território Central do RS, utilizando como critério a 

diversificação de atividades e a tendência das famílias em produzirem novidades para 

proporcionar maior sustentabilidade nos agroecossistemas. 

Após a seleção dos agroecossistemas, foi realizada uma reunião com todas as famílias 

residentes nos mesmos e instituições que as atendem, para verificar a disponibilidade destas 

em participar do estudo. A partir disso, ocorreram observações in loco nos agroecossistemas 

selecionados com o intuito levantar algumas informações iniciais (APÊNDICE A), as quais 

confirmaram as características desejáveis para o objetivo do trabalho. 

 Na figura 02, a seguir, estão identificados os municípios contemplados pelo presente 

estudo: 

 

Figura 02 - Relação dos municípios onde estão localizados os agroecossistemas 

analisados na pesquisa 

 
Elaboração: da autora, 2017. 
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1.1.3 Momentos da pesquisa, técnicas e instrumentos 

 

Para a concretização da primeira etapa do trabalho, que é a avaliação da 

sustentabilidade dos agroecossistemas, foi empregada a ferramenta MESMIS – “Marco de 

Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales Incorporando Indicadores de 

Sustentabilidad”, organizada por Masera, Astier e López-Ridaura (1999). Essa ferramenta é 

utilizada em pesquisas referentes à agricultura familiar e ecológica e conta com a participação 

de técnicos que oferecem assistência aos agroecossistemas e as famílias agricultoras 

(VERONA, 2008).  

Em meio aos atributos desta ferramenta, destaca-se a avaliação da sustentabilidade de 

diferentes sistemas de produção em escala local. Assim, alguns aspectos proeminentes devem 

ser consideradas no processo de avaliação. Seus elaboradores assinalam a importância da 

acepção do conceito de sustentabilidade partindo-se dos atributos gerais dos 

agroecossistemas, tais como: a produtividade, estabilidade, confiabilidade e resiliência, 

adaptabilidade, equidade e a autogestão. É importante destacar ainda que esta forma de 

avaliação é adaptada somente para sistemas de manejo específicos, refletindo uma realidade 

local (MASERA et. al., 2008; VERONA, 2008; PASQUALOTTO, 2013). 

Outros aspectos a serem ponderados na utilização do MESMIS dizem respeito à 

precisão de participação de uma equipe de trabalho multidisciplinar, devendo fazer parte desta 

tanto avaliadores externos como os sujeitos sociais diretamente envolvidos com o local: 

famílias agricultoras, representantes das comunidades, técnicos, entre outros (VERONA, 

2008; PASQUALOTTO, 2013). 

Através da utilização da referida ferramenta metodológica, a avaliação da 

sustentabilidade pode ocorrer seguindo dois caminhos: através da comparação da evolução de 

um mesmo agroecossistema ao longo do tempo ou por meio da comparação entre dois 

sistemas de produção. É importante destacar que essa avaliação é cíclica, ou seja, tem como 

função o fortalecimento tanto dos agroecossistemas estudados como da própria ferramenta 

utilizada no processo (VERONA, 2008; PASQUALOTTO, 2013). 

Os atributos gerais da sustentabilidade são garantidos pela acepção de uma série de 

pontos críticos no agroecossistema, sendo que estes devem estar arrolados com três dimensões 

da sustentabilidade: social; econômica e ambiental. Partindo deste princípio, são elaborados 

para cada dimensão da sustentabilidade critérios de diagnóstico e indicadores, os quais devem 

garantir a inter-relação entre os indicadores e os atributos da sustentabilidade do 

agroecossistema (Figura 03). 
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Figura 03 - Esquema geral do MESMIS: relação entre atributos e indicadores  

 

 

Fonte: Pasqualotto, 2013. 

 

No procedimento de integração das informações obtidas através dos indicadores, 

utilizam-se técnicas de análise multicritério, as quais possibilitam a atribuição de um juízo de 

valor sobre os agroecossistemas, bem como sugestões para aperfeiçoar os níveis de 

sustentabilidade do mesmo. Assim, para a aplicação desta metodologia seus elaboradores 

criaram um “ciclo de evolução”, que compreende seis etapas (Figura 04). 
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Figura 04: Ciclo de avaliação da sustentabilidade pelo método MESMIS  

 

Fonte: Pasqualotto, 2013. 

 

De acordo com Masera, Astier; López-Ridaura (1999), as etapas são as seguintes: 

1ª. Determinar o objeto de avaliação: consiste na identificação do agroecossistema a ser 

avaliado, bem como a concretização da uma completa caracterização, na qual serão analisados 

os sistemas de manejo que predominam na região, assim como prováveis alternativas de 

manejo. É relevante que a caracterização do agroecossistema considere a descrição clara de 
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aspectos como: as características sociais e econômicas das famílias, suas formas e níveis de 

organização; os distintos componentes biofísicos do agroecossistema; as entradas e saídas de 

produtos no agroecossistema e suas respectivas inter-relações; e as práticas agrícolas, 

florestais e pecuárias desenvolvidas no mesmo. 

2ª. Identificação dos pontos críticos do agroecossistema: ao findar a caracterização do 

agroecossistema, torna-se indispensável uma análise sobre os possíveis pontos críticos. Esses 

devem ser refletidos considerando-se os processos que limitam ou fortalecem o 

agroecossistema no decorrer do tempo. É importante o comprometimento de toda a equipe 

multidisciplinar, sendo que esta, após a caracterização do agroecossistema, deve definir quais 

são as prioridades e o nível de importância de cada ponto crítico. Depois, torna-se necessário 

correlacioná-los aos atributos da sustentabilidade. É relevante que esses contemplem todos os 

seus aspectos. Este processo garante o conhecimento sobre o agroecossistema, o que 

repercutirá na constatação da evolução do agroecossistema. 

3ª. Seleção dos critérios de diagnóstico e indicadores: a realização desta etapa incide na 

definição dos critérios de diagnóstico, os quais permitirão a avaliação dos pontos críticos e, 

após, a definição dos indicadores de sustentabilidade. Assim como os pontos críticos, é 

importante que os critérios de diagnóstico sejam pensados de maneira que contemplem as três 

principais dimensões da sustentabilidade, ou seja, as condições sociais, econômicas e 

ambientais. Em seguida, elenca-se uma série de indicadores para cada critério de diagnóstico, 

os quais afiançarão a correlação entre estes e os pontos críticos.Depois, torna-se indispensável 

que se realize uma filtragem dos indicadores, elegendo quais deles serão empregados para a 

avaliação da sustentabilidade. Existem alguns critérios que devem ser ponderados no 

processo, tais como, a seleção de indicadores fáceis de mensurar, confiáveis, e que 

verdadeiramente interajam. Em alguns casos, tem-se a necessidade da elaboração de 

indicadores compostos, os quais partem dos indicadores simples de sustentabilidade e seus 

respectivos componentes, possibilitando uma análise mais afinada sobre determinados 

aspectos mais complexos dos agroecossistemas. 

4ª. Mensuração e monitoramento dos indicadores: após a realização das etapas anteriores, 

torna-se indispensável definir os procedimentos que serão utilizados para a mensuração dos 

indicadores. Tendo em vista que a sustentabilidade se refere ao comportamento de um 

agroecossistema ao longo do tempo, sua avaliação deve ser concretizada através de seu 

monitoramento por um período de tempo estabelecido. Neste sentido, são empregadas 

diferentes formas de obter e quantificar as informações almejadas, utilizando-se de meios 

diretos e indiretos de obtenção dos indicadores, dentre os quais se destacam: a revisão 
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bibliográfica das características regionais; entrevistas abertas e semiestruturadas com os 

produtores, membros de entidades locais e regionais; medições diretas por amostragem; e a 

elaboração de uma matriz de coeficientes técnicos, a qual garante a obtenção das 

características desejáveis no agroecossistema. Outro fator importante a ser considerado, é a 

não utilização de informações muito simples, baseados apenas em informações de origem 

indiretas, pois estas não proporcionarão um resultado confiável sobre a sustentabilidade, não 

contemplando o conjunto de aspectos pertinentes ao local. Assim, evidencia-se a precisão da 

implantação de métodos de mensuração claros e precisos, os quais abonem que até os 

processos mais críticos do agroecossistema possam ser medidos e monitorados. 

5ª. Integração dos resultados: neste momento serão analisados os dados coletados nos 

agroecossistemas. Sendo assim, é imprescindível que seja realizada de forma que possibilite a 

tomada de decisões, por um processo transparente, ficando claros os aspectos favoráveis e 

desfavoráveis de cada agroecossistema, explícitos em cada um dos indicadores selecionados. 

Para que esta etapa se concretize, existem diferentes formas de apresentação e integração dos 

resultados, dentre elas destacam-se:  

- Técnicas quantitativas: baseando-se em análises que são relativamente simples até as mais 

sofisticadas, requerem boas noções de estatística e matemática. Consistem em atribuir índices 

para cada indicador. As principais críticas a essa proposta consistem na atribuição de valores 

numéricos a indicadores qualitativos.  

- Técnicas qualitativas: com o intuito de integrar os resultados de forma simples e clara, essas 

são muito utilizadas, pois permitem uma análise conjunta do resultado dos diferentes 

indicadores selecionados. Comumente as informações analisadas são oferecidas em formato 

de diagramas que permitem averiguar os valores impostos a cada indicador, os quais são 

arrogados os termos “alta, média ou baixa” sustentabilidade.  

- Técnicas mistas: apresenta uma conexão entre as técnicas quantitativas e qualitativas. Esta, 

quando o indicador permite, apresenta informações gráficas e numéricas. Utiliza-se 

habitualmente de gráficos radiais para a apresentação e interpretação dos indicadores de 

sustentabilidade.  

6ª. Conclusões e recomendações sobre os agroecossistemas: é o momento de rever os 

resultados alcançados durante a concretização de todas as etapas e propor soluções para 

fortalecer os agroecossistemas. É imprescindível, também, que se realize uma crítica de como 

aconteceu todo o processo, com a finalidade de corrigir as falhas e fortalecer os pontos 

positivos para o desenvolvimento da próxima etapa: o segundo ciclo na avaliação da 

sustentabilidade.  
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A efetivação deste ciclo de avaliação possibilita a compreensão dos agroecossistemas, 

seus aspectos favoráveis à sustentabilidade, bem como os pontos que carecem de melhorias 

no decorrer do tempo. Igualmente, origina-se um novo ciclo de estudo, o qual admite reavaliar 

a eficiência dos indicadores no processo de avaliação, permitindo a modificação daqueles que 

apresentarem ineficiência com o decorrer do tempo.   

Destaca-se que neste novo ciclo da avaliação deve-se tomar o cuidado de fortalecer 

cada vez mais a participação de todos os sujeitos sociais envolvidos, sendo que estes 

representam o enriquecimento na análise e discussão durante o processo. É importante 

salientar que, na presente pesquisa, será oferecido um estudo inicial, correspondendo ao 

primeiro ciclo de avaliação da sustentabilidade.  

 A coleta de dados foi concretizada por meio de entrevista semiestruturada 

(APÊNDICE B), que com a autorização das famílias agricultoras, foram gravadas. Essas, 

abordaram as dimensões sociais, econômicas e ambientais dos agroecossistemas, tendo 

espaço para informações não previstas nas questões previamente elaboradas. A entrevista é 

empregada sempre que necessitamos de dados que não podem ser localizados em registros e 

documentos, porém, podem ser fornecidos por certas pessoas. Desta forma, a entrevista 

parcialmente estruturada ocorre de acordo com Gil (2002, p.117), “quando é guiada por 

relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo de seu curso”. 

 Para apreciação das entrevistas foi utilizada a análise de conteúdo, a qual compreende 

ao entendimento dos significados e sentidos expressos através de uma mensagem, seja ela 

verbal, silenciosa, gestual, figurativa, documental ou diretamente provocada. Essa parte do 

conteúdo explícito e manifesto para iniciar um processo de análise crítica sobre o objeto de 

estudo (FRANCO, 2005). 

Desta forma, a análise de conteúdo trata-se de uma descrição analítica, estando de 

acordo com procedimentos sistemáticos e objetivos de definição do conteúdo das mensagens. 

Sua finalidade consiste na sistematização e manipulação das mensagens expressas no 

conteúdo, colocando em evidencia indicadores que possibilitam a inferência sobre uma outra 

realidade que não a mesma da mensagem (OLIVEIRA, 2008).  

Posteriormente à análise dos dados coletados, as informações foram transformadas em 

valores numéricos, o que permitiu a comparação dos níveis de sustentabilidade dos 

agroecossistemas por meio da quantificação das informações. Para isso, foram utilizadas as 

notas 1 (um), 2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro), as quais representam: 1: condição não desejável; 

2: condição regular; 3: condição desejável e 4: ótimo, sem restrições. Após a quantificação, os 

agroecossistemas que estiverem mais próximos do nível 1 terão maiores dificuldades em 
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alcançar bons resultados no que diz respeito a sustentabilidade, já os que estiverem próximos 

a 4 representarão melhores condições. 

Para contemplar os objetivos que propõe a verificação da ocorrência de produção de 

novidades entre as famílias participantes do estudo e a percepção dos agricultores sobre essas, 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE C), as quais foram gravadas, 

transcritas e ponderadas utilizando a análise de conteúdo. Para explicitar a relação entre os 

procedimentos metodológicos propostos e os objetivos específicos do estudo, destaca-se, no 

Quadro 01, a relação entre esses: 

 

Quadro 01 - Relação entre os objetivos específicos e os procedimentos metodológicos 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE 

NOVIDADES DE PROL DA SUSTENTABILIDADE DE AGROECOSSISTEMAS 

 

Objetivo específico: 

 

Procedimentos metodológicos: 

 

- Avaliar a sustentabilidade de 08 

agroecossistemas em transição agroecológica 

para acompanhamento dos níveis de 

sustentabilidade. 

- Revisão de bibliografia; 

- Uso da ferramenta MESMIS de avaliação de 

sustentabilidade; 

- Coleta das informações através de 

observação e realização de entrevista 

semiestruturada (APÊNDICES A e B); 

 

- Verificar a ocorrência da produção de 

novidades em cada agroecossistema de 

estudo. 

- Revisão bibliográfica; 

- Observação e realização de entrevista 

semiestruturada (APÊNDICE C); 

 

- Analisar a relação de cada novidade 

evidenciada com os indicadores construídos 

através do processo de avaliação da 

sustentabilidade; 

- Revisão bibliográfica; 

- Análise dos dados obtidos através do uso da 

ferramenta MESMIS, das observações e 

entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE B e 

C). 

 

- Compreender a percepção das famílias 

agricultoras em relação a influência da 

produção de novidades na sustentabilidade 

dos agroecossistemas. 

 

- Revisão bibliográfica; 

- Análise dos dados obtidos através do uso da 

ferramenta MESMIS, das observações e 

entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE B e 

C). 

Fonte: elaboração da autora, 2016. 

 

1.2 Estrutura do estudo 

 

 A presente tese encontra-se organizada em seis capítulos, incluindo o ponto de partida 

e considerações finais. O capítulo dois, “Território da cidadania central do Estado do Rio 

Grande do Sul: características físicas, sociais e econômicas”, apresenta um apanhado sobre a 

área de estudo, além de evidenciar dados sobre a transição agroecológica no local. O capítulo 
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seguinte, “Agroecologia: trilhando caminhos para a sustentabilidade”, exibe as concepções e 

princípios que norteiam a Agroecologia enquanto campo de conhecimento científico e 

caracteriza os oito agroecossistemas estudados. O capítulo quatro, “Sustentabilidade: 

aproximação entre a teoria e empiria”, aborda as principais concepções acerca do conceito de 

sustentabilidade e seus métodos de avaliação. Além disso, explana a sustentabilidade nos 

agroecossistemas pesquisados através da criação e avaliação dos indicadores construídos a 

partir do estudo. O capítulo cinco, “A produção de novidades e suas contribuições para a 

sustentabilidade de agroecossistemas em transição agroecológica”, apresenta o estado da arte 

acerca das novidades e posteriormente avalia a incidência dessas nos agroecossistemas e sua 

relação com os indicadores de sustentabilidade. Por fim, o capítulo “Considerações Finais” 

apresenta os principais resultados e inferências teóricas apresentadas ao longo da tese.  
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2. CAPÍTULO I - TERRITÓRIO DA CIDADANIA CENTRAL DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, SOCIAIS E ECONÔMICAS 

 
Rio Grande do Sul 

Terra vasta, chão sedento 

Onde floresce a murta 

O alecrim, o manjericão 

Onde a força da terra úmida 

Sustenta o verde do soja 

O amarelo da espiga de milho 

E o dourado dos trigais. 

No aconchego do verde musgo, 

Onde o entrelaçamento dos coqueirais 

E a mata nativa resplandece, 

O gaúcho constrói sua morada. 

O cantar dos pássaros 

É a melodia genuína 

Que o desperta a cada manhã. 

Monta seu cavalo 

E sai a galgar os campos 

Onde as carícias do vento 

Dão-lhe asas à liberdade. 

Põe a mão no arado: 

Planta, 

Colhe, 

Alimenta os animais, 

E quando a noite se aproxima, 

Se envolve na companhia da família, 

Onde o vínculo é completado 

No afago do chimarrão! 

de Eva Celita de Souza Ávila 

 

 O presente capítulo aborda sobre o Território1 da Cidadania Central do Rio Grande do 

Sul, área de estudo da presente pesquisa. Para compreender e justificar a opção por 

desenvolver a análise no referido território, faz-se necessário compreender os objetivos dessa 

divisão territorial, bem como suas características físicas e socioeconômicas. Através dessa 

análise, será possível compreender como se deu o processo de transição agroecológica no 

território.  

 

 

  

                                                           
1 De acordo com o MDA (2017), um Território é constituído por um conjunto de municípios com os mesmos 

atributos econômicos e ambientais, identidade e coesão social, cultural e geográfica, apreendendo que o desenho 

dos territórios podem ser mais abrangentes que o município e menores que o estado, demonstrando de forma 

mais visível a realidade social, as atividades econômicas e as instituições de cada localidade, facilitando o 

planejamento de ações governamentais para o desenvolvimento dessas regiões. 
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2.1 O Território da Região Central do Rio Grande do Sul 

 

 O território da Região Central do Rio Grande do Sul é resultante do Programa 

Territórios da Cidadania, lançado pelo Governo Federal no ano de 2008, através do extinto 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Esse tem por objetivo “promover o 

desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma 

estratégia de desenvolvimento territorial sustentável” (MDA, 2017). Para alcançar essa meta, 

a participação social e a integração de ações entre Governo Federal, estados e municípios são 

fundamentais. 

De acordo com Carvalho (2012), os Territórios da Cidadania foram criados com o 

intuito de reduzir as disparidades resultantes do processo de modernização agrícola e 

industrialização, ocasionando desigualdades espaciais entre as regiões do país. Durante 

décadas, essas áreas foram imêmores, não sendo abrangidas por políticas públicas, o que 

promoveu o fortalecimento dos poderes autoritários locais, bem como a ocupação e 

exploração territorial pelas elites dominantes.  

Conseguinte a esse processo de exclusão, grande parte da cultura e dos saberes 

tradicionais foram abandonados, sendo desvalorizados e tratados com preterição. Por isso, o 

intuito da criação desses territórios é justamente romper com as disparidades sociais que 

perduram até a atualidade (CARVALHO, 2012).  

Segundo o Programa do Território da Cidadania (MDA, 2017), a determinação de um 

território da cidadania ocorre quando são considerados alguns aspectos, dentre os quais: ser 

território rural (conforme programa do MDA); o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); 

a concentração de agricultores familiares e assentamentos da reforma agrária; a concentração 

de populações quilombolas, indígenas e de pescadores; o número de beneficiários do 

Programa Bolsa Família; o número de municípios com baixo dinamismo econômico; a 

ruralidade; o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb); as preferências ou 

políticas de governo, como Mesorregiões, Amazônia Legal, Arco Verde, Reservas 

Extrativistas e Bacia do São Francisco; e o mínimo de dois e o máximo de oito Territórios da 

Cidadania por Unidade da Federação. 

Desde de 2009, o Brasil conta com 120 territórios da cidadania, distribuídos entre as 

cinco regiões geográficas, sendo que é no Nordeste que está a maior quantidade (56 

territórios), seguidos do Norte (27), Sudeste (15), Centro – Oeste (12), e Sul (10) (FIGURA 

05). Destaca-se que na Região Sul os territórios estão distribuídos da seguinte forma: no 

Estado do Paraná têm-se o Cantuquiriguaçu, o Centro, o Norte Pioneiro e o Vale do Ribeira; 
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no Estado de Santa Catarina têm-se a região do Planalto Norte e a Meio Oeste Contestado e 

no Estado do Rio Grande do Sul têm-se a região do Médio Alto Uruguai, o Noroeste Colonial, 

a Região Central e a Zona Sul (SILVA; WIZNIEWSKY; FIALHO, 2011). 

 

FIGURA 05 – Mapa dos Territórios da Cidadania - Brasil 

 

Fonte: www.territoriosdacidadania.gov.br, 2017. 

http://www.territoriosdacidadania.gov.br/
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 Atualmente, o Território Central do Rio Grande do Sul é composto por 650.500 

habitantes, sendo que desses 119.811 vivem na área rural, dos quais 31.965 são agricultores 

familiares,1.250 famílias assentadas e 10 comunidades quilombolas. Seu IDH médio é 0,81.  

Ressalta-se que cerca de cinquenta por cento da população da região concentram-se em Santa 

Maria e Cachoeira do Sul, os dois maiores centros urbanos, mesmo com a permanência de um 

conjunto de municípios tipicamente rurais (MDA, 2017). 

De acordo com Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário (SDT-MDA), o Território da Região Central do Rio Grande do Sul 

é composto por 34 municípios, sendo respectivamente: Agudo, Cacequi, Cachoeira do Sul, 

Capão do Cipó, Dilermando de Aguiar, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Formigueiro, 

Jari, Mata, Nova Esperança do Sul, Nova Palma, Quevedos, Santiago, São João do Polêsine, 

São Martinho da Serra, Silveira Martins, Tupanciretã, Unistalda, Vila Nova do Sul, Itaara, 

Ivorá, Jaguari, Júlio de Castilhos, Novo Cabrais, Paraíso do Sul, Pinhal Grande, Restinga 

Seca, Santa Maria, São Francisco de Assis, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul e 

Toropi. 

 

  

2.1.1 Aspectos Físicos, socioculturais e econômicos 

  

 O Território Central - RS possui características físicas, sociais, culturais e econômicas 

diferenciadas ao longo de sua extensão. O relevo é constituído por “planícies aluviais, por 

coxilhas que apresentam topografia ondulada e colinas alongadas que foram moldadas por 

rochas sedimentares formadas no período Triássico e por uma serra denominada de Serra 

Geral, cuja altitude varia de 40 a 500 m” (LORENCI, 2013, p.31). 

 Pessoa (2017), ao recorrer à classificação climática de Koeppen, aponta que o clima 

predominante no território é o subtropical úmido. A temperatura apresenta grande variação ao 

logo do ano, proporcionando mínimas negativas em algumas partes da região durante o 

inverno e máximas próximas a 40o no verão. Visto as alterações climáticas que vêm 

ocorrendo nas últimas décadas, o regime de chuvas está se concentrando em determinados 

meses do ano, garantindo períodos de estiagem e outros de índices pluviométricos elevados. 

Mesmo assim, essas transformações físicas não alteram a quantidade de chuva acumulada, 

apenas a sua distribuição (PESSOA, 2017)2. 

                                                           
2 Ressalta-se que ao abordarem os aspectos físicos (clima, relevo, hidrografia), os autores acima mencionados 

fazem referência a Região Central do RS, porém, para efeitos da tese o conceito abordado será o de Território, 
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Situado entre a Encosta da Serra Geral e a Depressão Central, este território contém 

partes da Área Núcleo Mata Atlântica no Rio Grande do Sul. Os ecossistemas dominantes são 

a Floresta Estacional Decidual da borda do sul do Planalto Meridional Brasileiro, os 

banhados, várzeas e matas de galeria da Depressão Central. Não obstante, também há alguns 

municípios, sobretudo naqueles situados na metade sul, remanescentes de formações vegetais 

próprias do bioma Pampa, os campos sulinos, formados, especialmente, por vegetação 

campestre (RS BIODIVERSIDADE, 2017).  

A hidrografia do território é pertencente a duas bacias hidrográficas. A Bacia do Rio 

Jacuí, constituída pelos rios Vacacaí-mirim e Vacacaí Grande, desaguando no oceano 

atlântico, e a Bacia do Rio Ibicuí, formada pelos rios Ibicuí-mirim, Toropi e Guassupi, que 

contribuem para o abastecimento do Rio Uruguai e da Bacia do Prata. Em virtude desta, a 

região possui um relevante divisor de águas, possibilitando que as áreas de várzeas sejam 

utilizadas para o cultivo do arroz (LORENCI, 2013).  

No que corresponde à fisiologia e ecologia do território, Neumann (2003) verifica que, 

ao considerar o relevo, o solo e a vegetação local, é possível delimitar três zonas de paisagem 

agrícola, evidenciadas na Figura 06. Na Zona I ou Microrregião do Planalto, predominam-se 

médias e grandes propriedades, destacando-se a pecuária de corte e o cultivo de soja e milho, 

os quais são produzidos através de uma agricultura modernizada. 

 A Microrregião da Serra ou Zona II é a porção regional caracterizada pela ocupação 

alemã e italiana, onde ocorre a agricultura familiar de pequeno porte com uma produção 

diversificada, destacando-se os cultivos de fumo, milho, feijão e batata inglesa. Já na Zona III 

ou Depressão Central do Estado ressaltam-se as tradicionais áreas de campo, com a 

coexistência da agricultura modernizada, evidenciando a produção de arroz, e a pecuária 

extensiva em latifúndios (NEUMANN, 2003).  

Quanto às características históricas e culturais, o Território Central-RS é bastante 

diverso. Primeiramente a área era povoada por comunidades indígenas Kaingang e Guaranis, 

após, através da ocupação portuguesa e espanhola, que também trouxe consigo povos 

africanos, sendo esses últimos escravizados e explicando a presença de algumas comunidades 

quilombolas na região. Posteriormente, inicia-se o processo de colonização alemã e italiana 

em pequenos lotes de terras, que mais notadamente influenciou a predominância de 

                                                                                                                                                                                     
que,de acordo com Raffestin (1993, p. 7) é “o produto dos atores sociais”. Assim, pode-se afirmar que o 

território é adaptado e “construído socialmente, resultado e condição do processo de territorialização; é produto 

do processo de apropriação e domínio social, cotidianamente, inscrevendo-se num campo de poder, de relações 

socioespaciais, nas quais, a natureza exterior ao homem está presente de diferentes maneiras” (SAQUET, 2007, 

p.58). 
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estabelecimentos de pequeno porte e de agricultura familiar. Adicionalmente, destaca-se as 

transformações ocorridasno final do século XX, que representaram a viabilização do modelo 

exportador através da monocultura do arroz irrigado e da soja, o qual resultou em uma maior 

produtividade, porém, proporcionou o êxodo rural(CARVALHO, 2012; MDA, 2015). 

 

Figura 06 - Regiões Fisiográficas do Território Central – RS 

 
Fonte: Neumann (2003).  

 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o Índice de Desenvolvimento Humano3 (IDH) do Estado do Rio Grande 

do Sul é de 0.746. O território central possui um IDH menor que as demais regiões do Estado, 

sendo que o maior IDH é apresentado em Santa Maria (0,81) e o menor no município de 

Toropi (0,68).  

No que tange o Produto Interno Bruto (PIB) território, constata-se que, de acordo com 

a SDT (2009), esse corresponde a 5.543.789,19, sendo que o setor produtivo que mais 

contribui é o terciário, ou seja, o setor de serviços (64%), seguidos pelo setor industrial 

(13,64%) e agrícola (12,78%). Os dados demonstram que a tendência de crescimento 

apresentada no Estado é refletida na região, principalmente no seguimento agrícola, no qual o 

PIB do território central é o que apresenta maior participação, com uma contribuição 

equivalente a 8,23% no PIB estadual. Entretanto, o setor agrícola obteve um decréscimo de -

14,89% no período.  

                                                           
3 De acordo com o IBGE (2010), para a avaliação deste índice, são utilizadas como parâmetros a educação, 

expectativa de vida e a renda da população.  
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De acordo com a SDT (2009), além da agropecuária do Território Central destacar-se 

pela produção animal, esse tem elevada representatividade na produção agrícola. A lavoura 

permanente do território obteve em 2006, um faturamento de R$ 21.753.000,00. Os 

municípios com maior expressão são Jaguari, Júlio de Castilhos, Pinhal Grande, São Pedro do 

Sul, São Sepé, Nova Palma e Silveira Martins, destacando-se na produção de nozes, laranja, 

pêra, figo, e pêssego, respectivamente. No que corresponde às lavouras temporárias, esse 

atingiu a cifra de R$ 1.172.662.000,00, representando 11,32% do Estado. Os municípios com 

maior expressão no valor da produção das lavouras temporárias são Cachoeira do Sul, 

Tupanciretã, Júlio de Castilhos, Agudo, São Sepé, Santa Maria e Restinga Seca, com a 

produção de soja, o arroz, a melancia, cana-de-açúcar, feijão, fumo, mandioca, e trigo. 

Adicionalmente, nas últimas décadas a área destina ao cultivo de grãos em grande 

escala no Território vem crescendo. O cultivo de soja e arroz vem ganhando ênfase e 

substituindo áreas antes dedicadas principalmente à pecuária. Segundo Feix e Leusin Júnior 

(2015), em 2014 o Estado do Rio Grande do Sul foi responsável por 65,6% da produção de 

arroz e 15,2% da produção de soja do país, sendo que a partir da década de 1970, a produção 

de grãos avançou significativamente, tendo sido multiplicada por aproximadamente três 

vezes. 

Contudo, destaca-se que no território existem muitas famílias agricultoras em processo 

de ecologização, que preferem meios mais sustentáveis de produção. Esses procuram 

alternativas para garantir a sua estabilidade no campo através de práticas que permaneçam em 

confluência com os aspectos sociais, ambientais e econômicos, muitas vezes indo contra o 

padrão de agricultura dominante. Dentre as alternativas encontradas por essas famílias está a 

adoção dos princípios agroecológicos, que possibilitam o processo de transição.  

 

 

2.2 A Transição Agroecológica no Território Central do RS 

 

A extensão rural no Brasil foi institucionalizada na década de 1940, em um período 

marcado pela necessidade da criação de estratégias que visassem a redução da pobreza no 

meio rural, proporcionando o desenvolvimento àqueles países que se encontravam em 

condições de atraso (BOECKMANN; CAPORAL, 2013). Desde seu surgimento, essa passou 

por diferentes orientações políticas, métodos de intervenção, público preferencial e missões 

institucionais (DIAS, 2008). 
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Nos anos 1970, no período denominado “revolução verde” ou modernização agrícola, 

a extensão rural brasileira passou por um momento no qual os seus agentes eram os principais 

responsáveis por colocar em ação um limitado plano de desenvolvimento econômico, pautado 

na modernização dos processos produtivos e na difusão de novas tecnologias para o campo. 

Essa estratégia, designada difusionismo, tinha como foco o aumento da produtividade e 

consequentemente da renda do agricultor (DIAS, 2008). 

 Porém, essa promoveu a alta dependência dos insumos por parte dos agricultores, os 

quais ficaram a mercê de indústrias químicas. Esse processo proporcionou a concentração de 

terras, deixando as famílias agricultoras, trabalhadores do campo e camponeses em condições 

de marginalização, aprofundando o abismo social existente entre os ricos e pobres nos países 

de Terceiro Mundo (MARÇOLLA-MOREIRA; ARAÚJO, 2014). 

 Criticado ainda na década de 1960 por Paulo Freire, o extensionismo passou a ser 

repensado, ganhando novos contornos na década de 1990. Surgem duas grandes correntes a 

respeito desta, a transferência para o terceiro setor de todos os serviços e recursos de 

assistência técnica e extensão rural, e a defesa da extensão rural pública e gratuita para a 

agricultura familiar (CAPORAL; COSTABEBER, 2002). 

 Assim, seguindo a corrente que defendia uma extensão rural pública e de qualidade, 

surgiu a necessidade de que a Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER pudesse oferecer 

aos agricultores meios diferenciados de produção, com enfoques e estratégias que 

possibilitassem a construção de agriculturas mais sustentáveis (BOECKMANN; CAPORAL, 

2013). Neste sentido, a transição agroecológica no Estado do Rio Grande do Sul teve forte 

influência das políticas e ações desenvolvidas pela Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural - EMATER/RS – ASCAR, sobretudo a partir do final da década de 1990.  

 A EMATER/RS tem, a partir de então, como missão promover o Desenvolvimento 

Rural Sustentável no Estado do Rio Grande do Sul, visando ser referência na prestação 

de serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural e Social, Classificação e 

Certificação de produtos agropecuários (EMATER/RS, 2017). Por isso, nas últimas 

décadas, passou a incentivar práticas que possibilitam o aumento dos níveis de 

sustentabilidade, a exemplo, as agroecológicas.  

 Assim, a Agroecologia no Estado do Rio Grande do Sul ganhou mais força, com 

o desenvolvimento de inúmeros projetos entre a empresa, agricultores, entidades não 

governamentais e instituições federais. Tais incentivos resultaram em consequências 

sociais, ambientais e econômicas para os agroecossistemas e as famílias agricultoras, 

tais como o aumento da diversificação dos produtos, renda, melhoria na qualidade de 
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vida dos agricultores, e preservação dos recursos naturais. Com isso, Siliprandi (2002) 

destaca que foi possível identificar o principal desafio para a Extensão Rural da 

EMATER/RS, sendo esse: 

 

a desconstrução de um "jeito" de olhar para o rural, e reaprender na relação com os 

diferentes públicos, a construir um tecido social mais democrático e equitativo: que 

contemple as diferenças de gênero, de geração, de inserção social, de interesses, de 

pontos de vista, e que parta das experiências já acumuladas por todos 

(SILIPRANDI, 2002, p.09). 

 

 Neste sentido, o Estado do Rio Grande do Sul conta, de acordo com dados do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2016), com 1.831 unidades de 

produção orgânicas certificadas e cadastradas pelo governo. Dessas, 805 possuem certificação 

de organismo de controle social, e as demais correspondem à certificação participativa e por 

auditoria. Cabe ressaltar que inúmeras unidades de produção orgânicas ainda não passaram 

pelo cadastramento, visto que não iniciaram o processo de certificação, o que faz com que a 

estimativa seja bem maior do que os números apresentados.  

 Visto a expressão dessas unidades de produção no Estado e a diversidade que essas 

apresentam, inúmeros estudos são realizados para compreender as dinâmicas sociais, 

econômicas e ambientais presentes nesses sistemas. Esses, contemplando os mais variados 

objetivos e metodologias, têm evidenciado a complexidade desses sistemas de produção, 

comprovando que é possível manter a produção e entregar produtos de boa aparência sem 

precisar adicionar agrotóxicos aos mesmos.  

 Dentre esses estudos, destaca-se o trabalho realizado por Verona (2008), o qual 

avaliou a sustentabilidade de 15 unidades agrícolas familiares localizadas em sete municípios 

do estado do Rio Grande do Sul (Canguçu, Morro Redondo, Pelotas, Rio Grande, São José do 

Norte, São Lourenço do Sul e Turuçu). Através do mencionado estudo, foi possível a 

verificação dos níveis de sustentabilidade de cada unidade de produção através da análise dos 

seguintes indicadores de sustentabilidade composto: recursos hídricos, qualidade dos solos, 

adaptação a novos agorecossistemas, trabalho e suas relações, autogestão, diversidade e 

situação econômica. 

 Já Cotrim (2008), analisou a sustentabilidade de pescadores artesanais do município de 

Tramandaí – RS através de indicadores fundamentados nos princípios da Agroecologia. 

Foram analisados seis sistemas pesqueiros, que se diferenciaram pelos métodos de captura, 

reprodução social e relação com a natureza.  
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Assim como em outras regiões do Estado, tendo em vista a diversidade de atividades 

no meio rural, o Território Central do Rio Grande do Sul conta com muitas famílias 

agricultoras vivendo sobre a óptica dos princípios agroecológicos. Em um estudo elaborado 

por Kaufmannet. al. (2012), foram identificados 61 agroecossistemas em transição 

agroecológica localizados em 16 municípios do território, destacando-se: Capão do Cipó (04 

famílias); Júlio de Castilhos (04 famílias); Santiago (06 famílias); Tupaciretã(08 famílias); 

Agudo (01 família); Dona Francisca (02 famílias); Jarí (05 famílias); Mata (02 famílias); 

Nova Esperança do Sul (04 famílias); São Francisco de Assis (01 família); Nova Palma (03 

famílias); Silveira Martins (04 famílias); Toropi(02 famílias); Cachoeira do Sul (05 famílias); 

Dilermando de Aguiar (05 famílias); e São João do Polêsine(05 famílias). 

A partir de 2014, o Núcleo de Estudos em Agroecologia, Agrobiodiversidade e 

Sustentabilidade Professor José Antônio Costabeber – NEA/UFSM, através da execução da 

chamada MCTI/MAPA/MDA/MEC/MPA/CNPq Nº 81/2013, realizou um novo levantamento 

junto às instituições de extensão rural atuantes no Território Central do Rio Grande do Sul. 

Foram visitados os 34 escritórios da EMATER do Território Central, além de outras 

instituições que prestam serviço de assistência técnica e extensão rural, sendo que na 

oportunidade foi entregue aos responsáveis técnicos um questionário cujo objetivo era de 

realizar o levantamento dos agroecossistemas em transição agroecológica, bem como 

identificar as principais atividades que essas famílias se dedicam e seu potencial inovador.  

 Foram identificados 95 agroecossistemas em transição agroecológica em 18 municípios, 

destacando-se: Júlio de Castilhos (08 famílias); Santiago (01 família); Agudo (02 famílias); 

Dona Francisca (09 famílias); Jarí (05 famílias); Mata (01 família); Nova Palma (03 famílias); 

Cachoeira do Sul (16 famílias); São João do Polêsine(02 famílias); Pinhal Grande (01 

família); Restinga Seca (14 famílias);Jaguari (08 famílias);  Santa Maria (02 famílias); 

Quevedos (03 famílias); Unistalda (06 famílias); Novo Cabrais (03 famílias); Cacequi (02 

famílias); São Vicente do Sul (09 famílias) (Figura 07). 

Destaca-se que alguns questionários não foram retornados à equipe de pesquisa, sendo 

eles os pertencentes aos municípios de: Itaara, Faxinal do Soturno, Ivorá, Silveira Martins, 

Dilermando Aguiar, Vila Nova do Sul, São Martinho da Serra, Paraíso do Sul, Formigueiro, 

São Sepé, São Pedro do Sul, Nova Esperança do Sul, Tupanciretã, São Francisco de Assis. 

Desta forma, estima-se que o número de agroecossistemas em transição agroecológica no 

Território Central do Rio Grande do Sul é maior do que o identificado.  
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Figura 07 - Mapa dos Agroecossistemas em transição agroecológica no Território 

Central (2014 a 2017) 

 

Fonte: elaboração da autora, 2017. 

 

 Em relação aos demais objetivos da pesquisa, verifica-se que dentre as principais 

atividades desenvolvidas nos agroecossistemas, está a produção de hortaliças, frutas e 

tubérculos. Esses são comercializados através de canais curtos de comercialização, com 

vendas diretas aos consumidores em feiras e entregas domiciliares através de cestas4. Além 

desses produtos, os agricultores comercializam panificados, queijos, carnes, ovos, arroz, 

feijão, plantas medicinais, dentre outros.  

 De acordo com Balem et. al. (2017), o mercado de circuito curto em Agroecologia 

aproxima os agricultores dos consumidores, possibilitando o questionamento sobre as formas 

                                                           
4 A entrega domiciliar através de cestas funciona com a colheita dos produtos e montagem das cestas pela 

família agricultora um dia antes da entrega aos consumidores. Ao receber os produtos diretamente dos 

produtores, os consumidores têm a oportunidade de receber alimentos frescos e de qualidade, produzidos através 

de princípios mais sustentáveis de produção. Essa forma de comercialização, caracterizada por ser um modelo de 

mercado de circuito curto vem crescendo nos últimos anos (NIEDERLE, 2013) 
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de produção, procedência dos alimentos, dentre outras, por parte dos consumidores. Além 

disso, os alimentos entregues neste sistema de comercialização são geralmente mais frescos e 

de melhor aparência, visto que não passam por longos períodos de exposição, como ocorre em 

supermercados, por exemplo.  

 O elevado número de agroecossistemas em transição agroecológica no território é 

consequência de uma série de políticas públicas, desenvolvimento de pesquisas, capacitação 

de técnicos e agricultores, além da influência das instituições de ensino superior da região. 

Como supracitado, a EMATER / ASCAR – RS teve papel primordial neste processo, com 

atividades técnicas e de ação social, voltadas para a adoção dos princípios agroecológicos, 

executando também chamadas públicas de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER5, 

como a ATER sustentabilidade e a ATER Agroecologia. 

Assim, ressalta-se a importância do Território Central para a Agroecologia no Estado 

do Rio Grande do Sul. Esse, conta com uma diversidade de experiências e atividades que 

representam mais qualidade de vida às famílias agricultoras, aos consumidores, além da 

preservação dos recursos naturais disponíveis. Desta forma, a compreensão da complexidade 

que esses sistemas apresentam e o entendimento sobre as contribuições desses para a 

sustentabilidade é primordial. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Em busca de uma reestruturação na organização da ATER brasileira, surge, em 2003, a Política Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural – PNATER, a qual foi estabelecida e implementada pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário - MDA, por meio do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural - 

DATER, ligado à Secretaria da Agricultura Familiar – SAF.  Assim, a PNATER passou a ser colocada em 

prática, com a destinação de recursos para os serviços de ATER e formação de agentes em todo o país. O que 

não era esperado pela sociedade envolvida na formulação da PNATER de 2003, era que o Governo Federal os 

surpreenderia no início de 2010 com a Lei de Ater (no 12.188, de 11 de janeiro de 2010), que vinha a instituir a 

Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária - 

PNATER e o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma 

Agrária – PRONATER (BRASIL, 2010; DINIZ, e TAVAREZ de LIMA, 2012).A partir deste contexto, 

entidades estatais e não governamentais passaram a se inscrever para executar as chamadas públicas que visam 

os serviços de ATER, os quais correspondem a diferentes temáticas. De acordo com Diniz e Tavarez de Lima 

(2012), nos dois últimos trimestres de 2010 foram publicados 155 chamadas pelo MDA, sendo que em 2011 esse 

número foi reduzido para cerca de 10. Isso ocorreu devido à dificuldade de operacionalização pelas entidades 

executoras e atraso na contratação por parte do governo. Atualmente, o número de Chamadas Públicas continua 

restrito e prevendo diferentes temáticas.  
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3. CAPÍTULO II - AGROECOLOGIA: TRILHANDO CAMINHOS PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

 

Xote Agroecológico 
Já posso respirar e voltar a plantar 

A terra renascendo, brotando sem parar 

É Agroecologia e agricultura familiar 

Com organização e resistência popular 

 

Cadê o arroz e o feijão? (Plantou e colheu) 

E o milho de São joão? (Plantou e colheu) 

E a agrofloresta como tá? (Plantou e colheu) 

Transgênico e veneno desapareceu 

De Igor Conde 

 

 

 Este capítulo apresenta as concepções e princípios que norteiam a Agroecologia. 

Inicialmente, realiza-se a apresentação desta como campo de conhecimento científico, 

pautando as bases conceituais para uma agricultura mais sustentável, com alimentos limpos e 

de qualidade. Em seguida, abordam-se os conceitos de transição agroecológica e de 

agroecossistemas, imprescindíveis para o entendimento das dinâmicas que ocorrem através da 

adoção dos princípios agroecológicos. E por fim, são apresentadas as caracterizações dos 

agroecossistemas de estudo, bem como seus pontos favoráveis e limitantes à sustentabilidade.  

 

 

3.1 Estado da arte da Agroecologia 

 

No âmbito do estudo da Agroecologia, diversos autores, onde se destaca Miguel 

Altieri, Stephen Gliessman e Eduardo Sevilla Guzmán, vêm cooperando para a formação de 

um novo campo de conhecimento, a Agroecologia que, de acordo Caporal e Costabeber 

(2007) se apresenta como paradigma capaz de contribuir para o enfrentamento da crise 

socioambiental da nossa época. Essa é capaz de consolidar mudanças nas formas de produção 

e intervenção no ambiente, reduzindo os efeitos dos problemas socioambientais ocasionados 

através da adoção do modelo hegemônico de desenvolvimento adotado até então.  

A Agroecologia é proveniente de duas ciências, a Ecologia e a Agronomia, sendo que 

a primeira contribuiu com o estudo dos sistemas naturais e a segunda com a análise das 

práticas agrícolas. Durante os anos 1950, o interesse pelo estudo da ecologia de cultivos 

culminou em uma aproximação dessas, fazendo com que nas décadas seguintes o interesse 

pelo aspecto ecológico na agricultura ganhasse escopo (GLIESSMAN, 2009). 
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Assim, de acordo com Caporal, Costabeber e Paulus (2006), a Agroecologia 

apresenta-se como um novo paradigma de desenvolvimento rural, emergindo como uma 

matriz disciplinar, baseando-se em diferentes áreas do conhecimento, legitimando os saberes 

locais, pautando-se no potencial endógeno para a transição agroecológica. Essa, baseia-se em 

três dimensões: ecológica e técnico-agronômica, socioeconômica e cultural, e sócio-política, 

as quais se inter-relacionam, necessitando de um enfoque multidisciplinar, abrangendo 

conhecimentos de diferentes ciências. 

A diferenciação da matriz disciplinar da Agroecologia com as que norteiam as técnicas 

das ciências agrárias convencionais ocorre principalmente pela inclusão da sustentabilidade e 

da complexidade ambiental, como pode ser identificado no Quadro 02, a seguir: 

Esta abordagem pode ser representada como um novo paradigma, frente as suas 

diferenças com o modelo atual predominante. A Agroecologia tem um enfoque mais 

sistêmico da produção, considerando também os aspectos sociais, ambientais e econômicos, o 

que resulta em uma percepção holística do agroecossistema. Assim, através de uma óptica 

interdisciplinar, essa possibilita a sustentabilidade, tendo como valor central a ética 

(SADARÓN, 2011).  

 Neste sentido, Gliessman (2000. p.56) destaca que a Agroecologia é uma base 

disciplinar que permite o conhecimento e o processo metodológico para desenvolver uma 

agricultura “ambientalmente consistente, altamente produtiva e economicamente viável”. 

Ampliando os paradigmas para a agricultura, essa valoriza os conhecimentos locais, 

promovendo a troca de conhecimentos, o que proporciona atingir o objetivo almejado, que é a 

sustentabilidade. 

 Altieri (2012, p.15) defende a Agroecologia “tanto como uma ciência quanto um 

conjunto de práticas”. Enquanto ciência pauta-se na aplicação da Ecologia para o manejo de 

agroecossistemas sustentáveis, o que acarreta em uma diversificação agrícola, propiciando a 

melhoria das condições físicas, químicas e biológicas do ambiente. Entretanto, destaca-se a 

importância dos recursos humanos para essa ciência, apontando-os como a “pedra angular” de 

qualquer estratégia que objetiva a ampliação de recursos e opções para as famílias 

agricultoras.  

 Neste sentido, a Agroecologia pauta-se em alguns aspectos essenciais dos 

agroecossistemas, destacando-se os animais, a biodiversidade, o solo e a regeneração e 

conservação dos recursos naturais. Esta admite, também, a interação entre conhecimentos 

locais e científicos, resguardando o meio ambiente e a sociedade, buscando sempre a equidade 

ambiental, social e econômica (HERNANDEZ, 2011). 
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No entanto, considera-se que as perspectivas metodológicas para a Agroecologia são 

aqueles espaços de ação e reflexão, que possibilitam a edificação de uma práxis 

transformadora para a elaboração de estratégias de enfrentamento das consequências da 

modernização agrícola, nas quais sejam valorizados os recursos naturais e as populações 

camponesas (GUZMÁN, 2017). 

 

Quadro 02 - Características do paradigma agroecológico  

Enfoque: marco conceitual Objetivos 

- Entende que existem vários modos de 

fazer agricultura; 

- A ética é considerada um valor 

fundamental; 

- Emprega o enfoque holístico e uma óptica 

sistêmica; 

- Busca entender as inter-relações dos 

componentes dos agroecossistemas; 

- Amplia e redefine os limites do sistema; 

- Reconhece o conhecimento científico e os 

outros tipos de conhecimento. Conceito 

pluriespitemológico; 

- Busca um uso múltiplo de território: 

habitat, conservação da biodiversidade, 

paisagem, serviços ecológicos; não somente 

como fins produtivos; 

- Considera que o local é fundamental: 

potencial endógeno;  

- Valoriza aspectos socioculturais; 

- Entende que é necessária a participação de 

agricultores na geração de tecnologias; 

- Busca desenhar sistemas baseados 

principalmente em tecnologias de processos 

(funções ecológicas), mais do que em 

tecnologias de dependência de insumos. 

- Se estipula objetivos a longo prazo; 

- Se orienta para a sustentabilidade, 

superando a busca do mero rendimento; 

- Enfatiza o agroecossistema e os sistemas 

relacionados; 

- Incorpora na análise, de forma implícita ou 

explícita, o custo ambiental e social; 

- Busca desenhar sistemas complexos, 

baseados em uma alta diversidade 

(estabilidade); 

- Entende a biodiversidade em seu sentido 

mais amplo, em seu aspecto estrutural e 

funcional nos agroecossistemas, que provem 

de bens e serviços, não só como fonte de 

genes.  

Fonte: Saradón, 2011. (tradução nossa) 
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 Priorizando o manejo ecológico dos recursos naturais disponíveis nos agroecossistemas, 

a produção de base ecológica utiliza em maior medida os elementos de resistência peculiares 

de cada identidade local, sendo que “a maneira mais eficaz, para realizar essa tarefa consiste 

em potencializar as formas de ação social coletiva, pois estas possuem um potencial endógeno 

transformador”. Destarte, essas técnicas fortalecem a habilidade local por mediação da 

associação de tecnologias com os saberes e preceitos de valores dos agricultores e das 

agriculturas desenvolvias, valorando o potencial endógeno da comunidade (GUZMÁN, 2001, 

p. 36).  

  Para os agroecossistemas em transição agroecológica, a adoção de métodos mais 

sustentáveis de produção possibilita alternativas de futuro ao ambiente, visto que quando 

passam a avaliar aspectos como a biodiversidade, a saúde, a qualidade do solo e da água, entre 

outros, garantem um futuro mais sustentável às gerações futuras (GLIESSMAN, 2003).  

Neste sentido, Caporal et al. (2006, p.18), garantem que este futuro está submisso ao:  

 

 (...) comportamento dos indivíduos no que diz respeito as suas formas de 

organização social, seus conhecimentos e das tecnologias que deles resultam, 

podendo haver, dependendo da situação, uma ruptura na coevolução social e 

ecológica. 

 

  Também, é primordial a concepção de que a Agroecologia supõe que as nossas ações 

privadas e coletivas irão interferir na coevolução entre natureza e sociedade. Deste modo, faz-

se necessário renunciarmos do pensamento individualista, e advirmos a avaliar o 

conhecimento e a inter-relação das diversas ciências com as sabedorias tradicionais, os quais 

unidos nos proporcionarão o entendimento destes acontecimentos (CAPORAL et. al., 2006; 

COSTA GOMES, 2006). 

De tal modo, Hernández (2011) afiança que a Agroecologia pode ser compreendida 

como o manejo dos recursos naturais utilizando-se de ações sociais grupais, as quais abonam 

alternativas para a crise da modernidade.  Igualmente, torna-se imperativa a criação de 

propostas participativas, ponderando desde a produção até a movimentação dos produtos. 

 Assim, abrolham muitas ações no Brasil com o intento de transformar o modelo atual de 

produção. Neste cenário, avultam as ações desenvolvidas pelas Organizações Não 

Governamentais - ONGs, sindicatos e fundações, os quais surgem com uma proposta de 

trabalho no meio rural originado pelos princípios da Agroecologia e, por conseguinte, da 

agricultura sustentável, adjudicando o desenvolvimento como um encargo de todos os 

indivíduos. Essas intervenções, mesmo que em nível micro, têm gerado resultados 

promissores (TONNEAU; TEIXEIRA, 2002). 
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 Ademais, é relevante destacar a importância da criação de políticas públicas destinadas 

ao fortalecimento da agricultura familiar por intermédio de métodos mais sustentáveis de 

produção. Segundo Tonneau e Teixeira (2002), a população brasileira tem se demonstrado 

mais favorável às políticas públicas socialmente justas, mesmo essas enfrentando dois grandes 

desafios, os quais são a materialização dos resultados parcialmente obtidos e a elaboração de 

uma política pública alternativa. Sendo assim, para que seja admissível o enfrentamento 

desses obstáculos, é indispensável que o movimento agroecológico proporcione que suas 

estratégias e ações se tornem mais conhecidas, definindo melhor o plano de desenvolvimento 

rural que se ambiciona para a agricultura familiar, justificando assim a opção pela 

Agroecologia. 

 

 

3.2 Transição agroecológica 

 

 Ao estudar sobre Agroecologia e agriculturas alternativas, constatamos o uso 

frequente da expressão “transição agroecológica”. De modo mais restrito, essa passou a 

abranger análises que buscam compreender através dos diferentes campos da ciência os 

sistemas de produção agrícola e extrativista pautados no ponto de vista da sustentabilidade. 

Com um foco mais amplo, ela tem a pretensão de analisar de forma sistêmica os diversos 

aspectos envolvidos na transição para uma agricultura mais sustentável, sendo capaz de 

nortear, inclusive, questões e hipóteses de pesquisa, como um instrumento de definição nos 

processos de intervenção (SCHMITT, 2013). 

 Em termos institucionais, a transição agroecológica é apresentada no Plano Nacional 

de Agroecologia e Produção Orgânica – PLANAPO (MDA, 2013, p.186) como: 

 

processo gradual de mudança de práticas e de manejo de agroecossistemas, 

tradicionais ou convencionais, por meio da transformação das bases produtivas e 

sociais do uso da terra e dos recursos naturais, que levem a sistemas de agricultura 

que incorporem princípios e tecnologias de base ecológica. 
 

 

O conceito de transição agroecológica é central na Agroecologia, trazendo como 

sentido o processo de mudança gradual e multilinear que ocorre com o transcorrer do tempo, 

no manuseio de agroecossistemas, que, “na agricultura, tem como meta a passagem de um 

modelo agroquímico de produção e de outros sistemas degradantes do meio ambiente (...) a 
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estilos de agriculturas que incorporem princípios e tecnologias de base ecológica” 

(CAPORAL, 2013, p.288).  

Por assinalar-se como um processo social, o qual depende da interferência humana, a 

transição agroecológica implica não somente na busca por maior produtividade e ganho 

econômico ajustado nas especificidades biofísicas de cada agroecossistemas, mas sugere 

também a alteração nas relações sociais dos sujeitos envolvidos no processo. Assim, essa 

apresenta abissal complexidade tecnológica, metodológica e organizacional, dependendo dos 

objetivos que se instituam e o nível de sustentabilidade que se almeja alcançar, visto que a 

sustentabilidade é um termo relativo ao que não é sustentável e jamais absoluto (CAPORAL, 

2013). 

De acordo com Gliessman et. al. (2007), para que ocorra a transição agroecológica em 

um agroecossistema, esse necessita passar por quatro níveis: a diminuição de insumos nocivos 

ao ambiente; a substituição de práticas e insumos convencionais por métodos alternativos; o 

redesenho do agroecossistema, fazendo com que esse funcione sobre as bases de um novo 

conjunto de processos ecológicos; e a educação dos consumidores quanto aos impactos 

ambientais e sociais inerentes aos produtos que esses consomem. Para isso, é necessário o 

tempo mínimo de três anos para agroecossistemas com cultivos anuais e cinco anos para 

cultivos perenes e atividade pecuária (GLIESSMAN, 2000). 

Neste sentido, é importante ressaltar que o objetivo da transição agroecológica é a 

constituição de um agroecossistema complexo, com abundância de biodiversidade, a qual 

“reconecte os sistemas culturais e biológicos e que permita uma melhor repartição dos custos 

e das oportunidades entre os membros da população envolvida” (COSTABEBER et. al., 2013, 

p.174). Para realizar os níveis de transição propostos, deve-se ter clareza sobre a 

complexidade dos processos socioculturais, ecológicos e econômicos envolvidos, os quais 

perpassam por um campo de conhecimentos multidisciplinar (GLIESSMAN, 2000). Além 

disso, Altieri (1989) enfatiza que para se atingir uma agricultura verdadeiramente sustentável 

é necessária a otimização do agroecossistema como um todo, e não apenas no que 

corresponde ao rendimento máximo de um produto específico. 

Destaca-se também, que a palavra “nível” não obedece ao termo “fase”, ou seja, 

quando versamos de transição agroecológica, não essencialmente um agroecossistema deve 

passar por todos os níveis de transição hierarquicamente para se tornar sustentável. É comum 

nos depararmos com circunstâncias onde seja mais viável começar do segundo ou terceiro 

nível sem ter advindo dos primeiros (COSTABEBER et. al., 2013). Além disso, existem 

processos de reestruturação dos agroecossistemas onde os níveis de transição são bem mais 
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complexos, podendo ocorrer a mútua exclusão dos níveis, sendo que, por exemplo, um nível 

pode se transformar em um obstáculo para outros (SCHMITT, 2013). 

De acordo com Sevilla Guzmán (2001), a transição agroecológica deve ter um caráter 

participativo nas decisões referentes ao avanço das condições socioeconômicas e ambientais. 

Isso se torna possível ao passo que se obtêm o reconhecimento da diversidade social, cultural 

e ecológica das localidades. Para essa se tornar eficiente, é necessário integrar energias que 

visem à ampliação das esferas participativas locais, visto que ao passo em que as respostas 

são adequadas a comunidade, se determina a origem de um potencial endógeno, 

demonstrando as próprias possibilidades e entraves.  

Neste sentido, Pacífico e Soglio (2010) asseguram que a mudança de sistemas 

convencionais de produção para outros mais sustentáveis não ocorre apenas por intermédio 

das respostas do ambiente e do redesenho dos agroecossistemas, essa depende também de 

como se dá o processo social, passando pelas escolhas dos sujeitos sociais e seu poder em 

mudar a direção da sociedade. Assim, a transição agroecológica é considerada além de um 

redesenho do agroecossistema, é vista também como um “refazer das condições sociais de 

trabalho e um desenvolvimento de tecnologias sociais adequadas ao homem e ao meio 

ambiente” (PACÍFICO; DAL SOGLIO, 2010, p. 56). 

 Diante do exposto, pondera-se, que a transição agroecológica considera as diferentes 

dimensões da sustentabilidade, ou seja, ampara-se em princípios sociais, ambientais e 

econômicos (COSTABEBER; MOYANO, 2000).  Essa é abalizada por processos naturais, 

físicos e sociais que permitem a sociedade trilhar um caminho mais sustentável, adequando a 

equidade, a resiliência, a produtividade, a adaptabilidade e autogestão nos agroecossistemas. 

 Não existe um caminho concluído a ser trilhado visando a transição para sistemas mais 

sustentáveis. Mas existem indícios que podem favorecer a eficiência do percurso e seu êxito 

final, os quais são: a visão sistêmica do agroecossistema, a dependência mínima de insumos 

externos, a preservação dos recursos naturais, um processo pautado em metodologias que 

proporcionem de fato a participação de todos os envolvidos, a valorização tanto dos saberes 

locais como dos conhecimentos técnicos, a construção processual da autonomia das familias 

agricultoras, o engajamento dos sujeitos sociais com os princípios agroecológicos, 

produtividade diversificada que garanta renda aos agricultores e uma formação técnica que 

seja capaz de abarcar toda a complexidade presente neste processo. 

 

 

 



66 
 

3.3 O conceito de Agroecossistema 

  

 Para a Agroecologia, outro conceito fundamental é o de agroecossistema. Esse é 

frequentemente utilizado nas análises sobre os estilos de agricultura mais sustentáveis, como é 

o caso das que utilizam os princípios agroecológicos para percepção e manutenção do 

sistema. Seu papel mediante os princípios agroecológicos se cumpre ao passo que possibilita a 

ação, ou seja, a articulação entre suas análises conceituais e metodológicas (HERNÁNDEZ, 

2011). 

 O conceito de agroecossistema emergiu da Ecologia, com o conceito de ecossistema, e 

permitindo a Agroecologia acrescentar as ações transformadoras ocasionadas pela sociedade 

através da agricultura (HERNÁNDEZ, 2011; GLIESSMAN, 2000; ALTIERI, 2012). Tal 

processo possibilita uma visão sistêmica dos agroecossistemas, ampliando seu leque de 

análise para além da visão unidimensional sobre os fatores agronômicos, genéticos e 

edafológicos, incluindo também as questões sociais, ecológicas e culturais (ALTIERI, 2001). 

 Feiden (2005, p. 65), define agroecossistema como “o conjunto de explorações e de 

atividades realizadas por um agricultor, com um sistema de gestão próprio”. Desta forma, esse 

pode ser compreendido como análogo a um sistema de produção, unidade de produção ou até 

mesmo sistema agrícola. Além disso, na visão do autor, devido a artificialização provocada 

pela ação humana, os agroecossistemas se diferenciam dos ecossistemas naturais, visto que  

apresentam fluxo de energia e ciclagem de nutrientes mais abertos, menor diversidade, 

pressão de seleção artificial, redução dos níveis tróficos e diminuição da capacidade de auto-

regulação.  

 Neste sentido, Agroecossistemas são entendidos como ecossistemas resultantes da 

manipulação e transformação humana com a finalidade de estabelecimento da produção 

agrícola, preservando seus processos, estruturas e características iniciais. Portanto, esses 

resultam da relação entre os processos sociais e naturais que ocorrem de forma 

interdependente em um determinado ambiente (GLIESSMAN, 2000; ALTIERI, 2012). 

 Casado et. al. (2000, p. 86) também compartilham das concepções mencionadas pelos 

autores acima citados, acrescentando ao conceito a importância dos valores culturais e da 

tecnologia na artificialização dos ecossistemas. Apontam que a estrutura interna dos 

agroecossistemas“resulta ser uma construção social produto da co-evolução entre as 

sociedades humanas e a natureza”, visto que no atual processo de exploração dos recursos 

naturais, os seres humanos transformam a natureza com a finalidade de produzir alimentos e 

extrair seus bens, respeitando ou não o seu tempo de regeneração. 
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Gliessman (2003), como consta no Quadro 03, realiza uma comparação sobre três 

classes de agroecossistemas: os convencionais, os sustentáveis e os tradicionais. O autor 

destaca que os agroecossistemas tradicionais são os mais semelhantes aos ecossistemas 

naturais, pois seu enfoque é nos recursos endógenos disponíveis. Os de base sustentável são 

análogos aos tradicionais, porém, questões relacionadas com a comercialização da produção 

em circuitos mais distantes, importação de nutrientes e o impacto do mercado na diversidade e 

manejo acabam por distanciá-los. Ao comparar os sistemas convencionais com os 

sustentáveis, constata-se que esses últimos apresentam menor rendimento, o qual pode ser 

compensado pela dependência mínima de insumos externos e a redução dos impactos 

negativos dentro e fora do agroecossistema. 

 

Quadro 03 - Propriedades emergentes dos ecossistemas naturais, agroecossistemas 

tradicionais, convencionais e sustentáveis 

Propriedade ecológica 

emergente 

Ecossistema 

natural 

Classe de agroecossistema 

Tradicional Convencional Sustentável 

Produtividade (processo) Média Média Baixa/média Média/alta 

Diversidade de Espécies Alta Média/alta Baixa Média 

Diversidade estrutural Alta Média/alta Baixa Média 

Diversidade funcional Alta Média/alta Baixa Média/alta 

Estabilidade na colheita Média Alta Baixa/média Alta 

Acúmulo de biomassa Alta Alta Baixa Média/alta 

Reciclagem de nutrientes Alta Alta Baixa Alta 

Relações tróficas Alta Alta Baixa Média/alta 

Controle natural de pragas Alta Alta Baixa Média/alta 

Resistência Alta Alta Baixa Média 

Resiliência Alta Alta Baixa Média 

Dependência de insumos humanos 

externos 

Baixa Baixa Alta Média 

Autonomia Alta Alta Baixa Alta 

Deslocamento humano nos 

processos ecológicos 

 

Baixa 

 

Baixa 

 

Alta 

 

Baixa/média 

Sustentabilidade Alta Média/alta Baixa Alta 

Fonte: Adaptado de Gliessman, 2003. 
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 Neste contexto, outro aspecto relevante ao abordar sobre os agroecossistemas em 

sistemas sustentáveis de agricultura, é o que diz respeito às estratégias de diversificação. 

Essas são primordiais, pois com a substituição dos sistemas agrícolas de monocultivos por 

sistemas alternativos práticos que se adaptem a realidade regional, ou como caracterizada por 

Gliessman (2003), de agroecossistemas tradicionais para agroecossistemas sustentáveis, 

permitem o controle natural de pragas, a reestruturação do solo e seus nutrientes, e a 

administração dos fluxos de energia, com menor dependência de produtos externos ao 

agroecossistema. Contudo, a diversificação de cultivos nos agroecossistemas pode depender 

das atuais culturas e se estão baseadas em cultivos anuais ou perenes, conforme apresentado 

na Figura 08 (ALTIERI; NICHOLLS, 2010). 

 

Figura 08 - Estratégias de diversificação dos agroecossistemas 

 

Fonte: Adaptado de Altieri e Nicholls (2010). 

 

 

Neste sentido, os autores apontam os princípios ecológicos primordiais para o desenho 

de agroecossistemas diversificados e sustentáveis, incluindo:  
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o aumento da diversidade de espécies, possibilitando o uso correto dos recursos, 

crescimento compensatório e prevenção de pragas... ampliação de cultivos perenes, 

que permitem a cobertura vegetal proteja o solo... destinação de áreas de pousio para 

restaurar a fertilidade do solo... inclusão de plantas produtoras de biomassa, 

resultando no crescimento de matéria orgânica.. e a diversificação da paisagem, 

derivando em um agroecossistema com aspectos de diferentes níveis de transição 

agroecológica (ALTIERI; NICHOLLS, 2010, p. 63 - 64). 

 

 

 Em vista disso, destacamos que no presente trabalho o termo agroecossistema será 

utilizado baseando-se na definição dos autores aqui expostos. Outrossim, esse será abordado 

como uma unidade de produção agrícola composta por diferentes níveis de interação entre os 

fatores internos e externos, o qual é gerido por uma ou mais pessoas que definem as 

atividades ali realizadas, bem como o nível de intervenção e transformação do meio. Assim, 

destaca-se que para o presente estudo o papel das famílias agricultoras nos agroecossistemas é 

primordial, visto que essas definirão o modo como será a relação homem – natureza, 

influenciando diretamente na sustentabilidade do local.  

 

 

3.4 A agroecologia nos agroecossistemas em estudo 

  

 Após a análise sobre os conceitos fundamentais que permeiam a Agroecologia e a 

complexidade nos sistemas que adotam seus princípios como norteadores de uma agricultura 

sustentável, tem-se a necessidade de verificarmos como essa se apresenta nos 

agroecossistemas pesquisados. Por isso, a seguir são apresentadas as oito famílias que 

participaram do estudo, as respectivas características dos agroecossistemas e os pontos 

críticos favoráveis e limitantes à sustentabilidade de cada um deles, identificados através da 

avaliação da sustentabilidade.  

 

3.4.1 AgroecossistemaA 

 

No final da estrada dos Calegaris, na comunidade de Pains – Santa Maria/RS reside a 

família que compõe o agroecossistema A, a qual é formada pelo casal, ele com 53 e ela com 

50 anos de idade, e dois filhos, uma menina com 10 anos e um menino com 12 anos de idade. 

Com origens alemã e italiana, os antecedentes da família também eram agricultores, os quais 

residiam na região de Taquari – RS. Ensinaram aos filhos e netos a arte de cultivar a terra, os 

quais tomaram gosto pelo campo e mesmo trabalhando um tempo na cidade, ela como técnica 
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em radiologia e ele como técnico em eletricidade, retornaram às suas origens no ano de 2008, 

agora em Santa Maria – RS, no agroecossistema que residem atualmente. 

 Muito ativos e sorridentes, os filhos do casal estudam no período matutino em uma 

escola particular na sede do município. À tarde, realizam as tarefas da escola e aproveitam o 

tempo livre para brincar e ajudar os pais nas atividades do agroecossistema. Auxiliam na 

alimentação dos animais e na irrigação da produção, além de contribuir com a 

comercialização dos produtos, tanto na escola, para seus professores, como na feira da 

Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. A filha mais nova é assídua na barraca dos 

pais, fazendo o cálculo do troco para os clientes e pesando as hortaliças.  

 Como não há transporte público que atenda a região onde a família reside, esses 

precisam se locomover com veículos próprios. A mãe, que trabalha três dias da semana em 

um posto de saúde na cidade, leva os filhos todas as manhãs à escola, aproveita também para 

realizar a entrega de produtos diretamente na casa dos consumidores, os quais confiam em sua 

procedência, visto que a certificação orgânica está em processo junto à EMATER do 

município.  

 A rotina da família é bem atarefada. Contam apenas com um funcionário para auxiliar 

em todas as atividades, o que torna os dias de trabalho mais extensos, chegando a 12 horas 

destinadas à produção. Esporadicamente contratam mais um funcionário. Porém, não é fácil 

encontrar mão de obra disponível, geralmente são pessoas que residem na cidade e não estão 

adaptados ao trabalho no campo. 

 Outro fator em destaque ao abordar sobre a mão de obra contratada no 

agroecossistema é a questão da especialização na produção orgânica. A família já auxiliou no 

treinamento de vários funcionários, disponibilizando inclusive cursos para esses, mas quando 

passam a dominar as principais técnicas na produção são contratos por grandes cooperativas 

que atuam na região. Isso se torna um problema, visto que quando um funcionário é 

contratado, precisam novamente ensinar como desenvolver cada atividade de maneira correta, 

o que requer mais tempo.  

 Mesmo com longas jornadas de trabalho a família não sofre com problemas graves de 

saúde, raramente adoecem, e quando isso acontece procuram o serviço particular. O pai da 

família atribui o bom estado de saúde dele, de sua mulher e filhos ao estilo de vida que 

mantêm, visto que se alimentam apenas com produtos naturais e orgânicos, frisando que em 

sua casa não entra refrigerante e salgadinhos.  
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 Quanto ao acesso aos meios de comunicação, utilizam a televisão, rádio e internet para 

se comunicar e receber notícias. A internet é utilizada também para auxiliar nos trabalhos 

escolares das crianças e para pesquisar a respeito da produção e comercialização.  

 Com uma área de 12 ha, o agroecossistema é bastante diversificado. Nele é possível 

encontrar variedades frutíferas, hortaliças, tubérculos, grãos e legumes, além, é claro, da 

diversidade animal. Dentre os principais produtos cultivados no agroecossistema e 

comercializados encontram-se: mandioca, milho, cana-de-açúcar (garapa), feijão, alface, 

cheiro verde, cebolinha, tomate, brócolis, cenoura, couve-flor, laranja, bergamota, pêssego, 

nectarina, filé de peixe, entre outros.  

 Tudo que é comercializado no agroecossistema destina-se a feira localizada nas 

dependências na UFSM e para entrega diretamente na residência dos consumidores. Como os 

agricultores mantêm uma relação de proximidade e confiança com seus clientes, já sabem as 

preferências de cada um, disponibilizando sempre produtos de qualidade e a gosto dos 

fregueses.  

Também, é importante destacar a busca pela inovação na hora da comercialização dos 

alimentos. Muitas vezes, a família agrega valor aos produtos realizando procedimentos 

simples, mas os quais fazem toda a diferença para os consumidores. Um exemplo disso é o 

fileteamento dos peixes. No inicio esses eram vendidos inteiros, mas com o passar do tempo 

percebeu-se que ao vendê-los filetados agregariam valor ao produto e a comercialização seria 

maior.  

 Visto o engajamento da família nas atividades do agroecossistema, principalmente 

pela preocupação com a qualidade de vida e dos recursos ali disponíveis, a EMATER/RS 

tornou o agroecossistema uma propriedade referência, realizando diversos cursos e dias de 

campo com outros agricultores da região. Como os membros da família são muito receptivos 

a novas ideias e pessoas, os experimentos ali realizados possibilitam uma troca de 

experiências riquíssima aos envolvidos. 

 Desta forma, atualmente a EMATER/RS tem um papel fundamental no apoio às 

atividades pautadas nos princípios agroecológicos no agroecossistema. Porém, nem sempre 

existiu essa parceria.O pai da família relata: “no inicio sofri muito, ia atrás e eles não vinham, 

agora é ótimo, estão vindo aqui e me ajudando no que preciso. Há cinco anos atrás eles não 

vinham, acho que era porque não me conheciam. Hoje não, já estão trazendo projetos novos 

aqui, é bem melhor”(Agricultor A).Sem receber o apoio desta instituição, todo o auxilio 

necessário vinha de um professor da UFSM, o qual está sempre disposto a auxiliá-los no que 

for preciso.  
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 Um dos fatores que ampara a família na produção de alimentos livres de agrotóxicos é 

justamente a proximidade com a UFSM. Além do auxilio de professores, esses têm acesso a 

experimentos que estão sendo realizados, além do engajamento em projetos de pesquisa e 

extensão, como é o caso do NEA. Outro aspecto de extrema relevância com essa aproximação 

foi a oportunidade de comercialização dentro da universidade, através do projeto das feiras 

livres.   

 No que se refere aos aspectos ambientais do agroecossistema, verifica-se que as terras 

planas possuem boas vertentes de água, as quais são utilizadas para a dessedentação dos 

animais, na produção e para consumo doméstico. Como não realizam o tratamento da água e 

há muito tempo não são feitas análises, não sabem ao certo se essa está própria para o 

consumo. A mesma angustia é sentida ao abordar sobre o solo do agroecossistema. A família 

utiliza como parâmetros de análise as respostas da natureza ao que é realizado, mas não fazem 

análises físicas e químicas do solo há alguns anos.  

 Quanto à vegetação, verifica-se que existe uma área de vegetação permanente e 

reserva legal. Como adotam os princípios agroecológicos no agroecossistema, a família 

acredita que não causem dados nocivos ao ambiente, pelo menos não como os que utilizam 

técnicas convencionais para a produção. Como não há tratamento de esgoto na área rural do 

município, esse é destinado a uma fossa séptica e um sumidouro. Os resíduos orgânicos são 

utilizados na compostagem e os recicláveis são encaminhados ao coletor público da 

comunidade e recolhido pela prefeitura municipal.  

Valorizam os recursos disponíveis no agroecossistema, ensinando aos filhos a 

importância da preservação dos mesmos. A interação da família é tamanha que os filhos, 

embora ainda crianças, pretendem ficar no campo. Como o pai dos meninos menciona “Eles 

até podem ir morar na cidade depois que se formarem, mas eles querem se forma em alguma 

coisa que seja sobre isso aqui. Eu te garanto que eles até podem ir morar na cidade, mas 

todos os finais de semana vão estar aqui. Eu duvido que vão tirar isso deles, já está no 

sangue. Ali não tem mais volta, eles podem ir, mas vão voltar”(Agricultor A). 

 Neste sentido, considerando os aspectos sociais, econômicos e ambientais do 

agroecossistema, foi realizada a caracterização do agroecossistema A, sendo possível 

identificar os pontos críticos favoráveis e limitantes, os quais, após a validação da família 

agricultora, foram relacionados com os atributos da sustentabilidade e evidenciados da Figura 

09. 
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Figura 09 – Pontos críticos favoráveis e limitantes à sustentabilidade – Agroecossistema 

A 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

 Como se pode perceber na imagem acima, dentre os principais aspectos que 

favorecem a sustentabilidade do agroecossistema encontram-se: a pluriatividade, a 

proatividade dos agricultores, a adequação ambiental, proximidade com a UFSM e a forma 

como os agricultores experimentam novas técnicas e produtos. Já entre os pontos que limitam 

a sustentabilidade, encontra-se a incerteza em relação a qualidade da água e solo, adubação 

química, utilização de insumos externos, dificuldade de encontrar mão de obra, acesso ao 

agroecossistema, acesso a mudas e sementes orgânicas, além da baixa diversificação dos 

canais de comercialização e agregação de valor aos produtos.  
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3.4.2 Agroecossistema B 

 

Por muitos anos, a família composta pelo casal (ele com 57 anos e ela com 55 anos) e 

seus dois filhos, um rapaz de 27 anos e uma moça de 25, residiu no município de Agudo – 

RS. Os progenitores possuem o ensino médio profissionalizante, em magistério e técnico em 

enfermagem, respectivamente.  

Durante muito tempo trabalharam com atividades relacionadas a sua formação. Porém, 

o agora agricultor, teve outras ocupações em seu tempo de vivência em Agudo – RS. Esse, 

devido a fatores como o desemprego em sua área de formação, trabalhou como funcionário de 

empresas fumageiras e de auxiliar de pedreiro. Já sua esposa, além de trabalhar no hospital do 

município comercializava panificados.  

No decorrer de seus últimos anos como munícipes de Agudo, iniciaram a produção de 

hortaliças em um espaço cedido por um frei em um seminário. Como era proibida a utilização 

de insumos químicos no terreno, sua produção sempre foi orgânica e era comercializada, 

juntamente com os panificados, em mercados da região e vendidas diretamente aos 

consumidores em suas casas.  

O tempo passou e a vontade de expandir os negócios foi crescendo. Por isso, 

decidiram então se mudar para o município de Santa Maria-RS, onde adquiriram uma área de 

terras no distrito de Palma. Expandiram e diversificaram a produção de orgânicos e de 

panificados, reduziram os pontos de comercialização e focaram em utilizar tudo que 

aprenderam em seu tempo de vivência em Agudo.  

Hoje, as terras já não se parecem em nada com o que foi encontrado pela família, 

reformaram a casa, plantaram flores, fizeram cercas, cuidam de animais, entre outros detalhes 

que deixam a vida mais prazerosa. Os filhos se formaram, casaram e foram viver em outros 

lugares, mas sempre que podem estão ajudando nos afazeres do agroecossistema. A eles é 

deixado bem claro que se em algum momento precisarem retornar para casa dos pais, terão 

trabalho para toda a sua família.  

Em uma área plana de 2,5 ha, a família produz alface, tempero verde, cebolinha, 

pepino, mandioca, amendoim, rúcula, cenoura, beterraba, couve-flor, brócolis, feijão, queijo, 

leite, ovos, frangos, bovinos, patos, peixes, ovelhas, laranja, bergamota, pêssego, banana, 

morango, uva, entre outros. Além disso, possuem uma mini panificadora, na qual o “carro 

chefe” é o agnoline durante o inverno, mas comercializam também massas, bolachas e 

suspiros. Também, arrendam um lote para o vizinho, o qual produz soja utilizando o manejo 

convencional.  
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Sempre que possível, a família participa de cursos de capacitação, mas admite que sua 

principal fonte de inspiração vem de seus clientes, como relata o agricultor: 

 

Tem muita gente que viaja o mundo, depois conhece nossa propriedade e nossos 

produtos e dizem: “Olha, isso aqui ficaria bem lá propriedade de vocês”. Então, 

tudo isso são pesquisas automáticas que vão aparecendo pra gente, e a gente usa 

isso pra melhorar e se qualificar (Agricultor – Agroecossistema B). 

 

 Como o principal canal de comercialização da família é a feira do Projeto 

COOESPERANÇA na sede do município, a maioria dos seus clientes são professores, 

funcionários e alunos da UFSM, os quais têm como característica comum a busca por uma 

alimentação mais saudável, livre de agrotóxicos. Além da troca de conhecimentos com seus 

clientes, a família matem boa relação com os demais agricultores participantes da feira e seus 

vizinhos, o que contribui para agregarem novas ideias e produtos.  A busca por novidades é 

uma das características da família. Essa entende que o diferencial é a porta para conquistar 

tudo aquilo que almejam.  

 No que diz respeito à assistência técnica, os agricultores mencionam que por diversas 

vezes técnicos da EMATER foram até o agroecossistema na tentativa de implantar projetos 

desenvolvidos por esses. Porém, como a área de terras é relativamente pequena, se torna 

inviável. Neste sentido, a família considera que não possui assistência, por algum tempo 

tiveram auxilio da UFSM, mas devido a corte de verbas essa também deixou de acontecer. 

 Quanto à certificação dos produtos orgânicos, o agroecossistema possui o selo 

participativo da ECOVIDA para os produtos de hortifrutigranjeiros. Os demais são 

comercializados como convencionais, mas os agricultores mencionam que a maioria dos seus 

clientes tem consciência de que estão adquirindo produtos “feitos com muito amor e sem 

veneno” (Agricultora – agroecossistema B).  

 Outro aspecto que chama a atenção ao conhecer a família agricultora, é o nível de 

organização com os gastos e lucros obtidos com a comercialização dos produtos. Os 

agricultores possuem uma caderneta com tudo anotado, sendo possível comparar a produção e 

venda de tudo que é comercializado durante os anos que residem no agroecossistema. Esse 

arranjo foi adotado após os agricultores realizarem um curso de administração rural 

promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE. 

 Em relação à dimensão ambiental do agroecossistema, constata-se que a família possui 

a preocupação de se adequar às normas ambientais. Tentam manter o equilíbrio do sistema, 

priorizando a diversidade vegetal e animal. Um aspecto que preocupa os agricultores é a área 
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arrendada para um vizinho, pois esse produz de forma convencional, o que além de agredir o 

solo coloca em risco toda a diversidade priorizada no restante do agroecossistema.  

 No tocante a sucessão familiar, constata-se que os filhos do casal de agricultores 

possuem suas atividades no perímetro urbano da cidade, participando dos afazeres do 

agroecossistema apenas nos fins de semana. Porém, seus pais deixam claro que no momento 

em que precisarem as portas estarão abertas para que esses retornem, como afirma a mãe:  

 

Eu sempre disse que não ia segurar ninguém embaixo da minha saia, se quiserem ir, 

vão. E se quiserem voltar, vocês voltem. É sempre assim: precisou, tem onde voltar. 

Eu acho que o mano quer voltar pra cá. Ele sempre foi do pé na terra. A menina é 

mais apegada na cidade, mas não que ela não saiba a lida no campo. O outro já diz 

que não é bicho de aquário, ele quer chão. Na nossa época se a gente saísse de casa 

não tinha a porta aberta pra voltar (Agricultora – agroecossistema B). 

 

 

 No tocante a Agroecologia, foi possível identificar a relação que a família faz com as 

questões ligadas a saúde e a conservação ambiental. Existe a preocupação em oferecer aos 

consumidores produtos de qualidade que permitam a promoção da saúde e qualidade de vida. 

Além disso, demonstram boa compreensão acerca dos princípios que norteiam essa ciência e 

as mazelas acarretadas com o processo de modernização da agricultura.  

Diante deste contexto, foram considerados os aspectos sociais, econômicos e 

ambientais do agroecossistema, e realizada a caracterização do agroecossistema B, a qual 

tornou viável a identificação os pontos críticos favoráveis e limitantes à sustentabilidade do 

agroecossistema. Esses, após a validação da família agricultora, foram relacionados com os 

atributos da sustentabilidade e evidenciados da Figura 10. 

Ao analisar a figura 10, constata-se que dentre os principais aspectos que favorecem a 

sustentabilidade do agroecossistema encontram-se: a certificação; o valor agregado aos 

produtos; a diversificação de atividades; a receptividade e o acesso a informação e a qualidade 

de vida. Já entre os pontos que limitam a sustentabilidade, encontra-se: sucessão familiar; 

situação econômica; qualidade da água e solo; assistência técnica; mão de obra; uso de 

insumos externos ao agroecossistema e influencia externa.  
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Figura 10 - Pontos críticos favoráveis e limitantes à sustentabilidade – Agroecossistema 

B 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

 

3.4.3 Agroecossistema C  

 

Situado na Linha Bonfim, município de São João do Polêsine – RS, o agroecossistema 

C abriga a família composta pelo esposo e a esposa, ele com 62 e ela com 55 anos, além dos 

filhos com 16 e 21 anos de idade. Descendentes de agricultores de origem italiana, assim 

como grande parte de seus vizinhos, o progenitor da família dedica-se às atividades na 

unidade de produção. Já os filhos estão em fase escolar. A matriarca é professora na rede 

municipal de ensino. 
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A família dedica seus dias a atividades características da agricultura familiar, folgam 

em média dois dias na semana e dedicam um período no ano para as férias, que chega a ficar 

em torno de 07 dias. Esses residem no agroecossistema e possuem boas condições de 

moradia, saúde e educação. Quando necessitam de assistência médica ou odontológica 

encontram facilmente na sede do município. De acordo com os membros da família, o serviço 

é considerado bom. 

O casal demonstra estar preocupado com o futuro, visto que fazem cumprir seus 

direitos trabalhistas, contribuindo com o Instituto Nacional de Segurança Social – INSS. A 

seguridade social também é garantida ao funcionário da família, o qual tem 28 anos de idade, 

possui apenas o ensino fundamental (anos iniciais) e é natural de São João do Polêsine – RS.  

Outro auxilio muito importante recebido pela família é da irmã do progenitor, a qual, 

além de possuir um estabelecimento comercial no centro do município para transformar e 

comercializar seu principal produto, que é a banana, está sempre em busca de novidades para 

adaptar no agroecossistema. Ela cursou o Técnico em Fruticultura na UFSM, o qual 

possibilitou a implantação de muitos aprendizados na produção.  

Em relação ao transporte, a família relata utilizar veículo próprio tanto para a 

locomoção de pessoas como de mercadorias. Porém, ressaltam que se houver necessidade, há 

a existência de transporte público de qualidade. Quanto à assistência técnica, também 

consideram os serviços ofertados pela EMATER do município de boa qualidade.  

Quanto à participação comunitária, a família destaca a Associação de Fruticultores do 

município, na qual participam juntamente com seus vizinhos. Esse aspecto é considerado 

primordial aos seus membros, pois além de um período de troca de conhecimentos é um 

momento de descontração com os amigos.  

No que se refere aos aspectos produtivos, conforme citado anteriormente, constata-se 

que no agroecossistema o principal cultivo é o de banana. Dos 22 ha, 05 ha são destinados ao 

produto, sendo cultivadas as seguintes variedades: banana-prata, da terra, abóbora e nanica. O 

cultivo de bananas teve início em 1997, como uma alternativa para a produção de tabaco, e 

desde então a família sempre está experimentando novas cultivares e técnicas de cultivo. Foi a 

partir desse processo que eles descobriram que a melhor variedade em produção e 

comercialização é a banana prata. Por isso, hoje possuem cerca de 1200 exemplares do 

produto.  

Ainda sobre os aspectos produtivos, o agricultor ressalta que: 
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A  média de produção por cacho de banana é de 13 kg, mas pode chegar a 20 kg. A 

média de produção mensal é variável, colhe conforme a demanda, mas se esperar 

muito no pé racha a casca, o que não acontece na estufa, isso acontece por causa 

da temperatura. Mas como o manejo é diferenciado, consigo deixar mais um 

tempinho (Agricultor – agroecossistema C).  

 

 Além do cultivo da banana, a família produz milho, feijão, mandioca, arroz, hortaliças, 

cana-de-açúcar, abacate, laranja, bergamota, entre outros. A produção animal é baseada na 

criação de gado de corte, ovelhas, abelhas, porcos e galinhas. Destaca-se que o gado e a 

silvicultura exercem a função de poupança, pois são comercializados eventualmente.  

 Quanto ao manejo das plantas, é importante ressaltar que apenas as frutas e hortaliças 

são produzidas de forma orgânica. Nas demais culturas agrícolas são utilizadas ureia, 

fertilizantes e capina química. Isso ocorre, segundo o agricultor, por dificuldades para a 

contratação de mão de obra para a realização deste tipo de serviço. As demais etapas da 

produção, pré-plantio e colheita, são realizadas manualmente e com o auxilio de tração 

animal.  

 Além do manejo biológico no bananal, o agricultor realiza alguns tratos culturais, 

como o desbaste anual. Este procedimento consiste em retirar os brotos na base da planta com 

a utilização de um facão, no período de pós-colheita. Também, costumam realizar a poda de 

algumas bananeiras quando o espaçamento entre as plantas está denso, pois isso compromete 

o desenvolvimento da fruta em todos os pés. A frutífera cortada fica no local para servir de 

fonte de matéria orgânica no solo.  

 Por opção da família não utilizam maquinas agrícolas. Isso ocorre por dois motivos, 

sendo que o primeiro se trata da irregularidade do relevo e o segundo pela decisão de não 

solicitar créditos agrícolas aos bancos. Segundo o agricultor, os juros são elevados e a família 

não quer ter a obrigação de trabalhar com a terra apenas para pagar dívidas contraídas com 

financiamentos.   

 Como o adubo orgânico produzido no agroecossistema não atende à demanda, 

eventualmente a família realiza a compra do produto. Para auxiliar na reposição de nutrientes 

no solo, os agricultores utilizam também a cobertura morta, composta por restos da colheita, 

que, aliados ao sistema de irrigação por aspersão, possibilitam o bom desenvolvimento das 

plantas.  

 Em relação à comercialização dos produtos, a família relata que destina a produção 

para o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e para alguns mercados de 

pequeno porte da região. O restante dos produtos é destinado à agroindústria da irmã do 
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progenitor, a qual possui mais de 200 receitas utilizando polpa de frutas. Quando 

questionados sobre o interesse em participar de feiras livres, os agricultores mencionaram que 

por um período chegaram a levar seus produtos, porém, abandonaram a atividade, pois o 

tempo destinado à atividade não compensou os lucros.  

Quando questionados sobre o futuro dos filhos no agroecossistema, os agricultores 

mencionam que o trabalho garante a renda da família, mas que não irão influenciar na escolha 

profissional dos filhos. O progenitor destaca a importância do estudo, e afirma que gostaria 

muito que seus filhos cursassem o ensino superior, independente do curso que eles escolham.  

Em relação aos principais entraves para a produção de base ecológica, mencionam a 

necessidade de mais mão de obra e os custos para sua contratação. Além disso, destaca-se a 

necessidade de assistência técnica destinada a fruticultura dentro dos princípios 

agroecológicos. Segundo o agricultor, um dos fatores que o levaram a experimentar técnicas 

diferenciadas na produção foi justamente a falta de um especialista para auxiliar na resolução 

de problemas no âmbito produtivo.  

Diante do exposto, considerando os aspectos sociais, econômicos e ambientais do 

agroecossistema, foi realizada a caracterização do agroecossistema C, a qual tornou viável a 

identificação os pontos críticos favoráveis e limitantes à sustentabilidade do agroecossistema. 

Esses, após a validação da família agricultora, foram relacionados com os atributos da 

sustentabilidade e evidenciados da Figura 11. 
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Figura 11 - Pontos críticos favoráveis e limitantes à sustentabilidade – Agroecossistema 

C 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

A partir dos dados apresentados na figura 11, constata-se que dentre os principais 

aspectos que favorecem a sustentabilidade do agroecossistema encontram-se: a independência 

financeira, agroecossistema referência, receptividades para a transição agroecológica, 

agricultores experimentadores e acesso a informação. Já entre os pontos que limitam a 

sustentabilidade, encontra-se: a qualidade da água e solo, sucessão familiar, percepção sobre a 

produção ecológica, assistência técnica e a entrada de insumos externos.  
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3.4.4 Agroecossistema D  

 

Localizado no distrito de Pains II, distante cerca de 15 km da sedo do município de 

Santa Maria – RS, encontra-se o agroecossistema D. Nele, reside uma família de 

descendência italiana, composta por cinco pessoas, sendo o casal, dois filhos (um rapaz e uma 

moça) e o tio.  

Quanto ao grau de escolaridade, o casal e o tio possuem o Ensino Médio incompleto, o 

filho mais velho fez o Ensino Técnico e a moça fez o Ensino Superior, sendo que essa última 

não trabalha no agroecossistema. Os demais exercem diferentes atividades na unidade 

produtiva, trabalhando em média 12 horas por dia, têm períodos de descanso bem flexíveis, 

geralmente essas são quinzenais.  

Com condições de acesso regular, dificultado em períodos chuvosos, o 

agroecossistema possui uma boa estrutura para a produção e de moradia para a família. O 

único aspecto que os preocupa quanto a este quesito é em relação a energia elétrica, visto que 

dependem de sua eficiência para garantir a qualidade da produção em leite nos tanques de 

armazenamento.  

Para as atividades do agroecossistema, não contam com mão de obra contratada em 

tempo integral. A contratação é eventual, cerca de 7 dias ao ano, quando alguns vizinhos os 

auxiliam na produção de silagem ou em serviços da construção civil. Como o serviço é em 

formato de diárias, não é recolhido para esses os benefícios referentes ao INSS e Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço- FGTS. Porém, para a família isso é uma preocupação, três dos 

seus membros já são aposentados e os demais ou recolhem à previdência ou possuem bloco de 

produtor rural.  

Quanto aos serviços formais públicos, esses consideram que a escola, o dentista e a 

assistência técnica (EMATER) são de boa qualidade. Em relação à assistência técnica, a 

família relata a necessidade de um veterinário clínico, pois a EMATER dá assistência e 

auxilia na gestão do agroecossistema.  

Já os médicos e a agente comunitária de saúde são de qualidade razoável. A família 

alega que nem sempre é possível se consultar com médicos comprometidos, que o fluxo de 

profissionais muda muito e isso compromete a condição do serviço. Mas como as condições 

de saúde da família são boas, isso não é tão preocupante. Em relação ao transporte, esse é 

feito de forma particular, visto que os ônibus da prefeitura que circulam na comunidade são 

de exclusividade para os alunos.  
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A família é bem atuante na comunidade. Auxiliam nas atividades e festas organizadas 

por essa, além de manterem uma boa relação com seus vizinhos. Por diversas vezes foram 

membros da diretoria da comunidade de Pains. Além disso, são sócios do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Santa Maria.  

Quanto aos aspectos produtivos, em seus 47 ha e nos 32 anos de administração da 

família, o agroecossistema teve muitas alterações. A grande mudança veio por intermédio do 

filho mais velho, o qual, juntamente com o Técnico Extensionista da EMATER, iniciaram o 

sistema de Pastoreio Racional Voisin – PRV6. Esse contribuiu para aumentar a produtividade 

leiteira, que é o “carro chefe” na produção, e a sustentabilidade.  

Vale destacar que para a produção leiteira eles utilizam as técnicas da homeopatia, o 

que reduziu drasticamente os problemas com doenças nos animais. O filho do casal está 

sempre em busca de novas substâncias que previna doenças no rebanho, como por exemplo, a 

mastite.  

Além do leite, a família produz pastagem, frangos para a produção de ovos, milho e 

hortaliças para a subsistência. A utilização da área é realizada de forma convencional e 

orgânica, sendo essa ultima estimulada pela EMATER. O processo de transição agroecológica 

vem ocorrendo desde 2010. Os produtos ainda não são comercializados como orgânicos, 

sendo que o leite é destinados a um laticínio local e os ovos, galinhas e milho verde são 

vendidos esporadicamente em feira, na região central do município.  

O agroecossistema possui áreas de lavouras permanentes e temporárias, sobretudo em 

torno do cultivo de pastagens. Há áreas de reflorestamento e de preservação permanente. A 

matéria orgânica oriunda dos animais é destinada para a correção do solo, sendo que a família 

realiza a compra de 05 toneladas do produto ao ano, para complementação do que já é 

produzido no interior da unidade de produção.  

Para a realização das atividades diárias, a família possui uma boa infraestrutura. Esses 

contam com três tratores, equipamentos modernos de ordenha e conservação do leite, 

reboque, espalhador de chorume, semeadeira, roçadeira, entre outros. Além disso, possuem 

acesso a internet e estão sendo em busca de novas alternativas para a produção.  

A busca constante por novas alternativas para a produção leiteira e o entusiasmo do 

filho mais velho em experimentar novas técnicas levaram o agroecossistema ao status de 

referência na região. Frequentemente são realizadas atividades com grupos de agricultores, 

                                                           
6 O Pastoreio Racional Voisin caracteriza-se por um sistema intensivo de manejo do pasto que mantém o 

equilíbrio na relação solo-planta- animal, de forma que esses não se contraponham. Este tipo de manejo é 

considerado o mais sustentável para a produção animal, sendo eficiente na proteção das pastagens e no 

desempenho animal (LENZI, 2012). 
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técnicos e estudantes que de deslocam até a propriedade para tomar conhecimento da forma 

como a família conduz as atividades.  

Quanto ao futuro no agroecossistema, a família relata estar satisfeita com o que vem 

desenvolvendo, possuindo uma meta de crescimento de cerca de 15% ao ano. O filho mais 

velho pretende dar sequencia as atividades da família, é bem entusiasmado e faz planos para o 

futuro. Já a filha, que é nutricionista, não tem intenção de herdar a profissão dos pais.  

Diante das informações aqui apresentadas, e considerando os aspectos sociais, 

econômicos e ambientais do agroecossistema, foi realizada a caracterização do 

agroecossistema D, a qual tornou viável a identificação dos pontos críticos favoráveis e 

limitantes à sustentabilidade do agroecossistema. Esses, após a validação da família 

agricultora, foram relacionados com os atributos da sustentabilidade e evidenciados da Figura 

12. 
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Figura 12 - Pontos críticos favoráveis e limitantes à sustentabilidade – Agroecossistema 

D 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

Ao analisar a figura 12, constata-se que dentre os principais aspectos que favorecem a 

sustentabilidade do agroecossistema encontram-se: assistência técnica; agricultores 

experimentadores; referência em homeopatia; receptividade; sucessão familiar (parcial); 

acesso a informação e qualidade de vida. Já entre os pontos que limitam a sustentabilidade, 

encontra-se: diversificação das atividades; canais de comercialização; acesso ao 

agroecossistema; veterinário clínico especialista; situação econômica; adubação química; 

qualidade da água e informação sobre a qualidade dos produtos.  
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3.4.5 Agroecossistema E  

 

Situado em Agudo – RS, na Linha Morro Pelado, o agroecossistema E encontra-se a 5 

km de distância da sede do município. Nele, vive uma família composta pelo casal (ele com 

60 e ela com 55 anos) e três filhos, com 26, 24 e 19 anos. São os pais e o filho mais novo que 

realizam as atividades na unidade de produção, pois o filho mais velho trabalha na 

propriedade de um vizinho e o do meio não trabalha, pois é portador de necessidades 

especiais. 

 Quanto ao nível de estudo, constata-se que a família não teve oportunidade de 

frequentar por muito tempo os bancos escolares. Os pais e o filho mais velho possuem o 

Ensino Fundamental (anos iniciais incompletos), o filho do meio frequenta a Associação dos 

Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, e o mais novo possui o Ensino Fundamental 

completo. As condições de acesso ao agroecossistema dificultam a locomoção, prejudicando 

inclusive o acesso dos jovens à escola.  

 A família encontra-se em condição de vulnerabilidade social, não possui banheiro na 

residência e há poucos anos, com o auxilio da EMATER, realizou a proteção da fonte que a 

abastece. As condições da residência são precárias, pois segundo a família, quando chove as 

goteiras fazem com que boa parte dos móveis fique molhado. Mesmo assim, o estado de 

saúde de todos é considerado bom, pois quase nunca adoecem. 

 Em relação ao acesso a serviços formais, consideram de boa qualidade o atendimento 

médico, escolar, assistência técnica e de transporte público, sendo que esse último só passa 

pela estrada principal. Não recebem a visita de agentes comunitárias de saúde e avaliam de 

qualidade razoável o atendimento odontológico. Todos os serviços que utilizam estão 

localizados na sede do município.  

 Não participam das atividades desenvolvidas pela comunidade. Raramente saem de 

casa com o intuito de passear. A mãe relatou que ficou quase 20 anos sem visitar suas irmãs 

que residem em outra região do município. Os passeios são geralmente para a cidade, onde 

realizam as compras mensais no supermercado e na cooperativa em que são associados.  

 A família não contrata mão de obra para a execução das atividades, quando necessário, 

trocam dias de serviço com os vizinhos. Os pais preocupam-se com os direitos sociais, por 

isso possuem o bloco do produtor, o que os assegurará o direito a aposentadoria. O filho com 

necessidades especiais recebe um salário mínimo de auxílio-saúde. 

 Em seus 10 ha, a família por muitos anos se dedicou exclusivamente ao cultivo do 

tabaco. Porém, com incentivo da EMATER, iniciaram o processo de transição agroecológica 
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com a implantação de uma área de silvicultura e outra para a fruticultura. Iniciaram então o 

plantio de 4 mil mudas arbóreas, as quais não requerem cuidados diários, exigindo menos 

mão de obra; e as frutíferas, como as bananeiras, limoeiros, laranjeiras, entre outros. 

 Além de possiblitar uma alternativa de renda à família, a área de silvicultura também 

contribuiu para modificar a paisagem local. Ao analisar a fala do agricultor residente no 

agroecossistema, o qual afirma que: “há 25anos atrás só o que se via era pedra, era um 

desmatamento total, não se enchergava uma árvore, então isso ai foi enfeitado, fui eu que 

enfeitei isso ai”, percebemos a contribuição da família para o reflorestamento da área. 

Quando o mesmo menciona que “enfeitou” o agroecossistema refere-se ao fato de plantar 

mudas de árvores nativas e frutíferas.  

 Observando o sucesso da produção de bananas no local, com condições climáticas 

favoráveis, percebeu-se a possibilidade de sua comercialização, já que essa fruta é pouco 

cultivada na região. Desde então, essa é destinada ao Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE, recebendo um valor diferenciado do produto por se tratar de um alimento 

produzido através do manejo ecológico, permitindo um acrescimento e diversificação de 

renda à família.  

 Como o relevo é muito acidentado, apenas 2 ha estão disponíveis para cultivos anuais. 

Hoje, a família destina 1 ha para a produção de fumo, o qual ainda continua sendo a maior 

fonte de renda da família, e o restante é divido entre a o cultivo feijão, mandioca, batata doce, 

entre outros. O plantio é realizado com serviço manual e tração animal.  

 O fumo é comercializado com uma empresa fumageira que atua na região. Essa 

determina o valor do produto, exigindo inclusive alterações no sistema de produção quando 

julgam necessário. Já os demais produtos são cultivados para consumo próprio. Existe a 

projeção para comercializar também no PNAE a mandioca e frutas, como o figo, a uva e a 

pêra. O cultivo de hortaliças está em fase inicial, mas apenas para o consumo da família.  

 Em relação a produção animal, esses possuem no agroecossistema bois, porcos, 

galinhas, patos, gansos, os quais são criados soltos, exceto os porcos. Alguns desses os 

auxiliam nas atividades diárias e os outros são utilizados para consumo. A matéria orgânica 

produzida pelos animais é destinada à produção.  

 Quanto ao futuro das atividades no agroecossistema, a família pretende não depender 

mais do cultivo do tabaco para sua sobrevivência. Tem a intenção de ampliar a área destinada 

à fruticultura e realizar melhorias na infraestrutura, com a construção de uma nova casa, 

cercamento em algumas áreas, e melhorias no galpão.  
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 Em relação à sucessão familiar, os pais relatam que a opção de ficar ou não no 

agroecossistema será uma opção dos filhos, mas como esses não têm estudo, a probabilidade 

de ficarem é maior. Além disso, se preocupam com a quantidade de terras, que segundo eles é 

pouca, e com a falta de incentivo.  

Diante deste contexto, considerando os aspectos sociais, econômicos e ambientais do 

agroecossistema, foi realizada a caracterização do agroecossistema E, a qual tornou viável a 

identificação dos pontos críticos favoráveis e limitantes à sustentabilidade do 

agroecossistema. Esses, após a validação da família agricultora, foram relacionados com os 

atributos da sustentabilidade e evidenciados da Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
  

Figura 13 - Pontos críticos favoráveis e limitantes à sustentabilidade – Agroecossistema 

E 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

Através da análise da figura 13, verifica-se que dentre os principais aspectos que 

favorecem a sustentabilidade do agroecossistema encontram-se: a receptividade para a 

transição agroecológica; agricultores experimentadores; assistência técnica e receptividade. Já 

entre os pontos que limitam a sustentabilidade, encontra-se: qualidade da água e solo; 

dependência financeira da produção de fumo; acesso ao agroecossistema; segurança 

alimentar; acesso a informação e infraestrutura.  
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3.4.6 Agroecossistema F 

 

 Localizado na comunidade de Boqueirão, Santiago – RS, o agroecossistema F é o lar 

de uma família composta pela mãe, dois filhos, genro e neta. Oriundos de Porto Alegre –RS, 

optaram pela agricultura, sobretudo pela produção orgânica, devido a problemas de saúde 

enfrentados pelo filho mais velho, o qual possui 30 anos de idade. O jovem apresentou 

diagnóstico de câncer cerebral, e a equipe médica orientou-o a se alimentar de produtos 

orgânicos, os quais foram difíceis encontrar, e quando descobria a sua comercialização, o 

valor era muito alto, se tornando quase inviável para a família.  

 A partir de então, a família decidiu trocar a vida na cidade e o trabalho no comércio 

pelas atividades que envolvessem a terra, e que pudessem garantir saúde e qualidade de vida a 

eles e seus consumidores. Hoje, curado da doença considera um “divisor de águas” para a 

família, o jovem agricultor auxilia nos afazeres do agroecossistema, sempre muito proativo, 

buscando inovar tanto na produção como na comercialização.  

 Em relação ao grau de escolaridade, constata-se que a mãe e o filho mais velho 

possuem o Ensino Superior, já a filha e o genro o Ensino Médio. A neta ainda não está em 

idade escolar. O conhecimento adquirido pela família é aproveitado para analisar estratégias 

de produção e comercialização dos produtos. Destaca-se que o genro trabalha na sede do 

município, auxiliando nas atividades do agroecossistemas em suas horas de descanso.  

 Em sua grande maioria, as atividades laborais do agroecossistema são executadas pela 

mãe e o filho, visto que a moça dedica-se ao cuidado da filha. A contratação de mão de obra é 

eventual, para realização de serviços como construções de estufas e cercas, paga-se a diária. A 

contratação desta é difícil, não se encontra pessoas que aceitem facilmente trabalhar no 

campo, o que dificulta o desenvolvimento de algumas atividades.  

 Quanto à infraestrutura do lar, de acordo com os relatos da família, a casa em que 

reside o filho e a mãe é considerada razoável, já a casa da filha é boa, visto que foi construída 

há poucos anos. Possuem os equipamentos domésticos básicos e dois veículos, um para 

passeio e outro para entrega das mercadorias.  

 Sobre os serviços formais, esses consideram de boa qualidade o atendimento médico e 

odontológico, sendo que só procuram o primeiro em casos mais graves. Além disso, o filho 

faz acompanhamento com o oncologista em Porto Alegre. A assistência técnica também é 

considerada de boa qualidade, mas quando necessário precisam se deslocar a sede do 

município para sanar suas dúvidas. Não recebem a visita de agente comunitário de saúde e 

nem utilizam o transporte público.  
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 Destaca-se que a família é bastante envolvida com atividades sociais. São membros da 

Associação dos Produtores Orgânicos de Santiago e mantêm boa relação com os vizinhos. È 

importante destacar que a comercialização dos produtos na feira do município também os 

aproxima de diversas pessoas, as quais, a partir dessa iniciaram um vinculo de amizade.  

 Um dos diferenciais do trabalho desempenhado pela família é referente a constante 

busca por informações na internet. Estão sempre pesquisando alternativas para a produção e 

produtos diferenciados, que não sejam comercializados pelos demais integrantes da feira. 

Costumam vender esses produtos com sugestões de receitas, para que os consumidores 

possam experimentar algo novo.  

Dos 05 ha que possuem 3,2 são destinados as pastagens e 1,3 ha ao plantio de 

olerícolas. Produzem mandioca, milho, feijão e batata doce para abastecimento interno. Além 

disso, criam alguns animais como ovelhas, frango e peixes, cuja carne é utilizada para 

consumo próprio e a matéria orgânica é utilizada no solo, a qual é complementada com outra 

de origem externa ao agroecossistema.  

Grande parte da comercialização é realizada na feira do município, conforme 

supracitado. Essa ocorre semanalmente nas quartas e sábados na região central de Santiago. O 

restante dos produtos é vendido diretamente no agroecossistema, porém, a quantidade é bem 

menos representativa. Dentro os produtos com maior relevância econômica estão: Physalis, 

manjericão, repolho, quiabo, banana, berinjela, amora, feijão, alface crespa e lisa, beterraba, 

abobrinha, mandioca, dentre outros.  

 Outro destaque para o agroecossistema é a certificação orgânica pela rede Eco Vida, a 

qual agrega ainda mais valor aos produtos comercializados. O processo para a certificação 

demorou um tempo, mas de acordo com os agricultores vale a pena, visto que os 

consumidores de seus alimentos terão a certeza que nesses não são utilizados produtos 

nocivos ao ambiente e a saúde.  

 Quanto aos planos para o futuro do agroecossistema, a família demonstra-se bastante 

motivada. A ideia é ampliar ainda mais os negócios, sempre com produtos diferenciados tanto 

pela tipologia como pelo sabor. Além disso, almeja-se que o genro e a filha, com o tempo 

possam auxiliar em tempo integral nas atividades produtivas.  

Diante do exposto, considerando os aspectos sociais, econômicos e ambientais do 

agroecossistema, foi realizada a caracterização do agroecossistema F, a qual tornou viável a 

identificação dos pontos críticos favoráveis e limitantes à sustentabilidade do 

agroecossistema. Esses, após a validação da família agricultora, foram relacionados com os 

atributos da sustentabilidade e evidenciados da Figura 14. 
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Figura 14 - Pontos críticos favoráveis e limitantes à sustentabilidade – Agroecossistema 

F 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

Através do exposto, constata-se que dentre os principais aspectos que favorecem a 

sustentabilidade do agroecossistema encontram-se: agregação de valor aos produtos; acesso 

ao agroecossistema; assistência técnica; agricultores experimentadores; motivação pela 

produção orgânica; agricultores proativos; sucessão familiar; escolaridade; acesso a 

informações e associativismo. Já entre os pontos que limitam a sustentabilidade, destaca-se: 

qualidade do solo e água; insumos externos; redes de telecomunicação e mão de obra. 
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3.4.7 Agroecossistema G  

 

Situado no Assentamento Sobrado, distante cerca de 30 km da sede do município de 

Júlio de Castilhos - RS está localizado o agroecossistema G. Nele, reside uma família 

composta pelo casal e um filho. Além desse último, os pais possuem uma filha que não reside 

com eles, mas realiza visitas semanais. Descendentes de alemães, os três dedicam-se as 

atividades rurais, destinando cerca de 12 horas do seus dias para cumpri-las.  

Possuindo um bom estado de saúde, preocupam-se em dedicar um dia da semana para 

descansar. Aproveitam para realizar atividades de lazer e conversar com seus vizinhos, com 

os quais mantêm uma boa relação, já que a amizade com esses vem desde o período de 

acampamento no Movimento dos Sem Terra – MST, quando lutavam para conquistar os 22 ha 

de terras que cada família possui hoje. Depois de 22 anos de assentamento, a família continua 

a retirar seu sustento desta área.  

Em relação ao grau de escolaridade, constata-se que o casal possui o Ensino 

Fundamental completo. Já o filho que reside no agroecossistema cursa o Tecnólogo em 

Agroecologia em regime de alternância, e por isso, intercala 45 dias na Universidade e 45 dias 

em casa, auxiliando os pais e praticando o que aprendeu com o curso. 

 A família não contrata mão de obra permanente. Quando necessário, realizam o 

sistema de parceria com os vizinhos, pois trocam dias de trabalho, o que diminui as despesas 

de ambos. Isso se torna uma alternativa também frente a dificuldade para contratação de 

pessoas para a realização de determinados tipos de serviço, que segundo o agricultor, está 

quase escassa.  

 Sobre a infraestrutura do lar, a família considera que sua moradia possui boas 

condições, com os equipamentos domésticos que necessitam o que gera uma qualidade de 

vida maior. Sofrem problemas com o abastecimento de energia elétrica, visto que esse é 

interrompido frequentemente, o que compromete o armazenamento da produção. Além disso, 

possuem veículo para passeio e transporte da produção.  

Em relação ao acesso aos serviços formais, a família considera a educação, atendimento 

médico e odontológico, serviço de transporte e assistência técnica do município de boa 

qualidade. Essa última é realizada pela EMATER-RS/ASCAR do município, sendo que os 

extensionistas sempre os ajudam a suprir dúvidas em relação aos aspectos produtivos e de 

comercialização.  

A família é muito ativa. Participa de diferentes grupos sociais, sendo que são membros 

de uma associação de agricultores do assentamento onde residem. Destaca-se também a 
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movimentação do filho do casal, juntamente com o então extensionista da EMATER do 

município, para a comercialização dos produtos no Restaurante Universitário da UFSM e para 

a criação de uma feira de produtos orgânicos neste mesmo espaço.  

Com opiniões contrárias à utilização de qualquer tipo de veneno em seu 

agroecossistema, a família está em processo de certificação das olerícolas e pastagens, sendo 

que a produção é facilitada pelo relevo plano. Dentre os principais produtos encontram-se: 

alface; abóbora; cenoura; salsa; melancia comum; melancia amarela; maracujá; repolho; 

beterraba; rúcula e mais algumas outras espécies que cultivam para o consumo próprio. Além 

disso, produzem alguns animais, como bois, galinhas e porcos, os quais são utilizados para 

consumo próprio, comercialização e produção de adubo. 

Destaca-se que a maioria das mudas utilizadas são produzidas no agroecossistema. O 

preparo do terreno é realizado com o auxilio de tração animal e quando disponível, com 

maquinários da prefeitura municipal. Para a adubação, utilizam adubos orgânicos e minerais 

naturais comprados. Dentre as técnicas de manejo utilizadas estão o uso de estufas, a 

adubação verde e a rotação de culturas. Com isso, pretendem ampliar a produção em 25% nos 

próximos anos. 

Como canais de comercialização, utilizam o PNAE, pequenos estabelecimentos 

comerciais e a venda direta aos consumidores, sobretudo através de feiras. Os preços são 

negociados entre a família e o comprador, exceto a produção destinada ao mercado 

institucional, pois para esse já existe uma tabela com os valores pagos por cada produto. Além 

disso, o casal recebe aposentadoria, o que contribui para a ampliação da renda da família.  

A família demonstra ser muito envolvida nas atividades do agroecossistema, possuem 

uma boa relação com os vizinhos e estão sempre buscando novas informações a respeito da 

Agroecologia. Sempre que se reúnem com outros agricultores procuram debater a respeito das 

técnicas e alternativas encontradas para sanar os problemas de âmbito produtivo e comercial. 

O engajamento do filho em um Tecnólogo em Agroecologia também é considerado um 

fator determinante para o processo de transição agroecológica e para o futuro do 

agroecossistema, isso porque o rapaz tem a intenção de dar continuidade ao trabalho que a 

família já vem desempenhando no agroecossistema. Desta forma, as perspectivas da família 

em relação ao futuro são as melhores possíveis, acreditam na continuidade do seu trabalho e 

na ampliação da produção.  

Diante deste contexto, considerando os aspectos sociais, econômicos e ambientais do 

agroecossistema, foi realizada a caracterização do agroecossistema G, a qual tornou viável a 

identificação dos pontos críticos favoráveis e limitantes à sustentabilidade do 
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agroecossistema. Esses, após a validação da família agricultora, foram relacionados com os 

atributos da sustentabilidade e evidenciados da Figura 15. 

 

Figura 15 - Pontos críticos favoráveis e limitantes à sustentabilidade – Agroecossistema 

G 

 

Fonte: dados de pesquisa, 2018. 
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Diante do exposto, constata-se que dentre os principais aspectos que favorecem a 

sustentabilidade do agroecossistema encontram-se: diversificação de atividades; clientes 

fixos; conhecimento agroecológico; agricultores experimentadores; demanda no mercado 

local; assistência técnica; sucessão familiar e associativismo. Já entre os pontos que limitam a 

sustentabilidade, destaca-se: qualidade do solo; qualidade e abastecimento de água; influência 

externa; distância da cidade e fornecimento de energia elétrica.  

 

 

3.4.8 Agroecossistema H 

 

Localizado na Linha Grande, em Dona Francisca – RS, o agroecossistema H encontra-

se a 5 km da sede deste município. Nele, residem 07 pessoas, sendo a mãe, seus dois filhos, 

uma nora e três netos, sendo que esses últimos ainda são crianças, com idade entre 07 e 11 

anos. 

Inicialmente faz-se importante destacar o trabalho desempenhado pela família. Esses 

são destaque na região pela produção de arroz orgânico, o qual é certificado pela Rede 

EcoVida. Os irmãos aprenderam o manejo agroecológico do agroecossistema com seu pai, 

quando abandonaram o cultivo de fumo para investir em outras culturas. Anos mais tarde, 

tiveram também o incentivo da EMATER do município e do Centro de Apoio aos Pequenos 

Agricultores – CAPA.  

De acordo com a família, possuem boas condições de moradia. Destaca-se que na 

residência do filho mais velho, o qual vive com a esposa e seus dois filhos, foi instalado um 

telhado verde, o qual contribui para que as águas das chuvas tenham o escoamento adequado, 

além de regular a temperatura do ambiente. Quanto aos equipamentos domésticos, esses 

também possuem o necessário.  

A família possui um veiculo que é utilizado para passeio e transporte de produtos. O 

agroecossistema possui toda a infraestrutura necessária para o trabalho, sendo que tudo é 

muito organizado para o bom desenvolvimento das atividades produtivas. Porém, é um desejo 

de todos o aperfeiçoamento desses equipamentos, com a aquisição de novas ferramentas no 

futuro.  

Quanto ao acesso a serviços formais, a família considera de boa qualidade o 

atendimento médico, a escola e a assistência técnica do município. Quanto ao atendimento 
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odontológico, esses utilizam o setor privado. Relataram não receber a visita dos agentes de 

saúde em suas residências.  

No que se refere ao grau de escolaridade, destaca-se que os netos estão em idade 

escolar e frequentam o Ensino Fundamental. Já o filho mais velho cursou o Técnico em 

Agropecuária, o mais novo Graduação em Desenvolvimento Rural. Além disso, possuem 

diversos cursos sobre Agroecologia realizados no país e no exterior.  

Apresentando boas condições de saúde, trabalham aproximadamente 8 a 12 horas por 

dia, com períodos de descanso e lazer nos finais de semana, quinzenalmente, intercalando 

entre os membros da família. Além disso, organizam as atividades para tirarem alguns dias de 

férias durante o ano.  

Como a mão de obra é basicamente familiar, contratam um vizinho somente em 

períodos que há o acumulo de trabalho. Esse executa atividades como auxilio na lavoura, na 

horta e com o trato dos animais. A contratação de mão de obra na região é dificultada pela 

ausência de trabalhadores que estejam dispostos a trabalhar no meio rural, onde geralmente há 

um acumulo de atividades de diferentes tipos.  

No que se refere à participação social, o casal já foi membro de diversas associações. 

Atualmente compõe o quadro associativo da Cooperativa Projeto 

Esperança/COOESPERANÇA, na qual participam dos espaços de discussão e da feira que é 

realizada semanalmente aos sábados. Para a família, o associativismo é de suma importante, 

visto que o ser humano é um ser coletivo e cooperar é construir coletivamente um sistema 

mais forte, que beneficia a todos. 

Além da feira, os agricultores comercializam seus produtos em pequenos 

estabelecimentos comerciais, no PNAE e com a criação de cestas fechadas para grupos de 

consumidores. Dentre os principais artigos comercializados estão: o arroz agulinha e cateto, 

polido e integral; banana; goiaba; citrus; hortigranjeiros; ovos; queijo; leite; açúcar mascavo; 

carnes de peixe e porco. O preço dos alimentos são determinados pelos agricultores, sempre 

se baseando no valor de mercado.  

Outro aspecto a ressaltar no agroecossistema é a produção de gado de leite e de corte, 

na qual é utilizado o sistema PRV. A matéria orgânica produzida pelos animais é utilizada na 

produção. Em seus 30 ha, também criam ovelhas, patos e galinhas. A criação de modo 

extensivo dos animais garante maior sustentabilidade ao sistema, visto que a utilização do 

esterco reduz a necessidade de aquisição de produtos de origem externa a propriedade.  

Neste sentido, os agricultores manifestaram a sua satisfação com a atividade. De 

acordo com o filho mais velho:  
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antes a gente não tinha um equilíbrio na produção. Às vezes a horta ia bem e o leite 

não, depois o contrário. Tá certo que a gente ainda tem os fatores climáticos. Os 

fatores climáticos são uma coisa volúvel, pois a gente sempre está sofrendo com a 

ação do tempo, ou é úmido demais ou é seco demais, um processo bem cruel pra 

agricultura. Você não tem mais uma regra, tudo é muito oscilante (...), você não 

consegue se programar direito, mas mesmo assim a produtividade tá mais constante 

(Agricultor – agroecossistema H) . 

 

 

Pretendem continuar o trabalho utilizando os princípios agroecológicos, os quais 

garantem mais saúde para a família e consumidores. Destacam também alguns percalços 

enfrentados, como as intempéries climáticas, mas mesmo assim confiam no sucesso da 

atividade e ampliação do mercado de orgânicos frente à tomada de consciência ambiental da 

população.  

Sobre a sucessão familiar, o desejo é que os netos e filhos permaneçam no 

agroecossistema e dêem continuidade ao trabalho. Porém, desejam que até lá se desenvolvam 

novas tecnologias para que o serviço não seja tão penoso. As terras serão herança, mas a 

decisão é individual, pois cada um deve fazer o que lhe deixa realizado.  

Desta forma, considerando os aspectos sociais, econômicos e ambientais do 

agroecossistema, foi realizada a caracterização do agroecossistema H, a qual tornou viável a 

identificação dos pontos críticos favoráveis e limitantes à sustentabilidade do 

agroecossistema. Esses, após a validação da família agricultora, foram relacionados com os 

atributos da sustentabilidade e evidenciados da Figura 16. 
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Figura 16 - Pontos críticos favoráveis e limitantes à sustentabilidade – Agroecossistema 

H 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

Diante do exposto, constata-se que dentre os principais aspectos que favorecem a 

sustentabilidade do agroecossistema encontram-se: certificação; diversificação de atividades; 

canais de comercialização; conhecimento agroecológico; agricultores experimentadores; 

interação da família no agroecossistema; assistência técnica; adequação ambiental; 

escolaridade e sucessão familiar. Já entre os pontos que limitam a sustentabilidade, destaca-
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se: qualidade da água; acesso ao agroecossistema; situação econômica e administração da 

produção.  
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4. CAPÍTULO III -  SUSTENTABILIDADE: APROXIMAÇÃO ENTRE A TEORIA 

A EMPIRIA 

A nossa responsabilidade 

Todos temos responsabilidades 

E devemos cumpri-las 

Da melhor forma possível 

Que assim a vida brilha. 

 

O ser responsável 

É herói colaborador 

Com todo o meio existente 

É realmente um provedor. 

 

A nossa responsabilidade 

Devemos abraçá-la 

E cumprindo com o dever 

Não forjamos a real escala. 

 

Temos responsabilidades 

Profissionais e familiares 

E com todo o meio ambiente 

É bem melhor para toda a gente. 

 

Antonio Cícero da Silva 
Disponível em: https://www.mensagenscomamor.com/poemas-meio-ambiente 

 

 No processo de transição agroecológica, é fundamental a manutenção dos níveis de 

sustentabilidade, visto que assim são garantidos resultados satisfatórios tanto nos aspectos 

econômicos como sociais e ambientais dos agroecossistemas. Deste modo, o presente capítulo 

inicialmente aborda os aspectos teóricos acerca da sustentabilidade, bem como seu conceito, 

evolução histórica, processo e metodologias de avaliação. Em seguida é realizada a 

aproximação entre a teoria da sustentabilidade e a sua expressão em nível de empiria, onde é 

explanado o processo de avaliação da sustentabilidade dos oito agroecossistemas em transição 

agroecológica participantes do presente estudo.  

 

 

4.1Evolução histórica do conceito de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável 

 

Ao analisar a procedência do conceito de sustentabilidade, constata-se que a maioria 

dos autores avalia os anos 1970 como o marco inicial das discussões acerca do tema. Dentre 

as exceções está Boff (2012), o qual assegura que os primeiros relatos da palavra 

https://www.mensagenscomamor.com/poemas-meio-ambiente
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sustentabilidade incidem nos anos de 1560, da Província da Saxônia, Alemanha, nos quais se 

verificou uma inquietação com a exploração das florestas, de forma a não comprometer as 

suas composições, permitindo uma constante regeneração.  

Entretanto, a expressão “sustentabilidade” auferiu valor estratégico anos mais tarde, 

em 1713, novamente na Saxônia, difundindo-se a utilização sustentável da madeira, matéria-

prima para a extração do carvão vegetal, usado nos fornos da mineração. Desta aflição com o 

manejo sustentável das florestas na época, abrolhou uma nova ciência, a silvicultura (BOFF, 

2012). 

 Sua ascensão à arena de debates em nível nacional e internacional iniciou nos anos 

1970, permeada pela crescente insatisfação planetária com os modelos de desenvolvimento 

adotados até então, os quais priorizavam os aspectos econômicos em detrimento dos 

ambientais e sociais. Tais acontecimentos foram marcados pelo relatório de Founex, no qual 

diversos estudiosos da área abordaram o conceito de ecodesenvolvimento, que depois passou 

a ser denominado desenvolvimento sustentável (SACHS, 1999).  

O ecodesenvolvimento surge como uma iniciativa mediadora aos preceitos defendidos 

pelos malthusianos e os cornocupianos no que se refere ao futuro planetário. Entendendo que 

seria indispensável que os países refletissem sobre estratégias de desenvolvimento localmente 

e globalmente, assim eliminaria as barreiras instituídas entre os países do Norte e do Sul. Com 

vistas a sua operacionalidade, o ecodesenvolvimento necessitava de algumas condições, 

dentre as quais se sobressaem a necessidade de uma ampla noção das culturas e dos 

ecossistemas, principalmente em como as pessoas se relacionam com o ambiente e como 

essas afrontam os dilemas cotidianos e o envolvimento da sociedade na idealização das 

estratégias, visto que essa é conhecedora da realidade local (SACHS, 1999; LAYRARGUES, 

1997). 

A partir do relatório de Founex, surge o debate sobre a gravidade da situação com 

relação à produção e o consumo no planeta durante a “Primeira Conferência Mundial sobre o 

Homem e o Meio Ambiente” solicitada pela Organização das Nações Unidas - ONU, em 

Estocolmo, em julho de 1972. Nesta conferência, surge o Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente - PNUMA (ONU, 2018). 

Anos mais tarde, em 1984, estabeleceu-se a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, a qual foi findada em 1987 com o Relatório de Brundland, tendo como 

título “Nosso futuro comum”. Este documento é de extrema importância na história 

ambiental, pois, de acordo com Jacobi (2007, p.177), ele “apresenta uma lista de ações a 
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serem tomadas pelos Estados e também define metas a serem realizadas no nível 

internacional, tendo como agentes as diversas instituições multilaterais”. 

Dentre os conceitos debatidos no relatório Brundland, o que merece destaque é o de 

equidade. Entendida como a categoria indispensável para que se promova a participação ativa 

da sociedade na tomada de decisões, através de processos democráticos, com vistas ao 

desenvolvimento. Ainda, esse adverte que a pobreza não é algo inevitável e que o 

desenvolvimento pode favorecer o amparo das necessidades básicas da sociedade, 

possibilitando melhores condições de vida à população (BARBOSA, 2008). 

A partir deste contexto, a temática do desenvolvimento sustentável e suas dimensões 

receberam o enfoque principal nas discussões da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, que ocorreu em julho de1992, no Rio de Janeiro, tendo nela a 

afirmação de seu conceito. Esta conferência, possibilitou a elaboração da Agenda 21, na qual 

foi organizado o Programa de Ação Global, que visava o compromisso de cada nação através 

de um plano de ações de preservação ambiental, que deu procedência a Carta do Rio de 

Janeiro (BARBOSA, 2008). 

 O compromisso firmado na Agenda 21 comprometeu todos os países, considerando 

suas peculiaridades, pelas degradações ambientais de nosso planeta. Advertiu o envolvimento 

e o comprometimento de todos na busca pela erradicação dos principais problemas sociais, 

pela preservação ambiental, e também pelo desenvolvimento econômico sustentável. A ECO 

92 foi um ensaio para acordar os múltiplos problemas ambientais “visando à manutenção da 

relação centro-periferia, e também à adaptação do capitalismo às possíveis dificuldades da 

regulação e extinção dos recursos naturais fundamentais à reprodução do capital” 

(OLIVEIRA, 2005, p.43). 

 Neste período, marcado pelos encontros e elaboração de relatórios pelas nações do 

mundo todo, distintas alterações aconteceram no cenário mundial em relação às expectativas 

socioeconômicas e ambientais do planeta. Brotaram neste período ministérios do meio 

ambiente em quase todos os países e, além disso, deu-se o nascimento da sociedade 

organizada como terceiro poder ao lado do Estado e das empresas (SACHS, 1999).  

 Acselrand (2002) ressalta a relevância da sociedade organizada na construção e 

reprodução dos problemas ambientais. Foram as organizações sociais que permitiram a 

classificação dos grupos sociais evidenciando que nem todos poderiam escapar dos riscos 

ambientais. Assim, foi possível demonstrar que, além dos povos segregados pela lógica 

mercantil, populações que viviam em áreas periféricas, negros, e pobres tendiam a estar mais 

suscetíveis a esses problemas.  
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As análises acerca da sustentabilidade, sobretudo das questões ambientais, começam a 

ganhar força a partir de então, sendo comumente o tema de debates com os mais diversos 

intuitos. A falta de ajuste na unificação entre a teoria e a prática, possibilitou que o termo 

passasse a ser utilizado para resguardar diferenciados interesses políticos, sociais e 

econômicos, a exemplo, dos acordos internacionais norteadores da passagem para um 

desenvolvimento sustentável (LEFF, 2009).  

 Em meio à elaboração desses acordos, nos quais estavam em jogo “as estratégias e 

direitos de apropriação da natureza” (LEFF, 2009, p.21), alguns países do Norte não 

assinaram uma declaração que impelia todos os países a se comprometerem com a 

preservação das florestas, visto que protegiam os interesses das empresas transnacionais de 

biotecnologia para apossar-se dos recursos genéticos do Terceiro Mundo através dos direitos 

de propriedade intelectual (LEFF, 2009). 

Contudo, demonstra-se que a assimilação e os intuitos ao que diz respeito ao discurso 

sobre sustentabilidade e as questões ambientais não se tornaram homogêneos no mundo. Os 

países do Norte não se sentiam forçados a compartilhar do empenho de se impor restrições ao 

consumo, pois teoricamente eles não estariam cooperando para a redução da crise ambiental. 

A ideologia que se embutia na época era da erradicação da pobreza como a tônica do 

desenvolvimento sustentável, visto que estaríamos diante apenas da dificuldade da poluição 

da pobreza. (LAYRARGUES, 1997). 

 Já em 2002, realizou-se a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em 

Joanesburgo, na África do Sul, com o intuito principal de “rever as metas propostas pela 

Agenda 21 e direcionar as realizações às áreas que requerem um esforço adicional para sua 

implementação, assim como refletir sobre outros acordos e tratados da Rio-92”. Todavia, o 

que derivou dessa foi uma disparidade de opiniões e posturas, que não produziu os avanços 

esperados (SEQUINEL, 2002, p.13). 

No mês de maio do mesmo ano, ocorreu também a segunda etapa da Cúpula da Terra, 

a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio + 20, promovida 

pela ONU no estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de recuperar e reafirmar a participação 

de cada nação para o desenvolvimento sustentável. Os temas debatidos durante a conferência 

constituíram na preservação ambiental, efeito estufa, mudança climática e biossegurança, 

antes limitado ao círculo de ambientalistas e cientistas (GUIMARÃES; FONTOURA, 2012). 

 Toda essa movimentação em prol de um desenvolvimento sustentável das nações 

proporcionou atenção às questões ambientais em todo o planeta, a sustentabilidade passou a 

ser tratada por todas as esferas do governo, fazendo parte também da agitação diária de 
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empresas privadas, universidades, instituições, ONG’s e chegando a grande parte da 

população por meio dos veículos de comunicação e informação, passando a ser apreendido 

como um ideal a ser alcançado (BOFF, 2012).  

 

 

4.2 Conceito de sustentabilidade 

 

O conceito de sustentabilidade é amplamente utilizado na atualidade. É comum o 

emprego deste em campanhas publicitárias, no ambiente escolar e acadêmico, em pesquisas 

que abordam tanto a área urbana como a rural, em análises econômicas e em programas 

governamentais. A finalidade disso é para suprir a demanda existente por parte da sociedade 

que almeja melhores condições sociais, econômicas e ambientais para viver. Porém, o viés 

conceitual com que essa é abordada não é homogêneo entre os discursos sobre a 

sustentabilidade. 

De acordo com as concepções de Caporal e Costabeber (2002), existem dois vieses 

para abordagem acerca da sustentabilidade. No primeiro, denominado ecotecnocrático, o olhar 

é apreendido mais pela questão econômica, sendo que essa o equilíbrio entre crescimento, 

sociedade e meio ambiente com vistas ao desenvolvimento. Para que seja concretizada há a 

necessidade do emprego de tecnologias e estratégias econômicas eficientes. O segundo viés é 

denominado de corrente ecossocial, a qual emerge da discussão referente ao 

ecodesenvolvimento, supracitado anteriormente. Essa se motiva pelo respeito à sociedade 

presente e futura, valorizando os aspectos locais, importando-se com a inter-relação entre o 

ambiente e a população. Neste sentido, verifica-se que os dois enfoques caminham para 

sentidos opostos, sendo que um alça voo ao desenvolvimento econômico e o outro ao 

desenvolvimento sustentável. 

Neste sentido, Acselrad (1999, p. 80) destaca que em meio aos discursos evidenciados, 

prevalecem dúvidas recorrentes, sendo a sustentabilidade interpretada por elas como algo em 

evolução, ““um conceito infinito”, “que poucos sabem o que é” e “que requer muita pesquisa 

adicional”, manifestações de um positivismo frustrado: o desenvolvimento sustentável seria 

um dado objetivo que, no entanto, não se conseguiu ainda apreender”. E acrescenta, 

afirmando que essa, por representar certa dificuldade na sua representação e valores, passa a 

ser utilizada com diferentes objetivos, necessitando assim de uma definição clara e a 

construção social para legitimar a sua existência. 
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Rattner (1999, p.233), acrescenta ainda que a falta de precisão do conceito de 

sustentabilidade “evidencia a ausência de um quadro de referência teórico capaz de relacionar 

sistematicamente as diferentes contribuições dos discursos e campos de conhecimentos 

específicos”. Isso evidencia a dúvida da elite sobre a definição de um plano de ação coeso que 

agregue as críticas sobre o modelo de desenvolvimento pautado exclusivamente no 

crescimento econômico.  

Masera, Astier e López-Ridaura (2000) relatam a existência de uma infinidade de 

definições para o conceito de sustentabilidade. Para os autores, primeiramente é importante 

saber dos limites físicos impostos pelo termo, pois em âmbito micro esse representa a 

utilização dos recursos naturais sem a degradação total dos mesmos. Ampliando a um sistema 

maior, essa abarca maior quantidade de recursos, englobando a interrelação desses com a 

interferência antrópica. 

Desta forma, o presente estudo adota como conceito de desenvolvimento sustentável o 

apresentado pela corrente ecossocial, visto a indissociabilidade dos fatores sociais, ambientais 

e econômicos para o desenvolvimento, não sendo possível atribuir um grau de importância 

maior a uma ou outra dimensão. Neste sentido, a sustentabilidade pode ser entendida como a 

transcendência do cuidado com a diversidade genético-cultural, com o surgimento de uma 

nova racionalidade que segue em direção a um processo de complexificação da organização 

social e produtiva. Por isso, é apreendida como um projeto social, que surge para contrapor as 

ideias homogeneizadoras de âmbito cultural, ecológico e tecnológico (FERNANDEZ, 1995).  

Afonso (2016, p.08) destaca que a sustentabilidade não é algo possível de ser obtido 

instantaneamente, visto que essa necessita de uma mudança estrutural em todos os setores da 

sociedade. Entretanto, “tem sido cada vez mais frequente o uso indevido do conceito de 

sustentabilidade, sem a devida reflexão, às vezes pelos próprios agentes promotores do modo 

insustentável de vida atual”. É necessário um longo trabalho de transformação econômica e 

social para que ela se concretize.  

Ainda, pode-se afirmar que a sustentabilidade diz respeito a possibilidade de perpetuar 

condições sociais, econômicas e ambientais adequadas para a sociedade atual e futura dentro 

de um ecossistema. Neste sentido, faz-se necessário limitar o progresso material e o 

consumismo, visto que esses são considerados os principais causadores da insustentabilidade 

do presente (CAVALCANTI, 2003). Por isso, Sachs (1999) apresenta cinco dimensões da 

sustentabilidade que devem ser consideradas: 

- Sustentabilidade ecológica: é o alicerce para o processo de crescimento. Visa à sustentação 

de acervos dos recursos naturais, congregados as atividades produtivas;  
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- Sustentabilidade ambiental: é a capacidade de absorção e recomposição dos ecossistemas em 

face das agressões antrópicas; 

- Sustentabilidade social: tem como intuito o desenvolvimento das condições de vida da 

sociedade; 

 - Sustentabilidade política: refere-se à garantia da incorporação plena pela sociedade ao 

processo de desenvolvimento, garantido pelo processo de organização da cidadania; 

- Sustentabilidade econômica: regula os fluxos de investimentos públicos e privado através de 

uma gestão eficiente dos recursos. 

De acordo com Caporal e Costabeber (2002, p.77), a dimensão social, juntamente com 

a ambiental, representa um dos pilares da sustentabilidade, visto que a preservação dos 

recursos naturais só terá significado quando o que for produzido nos agroecossistemas possa 

ser “equitativamente apropriado e usufruído pelos diversos segmentos da sociedade”. 

Contudo, a dimensão social inclui também a procura constante por melhores níveis de 

qualidade de vida frente à produção e consumo de alimentos mais limpos.  

 Neste sentido, Azevedo (2002) afirma que a dimensão social corresponde à capacidade 

do agroecossistema de suportar a sociedade, tendo como principais aspectos considerados a 

redução da pobreza, a segurança alimentar, condições de moradia, acesso a terra, participação 

social e a conservação dos meios de produção próprios de cada grupo social. Além disso, o 

autor menciona a relevância da coesão das comunidades, a diversidade social e a identidade 

cultural como primordiais para a transição para sistemas de produção mais sustentáveis. 

 De acordo com Gálvan-Miyshi, Masera e López-Ridaura (2008), a sustentabilidade é 

complexa e multidimencional, engloba as dimensões ambientais, sociais e econômicas. 

Caracteriza-se por ser dinâmica, estando sempre em uma evolução contínua de transformação. 

Ademais, contempla também aspectos como a equidade inter e intrageracional, a articulação 

das escalas temporais, espaciais e institucionais, o que exige perspectivas de trabalho com a 

temática da sustentabilidade prazo alongado, abrangendo e articulando as diferentes 

dinâmicas socioambientais temporais e espaciais. 

 Nascimento (2012, p.56) também aborda sobre as dimensões da sustentabilidade, 

destacando como principais a ambiental, econômica e social. O autor questiona sobre a 

eficiência dessas para abarcar a multiplicidade de aspectos que envolvem o conceito, 

afirmando que desconsiderar a dimensão política é um risco, visto que isso representaria a 

despolitização do desenvolvimento sustentável, “como se contradições e conflitos de interesse 

não existissem mais. Como se a política não fosse necessária no processo de mudanças”.  
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Entende-se ainda a sustentabilidade como a categoria do ser humano em “colher 

biomassa de um sistema, porque sua capacidade de se renovar ou ser renovado não é 

comprometida”. Portanto, a validação de quão sustentável é um sistema continuará fora de 

alcance, sendo evidenciada futuramente. Assim, de acordo com o autor, é impossível 

conhecer com exatidão se um procedimento é sustentável (GLIESSMAN, 2000, p.52). 

Neste sentido, a sustentabilidade requer um modo de vida social dentro das dimensões 

conferidas pelo ambiente, visto que a humanidade deve viver respeitando a sua capacidade 

(VAN BELLEN, 2004). Por isso, a “noção de sustentabilidade implica uma necessária inter-

relação entre justiça social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e a necessidade de 

desenvolvimento com capacidade de suporte” (JACOBI, 2007. p.180).  

Ajuizando tais percepções acerca da temática, torna-se imperativo compreender se os 

caminhos percorridos pela sociedade vão ao encontro do que é proposto pela sustentabilidade. 

Desta forma, a avaliação da sustentabilidade, materializada através de diferentes 

metodologias, surge como uma opção para averiguarmos com maior precisão a marcha 

cursada na intenção de contemplar as dimensões sociais, ambientais e econômicas de 

determinado sistema. 

 

 

4.3 A agricultura sustentável 

  

 O meio rural passou um intenso processo de modernização, o qual, regido pelos 

pressupostos teóricos do difusionismo, possibilitou a utilização desenfreada de insumos 

químicos e recursos naturais (HESPANHOL, 2008). Por volta da década de 1990, com o 

surgimento de um intenso debate acerca das consequências deste processo, muitas pessoas 

passaram a se questionar a respeito da eficiência da modernização agrícola, refletindo sobre as 

consequências sociais e ambientais. Busca-se, a partir de então, formas alternativas para 

praticar a agricultura.  

 Em vistas a um mundo rural alternativo ao imposto pela modernização da agricultura, 

desenvolve-se um anseio por alternativas que utilizem de forma moderada os recursos 

naturais, com processos produtivos que possibilitem a transição de sistemas convencionais 

para outros mais sustentáveis. Neste sentido, aflora a busca por opções para o 

desenvolvimento que proporcione à natureza o seu equilíbrio, com agroecossistemas 

diversificados e rendimento às famílias agricultoras (ALTIERI; NICHOLLS, 2000). 
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 Neste sentido, a agricultura alternativa vale-se de estratégias, norteando-se pelos 

conceitos ecológicos, os quais oportunizam a reciclagem de matéria orgânica e nutrientes, o 

uso diversificado da paisagem e do solos, bem como o controle de pragas. Ressalta-se que 

dentre as agriculturas alternativas, situa-se a agricultura sustentável, a qual é a base 

transcendental para a agricultura orgânica, ecológica, biológica, biodinâmica e a 

permeacultura (HERNÁNDEZ, 2011). 

 É importante ressaltar que não existe uma definição exata de agricultura sustentável. 

Existem acordos sobre suas características gerais, porém, essas são genéricas, não passando 

de “uma declaração de intenções” (PAULUS; SCHLINDWEIN, 2001, p.47). Mesmo assim, 

importante se faz compreender que os processos sociais, econômicos e naturais influenciaram 

diretamente a agricultura, e possibilitaram a análise de alguns requisitos mínimos para ser 

considerada sustentável (ALTIERI, 2001).  

Para obter a sustentabilidade na agricultura, é necessário ir além do aspecto 

econômico, é preciso também reestabelecer a consciência sobre as dimensões ecológicas, 

políticas e sociais dentro dos quais os agroecossistemas funcionam (GLIESSMAN et. al., 

2007). Por isso, é de suma importância a adoção de práticas sustentáveis, as quais valorizem 

todos os aspectos dos agroecossistemas, bem como suas inter-relações com os fatores 

externos. 

De acordo com Assad e Almeida (2004), a sustentabilidade na agricultura é defendida 

por diversos segmentos da sociedade, os quais demonstram diferentes intuitos. Porém, o que 

se tem apresentado na maioria das situações é uma preocupação com as questões ambientais, 

com técnicas de produção menos agressivas, excluindo, por exemplo, a justiça social. Por 

isso, os autores elencaram alguns desafios enfrentados tanto pelos governos como pela 

sociedade para a possibilidade de uma agricultura sustentável, os quais são:  

 

a) desafio ambiental - considerando que a agricultura é uma atividade que causa 

impactos ambientais, decorrentes da substituição de uma vegetação naturalmente 

adaptada por outra que exige a contenção do processo de sucessão natural, visando 

ganhos econômicos, o desafio consiste em buscar sistemas de produção agrícola 

adaptados ao ambiente de tal forma que a dependência de insumos externos e de 

recursos naturais não-renováveis seja mínima;  

b) desafio econômico - considerando que a agricultura é uma atividade capaz de 

gerar, a curto, médio e longo prazos, produtos de valor comercial tanto maior quanto 

maior for o valor agregado, o desafio consiste em adotar sistemas de produção e de 

cultivo que minimizem perdas e desperdícios, que apresentem produtividade 

compatível com os investimentos feitos, e em estabelecer mecanismos que 

assegurem a competitividade do produto agrícola no mercado interno e/ou externo, 

garantindo a economicidade da cadeia produtiva e a qualidade do produto;  

c) desafio social - considerando a capacidade da agricultura de gerar empregos 

diretos e indiretos, e de contribuir para a contenção de fluxos migratórios, que 
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favorecem a urbanização acelerada e desorganizada, esse desafio consiste em adotar 

sistemas de produção que assegurem geração de renda para o trabalhador rural e que 

este disponha de condições dignas de trabalho com remuneração compatível com 

sua importância no processo de produção. Considerando o número de famintos no 

planeta26, e particularmente no Brasil, é necessário que a produção de agrícola 

contribua para a segurança alimentar e nutricional. Considerando ainda que o 

contexto social não é uma externalidade de curto prazo do processo produtivo e, 

portanto, do desenvolvimento, é necessário construir novos padrões de organização 

social da produção agrícola por meio da implantação de reforma agrária compatível 

com as necessidades locais e da gestação de novas formas de estruturas produtivas;  

d) desafio territorial – considerando que a agricultura é potencialmente uma 

atividade capaz de integrar-se a outras atividades rurais, esse desafio consiste em 

buscar a viabilização de uma efetiva integração agrícola com o espaço rural, por 

meio da pluriatividade e da multifuncionalidade desses espaços; 

 e) desafio tecnológico – considerando que a agricultura é fortemente dependente de 

tecnologias para o aumento da produção e da produtividade, e que muitas das 

tecnologias, sobretudo aquelas intensivas em capital, são causadoras de impactos ao 

ambiente, urge que se desenvolvam novos processos produtivos onde as tecnologias 

sejam menos agressivas ambientalmente, mantendo uma adequada relação 

produção/produtividade (ASSAD; ALMEIDA, 2004, p. 7 – 8). 

 

 Esses desafios aumentam na medida em que o ambiente impõe suas limitações físicas 

e biológicas. Por isso, é preciso ter um profundo conhecimento sobre os processos ecológicos 

e sociais presentes no local, a fim de ultrapassar as barreiras impostas para uma agricultura 

sustentável, a qual concilia os aspectos sociais, econômicos e ambientais (ASSAD; 

ALMEIDA, 2004). 

A agricultura sustentável abrolha da concepção de que a sustentabilidade é mais 

abstrusa e abrangente do que foi sugerido no Informe Brundtland. Nesse, ela é percebida 

como um método oficial para ponderar as implicações da crise ecológica, determinando-se 

como aquele que sana as precisões das gerações atuais sem comprometer as gerações futuras. 

Sua amplitude possibilita diferentes interpretações, contemplando divergentes interesses. Por 

isso, Guzmán Casado et al. (2000) optam por atribuir à  agricultura sustentável os princípios 

agroecológicos, os quais procuram por retornos aos limites do desenvolvimento no ambiente 

endógeno, visto que essa não propende induzir respostas prontas às questõe locais, e sim, ao 

lado da comunidade, identificar aquelas ali existentes. 

Veiga (1994), ao analisar os problemas da transição para a agricultura sustentável, 

destaca que precisamos enfrentar alguns desafios para alcançá-la, como a redefinição do 

paradigma cartesiano na organização disciplinar dos cursos de graduação e o combate à 

pobreza sem abandonar a responsabilidade ambiental. Segundo o autor, seria a atitude de 

“combater o atraso incentivando simultaneamente o manejo equilibrado dos recursos naturais. 

E é óbvio que nada de parecido será factível se as políticas macroeconômicas não 

incorporarem objetivos e critérios de sustentabilidade” (VEIGA, 1994, p.25). 
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 Neste sentido, a agricultura sustentável procura desenvolver as atividades 

regulamentando-se na articulação do sistema sociocultural local como apoio para a 

sustentação dos recursos naturais, originando um mundo rural mais equitativo e sustentável, 

com soberania alimentar, agricultura familiar multifuncional, acesso aos recursos naturais, 

sustentabilidade agropecuária, equidade entre os gêneros e comércio justo (HERNÁNDEZ, 

2011). 

 Sendo assim, a agricultura sustentável só se torna possível desde sejam garantidas às 

populações locais a renda através de uma produção que afete minimamente o ambiente, e que 

acima de tudo proporcione aos agricultores qualidade de vida. Essa representa um desafio 

contraditório ao modelo de produção dominante, e que visa, acima de tudo, amenizar os 

efeitos por esse deixado durante décadas de exploração desenfreada de recursos naturais e 

humanos em nome do “progresso”. 

  

 

4.4 Por que avaliar a sustentabilidade? 

 

 A necessidade de avaliar a sustentabilidade emergiu nos discursos acadêmicos e 

institucionais a partir da década de 1990, durante a realização da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, decorrente da preocupação acerca da 

mensuração do desenvolvimento sustentável e dos níveis de degradação ambiental. Durante a 

elaboração da Agenda 21, documento resultante da referida conferência, foi explicitada a 

importância da definição de parâmetros que auxiliem na mensuração, avaliação e 

monitoramento da sustentabilidade, para que se torne possível a definição de padrões 

sustentáveis em suas diferentes dimensões.  (MIKHAILOVA, 2004; DEPONTI, 2001). 

 Segundo Saradón (2002), a falta de um consenso sobre o significado da 

sustentabilidade dificulta a sua compreensão e consequentemente avanços no que diz respeito 

a sua avaliação. A ambiguidade que envolve o termo faz com que a grande maioria das 

pessoas concordem no que diz respeito a sua importância, porém, entendê-lo e medir seu 

progresso ao longo do tempo de torna uma tarefa difícil (PÉREZ; ÁVILA; TORRES, 2016). 

 Masera et al. (1999) apontam que operacionalizar o conceito de sustentabilidade 

através de sua avaliação não é uma tarefa fácil, visto que isso exige um grande esforço teórico 

e certa porção de praticidade. Desta forma, os autores relacionam alguns trabalhos que 

buscam reagir a indagações acerca da avaliação da sustentabilidade, sendo que esses 
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perpassam desde a definição de indicadores até metodologias que possibilitem a análise e 

comparação desses.  

 Marzall e Almeida (2000) destacam que é primordial no procedimento de avaliação da 

sustentabilidade que o grupo participante do processo tenha clareza da definição de 

sustentabilidade utilizada no estudo, visto que essa influenciará diretamente na interpretação 

das informações obtidas através da pesquisa. Além disso, os autores ressaltam que “a procura 

por avaliação se justifica em contextos de incertezas”, ou seja, estamos trabalhando com 

saberes ainda não adsorvidos sobre os organismos e conexões em debate, “o que leva à 

necessidade de informações pragmáticas, mas interligadas a teorias e modelos, onde estes 

existem, a fim de fazer progredir o conhecimento e esclarecer e controlar a ação” 

(MARZALL; ALMEIDA, 2000, p. 45 – 46). 

 Ao se tratar da avaliação da sustentabilidade em agroecossistemas, Verona (2014) 

ressalta a importância de apreender o que ocorre nesses espaços para planejar atividades que 

possibilitem a continuidade do trabalho e se promova o desenvolvimento sustentável. Assim, 

a operacionalização da avaliação possibilita a criação de novas propostas para ampliar os 

níveis de sustentabilidade, sendo essa viável através da criação e mensuração de indicadores.  

 Neste sentido, Masera, Astier e López-Ridaura (2000) destacam que há muita 

dificuldade em se fazer operativo o conceito de sustentabilidade, pois alude em questionar as 

formas convencionais de avaliar sistemas de manejo, projetos e tecnologias. Por isso, essa 

requer um esforço interdisciplinar, abordando tanto os aspectos ambientais como os 

socioeconômicos. 

 Igualmente, avaliar a sustentabilidade de agroecossistemas é de suma importância, 

sobretudo para aqueles que passam pelo processo de transição agroecológica. A análise dos 

níveis de sustentabilidade permitirá elencar aspectos que necessitam ser aprimorados, além da 

compreensão das dinâmicas sociais, ambientais e econômicas dos agroecossistemas.  

 

 

4.5 Os indicadores de sustentabilidade e suas ferramentas para avaliação  

  

 Ao abordar sobre avaliação de sustentabilidade, frequentemente nos deparamos com 

sua execução através da utilização de indicadores. Portanto, antes de abordar as ferramentas 

que realizam esse processo, importante se faz discutir o significado da terminologia 

“indicador de sustentabilidade”.  
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 Indicador, de acordo com Van Ballen (2004), significa apontar, estimar, informar 

sobre a direção de um determinado alvo, deixando-o mais perceptível para que possa anunciar 

uma tendência. Sendo assim, “entende-se indicador como um instrumento que permite 

mensurar as modificações nas características de um sistema” (DEPONTI; ACKERT; 

AZAMBUJA, 2002, p.45).  

 Neste sentido, Marangon et al. (2004, p.40) definem os indicadores como: 

 

... modos de representação (tanto quantitativa quanto qualitativa) de características e 

propriedades de uma dada realidade (processos, produtos, organizações, serviços,...) 

que têm por finalidade a busca da otimização de tomadas de decisão em relação: à 

definição do objeto de ação (o que fazer), ao estabelecimento de objetivos (para que 

fazer), às opções metodológicas (como fazer), à previsão de meios e recursos (com 

quem e com o que fazer) e à organização da sistemática de avaliação (taxação de 

valor), tendo como parâmetro a transformação desejada daquela realidade no tempo. 

 

 

 Vindo de encontro às concepções acima, Marzall e Almeida (2000, p. 44) afirmam que 

um indicador “tem como principal característica a de poder sintetizar um conjunto complexo 

de informações, retendo apenas o significado essencial dos aspectos analisados”. Ainda, esses 

desempenham o papel de evidenciar os resultados da ação humana em um determinado 

sistema, evidenciando seus benefícios e malefícios.  

 Um indicador de sustentabilidade tem seu papel definido ao empregar uma ou mais 

variáveis para medir uma característica ou atributos relacionados a algo ou alguém. Assim, 

esse pode ser de caráter qualitativo, quantitativo ou quali-quantitativo, não representando 

apenas uma estatística e sim os atributos de todo um sistema, abarcando, inclusive as 

qualidades, propriedades e características locais (QUIROGA, 2001). 

 Deponti, Ackert e Azambuja (2002), sistematizaram algumas características 

importantes apresentadas nos trabalhos de Camino e Müller (1993, p. 49-50), Masera; Astier e 

Lopez-Ridaura (2000, p. 47) e Marzall (1999, p. 38-39) a serem consideradas na definição de 

um indicador. Essas características foram sintetizadas no Quadro 04, a seguir: 
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Quadro 04 - Características importantes para definição de um indicador 

Um indicador deve caracterizar-se por: 

- ser expressivo para a avaliação do sistema;  

- ter legitimidade, objetividade e coerência; 

- ter lógica e ser compassivo a mudanças no tempo e no sistema; 

- ser situado em aspectos utilitários e claros, fácil de apreender e que coopere para a informação da 

população local no processo de avaliação;  

- consentir abordagem integradora, possibilitando dados concisos sobre vários fatores do sistema;  

- ser de mensuração simplificada, fundamentado em dados prontamente disponíveis e de baixo 

gasto;  

- admitir aberta participação dos atores envolvidos na sua acepção; 

- aceitar a relação com outros indicadores, promovendo o intercâmbio entre eles. 

Fonte: Deponti, Ackert e Azambuja, 2002, p.45.  

 

 No que diz respeito à mensuração de indicadores de sustentabilidade, Marzall e 

Almeida (2000, p.46) relatam que é impossível “determinar a sustentabilidade de um sistema 

considerando apenas um indicador, ou indicadores que se refiram a apenas um aspecto do 

sistema”. Como a sustentabilidade é composta pelas dimensões sociais, ambientais e 

econômicas, essas devem ser contempladas pelos indicadores.  

Rabelo (2012) destaca a importância de esses manterem um enfoque sistêmico, 

evidenciando as características, causas e tendências da sustentabilidade. Como devem ser 

adequados ao ambiente de estudo, esses não apresentam uma lista previamente definida, como 

acontece em indicadores de ordem econômica, por exemplo.  

 Veiga (2010, p. 49) chama a atenção para alguns aspectos referentes à elaboração dos 

indicadores de sustentabilidade. Segundo o autor, a utilização desses não é uma prática 

estatística, deve-se ter cuidado para não realizar apenas observações, são necessárias também 

projeções. Além disso, se torna inviável a sua elaboração seguindo os padrões internacionais 

de indicadores de qualidade de vida e desempenho econômico. Isso ocorre porque “a 

avaliação, a mensuração e o monitoramento da sustentabilidade exigirão necessariamente uma 

trinca de indicadores, pois é estatisticamente impensável fundir em um mesmo índice apenas 

duas de suas três dimensões”. 

 De acordo com Guimarães e Feichas (2009), para que de fato os indicadores 

contribuam para a transformação da realidade e consequentemente para a melhoria dos níveis 

de sustentabilidade, esses precisam possuir algumas características, dentre as quais se 

destacam a mensuração pautando-se nas dimensões sociais, econômicas e ambientais dos 

fenômenos, a possibilidade de engajamento da sociedade no processo de delimitação do 

desenvolvimento e a verificação de tendências, tomando consciência de que a realidade não é 

linear.  
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 Ferraz (2003) complementa as concepções supracitadas mencionando que os 

indicadores de sustentabilidade de um agroecossistema devem contemplar seus atributos, 

destacando a produtividade, resiliência, estabilidade e a equidade como primordiais. Outro 

aspecto a salientar é a eficiência, visto que cumpram com “as condições descritas, sensíveis e 

com uma boa base estatística; e não exaustivos, ou seja, não ter muitos indicadores para um 

mesmo descritor” (FERRAZ, 2003, p.31). 

 Outro aspecto relevante ao abordar sobre indicadores de sustentabilidade refere-se à 

metodologia utilizada. Segundo Marzall e Almeida (2000), essa deve ser transparente, não 

contribuindo para o surgimento de dúvidas em relação ao processo. Os autores destacam 

ainda a importância de essa ter caráter sistêmico, pois assim adéqua-se melhor “à 

complexidade intrínseca de uma dada realidade” (MARZALL; ALMEIDA, 2000, p.45). 

 Neste sentido, a literatura sobre avaliação de sustentabilidade cita diversas 

metodologias que utilizam indicadores. Dentre as mencionadas, destacam-se: IDEA - 

Indicateurs de Durabilité dês Exploitations Agricoles ou Indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável das Explorações Agrícolas (CÂNDIDO et al., 2015); Marco de Evaluación de 

Manejo Sustentable de Tierras (FAO, 1994); e a PER – Pressão Estado Resposta, 

desenvolvido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE 

(TAYRA; RIBEIRO. 2006).  

 O caráter geral observado frente a diversas metodologias de avaliação da 

sustentabilidade é o direcionamento da análise para apenas uma dimensão. Comumente essas 

analisam, por exemplo, apenas os fatores ambientais ou econômicos através de indicadores 

pré-selecionados, não contemplando a participação dos sujeitos sociais envolvidos no local, 

como os agricultores, comunidade em geral e técnicos (CÂNDIDO et al., 2015; MARZALL;  

ALMEIDA, 2000). 

 Com o intuito de avaliar a sustentabilidade de agroecossistemas através da seleção de 

indicadores que proporcionem a análise dos aspectos sociais, econômicos e ambientais dos 

sistemas de manejo em um determinado momento ou realizando um comparativo entre 

tempos, Masera, Astier e López-Ridaura (1999) elaboraram a ferramenta MESMIS - “Marco 

para Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales incorporando Indicadores de 

Sustentabilidad”. Essa é amplamente utilizada em pesquisas que realizam a avaliação da 

sustentabilidade em agroecossistemas (PASQUALOTTO, 2013; VERONA, 2008; CORÁ, 

2014; SOUZA, 2013; KÚ et al., 2013).  

 De acordo com Masera, Astier e López-Ridaura (2000), o MESMIS surge para suprir 

a carência por propostas que avaliem a sustentabilidade de sistemas de manejo de recursos 
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naturais no contexto dos campesinos e dos países subdesenvolvidos. Isso porque a maioria das 

metodologias destina-se a avaliações rápidas ou a propostas muito complexas, podendo ser 

replicadas apenas em caráter experimental. Por isso, essa foi criada a partir da necessidade de 

elaborar uma ferramenta cuja avaliação converta-se em um instrumento para melhorias nos 

aspectos socioambientais dos agroecossistemas. 

 Dentre os fatores que justificam o emprego do MESMIS como ferramenta 

metodológica na avaliação da sustentabilidade e monitoramento de indicadores, destaca-se: 

 
• Permite a análise e a retroalimentação do processo de avaliação;  

• Promove a interação entre as dimensões: técnica, econômica, social e ambiental;  

• Avalia de forma comparativa o sistema, seja mediante a confrontação de um ou 

mais sistemas alternativos com um sistema de referência (avaliação transversal) ou 

mediante a observação das modificações das propriedades de um sistema ao longo 

do tempo (avaliação longitudinal);  

• Apresenta estrutura flexível para adaptar-se a diferentes níveis de informação e 

capacidade técnica disponível localmente;  

• Permite o monitoramento do processo durante certo período de tempo;  

• Favorece a participação do agricultor, possibilitando o seu empoderamento 

(DEPONTI; ACKERT; AZAMBUJA ,2002, p. 46 e 47). 

 

 

Dentre os aspectos que representam fragilidade na utilização da ferramenta MESMIS, 

destaca-se que essa está baseada na comparação de sistemas, não definindo isoladamente o 

que é considerado sustentável e insustentável. Desta forma, essa aponta que “é impossível 

obter uma medida absoluta de sustentabilidade, por isso faz uso de juízo do tipo “este sistema 

é mais (ou menos) sustentável de que este outro” (KEMERICH; RITTER; BORBA, 2014, p. 

3732). 

O principal diferencial desta ferramenta é a participação. Nela todos os envolvidos 

com as atividades desenvolvidas no agroecossistema em estudo são convidados a participar de 

todo o processo de avaliação da sustentabilidade, desde a identificação dos pontos críticos do 

sistema até a mensuração e acompanhamento dos indicadores (VERONA, 2008; 

PASQUALOTTO, 2013; MASERA; ASTIER; LÓPEZ-RIDAURA, 1999). 

 Além disso, o MESMIS se propõe a avaliar de forma clara as potencialidades e 

limitação dos agroecossistemas, possibilitando a noção dos fatores que dificultam a 

sustentabilidade no local, região ou município em estudo, proporcionando até a destinação 

adequada dos recursos oriundos de políticas públicas. Ainda, por caracterizar-se como uma 

ferramenta de fácil adaptação, pode ser utilizada em diferentes regiões do mundo (KÚ et al., 

2013). 

http://lattes.cnpq.br/1559795466706150
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 Costa (2010, p. 80) ressalta a flexibilidade da ferramenta, visto que essa visa não 

apenas qualificar, mas também “identificar os problemas de uma maneira integrada e formular 

os planos de ação que permitam melhorar os sistemas de gestão dos recursos naturais”. Seu 

processo cíclico permite então a análise das dimensões sociais, econômicas e ambientais dos 

agroecossistemas em estudo, sendo que essas devem sempre estar em consonância com os 

sete atributos gerais dos sistemas de gestão dos recursos naturais, os quais são: produtividade; 

estabilidade; resiliência; confiança; adaptabilidade; equidade; e autonomia.  

 Assim, de acordo com Altieri (2000), o MESMIS permite uma avaliação comparativa 

atual de um sistema, possibilitando a proposição de ações pautadas em alternativas 

agroecológicas que melhorem a situação de cada indicador. Além disso, essa ferramenta 

possibilita uma metodologia clara para ser empregada por diversos segmentos que trabalham 

com o desenvolvimento rural, podendo avaliar recursos naturais de forma integral ou 

sistêmica.  

 Desta forma, a ferramenta MESMIS apresenta-se como uma alternativa para a 

avaliação da sustentabilidade de agroecossistemas em transição agroecológica, possibilitando 

a criação de indicadores de âmbito social, econômico e ambiental que reflitam a realidade 

local e principalmente, que garantam a elaboração de possíveis melhorias nas fragilidades 

encontradas durante o processo. Além disso, que essa possibilite o empoderamento das 

famílias agricultoras para que possam acompanhar os níveis de sustentabilidade de seus 

agroecossistemas com o passar do tempo.  

  

 

4.6 A sustentabilidade nos agroecossistemas em transição agroecológica do Território 

Centraldo RS 

 

 Conforme objetivo da presente pesquisa foi realizada a avaliação da sustentabilidade 

dos agroecossistemas em estudo. Para isso, posterior a caracterização inicial, apresentada no 

capítulo anterior, realizou-se a sistematização dos pontos críticos. Através dessa, tornou-se 

possível o desenvolvimento dos demais passos indicados pela ferramenta MESMIS, os quais 

são: a relação entre os critérios de diagnóstico; pontos críticos e indicadores; a sistematização 

dos Indicadores de Sustentabilidade; a construção dos Indicadores Compostos de 

Sustentabilidade; e a mensuração e quantificação dos Indicadores Compostos de 

Sustentabilidade. 
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4.6.1 Sistematização dos pontos críticos 

  

 Após a identificação dos pontos críticos de cada agroecossistema, fez-se indispensável 

a sistematização dos mesmos. Este passo do estudo incide em agrupar os elementos 

assimilados, incorporando os pontos facilitadores e limitadores, sempre os inter-relacionando 

com os atributos da sustentabilidade (PASQUALOTTO, 2013).  Para isso, inicialmente foi 

preciso concretizar a validação desses com as famílias agricultoras. Essa ocorreu em um 

encontro realizado na UFSM entre pesquisadores, técnicos e agricultores, onde foram 

apresentados os pontos críticos identificados em cada agroecossistema, os quais foram 

debatidos e validados.  

 Durante a reunião, os participantes tiveram a oportunidade de manifestar suas 

impressões acerca dos pontos críticos, analisando como suas ações refletem diretamente na 

sustentabilidade dos agroecossistemas. Constataram que, muitas vezes, os pontos críticos 

acarretam consequências em mais do que uma dimensão da sustentabilidade, a exemplo do 

ponto crítico da água, visto que sua disponibilidade e qualidade podem interferir na questão 

ambiental, social e econômica.  

 Após a validação dos pontos críticos dos agroecossistemas pelas familias agricultoras 

residentes nos mesmos e pelos técnicos que as assistem, tornou-se possivel a sistematização 

pelo grupo. Para facilitar o debate e a interação entre os envolvidos, foi utilizado papel pardo 

e pincel atômico para explanar os aspectos a serem analisados. Além disso, foi entregue a 

cada participante uma planilha na qual eram descritos os pontos criticos, sendo que deveriam 

atribuir um grau de importância para cada ponto, como prevê a escala Likert, sendo que esta 

metodologia incide no arranjo de itens, os quais convidam os pesquisados a manifestar seu 

nível de importância, variando do grau um (discordo totalmente) até o grau cinco (concordo 

totalmente). Após esta etapa do processo, confere-se um peso para cada nível de resposta, o 

que permitirá a estimativa da média (CUNHA, 2007). 

 Com o intuito de mensurar o grau de importância destinado a cada ponto critico, foram 

utilizados os seguintes termos: nem um pouco importante; pouco importante; importante; 

muito importante; totalmente importante. Feito isso, foram conferidas notas de 01 a 05 

concomitantemente, para cada alternativa de resposta, constituindo uma somatória para cada 

ponto crítico. Ponderaram-se como os mais relevantes, aqueles que alcançaram as maiores 

notas, permitindo à constatação de quais pontos críticos as famílias apontavam como 

imprescindíveis para a avaliação da sustentabilidade. 
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É importante destacar que os pontos críticos foram identificados como favoráveis à 

sustentabilidade em alguns agroecossistemas e limitantes em outros, visto a diversidade 

ambiental, econômica e social apresentada por esses. Cabe ressaltar ainda, que muitos 

aspectos identificados inicialmente pela equipe de pesquisa como ponto crítico foi 

desconsiderado pelas famílias agricultoras, o que demonstra a importância da participação 

dessas na avaliação da sustentabilidade. 

Desta forma, após a sua validação, foram sistematizados os seguintes pontos críticos: 

qualidade de vida; sucessão familiar; acesso ao agroecossistema e receptividade; assistência 

técnica; mão de obra; experiências empíricas; princípios agroecológicos; diversificação das 

atividades; diversificação dos canais de comercialização e qualidade da água e solo. 

Sobreleva-se que nesta etapa foi considerada a relação entre os pontos críticos selecionados 

com os atributos e dimensões da sustentabilidade, conforme destacado na Figura 17, a seguir: 
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Figura 17 – Sistematização dos pontos críticos 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

Ao analisar a figura 17, constata-se a seguinte relação entre pontos críticos, atributos e 

dimensões da sustentabilidade: 

- Diversificação dos canais de comercialização: relacionado à dimensão econômica da 

sustentabilidade, contemplando os atributos de estabilidade, resiliência, adaptabilidade, 

produtividade e autogestão. 
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- Diversificação de atividades: este ponto crítico está relacionado com as dimensões ambiental 

e econômica. Contempla os atributos de confiabilidade, adaptabilidade, produtividade, 

autogestão, equidade e estabilidade.  

- Qualidade do solo: arrolado diretamente a dimensão ambiental da sustentabilidade, o qual 

contempla os atributos de produtividade, adaptabilidade, estabilidade e resiliência. 

- Qualidade da água: contemplando os atributos de resiliência, produtividade, adaptabilidade e 

estabilidade, esse ponto crítico está atrelado às dimensões ambiental e social da 

sustentabilidade.  

- Princípios agroecológicos: contemplando os atributos de confiabilidade, resiliência, 

adaptabilidade, estabilidade, equidade, produtividade, e autogestão, esse ponto crítico 

relaciona-se com as três dimensões da sustentabilidade, ou seja, a social, econômica e 

ambiental. 

- Qualidade de vida: correspondendo a dimensão social da sustentabilidade, esse ponto crítico 

está atrelado aos atributos de adaptabilidade, equidade e estabilidade. 

- Sucessão familiar: relacionado aos atributos de produtividade, equidade, adaptabilidade e 

resiliência, esse ponto crítico contempla a dimensão social da sustentabilidade. 

- Acesso ao agroecossistema e receptividade: relacionado às dimensões social e econômica da 

sustentabilidade, esse ponto crítico contempla os seguintes atributos: equidade, adaptabilidade 

e estabilidade.  

- Assistência técnica: arrolado às dimensões econômica e social da sustentabilidade, esse se 

relaciona com os atributos de produtividade, equidade, adaptabilidade e resiliência.  

- Mão de obra: contemplando aos atributos de produtividade, equidade, adaptabilidade e 

resiliência, esse ponto crítico está atrelado às dimensões social e econômica da 

sustentabilidade.  

- Experiências empíricas: correspondendo as dimensões econômica, social e ambiental, esse 

contempla os atributos de autogestão, adaptabilidade e produtividade.  

 

 

4.6.2 Relação entre os critérios de diagnóstico, pontos críticos e a construção dos 

indicadores de sustentabilidade  

 

 Depois de sistematizar os pontos críticos, inicia uma nova etapa da avaliação da 

sustentabilidade, pois chega o momento de selecionar os indicadores estratégicos. Antes isso, 
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é fundamental que seja realizada a definição dos critérios de diagnósticos, os quais devem ser 

relacionados com os pontos críticos e os indicadores.  

Os critérios de diagnóstico foram definidos com o intuito de possibilitar a criação dos 

indicadores, visto que são mais abrangentes que esses, facilitando o monitoramento e a 

medição da sustentabilidade nos agroecossistemas. Por isso, é de extrema importância para 

compreensão do processo a relação entre pontos críticos, critérios de diagnóstico e 

indicadores. 

Neste sentido, destaca-se que para o ponto crítico “diversificação dos canais de 

comercialização”, foram utilizados os critérios de diagnóstico de estabilidade e diversidade. 

Esses critérios possibilitaram a construção de um indicador de sustentabilidade que permite a 

análise da diversificação desses canais nos agroecossistemas em estudo, ressaltando a 

importância que esses apresentam na situação econômica dos mesmos.  

Para o ponto crítico “Diversificação de atividades”, analisou-se as informações 

referentes à diversidade e quantidade. Tais critérios permitiram a construção de um indicador 

que verifica o número de atividades econômicas que são desenvolvidas por cada 

agroecossistema e a que seguimento essas pertence, destacando assim aspectos ambientais e 

econômicos que contribuem para a sustentabilidade desses.  

Já para o ponto crítico “Princípios Agroecológicos”, foram utilizados como critérios 

de diagnósticos aspectos como informação, motivação e necessidade. Destaca-se que o 

referido ponto crítico foi transformado em três indicadores de sustentabilidade, sendo eles: 

Receptividade na construção do conhecimento agroecológico, nível de transição 

agroecológica e disponibilidade de informações agroecológicas. Esses possibilitaram uma 

melhor compreensão a respeito da sustentabilidade, tanto em sua dimensão econômica, como 

a social e a ambiental.  

O ponto crítico “sucessão familiar” teve como critério de diagnóstico a existência ou 

não de descendentes e a tendência desses em trabalhar nos agroecossistemas. Esses 

permitiram a construção de um indicador de sustentabilidade capaz de verificar a tendência da 

continuidade das atividades nos agroecossistemas em estudo, estando atrelado à dimensão 

social.  

Para o ponto crítico “Mão de obra”, foi utilizada a disponibilidade e a necessidade 

como critérios de diagnóstico. A construção de um indicador de sustentabilidade 

contemplando tais aspectos favoreceu a análise acerca das dificuldades encontradas pelas 

famílias agricultoras em contratar mão de obra não familiar, contribuindo assim para a análise 

das dimensões sociais e econômicas da sustentabilidade. 
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Quanto as “Experiências Empíricas”, foi utilizado como critério de diagnóstico a 

disponibilidade e a motivação. Tais aspectos proporcionaram que o indicador referente a esse 

ponto crítico permitisse avaliar as dimensões social, econômica e ambiental da 

sustentabilidade.  

Já para o ponto crítico “Assistência técnica”, os critérios de diagnóstico foram a 

disponibilidade e a qualidade. Para a construção e avaliação desse indicador de 

sustentabilidade, utilizou-se como base de análise a assistência técnica pautada nos princípios 

agroecológicos, indispensável para os agroecossistemas em transição agroecológica. Esse 

contribuiu na apreciação da dimensão social e econômica do estudo.  

No ponto crítico “Acesso ao agroecossistema e receptividade” ocorreram algumas 

adaptações. Em reunião com o grupo de técnicos e famílias agricultoras, foi decidido 

direcionar a análise dos aspectos referente ao acesso ao agroecossistema para o indicador de 

qualidade de vida. Sendo assim, para apreciação da receptividade dos agricultores para o 

conhecimento agroecológico, foi utilizado como critério de diagnóstico a disponibilidade, 

contribuindo para a construção de um indicador que analisa as condições sociais e econômicas 

da sustentabilidade.  

Para a construção dos indicadores pautados nos pontos críticos “qualidade de vida”, 

“qualidade da água” e “qualidade do solo”, foram utilizados os Indicadores de 

Sustentabilidade Composto – ISC, visto a amplitude de fatores a serem compreendidos 

referentes a esses pontos críticos. Sendo assim, optou-se pela utilização desses, o que 

favoreceu uma análise mais apurada dos aspectos em questão.  

Para tanto, o ponto crítico “Qualidade de Vida” requereu como critérios de diagnóstico 

a qualidade e a disponibilidade de abastecimento de energia elétrica, saúde, educação e acesso 

ao agroecossistema. A construção e avaliação deste ISC possibilitou a análise das condições 

sociais dos agroecossistemas em estudo.  

No ponto crítico “Qualidade do Solo”, os critérios de diagnóstico utilizados foram a 

qualidade, conservação e quantidade de Matéria Orgânica, pH CaCl2, Saturação por bases 

(V%), Fósforo P Mgdm-3, além da análise referente a percepção dos agricultores sobre o solo. 

A construção de um ISC pautado neste ponto crítico favoreceu a compreensão da dimensão 

ambiental dos agroecossistemas em estudo.  

 O ponto crítico “Qualidade da Água” teve como critérios de diagnóstico a presença de 

E. Colie Coliformes Fecais, a disponibilidade de água, além da percepção dos agricultores 

sobre os recursos hídricos. Tais aspectos proporcionaram a construção de um ISC capaz de 

analisar as condições sociais e ambientais dos agroecossistemas em estudo. 
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 Para tanto, com a elaboração dos critérios de diagnóstico, permitiu-se a construção e 

sistematização dos indicadores de sustentabilidade simples e compostos, conforme 

apresentado no Quadro 05, a seguir: 

 

Quadro 05 -  Sistematização do processo de construção dos IS e ISC 

(continua) 

 

DS

* 

 

Ponto Crítico 

Critério de 

Diagnóstico 

 

ISC 

Nome 

do ISC 

 

Indicador 

 

Avaliação 

  

 

Mão de Obra 

 

Necessidade e 

disponibilidade 

 

Não 

 

--------- 

Contratação de 

Mão de Obra 

externa 

 

- Entrevistas; 

- Levantamentos 

de campo. 

  

 

 

 

Qualidade da 

Água 

 

 

 

 

Disponibilidade, 

qualidade e 

conservação 

 

 

 

 

Sim 

 

 

 

 

ISCQA*

* 

- E. Coli - Análises 

laboratoriais 

- Percepção dos 

agricultores 

sobre recursos 

hídricos 

- Entrevistas; 

- Levantamentos 

de campo. 

- 

Disponibilidade 

de água 

- Entrevistas; 

- Levantamentos 

de campo. 

- Coliformes 

Fecais 

- Análises 

laboratoriais 

 Experiências 

empíricas 

Disponibilidade 

e motivação 

 

Não 

 

---------- 

- Experiências 

empíricas 

- Entrevistas; 

- Levantamentos 

de campo. 

  

Assistência 

técnica 

 

Disponibilidade 

e qualidade 

 

Não 

---------- - Assistência 

técnica 

agroecológica 

- Entrevistas; 

- Levantamentos 

de campo. 

  

Acesso ao 

agroecossistema 

e receptividade 

 

Disponibilidade 

 

Não 

--------- - Receptividade 

para o 

conhecimento 

agroecológico 

- Entrevistas; 

- Levantamentos 

de campo. 

 Sucessão 

Familiar 

Disponibilidade Não ---------- - Sucessão 

familiar 

- Entrevistas 

 

  

 

 

Qualidade de 

Vida 

 

 

 

Qualidade, 

disponibilidade 

e acesso 

 

 

 

Sim 

 

 

 

ISCQV*

** 

- Abastecimento 

de energia 

elétrica 

- Entrevistas 

 

- Saúde - Entrevistas 

- Educação - Entrevistas 

- Acesso ao 

agroecossistema 

- Entrevistas; 

- Levantamentos 

de campo. 

  

 

 

 

 

Qualidade do 

 

 

 

 

 

Qualidade, 

 

 

 

 

 

Sim 

 

 

 

 

 

ISCQS*

- Porcentagem 

de Matéria 

Orgânica 

- Análises 

laboratoriais 

- pH CaCl2 - Análises 

laboratoriais 

- Saturação por - Análises 



125 
  

Solo conservação e  

Quantidade  

*** bases (V%) laboratoriais 

- Fósforo P 

Mgdm-3 

- Análises 

laboratoriais 

- Percepção dos  

agricultores 

sobre o solo 

- Entrevistas; 

- Levantamentos 

de campo. 

  

 

 

 

Princípios 

Agroecológicos 

 

 

 

Informação, 

motivação e 

necessidade 

 

 

 

 

Não 

 

 

 

 

---------- 

 

- Nível de 

Transição 

Agroecológica 

- Entrevistas; 

- Levantamentos 

de campo. 

- Informações 

sobre 

agroecologia 

 

- Entrevistas 

- 

Disponibilidade 

de informações 

sobre a 

Agroecologia 

 

- Entrevistas 

  

Diversificação 

de atividades 

 

Quantidade e 

importância 

 

Não 

 

---------- 

- Diversificação 

de atividades 

produtivas 

- Entrevistas; 

- Levantamentos 

de campo. 

 Diversificação 

dos canais de 

comercialização 

 

Estabilidade e 

diversidade 

 

Não 

 

---------- 

- Diversificação 

dos canais de 

comercialização 

- Entrevistas; 

- Levantamentos 

de campo. 

Legenda: 

DS* – Dimensão da Sustentabilidade 

ISCQA** - Indicador de Sustentabilidade Composto Qualidade da Água 

ISCQV*** - Indicador de Sustentabilidade Composto Qualidade de Vida 

ISCQS****- Indicador de Sustentabilidade Composto Qualidade do Solo 

     Dimensão Social                        Dimensão Ambiental                                    Dimensão Econômica       

     Dimensões Econômica, Social e Ambiental                                      Dimensões Social e Econômica 

     Dimensões Social e Ambiental                                                    Dimensões Ambiental e Econômica 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

 

4.6.3 Mensuração e Quantificação dos Indicadores de Sustentabilidade 
 

 

Posteriormente à construção dos indicadores de sustentabilidade, é feita a avaliação 

dos mesmos. Para isso, atribui-se notas de 01 a 04, sendo atribuídas a essas os seguintes graus 

de importância: 01 - condição não desejável; 02 - condição regular; 03 - condição desejável e 

04 - ótimo, sem restrições. Com isso, foi possível quantificar os indicadores resultando em 

uma média geral, permitindo verificar que, aqueles com níveis mais próximos de 0,1 terão 

maiores dificuldades em alcançar bons resultados no que diz respeito a sustentabilidade, já os 

que se aproximarem de 04, representarão melhores condições (VERONA, 2008). 

Desta forma, a seguir é apresentada a avaliação dos indicadores de sustentabilidade 

dos agroecossistemas em estudo.  

 

(conclusão) 
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4.6.3.1 Indicador de Sustentabilidade Assistência Técnica Agroecológica - ISATA 

 

Para avaliar o Indicador de Sustentabilidade Assistência Técnica Agroecológica, 

foram analisadas a disponibilidade e a qualidade do serviço. Essa é considerada fundamental 

nos agroecossistemas em transição agroecológica, além de ser ponderada como um desafio 

aos técnicos e extensionistas que atuam no local. Isso deve ao fato de que além dos fatores 

estritamente relacionados à técnica, esses profissionais devem atentar-se as condições sociais 

e ambientais dos agroecossistemas, deixando de lado o caráter economicista da solução de 

problemas através da adoção de produtos químicos que possibilitam um retorno econômico 

mais rápido (CAPORAL; DAMBROS, 2017). 

Através da mensuração do indicador, foi possível constatar que a maioria dos 

agroecossistemas em estudo têm dificuldades em relação a esse quesito. Isso evidencia-se ao 

analisar as notas obtidas em cada agroecossistema em relação a esse aspecto, demonstradas no 

Gráfico 01, a seguir. 

 

Gráfico 01 - Indicador de Sustentabilidade Assistência Técnica Agroecológica 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

 Constatou-se através da avaliação do indicador, que os agroecossistemas D, E e G 

atingiram nota 3,00, ou seja, possuem boa assistência técnica agroecológica, Esse resultado é 

oriundo do trabalho desenvolvido sobretudo pela equipe técnica da EMATER que atua nos 

municípios em questão. Nos agroecossistemas D e G os extensionistas rurais deram todo o 

suporte no processo de transição agroecológica, possibilitando o diálogo com as famílias 

agricultoras sobre os percalços encontrados por essas durante o percurso. Além disso, destaca-
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se que mesmo não representando mais a EMATER, o extensionista do agroecossistema G deu 

continuidade ao trabalho que vinha desempenhando junto a família, auxiliando-os sobretudo 

no processo de expansão e comercialização dos produtos.  

 Primordial se faz destacar o papel do extensionista rural da EMATER no 

agroecossistema E, visto o trabalho desempenhado junto à família. Esse é o principal 

incentivador para que esses substituam o cultivo de tabaco pelo sistema agroflorestal, além de 

buscar junto à prefeitura municipal apoio para solucionar problemas de âmbito social e 

econômico.  

 Neste sentido, de acordo com Caporal e Costabeber (2000), o papel do extensionista 

rural é de suma importância visto que sua ação voltada para os princípios agroecológicos pode 

ser definida como um procedimento de intervenção de caráter tanto educativo como 

transformador, a qual, pautada em metodologias de investigação-ação participante, possibilita 

o desenvolvimento de uma prática social que proporciona aos indivíduos do processo a busca 

pela construção e sistematização de saberes que os leve a atuar conscientemente sobre sua 

realidade. Essa tem como objetivo oferecer um modelo de desenvolvimento socialmente 

equitativo e ambientalmente sustentável, “adotando os princípios teóricos da Agroecologia 

como critério para o desenvolvimento e seleção das soluções mais adequadas e compatíveis 

com as condições específicas de cada agroecossistema e do sistema cultural das pessoas 

envolvidas no seu manejo” (CAPORAL; COSTABEBER, 2000, p.33).  

 Os agroecossistemas A, B, C, F e H atingiram nota 2,00, o que representa assistência 

técnica agroecológica de forma parcial. O que foi relatado pelos agricultores é o fato de que 

esporadicamente alguns técnicos e extensionistas vão até os agroecossistemas, porém, não 

existe um acompanhamento das atividades. Por isso, algumas famílias agricultoras passaram a 

solicitar auxílio através de outros mecanismos, como por exemplo a família A, que tem a 

assistência de alguns professores do departamento de fruticultura da UFSM quando ocorre 

algum problema na produção. Destaca-se que o agroecossistema A tem como diferencial a 

localização próxima à Universidade (UFSM), o que facilita o acesso aos funcionários e ao 

conhecimento técnico desenvolvido neste espaço.  

 A ausência de uma assistência técnica especializada de acordo com os princípios 

agroecológicos é um fator preocupante para o processo de transição agroecológica e 

consequentemente para a sustentabilidade dos agroecossistemas, haja vista a necessidade que 

as famílias agricultoras têm no início deste para solucionar problemas relacionados ao cultivo, 

comercialização dos produtos e legislação. Outro quesito mencionado pelas famílias 

agricultoras refere-se ao desejo de aderir projetos e programas desenvolvidos por entidades 
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como a EMATER, e muitas vezes, seja pelo tamanho do agroecossistema ou outros fatores, 

essas acabam não sendo contempladas.  

O casal de agricultores residentes no agroecossistema B aponta que, devido à área, já 

foram impossibilitados de participar de um programa para plantio de mudas frutíferas. Esses 

explicam que ficaram decepcionados, pois além de proporcionar uma nova fonte de renda 

para a família, receberiam com mais frequência a visita dos extensionistas rurais, os quais 

poderiam auxiliá-los em outros aspectos do agroecossistema.  

 A assistência técnica que possibilite a adoção dos princípios agroecológicos nos 

agroecossistemas em transição é primordial. Em um estudo realizado por Vriesman et. al. 

(2012) para verificar a disponibilidade e qualidade da assistência técnica e extensão rural para 

a certificação de produtos orgânicos da agricultura familiar, foi evidenciada a necessidade de 

técnicos e extensionistas, sobretudo no processo de planejamento de atividades e adequação à 

legislação ambiental. Além disso, os autores ressaltam a relevância desses na captação de 

recursos e treinamentos para as famílias agricultoras, o que pode facilitar o processo de 

transição agroecológica.  

 No âmbito do estudo referente aos desafios enfrentados pelas famílias agricultoras no 

que corresponde a esse indicador de sustentabilidade, pode-se afirmar que a dificuldade 

encontrada por algumas famílias referente a disponibilidade e qualidade da assistência técnica 

agroecológica está diretamente relacionado com a forma como as insituições públicas e 

privadas vêm historicamente organizando o trabalho desses profissionais. muitas vezes, esses 

ficam dependentes do acúmulo de tarefas e funções, o que dificulta o desenvolvimento de 

ações que estejam em consonância com sua proposição, além de serem responsáveis pela 

assistência técnica de um número elevado de famílias, fazendo com que esses não consigam 

realizar um trabalho desejável para os agricultores, não conseguindo também, promover 

encontros e troca de experiências entre esses, fundamental no processo de transição 

agroecológica.  

Tais evidências estão retratadas no trabalho de Caporal e Ramos (2006), os quais 

afirmam que os dados relacionados à assistência técnica e extensão rural evidenciam que é 

quase impossível realizar um trabalho satisfatório na atual relação entre técnico e família 

rural. Desta forma, destaca-se a necessidade de se estabelecer um número máximo de famílias 

agricultoras com as quais os profissionais devem estabelecer um compromisso formal para a 

realização de atividades de assistência técnica e extensão rural. 
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4.6.3.2 Indicador de Sustentabilidade Diversificação dos Canais de Comercialização - 

ISDCC 

 

Ao realizar a análise da sustentabilidade de agroecossistemas, é fundamental verificar 

a diversidade e a estabilidade dos canais de comercialização, visto que esses influenciam 

diretamente na dimensão econômica. De acordo com Sepulcri e Trento (2010), a 

diversificação dos canais de comercialização representa maior participação no mercado pelas 

famílias agricultoras, pois seus produtos são vendidos em diferentes setores ou mercados, 

garantindo a distribuição de receitas ao logo do ano, redução dos riscos, rotação de culturas e 

a preservação da biodiversidade do solo. 

Neste sentido, o ISDCC foi avaliado analisando a diversidade e estabilidade dos canais 

de comercialização utilizados pelas famílias agricultoras. Através da sua mensuração, foi 

possível verificar que a maioria mantêm pelo menos dois canais estáveis e outros instáveis de 

comercialização de seus produtos. Tais resultados foram encontrados nos agroecossistemas A, 

C, E, F e H, os quais receberam nota 3,00, evidenciados no Gráfico 02, a seguir. 

 

Gráfico 02 - Indicador de Sustentabilidade Diversificação dos Canais de 

Comercialização 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

 Dentre os agroecossistemas que obtiveram nota 3,00, destaca-se o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar - PNAE como um dos canais de comercialização mais relevantes. É 

importante ressaltar a proeminência desse canal no processo de desenvolvimento, favorecendo 
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a legitimação da sustentabilidade através do “fortalecimento dos agricultores familiares, a 

formação de hábitos alimentares saudáveis e o desenvolvimento local dos municípios 

brasileiros” (RIBEIRO; CERATTI; BROCH, 2013, p.47). 

 Também, de acordo com Morgan e Sonino (2010), o PNAE, assim como as demais 

políticas públicas para alimentação escolar, proporciona renda às famílias agricultoras, 

impulsionando o processo de desenvolvimento endógeno, contrariando as políticas públicas 

historicamente construídas que beneficiam as grandes corporações alimentícias. Além disso, 

esse pode ser apreendido como uma possibilidade para a alteração no regime agroalimentar ao 

passo que permite aos alunos a consciência sobre a necessidade de uma alimentação com 

produtos de maior qualidade e de procedência.  

 Contudo, destaca-se também a importância das feiras-livres como um relevante canal 

de comercialização não somente para os agroecossistemas que obtiveram nota 3,00, mas 

também para os demais, visto que dos 08 agroecossistemas que fizeram parte do estudo, 

apenas um não elenca as feiras como principal canal de comercialização. A feira livre, de 

acordo com Sato (2007, p.99), pode ser apreendida como “um contínuo organizar, baseado em 

acordos e negociações, em cooperação e competição, e na execução de regras tácitas”, além 

disso, representa um elo importante entre o agricultor e consumidor final (GODOY; SACCO 

DOS ANJOS, 2007). 

 Em estudo realizado em feiras livres da região do Vale do Jequitinhonha – MG, 

Ângulo (2003) destaca que essas por muitas vezes representam a única ou principal fonte de 

renda dos agricultores, e assim como as políticas públicas de compra de merenda escolar, 

representam um importante passo em direção ao desenvolvimento endógeno. O câmbio de 

conhecimentos e experiências que ocorre entre agricultores e consumidores nesses espaços, 

faz com que as feiras livres sejam distintas dos demais canais de comercialização, visto que 

nelas as dinâmicas de negociação e distribuição dos produtos são realizadas de forma 

diferenciada, por exemplo, é comum um agricultor atender os consumidores na banca do 

vizinho, além de proporcionarem aos clientes produtos elaborados de forma artesanal, os 

quais suas técnicas de produção se tornam inviáveis em grande escala (GODOY; SACCO 

DOS ANJOS, 2007). 

 O agroecossistema G foi o único do estudo a atingir nota 4,00, que corresponde a três 

ou mais canais estáveis e outros instáveis. Tal fato deve-se ao motivo de que a família está 

sempre buscando inovar na comercialização de seus produtos, procurando nichos de mercado 

lhes resulte na garantia de venda de seus produtos. Dentre os canais que são destinados os 
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alimentos produzidos no agroecossistema, destaca-se a feira-livre do município, pequenos 

estabelecimentos, venda direta ao consumidor na propriedade e o PNAE.   

 Já os agroecossistemas B e D obtiveram as notas mais baixas, pois mantêm apenas um 

canal de comercialização estável e outros instáveis, o que os coloca em situação de risco. Os 

produtos originários do agroecossistema B têm como destino o feirão colonial localizado na 

região central do município de Santa Maria – RS. Ocasionalmente, a família agricultora 

comercializa seus produtos em pequenos estabelecimentos comerciais. Tal fator representa 

risco à família agricultora B ao passo que esses ficam diretamente dependentes do 

funcionamento da feira.  

No agroecossistema D, o principal produto é o leite in natura, esse é vendido a um 

laticínio local, o qual abarca toda a produção. O excedente das hortaliças e frutas produzidas 

para subsistência é comercializado diretamente na propriedade, geralmente para vizinhos.  A 

cadeia produtiva do leite, mesmo evidenciando uma ascensão nas últimas décadas no Brasil, 

pode representar risco aos agricultores quando esses têm como exclusivo meio de 

subsistência, visto a dependência gerada às empresas que compram o produto, as quais, de 

acordo com Martins (2004, p.41), submetem “o produtor a margens de lucro cada vez 

menores, levando-o a ampliar a escala de produção e a modernizar-se para reduzir custos que 

logo se transformarão em redução de preços”. 

Como evidenciado através da avaliação do ISDCC, os circuitos curtos de 

comercialização, que podem ser apreendidos como “toda forma de comercialização, 

geralmente de produtos alimentares agrícolas ou transformados, na qual haja, no máximo, um 

intermediário entre o produtor e o consumidor”, são os principais responsáveis pelo 

escoamento da produção dos agroecossistemas em estudo (RETIÉRE, 2014, p. 27). Ao 

optarem por esses canais de comercialização, as famílias agricultoras contribuem para o 

desenvolvimento endógeno da região onde residem, contribuindo com as dimensões 

ambientais, sociais e econômicas do local. 

 

 

4.6.3.3Indicador de Sustentabilidade Receptividade para o Conhecimento Agroecológico 

– ISRCA 

 

 No processo de transição agroecológica, é fundamental que os agricultores 

compreendam a necessidade de serem receptivos ao que se refere a técnicas, saberes e 

alternativas encontradas para facilitar no processo de mudança para agroecossistemas mais 
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sustentáveis. Por isso, é importante o envolvimento das famílias que manejam os 

agroecossistemas, em atividades desenvolvidas por diferentes instituições, como cursos, 

oficinas, dias de campo, além de procurar auxilio sobre os aspectos sociais, ambientais e 

econômicos através dos meios de comunicação e por intermédio de vizinhos ou conhecidos. 

Isso proporciona às famílias agricultoras maior compreensão das dinâmicas que ocorrem em 

seus agroecossistemas, dando os subsídios necessários para que esses atinjam níveis cada vez 

maiores de sustentabilidade.  

 Neste sentido, criou-se o Indicador de Sustentabilidade Receptividade para o 

Conhecimento Agroecológico – ISRCA, o qual teve como função avaliar se as famílias 

agricultoras participantes do estudo eram receptivos em relação ao conhecimento disponíveis 

a eles. Para isso, atribuíram-se as seguintes notas ao indicador: 1,00 – não é receptivo; 2,00 – 

receptivo, com restrições; 3,00 – receptivos com poucas restrições; e 4,00 – ótima 

receptividade.  

 Conforme evidenciado no Gráfico 03, a seguir, verifica-se que os agroecossistemas B 

e C obtiveram nota 2,00. Essa foi atribuída em função das restrições existentes em relação à 

participação em alguns eventos de intercâmbio de saberes. Já os agroecossistemas A, D e F 

receberam nota 3,00, visto que há receptividade, porém, com poucas restrições. 

 

Gráfico 03 - Indicador de Sustentabilidade Receptividade para o Conhecimento 

Agroecológico 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2018. 
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 Os agroecossistemas que receberam nota máxima foram o E, G e H, visto que foi 

identificada ótima receptividade. Os agricultores e agricultoras residentes nesses 

agroecossistemas se mostraram dispostos para aprender ou ensinar o conhecimento adquirido 

acerca da Agroecologia. Esses participam de espaços sobre a temática sempre que possível, 

acreditam que mesmo sendo a respeito de um tema que já dominam, sempre têm algo para 

aprender ou ensinar.  

 De modo geral, verificou-se que os agroecossistemas em estudo apresentaram boas 

notas nesse indicador. Tal aspecto pode estar relacionado ao fato de que as famílias 

agricultoras que adotam sistemas mais sustentáveis de produção já estão cientes das 

transformações que podem ocorrer em seus agroecossistemas, e que as experiências já 

existentes podem lhes ser muito válidas. Por isso, estar aberto para novos conhecimentos pode 

ser um fator determinante para a melhoria da sustentabilidade dos agroecossistemas.  

 Importante se faz destacar a importância tanto do conhecimento cientifico como do 

saber popular a respeito da Agroecologia. Esses se complementam no processo de transição 

agroecológica, visto que um agricultor, ao buscar novas alternativas na produção, não deixa 

de conhecer o que antes já havia presenciado. Por isso, todo o conhecimento adquirido lhe 

proporcionará “um novo insight de uma prática ou mesmo, uma nova prática” (CONTRIM, 

2013, p.36). 

 Caporal e Costabeber (2000, p.06) destacam que a conduta dos agricultores nos 

agroecossistemas é resultante da “acumulação de conhecimentos sobre o sistema de trabalho 

que não vem de livros e textos, mas da relação entre pessoas, ambiente e suas interações”. Por 

isso, reconhecer a existência deste saber e estar receptivo a esse participando de movimentos 

sociais e grupos locais são fundamentais no processo de transição agroecológica.  

 Sendo assim, ser receptivo aos conhecimentos agroecológicos, participar de momentos 

de intercâmbio de saberes entre agricultores, com técnicos e extensionistas rurais, pode 

acrescentar às famílias agricultoras o aumento de valores éticos e sociais, essenciais para a 

sustentabilidade (SOUZA et al., 2014). A Agroecologia é construída da coletividade, do 

diálogo entre o saber acadêmico e popular, da multidisciplinaridade. E estar receptivo a esse 

mundo de ideias, vivências e técnicas diferenciadas faz parte do “saber fazer” agroecológico.  
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4.6.3.4 Indicador de Sustentabilidade Contratação de Mão de Obra Externa – ISCMOE 

 

Sabe-se que uma das características da agricultura familiar é a utilização da mão de 

obra predominantemente da família para as atividades laborais nos agroecossistemas. Porém, 

em alguns casos, dependendo da atividade desenvolvida, do número de integrantes em idade 

produtiva e do período do ano, surge a necessidade da contratação de mão de obra, seja ela 

fixa ou temporária.  

Quando ocorre essa necessidade, uma série de questões de âmbito social e econômico 

surge para preocupar as famílias agriculturas. Dentre essas, estão a disponibilidade e 

qualidade de mão de obra disponível nas proximidades dos agroecossistemas, além dos custos 

que essas representam. Muitos agricultores solucionam o problema realizando o sistema de 

auxílio mútuo com os vizinhos, quando concretizam a troca de dias de serviço. Porém, em 

muitos casos, essa solução não se torna viável, restando apenas a contratação de alguém 

externo ao agroecossistema.  

Neste sentido, ao contratarem mão de obra, seja ela esporádica ou permanente, as 

famílias agricultoras influenciam diretamente na sustentabilidade dos agroecossistemas, visto 

que o ideal seria a utilização apenas da mão de obra familiar. Por isso, analisar os aspectos 

que abrolham sobre essa temática é de fundamental importância ao realizar a avaliação da 

sustentabilidade dos agroecossistemas. Com esse intuito, elaborou-se o Indicador de 

Sustentabilidade Contratação de Mão de Obra Externa – ISCMOE. 

 Ao avaliar o ISCMOE, constatou-se que os agroecossistemas em estudo não 

alcançaram resultados que os igualem as condições ideais. Porém, ao obterem nota 03, os 

agroecossistemas E, F e G foram os que mais se aproximaram. Já o agroecossistema B foi o 

que apresentou o menor índice, nota 01, seguido pelo A, C e H com nota 02, conforme 

apresentado no Gráfico 04.  
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Gráfico 04 - Indicador de Sustentabilidade Contratação de Mão de Obra Externa  

 
Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

 

 Desta forma, verifica-se que a média geral desse indicador foi 2,0, ou seja, as famílias 

agricultoras necessitam e contratam mão de obra externa. Tal indicador influencia diretamente 

na sustentabilidade dos agroecossistemas, visto que a disponibilidade desta não é facilitada 

para todos os agroecossistemas. Buainain, Romeiro e Guanzirolli (2003), ao analisarem a 

agricultura familiar dentro das perspectivas do “novo rural”, evidenciam que a contratação de 

mão de obra está apresentada como um dos principais pontos de estrangulamento em 

atividades como a horticultura, produção de leite, fumo, milho, pecuária bovina de corte, 

criação de aves e suínos.  

Constata-se que dentre as famílias, a com maior dificuldade para contratar mão de 

obra, seja ela permanente ou esporádica, é o agroecossistema A, no qual é necessária a ajuda 

de um funcionário em período integral. A família agricultura residente neste, aponta alguns 

empecilhos para que isso se concretize, como o número reduzido de moradores na 

comunidade (o que impede o sistema de troca de dias de serviço) e a relutância dos 

trabalhadores de trocar o labor da cidade pelo do campo.  

 Resultados semelhantes foram identificados em outros estudos (PASQUALOTTO, 

2013; SOUZA, 2013; VERONA, 2008; MATOS FILHO, 2004). Em geral, as famílias 

agricultoras têm dificuldades em contratar mão de obra, pois geralmente o cenário 

apresentado é de custo elevado, problemas para localizar trabalhadores disponíveis e, acima 

de tudo, que sejam confiáveis para administrar os agrocossistemas nos momentos em que as 

famílias não estiverem presentes. 
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 Assim, os resultados apresentados neste estudo, evidenciam a importância da 

avaliação deste indicador ao se tratar da sustentabilidade, visto que em sua grande maioria há 

a necessidade de complementação de mão de obra. Se o processo de transição agroecológica 

aumenta a demanda de mão de obra em 10% (ASSIS; ROMEIRO, 2007), essa deve estar 

presente nas discussões acerca dos melhores caminhos a serem trilhados para se alcançar 

maiores índices de sustentabilidade.  

  

 

4.6.3.5 Indicador de Sustentabilidade Sucessão Familiar – ISSF 

 

 No processo de transição agroecológica, o papel desempenhado pelas famílias é de 

suma importância para a manutenção da sustentabilidade ao longo dos anos. Para isso, é 

primordial que essas tenham seus sucessores, para que possam dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido e perpetuar os conhecimentos adquiridos através do tempo pelos seus 

antecessores.  

 Neste sentido, analisar a disponibilidade de sucessores nos agroecossistemas torna-se 

fundamental. Com esse intuito, foi construído o Indicador de Sustentabilidade Sucessão 

Familiar, o qual avaliou se nos agroecossistemas em estudo há descendentes e se esses têm a 

intenção de continuar as atividades que estão sendo desenvolvidas. Para isso, as notas 

atribuídas carregam os seguintes significados: 1,00 - não há descendentes que desenvolvam 

atividades nos agroecossistemas; 2,00 – descendentes são jovens ou crianças; 3,00 – um 

descendente desenvolve atividades no agroecossistema; e 4,00 mais de um descendente 

desenvolve atividade no agroecossistema. 
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Gráfico 05 -  Indicador de Sustentabilidade Sucessão Familiar  

 
Fonte: dados da pesquisa, 2018.  

 

 Conforme exposto no gráfico 05, a maioria dos agroecossistemas em estudo atingiram 

nota 2,00, visto que seus descendentes são jovens ou crianças, os quais ainda não optaram a 

profissão que irão exercer no futuro e sobre a sua permanência na área rural. Esse resultado, 

obtido nos agroecossistemas A, C, E e H, apesar da insegurança quanto ao futuro, evidencia a 

possibilidade de sucessão familiar, visto que esses jovens e crianças aprenderam desde 

pequenos as atividades dos agroecossistemas, auxiliando seus pais no plantio, colheita e até 

mesmo comercialização dos produtos. 

 Em estudo realizado na região oeste do Estado de Santa Catarina, Mello et.al. (2003) 

constaram que as transformações sociais e econômicas pelas quais passaram a agricultura 

brasileira influenciaram diretamente no processo sucessório da agricultura familiar. No 

passado, os filhos seguiam as regras que formaram os destinos dos pais e desde cedo 

aprendiam sobre as questões fundamentais das unidades de produção. Atualmente, com a 

ampliação do horizonte profissional, demora-se para definir o sucessor, o que pode dificultar 

o andamento das futuras atividades, colocando em risco a reprodução social e econômica das 

unidades de produção familiar.  

 O agroecossistema B foi o único a obter nota 1,00, pois mesmo os pais enfatizando 

que os filhos são livres para voltar a residir e trabalhar no agroecossistema no momento que 

quiserem, esses não manifestaram interesse em retornar. A ausência de sucessores na 

agricultura familiar vem sendo discutida por diversos autores através de estudos em diferentes 
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partes do Brasil. Pasqualotto (2013), ao realizar a avaliação da sustentabilidade de seis 

agroecossistemas na região Sudoeste do Paraná, identificou que a maioria dos jovens não 

pretende continuar residindo nos agroecossistemas, representando um dos gargalos para 

atingir a sustentabilidade nos mesmos. Dados semelhantes foram identificados por Ferrari et. 

al. (2005). 

 Já os agroecossistemas F e G obtiveram nota 4,00, pois neles há mais de um 

descendente da família que desenvolve atividades no agroecossistema e têm a pretensão de 

dar continuidade ao trabalho de seus antecessores. A situação vivenciada por essas é 

considerada ideal no processo de transição agroecológica, visto que os agroecossistemas 

necessitam de um longo período para poderem se regenerar dos impactos ambientais, sociais e 

econômicos anteriormente cometidos.  

 Destaca-se que esses últimos agroecossistemas (F e G) se contrapõe o que vem sendo 

apresentado pela agricultura familiar no que diz respeito à sucessão familiar: onde a cada dia 

que passa os agricultores vêm encontrando dificuldades para garantir a sua reprodução social 

(SPAVENELLO et al., 2011). Os dados identificados pelo estudo evidenciam, de modo geral, 

que a sucessão familiar nos agroecossistemas apresenta-se de forma indefinida, visto a idade 

dos sucessores, podendo representar um ponto de esperança para a reprodução dessa categoria 

social que já enfrenta tantos percalços pelo caminho que optaram em trilhar.  

 

 

4.6.3.6 Indicador de Sustentabilidade Informações Sobre a Agroecologia – ISISA 

 

Ao ponderar a transição agroecológica, é fundamental que os agricultores recebam o 

máximo de informações relacionadas aos seus princípios, o que facilitará a resolução de 

problemas que por ventura surgirem, seja eles referentes à produção, comercialização ou até 

mesmo sobre as questões sociais e ambientais dos agroecossistemas. Ahrens (2006) salienta 

que essas são fundamentais, e ainda há ampla deficiência de informações sobre o “manejo 

agroecológico” por parte dos agricultores.  

Neste sentido, é de extrema importância que as famílias agricultoras tenham acesso a 

informação sobre Agroecologia. Essa deve emergir de diferentes meios de comunicação, 

sejam eles através de jornais, internet, revistas, televisão, cursos, e até mesmo em conversas 

com familiares, amigos e vizinhos.  

Por este ângulo, foi construído o Indicador de Sustentabilidade Informações Sobre a 

Agroecologia – ISISA, o qual teve como objetivo analisar o acesso a informações sobre 
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Agroecologia por parte das famílias agricultoras. Para isso, foram atribuídas as seguintes 

notas: 1,00 – pouco acesso; 2,00 – acesso parcial; 3,00 – bom acesso às informações; 4,00 – 

ótimo acesso e disseminação das informações.  

Conforme evidenciado no Gráfico 06, verifica-se que a maioria dos agroecossistemas 

apresentam boas notas em relação a esse indicador, visto que os agricultores possuem acesso a 

informação referente a Agroecologia. Dos 08 agroecossistemas estudados, 03 deles (F, G e 

H), receberam nota 4,00, pois além de se informar a respeito da temática, ainda participam de 

grupos nos quais desempenham a função de formadores, repassando seus conhecimentos aos 

demais.  

Esses aspectos são primordiais também no processo inovativo dos agroecossistemas. 

Ao receberem informações acerca da Agroecologia e disseminá-las aos demais agricultores, 

esses criam um ambiente de interação e se tornam mais suscetíveis a criar alternativas que 

contribuam com a sustentabilidade dos agroecossistemas. 

 

Gráfico 06 - Indicador de Sustentabilidade Informações Sobre a Agroecologia  

 
Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

 Os agroecossistemas A, B, C e D receberam nota 3,00, o que representa que esses têm 

bom acesso as informações referentes à Agroecologia, pois participam de cursos e dias de 

campo ofertados por diferentes entidades, possuem acesso a internet, televisão, rádio e 

revistas informativas.  

 Já o agroecossistema E foi o único a receber nota 2,00, representando ter acesso 

parcial as informações referentes a Agroecologia. Isso se deve ao fato de que a família não 
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possui o hábito de pesquisar noticias referentes ao tema, além de não possuírem acesso a 

internet. Outro fator que pode influenciar para que a família receba essa nota é a situação de 

vulnerabilidade social em que se encontra, o que em certas vezes dificulta o processo.  

 Destaca-se que o acesso às informações sobre Agroecologia são de suma importância 

para o processo de transição agroecológica. Ter contato com pessoas que já passaram por 

situações semelhantes, procurar experiências exitosas em lugares distantes através dos meios 

de comunicação, fazem com que o conhecimento tradicional não se perca ao longo do tempo 

(MORAIS, 2011). 

 De acordo com Baldauf et al. (2009), o acesso à informação proporciona aos 

agricultores a possibilidade de reorganização de suas atividades, pois essas os fazem analisar 

suas práticas, verificando como podem ser aprimoradas com os novos conhecimentos 

adquiridos. Neste sentido, essa “reorientação deve se dar a partir da integração dos 

conhecimentos populares e aos resultados de pesquisas acadêmicas, bem como de orientação 

de profissionais com formação competente” (MORAIS, 2011, p.). 

 Sendo assim, “muitas das dificuldades podem ser minimizadas com o 

compartilhamento de informações existentes nessas áreas entre pesquisadores, extensionistas 

e agricultores” (AHRENS, 2006, p.79). Possibilitar o acesso a essas pode contribuir com o 

acréscimo dos níveis de sustentabilidade ao passo que se aperfeiçoam técnicas de manejo, 

conservação, comercialização, entre outras.  

 

 

4.6.3.7 Indicador de Sustentabilidade Nível de Transição Agroecológica – ISNTA 

 

Ao adotar os princípios agroecológicos em um agroecossistema, a família agricultura 

passa a contribuir para aumentar os níveis de sustentabilidade do mesmo, visto que esses 

perpassam as questões produtivas da sociedade, preocupando-se também com os fatores 

sociais e ambientais. Ao contrário do que muitos acreditam, o processo de transição 

agroecológica é complexo, e requer um progresso substancial na base de conhecimentos 

científicos e tecnológicos (COSTABEBER; CAPORAL; WIZNIEWSKY, 2013).  

Neste sentido, analisar o nível de transição agroecológica em que se encontram os 

agroecossistemas estudados foi de suma importância para avaliar a sustentabilidade. Mediante 

essas concepções, o Indicador de Sustentabilidade Nível de Transição Agroecológica – 

ISNTA, foi construído baseado nos quatro níveis de transição agroecológica apresentado por 
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Gliessman et al. (2007). De acordo com os autores, o primeiro nível representa a diminuição 

de insumos nocivos ao ambiente, o segundo a substituição de práticas e insumos por 

metodologias alternativas, o terceiro é o redesenho do agroecossistema e o quarto a educação 

dos consumidores quanto aos impactos ambientais e sociais inerentes aos produtos que 

consomem.  

Desta forma, as notas atribuídas aos agroecossistemas indicam: 1,00 – racionalização 

do uso de insumos; 2,00 – substituição de insumos; 3,00 – redesenho dos agroecossistemas; e 

4,00 – mudança ética e de valores. A avaliação do ISNTA está evidenciada no gráfico 07, a 

seguir. 

 

Gráfico 07 - Indicador de Sustentabilidade Nível de Transição Agroecológica  

  

 
Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

 

 Conforme evidenciado no gráfico acima, o agroecossistema E foi o único a receber 

nota 1,00, visto que iniciou há pouco tempo o processo de transição agroecológica. Em um 

passado recente a área de produção no agroecossistema era destinada ao cultivo do fumo, 

prática que além de trazer grandes malefícios ao ambiente, visto a quantidade de insumos 

utilizados, ocasiona a dependência das famílias agricultoras aos pacotes comercializados pelas 

grandes empresas fumageiras e acarreta sérios riscos a saúde dos agricultores.  

 O processo de transição agroecológica no agroecossistema E iniciou com a utilização 

de parte da área para o plantio e comercialização da banana orgânica. Essa representa a 

diminuição da área destinada ao tabaco, concebendo assim a racionalização do uso de 

insumos e a diminuição do nível de dependência da família das empresas fumageiras. Além 
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disso, a família, com o auxilio da EMATER do município, está passando por um momento de 

aproximação dos princípios agrocológicos, participando de cursos, dias de campo e 

interagindo com outros agricultores que já passaram por esse nível no processo de transição. 

De acordo com Gliesmann et al. (2007), este estágio representa um importante passo rumo à 

sustentabilidade, pois com a utilização de menos insumos, reduz-se os impactos nocivos ao 

ambiente.  

 Já os agroecossistemas B, C, D e F receberam nota 2,00 do ISNTA, visto que estão no 

nível 2 do processo de transição agroecológica, substituindo práticas e insumos convencionais 

por práticas agrícolas sustentáveis. Esse estágio representa, além da redução nos custos da 

produção com a utilização de produtos mais baratos, melhorias significativas no ambiente, 

visto que insumos alternativos acarretam menores impactos ambientais e reduzem o consumo 

de energia não renovável (COSTABEBER; CAPORAL; WIZNIEWSKY, 2013). 

 Os agroecossistemas mencionados acima têm algumas características em comum, 

além da substituição de insumos, que os colocam no mesmo nível de transição agroecológica. 

Dentre essas, destaca-se a investigação por opções que contribuam para uma produção menos 

agressiva ao ambiente, com coberturas alternativas para o solo, controle biológico de pragas, 

além da iniciativa por canais alternativos de comercialização. Esses mecanismos, mesmo não 

alterando significativamente esses agroecossistemas dos convencionais, representa um 

importante passo com vistas à sustentabilidade (GLIESMANN et. al., 2007), 

 O único agroecossistema com nota 3,00 foi o A, visto que esse está em processo de 

redesenho do agroecossistema. Esse nível é apontado por Gliesmann (2000) como o mais 

complexo, visto que esses se organizam de tal maneira que eliminam as causas dos problemas 

existentes nos níveis 01 e 02. Com isso, as dificuldades são identificadas com antecedência, e 

através do gerenciamento interno dos agroecossistemas a necessidade de aplicação de 

insumos externos é quase nula.  

 Por fim, os agroecossistemas G e H obtiveram nota 4,00, visto que apresentam 

mudança ética e de valores. Esse nível de transição representa a conscientização tanto dos 

agricultores como dos consumidores de seus produtos sobre a complexidade na produção de 

alimentos, visto que envolve valores socieconômicos e ambientais. Valores esses que 

norteiam as decisões dos agricultores (GLIESMANN et al., 2007).  

Assim, o elo entre as famílias agricultoras e os consumidores é a sustentabilidade, o 

que é constatado entre os agricultores residentes nos agroecossistemas em questão e naqueles 

que consomem seus produtos. Destaca-se que a relação constatada entre esses é diferente das 

demais famílias do estudo e de seus consumidores. Nesses, o nível de conscientização dos 
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consumidores quanto à importância de alimentos sustentáveis é maior, existindo momentos de 

reflexão a respeito do tema através de visitas dos consumidores aos agroecossistemas, com a 

possibilidade de planejarem juntos sobre alternativas para a produção e melhoria nas 

condições de vida das famílias.  

É importante salientar que esses níveis são utilizados apenas para nortear o processo 

de transição agroecológica, não existindo a necessidade de um agroecossistema passar por 

todos os níveis de transição para se tornar mais sustentável. Isso é, uma referência para guiar 

o processo, não impedindo, por exemplo, que um agroecossistema inicie a transição pelo nível 

03, com o seu redesenho (COSTABEBER; CAPORAL; WIZNIEWSKY, 2013). 

Pacífico e Soglio (2010) asseguram que a mudança de sistemas convencionais de 

produção para outros mais sustentáveis não ocorre apenas por intermédio das respostas do 

ambiente e do redesenho dos agroecossistemas, essa depende também de como se dá o 

processo social, passando pelas escolhas dos sujeitos e seu poder em mudar a direção da 

sociedade. Assim, a transição agroecológica é considerada além de um redesenho do 

agroecossistema, é vista também como um “refazer das condições sociais de trabalho e um 

desenvolvimento de tecnologias sociais adequadas ao homem e ao meio ambiente” 

(PACÍFICO e SOGLIO, 2010, p. 56). 

 Sevilla Guzmán (2001) afirma que para a transição agroecológica ser eficiente, é 

necessário integrar energias que visem à ampliação das esferas participativas locais, visto que 

ao passo em que as respostas são adequadas à comunidade, se determina a origem de um 

potencial endógeno, demonstrando as próprias possibilidades e entraves.  

 

4.6.3.8 Indicador de Sustentabilidade Diversificação de Atividades Produtivas – ISDAP 

 

 Para garantir a sustentabilidade de um agroecossistema, importante se faz a 

diversificação das atividades produtivas. Essa sofreu grande impacto com o processo de 

modernização da agricultura, visto que as inovações tecnológicas direcionaram as atividades 

para o cultivo de monoculturas, tornando os agricultores dependentes dos pacotes agrícolas e 

do mercado internacional (TEIXEIRA, 2005; GRAZIANO DA SILVA, 2002; CAZELLA; 

BONNAL; MALUF, 2009). 

 Como resultado deste processo, verifica-se que a diversificação das atividades 

produtivas está mais presente em propriedades geridas pela agricultura familiar. De acordo 
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com Veiga (1996), além do fortalecimento dos agricultores, essa os garante um perfil 

fundamentalmente distributivo e sustentável.  

É a agricultura familiar que mantêm o emprego no campo, garante a soberania 

alimentar e a redistribuição da renda, indispensáveis ao se tratar de sustentabilidade 

(SCHUCH, 2005). Neste sentido, analisar a diversificação das atividades produtivas em 

agroecossistemas baseados na agricultura familiar é de suma importância para a compreensão 

dos processos econômicos, sociais e ambientais que nesses ocorrem.  

 Nessa sequência, o Indicador de Sustentabilidade Diversificação de Atividades 

Produtivas – ISDAP teve como objetivo avaliar a quantidade e a importância das atividades 

produtivas desenvolvidas pelas famílias agricultoras nos agroecossistemas em que residem. 

Conforme evidenciado no Gráfico 08, a seguir, as notas atribuídas para o indicador foram: 

1,00 – pouca diversificação; 2,00 – relativa diversificação; 3,00 – boa diversificação; e 4,00 – 

grande diversificação.  

 

Gráfico 08 - Indicador de Sustentabilidade Diversificação de Atividades Produtivas  

 
Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

 

 Conforme evidenciado no gráfico acima, apenas o agroecossistema E recebeu nota 

1,00, representando que nesse há pouca diversificação das atividades produtivas. Constatou-se 

que neste a única atividade produtiva é a agricultura, com o cultivo do tabaco e a produção 

incipiente de banana. De acordo com Dutra, Mendonça e Casarotto (2016, p.39), ao estudar a 

diversificação produtiva da agricultura familiar, apontam que os fatores que contribuem para a 

não diversificação produtiva nos agroecossistemas são: “a cultura (características culturais, 

costumes e práticas locais) (...); a falta de recursos financeiros para novos investimentos; e a 



145 
  

insuficiência de apoio técnico para a inserção de novos produtos, sejam eles, animais ou 

agrícolas. 

 Os agroecossistemas D e F receberam nota 2,00, visto que apresentam relativa 

diversificação das atividades produtivas. Nesses agroecossistemas as atividades produtivas 

também correspondem apenas a agricultura, mas com um número mais de produtos 

cultivados. Já os agroecossistemas A, G e H receberam nota máxima, visto que possuem 

grande diversificação, agregando atividades da agricultura e da criação de animais.  

 No geral, os agroecossistemas apresentaram boas notas no ISDAP, o que significa um 

forte aliado à sustentabilidade. A diversificação produtiva garante renda aos agricultores, 

equilíbrio dos elementos naturais e proporciona a sua reprodução social (SCHNEIDER, 

2010). Sendo assim, a diversificação das atividades produtivas podem oportunizar aos 

agricultores resiliência nos agroecossistemas em que vivem.  

 

 

 

4.6.3.9 Indicador de Sustentabilidade Experiências Empíricas – ISEE 

 

No processo de transição agroecológica, é fundamental que os agricultores busquem 

alternativas para melhorar as condições sociais, ambientais e econômicas dos 

agroecossistemas. Por isso, realizar experiências empíricas que possam levar a melhorar os 

níveis de produtividade utilizando mecanismos que não agridam de forma tão intensiva o 

ambiente é primordial.  

Neste sentido, importante se faz analisar as experiências empíricas realizadas pelas 

famílias agricultoras e como essas influenciam na sustentabilidade dos agroecossistemas em 

transição agroecológica. Para isso, foi elaborado o Indicador de Sustentabilidade Experiências 

Empíricas, o qual foi mensurada a disponibilidade e motivação para essas. 

Para que se tornasse possível a avaliação do indicador, foram atribuídas as seguintes 

notas: 1,00 – não realiza experiências empíricas; 2,00 – realiza poucas experiências empíricas; 

3,00 – realiza experiências empíricas frequentemente; e 4,00 – realiza e dissemina 

experiências empíricas.  

Conforme evidenciado no Gráfico 09, em geral os agroecossistemas apresentam um 

bom nível de experiências empíricas. O agroecossistema E foi o único a receber nota 2,00, 

pois os agricultores realizam poucas atividades relacionadas a esse aspecto. Nota-se que a 

família comumente realiza práticas que contribuem para a sustentabilidade, mas em sua 
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grande maioria são aprendidas em cursos, dias de campo e conversas com demais 

agricultores. Tais fatores podem estar atribuídos à questão de que esse agroecossistema está 

no início do processo de transição agroecológica, sendo que o desejo inovador pode despertar 

futuramente na família agricultora. 

 

Gráfico 09 - Indicador de Sustentabilidade Experiências Empíricas 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2018.  

 

 Já os agroecossistemas B, C, D e H receberam nota 3,00, visto que realizam 

experiências empíricas frequentemente. Comumente essas famílias agricultoras realizam 

experimentos para facilitar seu labor. Dentre essas, destacam-se as tentativas para controle 

biológico de pragas; novas técnicas de cultivo, alterando o local de plantio e com maquinários 

adaptados; novas formas de apresentação dos produtos comercializados; e a busca por 

produtos diferenciados, muitas vezes resgatados da base alimentar de seus antepassados que 

são colocados para degustação do mercado consumidor, visando um novo nicho de mercado. 

 Assim como ocorre no agroecossistema D, muitos agricultores que utilizam a 

homeopatia são experimentadores. As bases processuais da homeopatia proporcionam a esses 

a possibilidade de diluir e experimentar preparações que os libertarão da utilização de 

insumos químicos, primordiais no processo de transição agroecológica (ANDRADE; 

CASALI, 2011). 

 Por fim, os agroecossistemas A, F e G receberam nota máxima na avaliação deste 

indicador, visto que além de realizar experimentos empíricos em prol da sustentabilidade dos 
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agroecossistemas, promovem a disseminação dessas através da troca de conhecimentos com 

familiares, vizinhos, consumidores, em cursos e dias de campo.  

 Morais (2011, p.65), ao estudar sobre as técnicas alternativas utilizadas no controle 

fitossanitário no Assentamento de Base Agroecológica Sepé-Tiaraju - Serra Azul-SP, destaca 

que “a tentativa de se criar receitas novas com as substâncias presentes nos arredores da 

propriedade, com custo zero ou bem baixo, para tratamento da lavoura e dos animais” é muito 

comum entre os agricultores ecologistas. Nem sempre os resultados estão de acordo com o 

desejado, mas a experimentação faz parte do processo, e podem auxiliar em experiências 

futuras desses ou de seus conhecidos, para que é relatada a tentativa.  

 

4.6.3.10 Indicador de Sustentabilidade Composto Qualidade da Água – ISCQA 

 

É indiscutível a relevância dos recursos hídricos para toda a sociedade. A manutenção 

desse recurso é a garantia da sobrevivência para os seres vivos e a manutenção dos aspectos 

naturais. Sua importância é tamanha que os seres humanos, desde primórdios se 

estabeleceram próximos aos rios para constituir moradia e iniciar as atividades agrícolas 

(MAZOYER; ROUDART, 2010). 

Nos agroecossistemas, os recursos hídricos são peças fundamentais para garantir a sua 

sustentabilidade. Por isso, é necessário que essa apresente disponibilidade e qualidade para ser 

aproveitada nas atividades produtivas e na saciedade dos animais e famílias agricultoras. 

Neste sentido, analisar a qualidade, disponibilidade e conservação da água são fundamentais 

no processo de avaliação da sustentabilidade.  

Para isso, foi elaborado o Indicador de Sustentabilidade Composto Qualidade da Água 

– ISCQA, tendo como objetivo verificar a disponibilidade de água nos agroecossistemas, a 

percepção dos agricultores quando à qualidade do recurso e a presença de Escherichia Coli - 

E. Coli. e Coliformes Fecais ou Termotolerantes. Conforme já mencionado anteriormente, 

para abranger todos os aspectos pertinentes ao tema, foi construído um indicador de 

sustentabilidade composto, cujos indicadores estão explicitados na Tabela 01, a seguir. 

Destaca-se que para mensuração dos indicadores E. Coli. e Coliformes Totais, foram 

realizadas análises microbiológicas da água no Laboratório da UFSM. Como parâmetro de 

avaliação, foram utilizadas as recomendações do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA, através da Resolução no 357/05. É importante salientar que as condições 
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climáticas podem alterar a qualidade microbiológica da água em um período relativamente 

curto (PASQUALOTTO, 2013). 

 

Tabela 01 - Valores atribuídos aos indicadores que compõe o ISCQA 

Indicador 1,00 2,00 3,00 4,00 

E. Coli. Presença ----- ----- Ausência 

 

Percepção dos 

agricultores quanto à 

qualidade da água 

 

 

Não há 

preocupação 

Se preocupam, 

mas desconhecem 

a qualidade dos 

recursos 

Se preocupam 

e identificam 

se os recursos 

hídricos 

apresentam 

qualidade 

Se preocupam,  

realizando 

interferências 

para melhorar a 

qualidade dos 

recursos 

 

 

Disponibilidade de 

água 

 

Inexistência de 

fontes de recursos 

hídricos 

Baixa 

disponibilidade. 

Utilizam recursos 

hídricos externos 

ao 

agroecossistema 

Disponível. 

Raramente 

sofrem com 

ausência de 

água 

Boa 

disponibilidade. 

Não sofrem 

com a ausência 

do recurso 

Coliformes Fecais Presença ---- ---- Ausência 

Elaboração: da autora, 2018. 

 

Após a construção dos indicadores e a atribuição de valor, foi realizada a avaliação do 

ISCQA nos agroecossistemas em estudo, os quais apresentaram as notas explicitadas a seguir, 

no Gráfico 10: 

 

Gráfico 10 - Indicador de Sustentabilidade Composto Qualidade da Água  

 
Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

  

Primeiramente, ressalta-se que as fontes de recursos hídricos são provenientes de 

nascentes com origem no agroecossistema (A,C,E, F e H), poço tubular, ou semi-artesiano 
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(G), poço raso (C e D) e açude (A e B). No processo de transição agroecológica, é primordial 

a existência de recursos hídricos no agroecossistema, visto que a utilização de recursos 

externos à eles podem representar riscos de contaminação das água e dependência exterior 

para utilização dos mesmos.  

No estudo, verificou-se que apenas o agroecossistema G utiliza água proveniente de 

outros locais. A água utilizada é derivada de um poço semi-artesiano construído no 

assentamento em que a família reside e encanada até o agroecossistema. O agroecossistem D 

é o único a sofrer com a escassez de água, porém, isso ocorre raramente quando há grandes 

períodos de estiagem. Os demais agroecossistemas em estudo (A, B, C, E, F e H), 

apresentaram condição ideal, ou seja, não sofrem com a disponibilidade do recurso.  

No quesito percepção dos agricultores em relação à água, constatou-se que os 

agroecossistemas A, F e H apresentaram notas que os colocam em patamar ideal, ou seja, se 

preocupam com os recursos hídricos, realizando interferências para melhorar a qualidade dos 

recursos. Já os agroecossistemas B, C e E receberam nota 3,00, visto que se preocupam e 

sabem identificar se os recursos hídricos apresentam qualidade. Isso ocorre através da 

percepção sobre o comportamento de alguns elementos naturais, além da verificação dos 

aspectos físicos dessa, analisando se a mesma está inodora, incolor e insípida.  

Os agroecossistemas D e G receberam nota 2,00, visto que se preocupam com os 

recursos hídricos, mas desconhecem a qualidade dos mesmos. As famílias agricultoras 

afirmam que não conseguem identificar possíveis problemas em relação à água e, além disso, 

ambas destacam o desapontamento com pesquisadores que foram até os agroecossistemas, 

retiraram amostras e não retornaram com os resultados obtidos. Esses proporcionariam 

inúmeros benefícios, pois poderia representar o ponto de partida para conhecimento dos 

recursos hídricos, além do planejamento de ações para proteção dos mesmos.  

De acordo com Galizoni (2005, p. 178), a análise a respeito da qualidade da água 

induz a pensamentos amplos no que diz respeito à vida vegetal e animal, ao ambiente e a 

cultura. Neste sentido, a “água é um excelente motivador das reflexões coletivas sobre as 

diversas áreas da ação humana: políticas públicas, educação, sistemas de produção agrícola, 

saúde, qualidade de vida e ambiente”.  

A verificação de E. Coli e Coliformes Fecais são indicadores comuns ao abordar os 

recursos hídricos, pois evidenciam a contaminação fecal e outros patógenos intestinais. Em 

estudo realizado para verificação da qualidade microbiológica da água do Rio São Lourenço, 

em São Lourenço do Sul – RS, Vasconcellos, Iganci e Ribeiro (2006) identificaram a 

presença desses organismos na água, provenientes do esgoto doméstico rejeitado no rio. Tal 
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fator oferece riscos à saúde, emergindo a necessidade da preservação das fontes de água por 

parte da sociedade.  

No que diz respeito ao estudo, o indicador de E. Coli também foi encontrado. 

Identificou-se sua presença nos agroecossistemas C, D, F, G e H, sendo que os demais não 

apresentaram em suas análises a bactéria. Quanto à presença de coliformes fecais, foi 

identificada a presença nos agroecossistemas C, D, E, F, G e H. A presença desses na água 

consumida pelas famílias e utilizada para a saciedade animal e produção pode acarretar risco 

aos mesmos, devido às doenças que podem causar, como, por exemplo, verminoses.  

Segundo Mattos e Silva (2002), a água pode ser considerada um importante meio de 

transmissão de doenças. As maiores epidemias da história originaram-se nos sistemas de 

distribuição de água. Por isso, ao identificar bactérias, vírus ou protozoários nos recursos 

hídricos, é necessário que se realize o monitoramento desses e se concretize ações para 

alteração desses resultados.  

Após a atribuição das notas, foi calculada a média final do ISCQA de cada 

agroecossistema, como evidenciado no Gráfico 11, abaixo: 

 

Gráfico 11 - Índice Geral do ISCQA 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

 

 Através da análise do Gráfico 11, constata-se que os agroecossistemas A, B e E 

obtiveram as médias mais altas: 3,00, 3,75, e 3,00, respectivamente. Os agroecossistemas com 

maiores problemas em relação ao ISCQA foram o D, com média final 1,75 e o G, com 1,50. 

Como nenhum agroecossistema atingiu nota máxima, 4,00, é importante que todos tenham 

atenção ao utilizar e preservar os recursos hídricos.  
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 Por fim, salienta-se a importância atribuída a esse recurso natural por parte das 

famílias agricultoras. No decorrer das entrevistas e visitas aos agroecossistemas verificou-se 

que ambas preocupam-se com a contaminação externa da água, ou seja, que nessa estejam 

presentes uma infinidade de agrotóxicos utilizados em seu entorno, os quais a utilização é 

dependente de outros agricultores escapando de suas mãos a possibilidade de contribuir com 

esse recurso tão importante para toda a sociedade.  

 

 

4.6.3.11 Indicador de Sustentabilidade Composto Qualidade de Vida – ISCQV 

 

 Para garantir a sustentabilidade dos agroecossistemas, é primordial que se assegure o 

bom andamento dos aspectos sociais, tais como a saúde, educação, boas condições de 

moradia, entre outros. Isso possibilita às famílias agricultoras qualidade de vida, 

proporcionando as condições necessárias para que essas desempenhem suas atividades de 

forma prazerosa, reduzindo os danos a eles e ao ambiente.  

De acordo com Caporal e Costabeber (2002, p.77), a dimensão social, juntamente com 

a ambiental, representa um dos pilares da sustentabilidade, visto que a preservação dos 

recursos naturais só terá significado quando o que for produzido nos agroecossistemas possa 

ser “equitativamente apropriado e usufruído pelos diversos segmentos da sociedade”. Assim, 

a dimensão social inclui também a procura constante por melhores níveis de qualidade de vida 

frente à produção e consumo de alimentos mais limpos.  

 Contudo, Azevedo (2002) afirma que a dimensão social corresponde à capacidade do 

agroecossistema de suportar a sociedade, tendo como principais aspectos considerados a 

redução da pobreza, a segurança alimentar, condições de moradia, acesso a terra, participação 

social e a conservação dos meios de produção próprios de cada grupo social. Além disso, o 

autor menciona a relevância da coesão das comunidades, a diversidade social e a identidade 

cultural como primordiais para a transição para sistemas de produção mais sustentáveis. 

 Considerando as ponderações citadas, criou-se o Indicador de Sustentabilidade 

Composto Qualidade de Vida – ISCQV, o qual tem como objetivo analisar alguns aspectos de 

ordem social elencados pelas famílias agricultoras como primordiais. Para abranger um 

número maior de informações esse indicador foi construído agregando vários indicadores, ou 

seja, foi elaborado um Indicador de Sustentabilidade Composto, conforme mencionado 

anteriormente.  
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 Para isso, no primeiro momento após a identificação dos indicadores secundários, foi 

atribuído significado aos valores utilizados, expressos na Tabela 02, a seguir: 

 

Tabela 02 - Valores atribuídos ao ISCQV 

Indicador 1,00 2,00 3,00 4,00 

 

 

Energia Elétrica 

 

 

Não possui 

acesso 

Tem disponibilidade, 

mas frequentemente 

o acesso é 

interrompido pela 

queda de energia 

Tem 

disponibilidade, 

raramente o acesso 

é interrompido pela 

queda de energia 

Tem 

disponibilidade e 

não possui 

problemas com a 

qualidade do 

serviço 

Educação Insuficiente  Suficiente  Boa Excelente 

 

Saúde 

 

Apresentam 

doença crônica 

 

Ficam doentes com 

frequência 

Raramente 

adoecem, mas um 

membro da família 

tem uma doença 

crônica 

 

Raramente 

adoecem 

Acesso ao 

agroecossistema 

Péssimas 

condições 

Condições razoáveis Condições 

Satisfatórias 

Excelentes 

condições 

Elaboração: da autora, 2018. 

 

 Após a elaboração da tabela com a atribuição de valores e significados aos 

indicadores, os mesmos foram utilizados para avaliar cada agroecossistema em estudo, 

conforme evidenciado no Gráfico 12, baixo: 

 

Gráfico 12 -  Indicador de Sustentabilidade Composto Qualidade de Vida 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

 

 Ao analisar o indicador Energia Elétrica, verifica-se que todos os agroecossistemas 

têm acesso ao serviço. O agroecossistema B foi o único a não apresentar qualquer tipo de 



153 
  

problemas quanto à qualidade dos serviços prestados pela companhia elétrica. Já no 

agroecossistema A, são frequentes as quedas de energia e, em alguns casos, demorando até 

três dias para voltar à normalidade dos serviços. Isso se torna um grande entreve à família 

agricultora, visto que sem energia elétrica não conseguem organizar seus produtos para a 

comercialização na feira e ficam sem água encanada na casa, pois a bomba que conduz a 

mesma para a residência depende de energia elétrica para funcionar.  

 Nos agroecossistemas C, D, E, F, G e H raramente os serviços de prestação de energia 

são interrompidos, porém, quando isso acontece os prejuízos são grandes. Assim como ocorre 

com o agroecossistema A, esses dependem da energia para realizar grande parte das 

atividades produtivas e pessoais. O agroecossistema D é um dos que mais sofre com a queda 

de energia, pois como a atividade principal é o leite, os tanques que depositam o alimento até 

a chegada do caminhão param de funcionar, estragando todo o produto ali depositado. 

 Ressalta-se que em todos os agroecossistemas em estudo as famílias agricultoras 

mencionaram o valor das contas de energia, que estão a cada dia mais elevadas.  Esse fator, 

aliado a dependência da energia para não perder sua produção, nos remete a importância do 

desenvolvimento de tecnologias e fonte de energia alternativas que facilitem a vida não só 

daqueles que residem em áreas rurais, mas de toda a sociedade, que padece com o uso 

desenfreado de recursos naturais para a produção de energia, com custos cada vez mais 

elevados.  

 De acordo com Walter (2003), o meio rural e as áreas isoladas são propícias para a 

utilização de fontes de energia renováveis, pois os custos de extensão até esses pontos 

costumam ser elevados. Uma alternativa seria a associação do processo de eletrificação com o 

beneficiamento do produto, o que possibilitaria a agregação de valor e o aumento de renda. 

Tal procedimento poderia ser organizado pela comunidade rural, para baixar os custos de 

implantação.  

 No que diz respeito às condições de saúde dos agricultores, foi o indicador que 

apresentou os melhores índices dentro do ISCQV. Em todos os agroecossistemas os 

agricultores raramente adoecem, exceto no B, onde a esposa possui problemas na coluna e 

toma medicamentos contínuos. Os bons resultados no quesito saúde podem estar relacionados 

ao modo de vida dessas pessoas, que se alimentam de produtos com qualidade elevada, sem 

agrotóxicos. 

 Segundo Navolar, Rigon e Philippi (2010, p. 70), um dos pilares da promoção à saúde 

é a alimentação saudável, perpassando pelos os fatores ambientais, de produção e culturais, 

“que vão além do caráter estritamente biológico da alimentação e da nutrição humana”. Por 
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isso, discutir sobre o meio ambiente é também refletir sobre saúde, visto que vários problemas 

ambientais constatados, como as contaminações por substâncias químicas tóxicas, por 

exemplo, leva ao desequilíbrio ecológico e deixam suscetíveis a doenças aqueles que entram 

em contato.  

 Quanto ao indicador Educação, verifica-se que os agroecossistemas D, F, G e H 

apresentaram os melhores resultados, obtendo nota 3,00, o que significa que o acesso e a 

qualidade a educação foi considerada pelos agricultores como boa. Já os agroecossistemas C e 

E receberam as notas mais baixas, 1,00, visto que essa é insuficiente. Foram atribuídas nota 

2,00 aos agroecossistemas A e B, pois esse é suficiente. 

 Foram identificadas diferentes situações no quesito educação. O grau de instrução dos 

agricultores varia de Ensino Fundamental – anos iniciais incompleto até terceiro grau 

completo, o que pode influenciar diretamente na administração dos agroecossistemas. 

Aqueles com menor nível de estudo, a exemplo os residentes no agroecossistema E, 

apresentam menor proatividade em relação aos demais quando se trata de buscar alternativas 

para melhorar suas condições sociais, econômicas e ambientais. 

 Outro fator que merece destaque é o acesso à educação, que por lei é direito de todos, 

mas muitas vezes é dificultado por conta de estradas mal administradas, professores carentes 

de formação adequada, mal remunerados e escolas que não atendam a realidade de seus 

alunos. Durante a pesquisa, foi identificado que no agroecossistema E reside um cadeirante, 

filho do casal, o qual frequenta a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE do 

município. Mesmo estando disposto a frequentar as aulas e participar das atividades, esse por 

muitas vezes é privado de seu direito, visto que o ônibus que realiza o transporte escolar não 

consegue chegar até a sua casa, pois a estrada secundária está sem condições de acesso, o 

único meio de transporte que ainda circula por lá é a carroça. Como o casal de agricultores já 

apresentam certa idade é difícil realizar o transporte até o ônibus, fazendo com que na maioria 

dos dias o aluno falte à escola.  

 Situação semelhante foi identificada no agroecossistema A, onde os filhos do casal 

precisam ser levados à escola na sede do município de carro, pois não há transporte escolar 

que assegure o acesso a ela. Além disso, mencionam a necessidade de um ambiente escolar 

que atenda a necessidade dos alunos, que não os eduque apenas para viver na cidade.  

 As diretrizes curriculares da educação do campo (SEED – PR, 2006), apontam que 

dentro da perspectiva da educação, um dos procedimentos essenciais é a escuta. Escuta a 

sabedoria dos povos, escuta aos alunos e suas observações acerca da escola e entorno, e escuta 

aos professores que atuam nessas escolas e toda a comunidade envolvida no processo 
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educativo. Somente através desse processo de escuta e diálogo é que será possível a 

elaboração de uma proposta política e pedagógica capaz de suprir as demandas da população. 

Assim, necessário se faz ouvir essas famílias para que seus direitos sejam garantidos, com 

uma educação de qualidade e adequada às suas necessidades.  

 Quanto ao indicador de acesso ao agroecossistema, verifica-se que esse apresentou os 

níveis mais baixos de sustentabilidade. Os agroecossistemas B e F foram os únicos a receber 

nota 4,00, apresentando excelentes condições, visto que ambos estão às margens de rodovias, 

o que facilita o acesso. O agroecossistema E recebeu a nota mais baixa, 1,00, pelos motivos 

mencionados anteriormente. Já os agroecossistemas A, D, G e H, receberam nota 2,00, ou 

seja, as condições estão razoáveis, o acesso é dificultado em períodos chuvosos. E por fim o 

agroecossistema C recebeu nota 3,00, visto que as condições são consideradas satisfatórias 

pela família. 

 Após a avaliação de cada indicador, foi atribuída a nota final do ISCQV, na qual 

realizou-se a média das notas de cada indicador que a compõe. Essa está evidenciada no 

Gráfico 13, abaixo: 

 

Gráfico 13 - Índice Geral do ISCQV 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

 

 Através das informações expressas no gráfico 13, constatou-se que os 

agroecossistemas que obtiveram maiores notas no ISCQV foram o B (3,3), F (3,5), G (3,00) e 

H (3,00).  O agroecossistema que apresentou o menor índice foi o E, com média final de 1,8. 

As notas atribuídas à qualidade de vida apontam para uma problemática que muitas vezes 

passa despercebida ao se tratar do meio rural, que é a forma como vivem as famílias 

agricultoras. 
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 Neste sentido, Asmus (2004) afirma que poucos trabalhos se debruçam para analisar a 

qualidade de vida no meio rural, sendo que a maioria das pesquisas é destinada a avaliar o 

meio urbano. Assim, atualmente os estudos preocupam-se em verificar “a qualidade de vida 

de fora para dentro, ou seja, de forma objetiva e etnocêntrica, pouco se importando com o que 

pensam os indivíduos culturalmente enraizados e localmente envolvidos pelas ações das 

políticas públicas, principalmente no meio rural” (SALGADO; MINÁ DIAS, 2013). 

Como nenhum dos agroecossistemas recebeu nota máxima nesse quesito, importante 

se faz a análise de meios para melhorar esses níveis, garantindo qualidade de vida a todas as 

famílias.  

 

 

4.6.3.12 Indicador de Sustentabilidade Composto Qualidade do Solo – ISCQS 

 

 A preocupação com a qualidade do solo na agricultura teve início nos anos 1990, 

quando as inquietações acerca da sustentabilidade e do meio ambiente eram incipientes. A 

importante função do solo para a qualidade ambiental levou a sociedade a analisar os efeitos 

degradantes que vinham ocorrendo com a intensificação das práticas agrícolas, onde foram 

despejados milhares de agroquímicos, fazendo com que esse perdesse suas propriedades 

físicas e químicas, além de provocar a erosão (VEZZANI; MIELNICZUK, 2009). Desde 

então, é comum a identificação de estudos relacionados ao tema, visto a importância deste 

recurso nas atividades agropecuárias.  

 No processo de transição agroecológica, o solo também desempenha papel 

fundamental. É ele o principal responsável pela geração de vida e produção nos 

agroecossistemas, levando milhares de anos para a sua formação. Além disso, ao interar-se 

com o clima, proporciona às plantas condições propícias para sobrevivência e 

desenvolvimento (MANCIO, 2008).  

 Considerando a relevância do solo para a interação dos aspectos naturais nos 

agroecossistemas, avaliá-lo nos agroecossistemas em estudo se tornou fundamental para a 

verificação dos níveis de sustentabilidade. Assim, foi construído o Indicador de 

Sustentabilidade Composto Qualidade do Solo, que, como supracitado, analisou a Matéria 

Orgânica - MOS, pH CaCl2, Saturação por bases, Fósforo P Mg dm-3, CTC, e a percepção 

dos agricultores quanto à qualidade do solo.  
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 Para cumprir com os objetivos previamente estabelecidos, esses foram quantificados 

utilizando os seguintes aspectos em cada indicador que compõe o ISCQS: 

 

Tabela 03 - Valores atribuídos ao ISCQS 

Indicador 1,00 2,00 3,00 4,00 

 

Matéria Orgânica 

 

<2,5 

 

2,6 – 3,5 

 

3,5- 5,0 

 

>5,0 

pH CaCl2 < 4,5 ou >6,5 4,6 – 5,0 5,1- 5,5  5,6 – 6,0 

Saturação por 

bases (V%) 

 

<45 

 

45 – 54 

 

55 – 65 

 

>65 

Fósforo P Mg 

dm-3 

<6,0 ou 

>18,0 

 

6,1 – 9,0 

 

9,1 – 15,0 

 

15,1 – 18,0 

CTC (pH 7,0) < 6,0 6,1 – 10,0 10,1 - 11,0 >12,0 

Percepção dos 

agricultores 

Baixa qualidade Qualidade média Boa qualidade Alta qualidade 

Elaboração: da autora, 2018.  

  

 Destaca-se que para a avaliação de Matéria Orgânica, pH CaCl2, Saturação por bases, 

Fósforo P Mg dm-3, e CTC foram realizadas análises de solo no Laboratório de Solos da 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, sendo que todas as normas técnicas para a 

amostragem foram seguidas. Quanto à definição dos parâmetros de avaliação, foram acatadas 

as indicações técnicas da Comissão de química e fertilidade do solo (ROLAS, 2004). 

Após a definição dos critérios de quantificação dos indicadores, os mesmos foram 

utilizados para avaliar cada agroecossistema em estudo, conforme evidenciado no Gráfico 14, 

a seguir: 

 

Gráfico 14 -  Indicador de Sustentabilidade Composto Qualidade do Solo 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2018. 
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 Conforme evidenciado no gráfico acima, cinco agroecossistemas (A, B, C, D e E) 

apresentaram problemas em relação a matéria orgânica do solo, o que pode representar um 

problema a curto e médio prazo. A matéria orgânica é considerada um atributo – chave para a 

qualidade do solo, visto que essa “além de satisfazer o requisito básico de ser sensível a 

modificações pelo manejo do solo, é ainda fonte primária de nutrientes às plantas, 

influenciando a infiltração, retenção de água e susceptibilidade à erosão” (CONCEIÇÃO et 

al., 2005). 

 Quanto ao pH CaCl2, Saturação por bases e CTC (pH 7,0), verificou-se que os 

agroecossistemas B, D e H apresentaram os índices mais baixos, podendo comprometer a 

qualidade do solo. Já os agroecossistemas C, E, F, e G apresentaram os melhores resultados, 

sendo assim interpretados como condições adequadas.   

 No quesito Fósforo P Mg dm-3, os agroecossistemas D e F ofereceram os níveis mais 

baixos, apresentando entre <6,0 ou >18,0. O que possui os melhores níveis é o 

agroecossistema G. Esse macronutriente é essencial na qualidade do solo, visto que é 

responsável por estimular o desenvolvimento radicular, fundamental para incrementar a 

produção e propiciar a boa formação das plantas (NEVES et al., 2004). 

 Em relação à percepção dos agricultores sobre a qualidade do solo, verificou-se que 

eles consideram a qualidade do solo dos agroecossistemas boa ou ótima. Esses utilizam o 

comportamento das plantas como indicadores, sendo que dependendo o tipo de planta que 

surge na área representa a ausência ou excesso de nutrientes.  

 De acordo com Casalinho et al. (2011), os agricultores, devido a sua experiência de 

vida, desenvolvem ferramentas para avaliar o solo de forma integrada, pensando 

holisticamente sobre a sua qualidade. A análise persistente do agricultor sobre os sistemas de 

manejo, bem como as relações existentes entre planta – solo- água, é de extrema relevância 

para a sustentabilidade dos agroecossistemas. Sendo assim, a percepção dos agricultores 

quanto a qualidade do solo é tão importante no manejo dos agroecossistemas quanto as 

análises físico-químicas, pois podem indicar ações ao longo do tempo quando se trata deste 

recurso. 

 Desta forma, após a mensuração dos indicadores, foi realizada a média final do ISCQS 

dos agroecossistemas em estudo, as quais são evidenciadas no gráfico a seguir: 
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Gráfico 15 -  Índice Geral do ISCQS 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

 

 Conforme evidenciado do gráfico 15, constata-se que a média geral do indicador foi de 

2,63. Os agroecossistemas que apresentaram os melhores índices foram o C, E e G, já os mais 

baixos foram apresentados pelos agroecossistemas A e D. As notas atribuídas ao ISCQS 

indicam a necessidade de realizar melhorias no que diz respeito a qualidade do solo. 

 Um aspecto importante a ser evidenciado no que se refere ao indicador é a ausência de 

análises laboratoriais do solo. De acordo com os agricultores entrevistados, esse não têm o 

costume de realizar as análises, utilizam apenas os indicadores naturais para nortear a 

produção. Em alguns casos, pesquisadores já foram até os agroecossistemas e recolheram 

amostras do solo, porém, não retornaram com os resultados. 

 Por isso, durante o desenvolvimento do presente estudo, foi realizada uma reunião 

com as famílias agricultoras na UFSM com o intuito de devolver aos agricultores os 

resultados das análises de solo e água realizadas em seus agroecossistemas. Na oportunidade, 

foi explicado aos agricultores o significado de cada item que as compõe, e discutiram-se quais 

aspectos podem ser indicadores da deficiência ou excesso de nutrientes no solo.  

 O intercâmbio de saberes entre agricultores e pesquisadores é fundamental do 

processo de transição agroecológica, pois contribui para o fortalecimento dos 

agroecossistemas através do aumento dos níveis de sustentabilidade. Neste sentido, trocar 

informações quanto a qualidade do solo e água, possibilitou a todos os envolvidos exercer 

papel estratégico no processo de transição, visto que ocorreu a construção coletiva do 

conhecimento, o que é primordial na Agroecologia (SANTOS; CURADO, 2012).  
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5. CAPÍTULO IV - A PRODUÇÃO DE NOVIDADES E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA 

A SUSTENTABILIDADE DE AGROECOSSISTEMAS EM TRANSIÇÃO 

AGROECOLÓGICA 

 

SABEDORIA POPULAR 

Encontrei um lugar 

Onde a sabedoria flutuava 

Eram senhorinhas e senhores 

Verdadeiros cientistas 

Um saber comprovado 

Há centenas de anos 

Que os ditos sabedores desvalorizavam 

Mas o povo democratiza 

Quem sabe se solidariza 

Lá em cima tem gente 

Brigando com foices 

Escondendo o saber 

 

Para lucrar e vender 

Aqui o saber é de todos 

Todos podem partilhar 

Saber do povo 

É para se doar 

 (Alice Alves Franco – CIEP Brigadeiro Sérgio Carvalho) 

 

O presente capítulo aborda sobre as novidades produzidas pelas famílias agricultoras 

residentes nos agroecossistemas em transição agroecológica no Território Central do RS e 

como essas influenciam na sustentabilidade. Para cumprir com seus objetivos, inicialmente é 

realizado um apanhado teórico acerca das novidades e inovações. Em seguida, explanam-se as 

estratégias identificadas nos agroecossistemas em estudo, relacionando-as com os indicadores 

avaliados. Por fim, realiza-se uma análise sobre os mecanismos e nível de influência das 

novidades sobre a sustentabilidade dos agroecossistemas em estudo.  

 

 

5.1 A Perspectiva Multinível (PMN) e a ideia de inovação 

 

Quando falamos em inovação, logo relacionamos o termo com aquilo que é novo, 

novidade ou até mesmo uma ação ou efeito de inovar. Analisando o cenário econômico 
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mundial, constatamos que essa é comumente relacionada à criação de novas tecnologias, 

produtos e serviços, ou seja, está diretamente ligada a processos industriais, laboratoriais e de 

centros de pesquisa (OOSTINDIE; BROEKHUIZEN, 2008).  

O termo inovação, longo do tempo, aparece em diferentes correntes teóricas que 

buscam compreender os aspectos socioeconômicos do sistema em que vivemos.  Nos escritos 

de Marx (1983), as inovações são entendidas como uma forma de acrescentar a extração de 

mais-valia relativa do operário, aumentando o lucro do proprietário dos meios de produção, o 

que é uma condição de sobrevivência às organizações, visto a competição crescente entre 

capitais.  

Na perspectiva da teoria neoclássica, a inovação tem um papel secundário no 

desenvolvimento, exercendo influência apenas no sistema de produção das organizações, com 

a finalidade de aumentar a produção e consequentemente a lucratividade. Porém, se a 

utilização das tecnologias ultrapassasse ao nível de produção considerado ótimo ocasionaria 

nas deseconomias de escala, repercutindo no decrescimento dos lucros e da utilização das 

tecnologias (ARBAGE, 2006; GAZOLLA, 2012). 

Neste sentido, destaca-se também o modelo de Inovações Induzidas, elaborado por 

Hayami e Ruttan (1971), o qual juntamente com o difusionismo e as teorias modernizantes, 

influenciou políticas agrícolas, direcionando a pesquisa, o ensino e a extensão de diversos 

países, entre os quais o Brasil. Sua ideia central consiste na de que os agentes econômicos são 

suscetíveis às variações de preços que comprometem seus custos de produção e que esta 

sensibilidade se revela num empenho para implantar inovações que os reduzam (GAZOLLA, 

2012).  

Assim, Hayami e Ruttan (1975) evidenciam dois tipos de tecnologia para a agricultura, 

sendo as inovações mecânicas, que possibilitam a arrefecimento da utilização de mão de obra, 

e as inovações biológicas e químicas, entendidas nessa visão como um mecanismo para 

economizar os nutrientes do solo. Neste sentido, destaca-se ainda que o uso da mecanização 

contemple o objetivo de reduzir os custos com o fator trabalho, e os avanços químicos e 

biológicos relacionam-se ao acréscimo da produtividade por área cultivada. 

Essa visão linear dos processos inovativos passou a receber novas perspectivas de 

apreensão através das análises realizadas por Schumpeter (1982), o qual apresenta algumas 

características das inovações, sendo essas entendidas como: a criação de um bem original ou 

modificação qualitativa de um; indução de novos mecanismos de produção industrial, o qual 

possa dar origem a novos mercados; descoberta de alternativas de matéria-prima; e a criação 

de uma nova configuração organizacional nas indústrias.  
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Desta forma, Schumpeter (1982) passa a entender as inovações como a base para o 

desenvolvimento econômico, pautando-se na geração de empregos, oportunidades e 

investimentos. Compreende que essas, através do viés evolucionário, incorporam ao termo 

uma perspectiva de desenvolvimento econômico e mudança tecnológica voltada às 

experiências advindas e ao conhecimento existente. Neste sentido, a inovação implica em um 

processo de acumulação de conhecimentos originados através das experiências vividas, 

através dos quais se produz novas informações, alocando a economia como resultado de um 

procedimento co-evolucionário entre instituições, indústrias, empresas e tecnologia 

(FREEMAN, 1984; MARQUES, 2009). 

Todavia, essas perspectivas teóricas deram o aporte inicial para a compreensão dos 

processos inovativos, principalmente Schumpeter, o qual influencia a principal abordagem a 

respeito dos processos de inovação. Porém Gazolla (2012), com o propósito de analisar as 

inovações no contexto dos processos de desenvolvimento no meio rural aplicados a análises 

das formas sociais e familiares de trabalho e produção, aponta que nenhuma dessas teorias 

contempla totalmente a abrangência e complexidade apresentada, visto a sua centralidade nos 

processos econômicos e industriais.   

 Neste sentido, pautando-se em referências marxistas, neoclássicas e schumpterianas, 

Gazolla (2012, p.44) define inovação como o “surgimento de “coisas” ou de “combinações” 

novas de diversos tipos e formas, mas principalmente por inovações tecnológicas, pois sempre 

se acreditou que elas fossem produzidas por meio dos pressupostos da ciência e seus 

conhecimentos”. Com função primordial no processo de desenvolvimento econômico, as 

inovações são apreendidas como uma alternativa para a lucratividade econômica através da 

liderança de descobrimentos tecnológicos, patentes e abertura de novos comércios.  

No que tange o cenário agrícola, as inovações são apreendidas como técnicas 

introduzidas através do processo de modernização da agricultura, iniciado na década de 1960, 

no qual as inovações surgiam externamente e eram impostas aos agricultores. Diferenciando-

se dos moldes apresentados na indústria, no meio rural esse ofereceu um modelo linear de 

difusão das inovações, visto que essas eram originadas pelo conhecimento técnico científico 

em centros de pesquisa, depois passavam a ser difundidas através dos serviços de assistência 

técnica e extensão rural, e por fim chagavam aos agricultores, os quais recebiam os pacotes 

tecnológicos e utilizavam para a produção (OOSTINDIE; BROEKHUIZEN, 2008; 

MARQUES, 2009; VALADÃO, 2012; PLOEG et. al., 2004).  

Mesmo com significativa importância nos progressos teóricos da análise das inovações 

e tecnologia nos processos de desenvolvimento, os pontos de vista aqui apresentados não 
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contemplam de forma significativa os arranjos que ocorrem no meio rural, especialmente aos 

que tangem à agricultura familiar, e dentre esses, os agricultores que optam por meios mais 

sustentáveis de produção. Porém, representam um marco importante para os estudos além da 

Teoria da Inovação Induzida e da Modernização, possibilitando as bases para o aparecimento 

de outras possibilidades, como é o caso da Perspectiva Multinível e Coevolucionária (PMN) e 

a produção de novidades (GAZOLLA, 2012). 

De acordo com Marques (2009), a PMN é uma abordagem recente, a qual foi 

desenvolvida aportando-se em diferentes autores e enfoques disciplinares. Mesmo possuindo 

suas bases na literatura clássica no que diz respeito à inovação, essa se originou no campo da 

transição tecnológica industrial, com vistas a compreender como ocorreram as grandes 

transformações tecnológicas ao longo do tempo. Em seu organismo, a PMN teve a influência 

de várias disciplinas, dentre as quais se destacam: 

 

Teoria dos Sistemas Técnicos Amplos (Large Technical System Theory – LTS), na 

qual os trabalhos de Hughes (1996) são importantes; dos estudos da Construção 

Social da Tecnologia (Social Construction of Technology – SCOT), nos quais se 

destaca Bijker (1995); da Teoria do Ator-Rede (Actor – network Theory – ANT), 

consistentemente desenvolvida a partir dos trabalhos  de Bruno Latour, Michael 

Callon e John Law (dentre outros); dos estudos influenciados pela noção de 

coevolução como em Bijker e Law (1992) ou em Rip e Kemp (1998); da Avaliação 

Construtiva da Tecnologia (Constructive Technology Assessment – CTA), como em 

Rip et al. (1995); e, mesmo, da análise histórica de dependência de trajetória (path 

dependence), como em Douglass North (1990) (MARQUES, 2009, p.62). 

 

 

 De acordo com Geels (2004), a PMN fundamenta-se em duas grandes áreas teóricas, 

sendo a sociologia da tecnologia e a economia evolucionária. Apresenta-se como uma 

abordagem integrativa, pois analisa as transformações que ocorrem, dando atenção a 

diferentes aspectos e dimensões presentes no espaço e relacionadas às transições tecnológicas.  

 As mudanças tecnológicas são apreendidas como um processo social de absorção de 

novas tecnologias, que modificam as normas existentes direcionando a interação dos atores 

em vários níveis, considerando eventos advindos da inovação transformacional. Assim, a 

PMN se propõe a discutir sobre as transições tecnológicas partindo da inter-relação de 

processos em três níveis heurísticos, sendo eles: nível micro ou de nicho, onde nascem as 

inovações radicais; o nível meso, dos regimes sóciotécnicos; e o nível macro, o nível dos 

panoramas e das transformações estruturais da sociedade como um todo (GEELS, 2002, 

2004).  

 Para compreender esses níveis, Geels (2002; 2004) sugere o conceito de sistema 

sociotécnico, que é definido como os princípios que norteiam a produção, difusão e utilização 
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das tecnologias, no qual se constituem como elementos heterogêneos de relações entre meios 

indispensáveis para exercer as funções sociais e é combinado por meios, informações, capital, 

trabalho, infraestrutura, cultura, dentre outros, o qual resulta em um processo de mútua 

adaptação entre os atores e as tecnologias (GEELS, 2004). 

 Desta forma, a interação desses três níveis possibilita a identificação de como e em 

qual nível as diferentes fases das mudanças tecnológicas acontecem, visto que as 

transformações ocorridas no nível meso são resultantes das alterações percebidas 

simultaneamente no nível micro e macro através de três estágios, sendo eles o de origem, 

adoção e retenção de novas regras (SAFARZYNSKA; FRENKEN; VAN DEN BERG, 2012). 

 O nível macro pode ser apreendido como o ambiente externo de onde ocorrem os 

processos que influenciam os níveis micro e meso. Seria o plano de fundo, no qual suas 

variáveis interferem nos processos de transição, porém, apresentam-se autônomas. Destaca-se 

que as variações ocorridas no nível macro apresentam mudanças lentas, como é o caso do 

crescimento econômico, padrões demográficos, alterações nos valores culturais, entre outras, 

as quais podem exercer influência no nível meso e possibilitar oportunidades para o 

surgimento de novas tecnologias no nível micro (GEELS, 2002,2004; MARQUES, 2009).  

 No nível meso se constituem os regimes sociotécnicos, os quais não apreendidos como 

estruturas formadas do acúmulo coevolucionário e disposição de conhecimentos, práticas, 

infraestrutura e normas partilhadas que envolvem a divisão de produção-consumo, norteando 

as ações dos grupos sociais reproduzem diferentes aspectos do sistema sociotécnico, da 

atuação privada e pública em um campo, estruturando o comportamento dos atores. Desta 

forma, destaca-se que para ocorrer a transformação tecnológica no regime, se faz necessário o 

reconhecimento da mesma como algo primordial para uma ampla rede de atores e instituições 

(BERKHOUT,2010; GEELS 2004).  

 É no nível micro, ou nicho, que surgem as novidades. Esse representa o nível local, de 

onde partem as inovações radicais, se distanciando dos moldes dominantes nos regimes 

sociotécnicos, visto que as novas tecnologias que emergem desse espaço são desenvolvidas 

sem a pressão desses. Desta forma, por apresentar regras instáveis, os atores atuam seguindo 

normas diferentes daquelas impostas pelo regime dominante, possibilitando o surgimento de 

novas tecnologias e práticas sociais (OLIVEIRA, 2014).  

 As novidades que surgem nesses espaços, com o decorrer do tempo podem 

permanecer nos nichos ou, se incrementadas, atingir o regime sociotécnico, até mesmo 

elevando-se ao nível macro, através da influência das tendências estruturais em longo prazo. 

De acordo com Gazolla (2012, p.49), é no nível micro que “se encontram os agricultores, a 
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própria agricultura, as tecnologias e as práticas agrícolas...é nele que as novidades realizam os 

desvios de rota, e as novas práticas emergem”.  

 

 

5.2 Produção de novidades e inovação na agricultura 

 

 O termo “produção de novidades”, além de estar amparado pela PMN, utiliza-se do 

conceito de agência social, oriundo da Perspectiva Orientada aos Atores (POA)7. A noção de 

agência para Giddens (1996) incide na capacidade dos atores em obter suas experiências 

sociais, buscando formas para conseguir determinados resultados mesmo sob as mais 

extremas formas de coerção. Mesmo o ator ocupando posições de derradeira subordinação, 

eles podem despontar algum tipo de poder, consentindo a esses a participação na construção 

dos valores e preceitos exercidos pela sociedade.  

 Neste contexto, os atores têm a possibilidade de lutar contra a homogeneização 

imposta pela modernização da agricultura através da tomada de decisão no processo de 

produção, utilizando os saberes que possuem na busca pela reprodução social da sua categoria 

(PLOEG, 2004; 2008; PLOEG et al, 2004; LONG, 2006). Através da sua vivência nos 

agroecossistemas, os agricultores desenvolvem estratégias que permitem sanar as dificuldades 

oriundas “da integração do conhecimento científico ao processo de trabalho, das condições 

desiguais de absorção das tecnologias e das dificuldades de implantação de regras e 

procedimentos que visam à uniformização” (OLIVEIRA; GAZOLLA; SCHNEIDER, 2011, 

p. 23).  

 Neste sentido, de acordo com Ploeg et. al. (2004), as novidades podem ser apreendidas 

como uma ruptura ou transformação dos costumes existentes, ou até mesmo a emersão de 

novas práticas, proporcionando um novo jeito de fazer e pensar, aprimorando os hábitos já 

existentes. Desta forma, são consideradas as “sementes da transição”, visto que são elas que 

                                                           
7 A POA foi elaborada por Norman Long e Jan Douwe van der Ploeg e tem como ideia central a análise das 

estratégias que os atores utilizam para garantir a sua reprodução social, colocando esses como centralidade no 

processo de desenvolvimento rural. Desta forma, esse enfoque julga necessário entender como os processos 

externos exercem influência e interagem com os processos endógenos de desenvolvimento, partindo do contexto 

local para compreender as relações que ocorrem a nível global (PLOEG, 2004; 2008; PLOEG et al., 2004; 

LONG, 2001). Bulhoes e Dal Sóglio (2009, p. 615) destacam que nesta perspectiva, o ator edifica suas áreas de 

ação e de transformação social, sendo a inovação entendida como “um processo endógeno na agricultura, não 

linear, e não se refere apenas a escolha de uma determinada tecnologia, mas a um processo de tempo e lugar 

específicos, no qual existem constrangimentos e oportunidades preexistentes, que resultam em soluções 

diferenciadas, construídas a partir de uma interação de conhecimentos”. 
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dão as condições para a mudança do molde de agricultura produtivista para o 

desenvolvimento rural.  

Podemos identificar algumas características da produção de novidades, dentre as quais 

se destacam: as novidades são geradas em nível local a partir dos conhecimentos resultantes 

do contexto socioeconômico, cultural e institucional que os atores estão inseridos; essas são 

criadas com recursos internos ao local, se tornando mais rentáveis e sustentáveis; seu 

surgimento está sempre inserido no contexto sociocultural em que nasce e tomando outras 

proporções de espaço é provável que apresente outros resultados; e apresentam-se de forma 

radical, ou seja, proporcionam rompimento com as regras existentes em nível meso e macro 

(GAZOLLA, 2012; PLOEG et al, 2004). 

 Na agricultura, existem diferenças entre inovação e novidade.  A primeira remete-se a 

procedimentos de aprendizagem individualizados, uniformizados e externalizados através do 

processo de globalização, não derivando da esfera produtiva. Em contrapartida, as novidades 

ocorrem em nível local e são “induzidas por processos que ocorrem através de 

contextualização, territorialização, e socialização de aprendizagens” (MARQUES, 2009, p 68 

– 69). 

 De acordo com Schneider e Menezes (2014), a conceito de inovação é abordado na 

literatura através de duas distintas definições. Preliminarmente essa demonstra o seu sentido 

criativo, na qual, para se obter uma inovação, há a necessidade do aperfeiçoamento técnico de 

algo que já existia e não apresentava eficiência total. Porém, para que essas se tornem de fato 

uma inovação, elas precisam da “chancela social”, ou seja, elas requerem o reconhecimento 

da sociedade. Assim, destaca-se que as novidades, a criatividade, a invenção, fazem parte das 

inovações, constituem o processo de criação até o momento em que podem se transformar em 

uma inovação. 

 

...o momento crucial do processo de inovação é a apropriação social e o 

reconhecimento coletivo, que é a etapa em que uma novidade se submete ao crivo da 

eficácia como prática social ou como recurso de uso coletivo. Ou seja, é quando, 

efetivamente, uma criação ou novidade deixa o lócus em que foi germinada ou 

criada e passa a fazer parte do regime sociotécnico e a disputar e friccionar a 

paisagem dominante que, neste caso, é representada pelo modelo social e econômico 

vigente (SCHNEIDER; MENEZES, 2014, p. 17). 

 

 

 A inovação na agricultura é apreendida com significados distintos daqueles utilizados 

em outros setores. Segundo Roep e Wiskerke (2004), isso ocorre devido às particularidades de 

fócus e lócus, visto que a primeira caracteriza-se pelo fato da agricultura manter diferentes 

relações sociais que possibilitam alterações no tempo e no espaço. No que se refere à segunda, 



168 
 

essa distinção é decorrente do berço das inovações, pois são originadas nas inúmeras 

propriedades existentes na agricultura, sobretudo na familiar. Em contrapartida, na indústria o 

fócus restringe-se geralmente na criação de novos produtos e processos, já o lócus considera o 

isolamento com que as inovações são concebidas, geralmente em laboratórios de pesquisa 

altamente especializados que ficam muito distantes de quem utilizará os resultados dessas 

(MARQUES, 2009). 

 Roep e Wiskerke (2004) apontam ainda que as novidades diferenciam-se das 

inovações no meio rural devido a três características, sendo essas: a internalização, a 

contextualização e a territorialização. De acordo com Oliveira, Gazolla e Schneider (2011, 

p.26 - 27), “a contextualização se refere aos tipos de conhecimentos e habilidades que são 

utilizados pelos agricultores para gerar e construir as novidades”, a internalização consiste no 

“tipo de recurso utilizado na produção de novidades, na maioria das vezes recursos internos 

ao local/território ou até a unidade de produção agrícola - a chamada endogenidade das 

práticas”, e a territorialização diz respeito “a ideia de que as novidades nascem embeddedness 

em um espaço (rural ou não) e que, por isso, estão inseridas em relações e redes sociais 

locais”. 

 A inovação, “não é apenas resultado da introdução de tecnologias ou de 

conhecimentos exógenos”, ela pode ser apreendida também como resultado “de um trabalho 

contínuo e cotidiano de ajuste às condições que os agricultores dispõem e manejam”. Já a 

produção de novidades concebe-se como um “referencial que as entende como atividades 

contínuas dos agricultores para buscar soluções viáveis aos problemas diários com que se 

defrontam, e para os quais procuram criar e inventar novas e melhores maneiras de otimizar o 

uso dos fatores de produção” (SCHNEIDER; MENEZES, 2014, p.19) 

 Assim, as novidades possuem como características a criação de estratégias baseadas 

em problemas do cotidiano, utilizando os recursos disponíveis no local e produção de novas 

dinâmicas em um território arraigado pelos processos sociais, sendo essas geralmente 

produzidas distantes das normas instituídas formalmente. Já as inovações são caracterizadas 

pelo processo de padronização e globalização, tendo geralmente um custo elevado, 

desconsiderando as peculiaridades locais (PLOEG. 2008).  

 De acordo com Oliveira et al. (2011), grande parte das novidades estão relacionadas às 

novas formas de agricultura, à produção artesanal, ao turismo rural, e as formas alternativas 

de comercialização de alimentos, como os mercados institucionais e feiras, entre outros. Além 

disso, essa abordagem se propõe:  
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(a) o conhecimento como o resultado de um processo coletivo, enraizado 

socialmente (embededdness), formado a partir dos constantes feedbacks que ocorrem 

entre os diferentes atores sociais do processo, no qual o conhecimento científico (ou 

perito) e o conhecimento tácito são complementares, e não excludentes; e (b) uma 

revalorização do conhecimento dos agricultores, por vários motivos, mas 

fundamentalmente por que tais conhecimentos são fundamentais quando o objetivo é 

otimizar o uso dos fatores de produção local, reconsiderar a diversidade existente na 

agricultura e a realizar a sustentabilidade como meta social (OLIVEIRA et al, 2010, 

p.08). 

 

 Neste sentido, as novidades surgem como um meio para superar os problemas 

relacionados com as limitações ao adquirir o que é produzido no mercado, visto que geram 

dependência e representam altos investimentos. Assim, para tentar solucionar esses impasses, 

as famílias agricultoras costumam criar suas próprias estratégias de reprodução social. 

Através da observação, experimentação e reorganização, os sujeitos criam tecnologias, 

práticas agrícolas, mecanismos de comercialização, entre outros, baseados em seu contexto 

local, partindo da sua identidade cultural para garantir a sua própria manutenção e a de seu 

agroecossistema (MARQUES, 2011). 

 Também, “uma novidade pode significar uma modificação dentro de uma prática 

existente ou pode consistir em uma nova prática” (PLOEG et. al., 2004, p.01).  Pode, ainda, 

ser um novo modo de fazer ou pensar, presumivelmente com o potencial para promover 

melhorias nas rotinas existentes” (SCHNEIDER; MENEZES, 2014, p.20). Desta forma, as 

novidades criam uma nova rotina, consistindo em mudanças significativas para os sujeitos e o 

local onde vivem (WISKERKE; PLOEG, 2004).  

 As alterações no modo de vida, produção e comercialização realizadas pelos 

agricultores através da produção de novidades não concebe importância no contexto global. 

Porém, elas representam a reprodução social das famílias agricultoras, possibilitando a sua 

sobrevivência em um meio onde as técnicas e organização espacial, não são favoráveis a 

agricultura (TROIAN; CLEIN; DALCIN, 2011). Assim, 

 

“visualiza-se que as novidades realizadas e implementadas pelos agricultores, não 

chegam a mudar as regras vigentes. Cita-se, como exemplo, um agricultor familiar 

no interior do município de Arvorezinha, no Estado do Rio Grande do Sul, que deixa 

de cultivar tabaco em função da dependência existente com os inputs externos, por 

problemas de saúde causados pelo uso de agrotóxicos, dentre mais uma série de 

outros fatores, e passa a desenvolver o cultivo de cítrus de maneira orgânica, dentro 

dos princípios da Agroeocologia. Essa transição pode ser considerada uma novidade, 

mas em virtude das regras vigentes não alcança o regime dominante na produção de 

tabaco” (TROIAN; CLEIN; DALCIN, 2011, p.11). 

 

 

 Ainda que as novidades surjam em nível micro e estejam relacionadas a uma gama de 

potencialidades para sua apropriação e desenvolvimento, quebrando as barreiras existentes 
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com o modelo predominante, essas muitas vezes passam desapercebidas, visto que o regime 

sociotécnico  dominante não as reconhece como primordiais para efetivas inovações (PLOEG 

et al, 2004). Neste sentido, muitos estudos estão sendo realizados com o objetivo de 

identificar e analisar a produção de novidades na agricultura, bem como compreender os 

possíveis caminhos para o processo de transição do modelo sociotécnico atual para outros 

mais sustentáveis.  

 Nesse ponto de vista, surgiram no Brasil algumas pesquisas abordando a temática, 

dentre as quais se destacam os estudos de Marques (2009), Gazolla (2012), Oliveira (2014), 

Valadão (2012). Tais pesquisas proporcionaram a apreensão das atividades e estratégias 

utilizadas pelos agricultores que se caracterizam como novidades, possibilitando a 

compreensão das formas como esses atores se mantêm, garantindo sua sustentabilidade por 

táticas divergentes às apresentadas pelo regime sociotécnico. Esses são de extrema 

importância para que possamos entender como os processos que ocorrem em nível local 

podem, se reconhecidos, identificar os caminhos e alternativas para o desenvolvimento rural. 

  Destaca-se ainda, a relevância do conceito de produção de novidades para a 

sustentabilidade dos agroecossistemas. De acordo com Marques e Mello (2009, p.06), essas 

não devem ser subestimadas, visto que “poderão dar sustentação para reestruturações de 

agroecossistemas ou para enriquecimentos do tecido social nos espaços rurais”.  

 Além disso, Ploeg et al. (2004) apontam que, em decorrência da insustentabilidade 

planetária ocasionada pelo processo de modernização agrícola, surgem respostas visando a 

superação de suas mazelas. Essas alternativas, nas quais se inclui as novidades, ao passo que 

são articuladas, representam a promessa da transição para modelos mais sustentáveis de 

produção, articulando suas múltiplas dimensões com vistas ao empoderamento dos sujeitos 

sociais e sua conexão para um desenvolvimento rural sustentável.  

 Assim, Oliveira, Gazolla e Schneider (2011) afirmam que para obter a sustentabilidade 

no meio rural, necessita-se de uma atenção especial aos fatores produtivos, sociais e 

ecológicos locais, considerando sempre a relação desses com o conhecimento dos 

agricultores. Neste sentido, as novidades são produzidas por meio das mesmas características 

requerentes à sustentabilidade, fazendo com que seu surgimento garanta a reorganização das 

atividades produtivas, com melhoria nas técnicas de manejo, condições sociais e ambientais 

dos agroecossistemas.  
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5.3 A produção de novidade no Território Central do Rio Grande do Sul 

  

 Conforme supracitado, o Território Central do RS é composto por inúmeros 

agroecossistemas em transição agroecológica. Para proporcionar sua reprodução sem 

necessidade de dependência de pacotes agrícolas comercializados para garantir a produção de 

commodities, as famílias agricultoras precisam desenvolver uma série de estratégias que 

possibilitem a manutenção dos agroecossistemas, garantindo bons níveis de sustentabilidade 

em todas as suas dimensões.  

 Neste sentido, com o intuito de evidenciar as estratégias adotadas pelas famílias 

agricultoras, em seguida são evidenciadas as novidades identificadas em cada 

agroecossistema em estudo. 

  

  

5.3.1 Agroecossistema A 

 

 Em virtude da avaliação da sustentabilidade no agroecossistema A, muitas novidades 

produzidas pela família agricultora foram identificadas. Essas contemplam as dimensões 

social, econômica e ambiental, possibilitando a melhoria desses. Ao conversar com a família 

sobre o assunto, percebe-se que essa não identifica muitas dessas atividades como um 

diferencial, pois já fazem parte do dia a dia dos agricultores. Além disso, por serem proativos, 

estão adaptados a inovar na hora de gerir a produção e comercialização dos produtos.  

 Dentre as novidades identificadas, destaca-se a criação e implantação de um sistema 

de resfriamento do solo pelo agricultor. Esse percebeu de durante parte do dia, por volta das 

11 horas, o solo onde eram cultivadas as hortaliças ficava muito quente, prejudicando a 

produção. Por isso, desenvolveu um sistema no qual a água do açude é transportada por canos 

subterrâneos que passam em baixo dos canteiros, fazendo com que o solo se resfrie. Essa ação 

possibilitou o aumento da produtividade, sobretudo de alface crespa, que era o cultivo que 

mais sofria com o problema (FIGURA 18). 

 Essa estratégia influenciou diretamente nos indicadores de transição agroecológica, 

visto que inibe a utilização de insumos químicos para aumentar a produtividade; de 

experiências empíricas, por ser realizada através das tentativas e conhecimento do próprio 

agricultor; de qualidade do solo, pois ao ser resfriado esse possibilita melhor desenvolvimento 

das plantas; e na diversificação dos canais de comercialização, visto que ao aumentar a 

produtividade conseguiu ampliar a sua rede de comércio.  
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FIGURA 18 - Hortaliças produzidas sobre o sistema de resfriamento do solo 

 

Fonte: NEA/UFSM, 2016. 

 

 Outro fator relevante ao tocante das novidades do agroecossistema foi a criação de 

uma rede de confiança com os consumidores, sendo que os produtos são entregues na casa de 

seus clientes. Essa estratégia cria um vínculo entre os envolvidos, possibilitando que as 

vendas semanais tenham uma garantia maior do que as realizadas na feira, visto que 

conseguem garantia de comércio. Esse aspecto influencia diretamente no indicador 

diversificação dos canais de comercialização.  

 A inclusão dos filhos em pequenas tarefas também pode ser considerada uma 

estratégia que contribui para a sustentabilidade. Os pais passam pequenas tarefas relacionadas 

ao agroecossistema para os filhos, para que esses aprendam a profissão dos pais e se sintam 

integrados ao sistema. O filho mais velho tem como tarefa cuidar dos pequenos animais. É ele 

quem alimenta os coelhos, galinhas, peixes e gansos. Já a filha mais nova vai com o pai na 

feira da UFSM, e fica atenta à comercialização, pois recebe pelos produtos e faz os cálculos 

do troco para os clientes. Esse aspecto relaciona-se diretamente com os indicadores de 

sucessão familiar e nível de transição agroecológica, visto que garante aos filhos o 

aprendizado sobre as atividades desenvolvidas no local, possibilitando que esses futuramente 

possam vir a geri-lo.  

 Como os agricultores sofrem com a disponibilidade de assistência técnica 

agroecológica e residem próximos a UFSM, esses contam com o auxílio constante de 

professores e pesquisadores. Muitas vezes, quando têm algum problema relacionado a 

produção, procuram por esses profissionais. Por isso, é comum que a família utilize esses 
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aprendizados adaptando-os para situações semelhantes, como, por exemplo, a elaboração de 

uma mistura que auxilia no controle de pragas no pêssego serem testadas em outras frutíferas. 

Neste sentido, essa estratégia atrela-se diretamente ao indicador de assistência técnica 

agroecológica, nível de transição agroecológica e experiências empíricas.  

Assim, conforme mencionado anteriormente, mesmo com tantas estratégias que 

possibilitam o aumento dos níveis de sustentabilidade do agroecossistema, a família não 

identifica essas estratégias como novidades ou as relacionam com a sustentabilidade. Elas já 

fazem parte dos afazeres dos agricultores e são comuns à eles. 

Porém, ao analisar o gráfico 16, a seguir, que evidencia as notas obtidas com os 

indicadores de sustentabilidade do agroecossistema, verifica-se que essas podem interferir no 

aumento ou diminuição dos níveis de sustentabilidade. Talvez, se essas novidades não 

ocorressem no local, indicadores como o de experiências empíricas e diversificação das 

atividades tivessem recebido notas menores, prejudicando-os no âmbito social, econômico e 

ambiental.  

 

Gráfico 16 -  Avaliação dos Indicadores de Sustentabilidade do Agroecossistema A 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

 

5.3.2 Agroecossistema B 

  

 Durante o processo de avaliação da sustentabilidade do agroecossistema B, foram 

identificadas muitas novidades produzidas pela família agricultora, a qual tem como 
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característica a diferenciação nos meios de produção e comercialização de seus produtos. 

Verifica-se que essas influenciam diretamente na sustentabilidade local, contribuindo para 

elevar seus níveis na dimensão social, econômica e ambiental.  

 Neste sentido, destaca-se inicialmente o hábito de observação presente no casal. Esses 

costumam analisar atentamente o que se passa, buscando alternativas que os auxiliem a 

melhorar as atividades que desenvolvem. Para iniciar a produção orgânica foi através da 

observação e do aconselhamento de frei amigo da família.  Hoje, costumam prestar muita 

atenção nas conversas que têm com seus clientes, os quais constantemente sugerem 

alternativas para contribuir com a sustentabilidade. Dentre essas, destaca-se a comercialização 

de alimentos em porções menores. Tendo em vista que Santa Maria-RS é uma cidade que 

acolhe muitos estudantes universitários, que geralmente vivem sozinhos, a aquisição de 

menores porções de alimentos garante com que esses não estraguem e possam ser consumidos 

ainda com garantia de qualidade.  

 Outro aspecto a ser ressaltado referente à ação da família é sobre a diversificação de 

seus produtos, a qual é diretamente influenciada pela observação do que é comercializado 

pelos outros agricultores na feira. Esses buscam sempre disponibilizar aos consumidores 

alimentos diferenciados, que comumente não são encontrados em outras barracas.  

 Além disso, a família busca sempre alternativas para se aproximar de seus clientes, 

mantendo uma relação de confiança e amizade. Por isso, frequentemente realizam sorteios e 

distribuem brindes para esses. Outro aspecto a destacar, é a diferenciação dos produtos 

conforme datas comemorativas. Por exemplo, na semana do dia dos namorados, as bolachas 

são comercializadas em formato de coração, o que chama a atenção dos consumidores.  

 Os aspectos mencionados acima acerca do agroecossistema B possibilitam a ascensão 

dos níveis de sustentabilidade, sobretudo nos indicadores de receptividade na construção de 

conhecimento agroecológico, diversificação de atividades e experiências empíricas. Mesmo 

esses não recebendo notas tão elevadas, com o passar do tempo, provavelmente elevem seus 

níveis.  

 Sobre as estratégias de produção, verifica-se a utilização constante de experimentos, 

com testes para melhorar o manejo e a diminuição de pragas na plantação. Além disso, a 

família preocupa-se com a diversificação vegetal e animal, estão sempre buscando novas 

espécies e analisando como essas se comportam no microclima local. 

 Ainda sobre a diversificação de espécies vegetais, é muito comum que a família 

realize a troca de sementes com agricultores de diferentes locais. Durante a realização da 

pesquisa, foi por iniciativa desta família que os agricultores participantes do estudo realizaram 
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a troca, a qual é primordial para a manutenção de espécies que correm o risco de 

desaparecimento frente à transgenia (Figura 19).  

 

 

FIGURA 19 - Sementes de feijão arroz disponibilizadas para outros agricultores 

participantes do estudo 

 

Fonte: NEA/UFSM, 2015. 

 

 

 Essas estratégias relacionam-se diretamente com os indicadores de sustentabilidade 

nível de transição agroecológica e experiências empíricas. Ressaltando que a diversidade 

animal e vegetal contribui também para a melhoria nos níveis de sustentabilidade do 

Indicador qualidade do solo. Mesmo sendo pontuais, essas ações contribuem para que 

gradativamente aspectos sociais, ambientais e econômicos do agroecossistema melhorem. 

 Outro fator a salientar, é a utilização de plantas medicinais para amenizar ou curar 

eventuais sintomas que os membros da família possam ter. Esses tem uma vasta variedade de 

plantas com fins curativos, sendo que suas funções foram passadas à família através de 

gerações e com conversas de vizinhos e amigos. Essa estratégia interfere diretamente no 

indicador de qualidade de vida, com a melhora na saúde da família e na receptividade na 

construção do conhecimento agroecológico, ao passo que perpetuam os saberes adquiridos 

pelos seus antepassados, muitas vezes comprovando a sua eficiência.  

 Por fim, cabe ressaltar ainda a máquina para limpar e descascar cenouras desenvolvida 

pelo progenitor (Figura 20). Para utilizá-la, basta sumergir o equipamento na água e girar a 

manivela lateral que o mesmo possui. Essa foi criada para suprir o problema de mão de obra 

existente no agroecossistema, visto que agiliza o trabalho de organização dos produtos para 

serem comercializados na feira. Além de cenouras, o agricultor tem testado a utilização da 



176 
 

mesma para a limpeza de outros produtos, como a mandioca, mas precisa de algumas 

adaptações. Neste sentido, esta novidade relaciona-se com o indicador de contratação de mão 

de obra e sucessão familiar. Além disso, contribui para o indicador de experiências empíricas 

ao passo que foi desenvolvida pelo agricultor através de tentativas com erros e acertos, sem 

tomar como base um modelo já desenvolvido.  

 

Figura 20 - Equipamento para lavar cenouras 

 

FONTE: NEA/UFSM, 2016. 

 

 Assim, importante se faz mencionar que a família, mesmo desenvolvendo diversas 

novidades, não percebe que as estratégias contribuem diretamente à sustentabilidade do 

agroecossistema. Desta forma, ao analisar o gráfico 17, a seguir, que evidencia as notas 

obtidas em cada indicador, verifica-se que as notas relacionadas com essas poderiam ser 

abaixo do que as apresentadas, e que a tendência é que futuramente essas aumentem os níveis 

de sustentabilidade nas dimensões social, econômica e ambiental.  
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Gráfico 17 - Avaliação dos Indicadores de Sustentabilidade do Agroecossistema B 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

 

5.3.3 Agroecossistema C  

 

 O agroecossistema C apresenta uma rica diversidade de estratégias para a manutenção 

da sustentabilidade. Essas, que contemplam diferentes aspectos do local e da sua inter-relação 

com o exterior, possibilitam à família ter maior qualidade de vida e beneficia o processo de 

transição agroecológica. 

 A produção de novidades se faz presente no local desde o início das atividades no 

agroecossistema, quando a família optou por investir no cultivo de espécies frutíferas, o que 

não é muito comum para a região, visto que essa é historicamente conhecida por ser produtora 

de fumo. As primeiras experiências vieram com o cultivo da banana, onde foram testadas 

diferentes cultivares para analisar quais melhor se adaptavam às condições físicas. Foi através 

destes experimentos que a família optou por dedicar grande parte do seu bananal para o 

cultivo da banana-prata, mas está sempre pesquisando e experimentando cultivares 

melhoradas e resistentes às baixas temperaturas e eventuais pragas que ocorrem no local.  

 Além disso, já realizam experiências com a utilização de adubação verde (ervilha e 

aveia) e o plantio consorciado com outras espécies frutíferas. Porém, com o passar do tempo, 

e o crescimento do pomar, o sombreamento produzido pela copa das bananeiras fez com que 

os outras plantas não apresentassem o resultado esperado. Mesmo assim, essas experiências 

evidenciam a busca constante dos agricultores em diversificar o agroecossistema, 
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influenciando diretamente nos indicadores de sustentabilidade de experiências empíricas, 

diversificação de atividades, qualidade da água e do solo.  

 Outra novidade importante a destacar é criação de uma agroindústria administrada 

pela irmã do progenitor. Nessa, são extraídas as polpas das frutas, além de serem 

desenvolvidas mais de 200 receitas a base de banana. Os produtos são os mais variados, desde 

trufas até torradas com banana prata, as quais são comercializadas no estabelecimento 

comercial da família, localizado no centro do município, e para pequenos mercados e feiras. 

Essa estratégia, além de mostrar aos consumidores a diversidade de produtos originários da 

banana, influencia diretamente nos indicadores de experiências empíricas, diversificação de 

atividades e canais de comercialização.  

  Salienta-se que como bons experimentadores, sempre buscando novas informações 

que contribuam para a prática agroecológica, os agricultores (progenitor e sua irmã) 

realizaram o Curso Técnico em Fruticultura pela UFSM. Esse, ofertado na modalidade EaD, 

possibilitou o conhecimento acerca do plantio, manejo, produção e comercialização das 

frutas. Essa influenciou nos indicadores de sustentabilidade de experiências empíricas, 

disponibilidade de informações sobre Agroecologia, receptividades na construção do 

conhecimento agroecológico, e diversificação de atividades.  

 A família também possui alguns instrumentos de trabalho que foram desenvolvidos ou 

adaptados por eles, como é o caso da câmara fria para o armazenamento das bananas (Figura 

21). Em uma pequena sala, com portas vedadas e um ar condicionado instalado, as bananas 

colhidas são guardadas e esperam pela comercialização. Além disso, antes de serem colocadas 

na câmara, passam por um processo de limpeza, sendo imersas em um tonel com água e 

detergente de cozinha. Os agricultores verificaram que assim elas podem ficar armazenadas 

por até 15 dias sem perder seu valor comercial.   

 

FIGURA 21 - Câmara fria para o armazenamento de bananas 

 

Fonte: NEA/UFSM, 2015. 
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 Outra estratégia benéfica ao processo de produção e a saúde dos agricultores, foi o 

sistema de transporte das bananas da plantação até o local de limpeza e armazenamento. 

Como o terreno é muito inclinado, o agricultor desenvolveu um sistema com cordas, 

semelhante a uma tirolesa, para puxar as caixas até o topo do relevo, eliminando o trabalho 

pesado de levar essas caixas nas costas. Esse mecanismo agilizou a colheita e diminuiu a mão 

de obra no agroecossistema. Tanto a construção da câmara fria como o mecanismo de 

transporte da banana influencia na sustentabilidade do agroecossistema. Essas se relacionam 

com os indicadores de contratação de mão de obra externa, sucessão familiar e experiências 

empíricas. 

 Ainda, destaca-se a utilização de plantas medicinais para a cura de doenças mais 

simples, como gripes e dores no estômago. Os benefícios dessas foram passados através de 

gerações e possuem um valor muito grande para a família. A utilização de plantas como a 

camomila, boldo, erva doce, entre outras, influenciam nos indicadores de qualidade de vida e 

solo, experiências empíricas e na receptividade na construção do conhecimento 

agroecológico. 

 Quanto à percepção dos agricultores sobre as novidades produzidas no 

agroecossistema e sua relação com a sustentabilidade, constata-se que essas já fazem parte do 

dia a dia da família não sendo identificadas como aspectos que os diferencie dos demais em 

processo de transição agroecológica. Essas estratégias já estão arraigadas na vida dessas 

pessoas, não sendo considerado assim um diferencial, muito menos as relacionam com a 

sustentabilidade.  

 Ao analisar as notas obtidas em cada indicador de sustentabilidade do agroecossistema 

C, conforme evidenciado no Gráfico 18 a seguir, e relacioná-las com as novidades produzidas 

pela família, verifica-se que mesmo os indicadores influenciados por essas não terem obtido 

nota máxima, grande parte deles apresentaram bons resultados, podendo inclusive melhorar 

seus níveis com o passar do tempo.  
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Gráfico 18 -  Avaliação dos Indicadores de Sustentabilidade do Agroecossistema C 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

5.3.4 Agroecossistema D  

  

 Através da avaliação da sustentabilidade do agroecossistema D, identificaram-se 

algumas novidades desenvolvidas pelos agricultores, as quais são primordiais para a sua 

manutenção. Essas são de âmbito social, econômico e ambiental, e por diversos momentos 

não são compreendidas pela família como um diferencial.  

 Dentre as novidades apreciadas, destaca-se o sistema de manejo do pasto, o PRV. Essa 

técnica não foi desenvolvida pelos agricultores, porém, merece destaque visto a iniciativa da 

família em adotar um modelo que não era utilizado na região, sobretudo pelos seus vizinhos, 

também produtores de leite. Sabe-se que há certa resistência por parte dos agricultores na 

utilização de novas ferramentas, técnicas ou sistemas. Por tomarem a iniciativa de alterar o 

sistema de manejo antes empregado no agroecossistema, conseguiram aumentar a 

produtividade e garantir o bem estar animal.  

 Sendo assim, ao implantar o PRV no agroecossistema, a família contribuiu para o 

incremento da sustentabilidade dos indicadores de nível de transição agroecológica, qualidade 

da água e solo. Essa estratégia é considerada um diferencial no local, e é percebida pela 

família como fundamental para a sua manutenção.  

 Outro fator importante a salientar é a utilização da homeopatia para a prevenção de 

doenças nos animais. É comum no agroecossistema o teste com a mistura de diferentes 

substâncias homeopáticas e observação da sua eficácia. Por serem referência na região, 
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muitos agricultores vão até lá para trocar conhecimentos a respeito do tema. Com isso, a 

família aprende muito, aplicando e adaptando esses saberes compartilhados (Figura 22).  

 

FIGURA 22 -  Dia de campo sobre PRV no agroecossistema D 

 

Fonte: NEA/UFSM, 2015. 

 

 

 Desta forma, a adoção de homeopatia para os animais contempla os indicadores de 

nível de transição agroecológica, experiências empíricas e qualidade da água e solo, visto que 

reduz a utilização de remédios nos animais, os quais podem contaminar os recursos naturais. 

Já o fato de estarem sempre aptos a trocar experiências com outros agricultores e técnicos, 

influencia diretamente no indicador de receptividade na construção do conhecimento 

agroecológico, experiências empíricas e disponibilidade de informações sobre a 

Agroecologia.  

 Outro aspecto a salientar é o uso de plantas medicinais para o tratamento e prevenção 

de eventuais doenças na família. Ingeridas geralmente em forma de chás essas são utilizadas 

quando algum familiar tem dores de cabeça, estômago ou gripe. Esse hábito diminui a 

ingestão de remédios, os quais, ao serem utilizados sem prescrição médica, podem ocasionar 

em doenças crônicas pelo uso exagerado das mesmas substâncias. Sendo assim, esse contribui 

diretamente para a melhoria dos níveis de sustentabilidade no indicador de qualidade de vida.  

 Por fim, cumpre destacar a importância da gestão do agroecossistema ser realizada por 

um jovem agricultor. O fato dos pais e do tio do rapaz permitirem que ele coloque em prática 

tudo que aprendeu possibilitou o processo de transição agroecológica, e com ele a melhoria da 

qualidade de vida, da economia e do ambiente local. As ideias inovadoras possibilitaram 
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também que o local se tornasse referência regional, sendo utilizado para demonstração em 

dias de campo da EMATER e da UFSM. Além disso, a atitude de seus progenitores 

desencadeou no jovem a vontade de permanecer no campo, dando sequencia ao trabalho 

realizado por seus antepassados.  

 Conforme mencionado anteriormente, a família não percebe todas essas estratégias 

como novidades que contribuem para a sustentabilidade do agroecossistema. Possui uma ideia 

mais clara a respeito da utilização do PRV e da homeopatia, isso porque as transformações 

são mais visíveis, proporcionando inclusive bons resultados econômicos através da sua 

utilização. As demais ações já fazem parte do dia a dia familiar, passando despercebidas por 

todos.  

 Neste sentido, ao analisar as novidades produzidas no agroecossistema D e os 

resultados apresentados na avaliação dos indicadores (Gráfico 19), verifica-se a relação entre 

ambos, sendo que as primeiras proporcionam a melhoria dos níveis de sustentabilidade local. 

Assim, importante se faz que essas estratégias continuem existindo, a fim de possibilitar a 

manutenção do sistema e garantir o processo de transição agroecológica.  

 

Gráfico 19 - Avaliação dos Indicadores de Sustentabilidade do Agroecossistema D 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 
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5.3.5 Agroecossistema E  

 

 Durante o processo de avaliação da sustentabilidade do agroecossistema, foi 

constatado um grande esforço por parte da família para realizar o processo de transição 

agroecológica. Mesmo esse sendo insipiente, já contribuiu para que importantes alterações 

ocorressem. Dentre essas, mencionaremos a seguir algumas novidades identificadas.  

 O primeiro aspecto a salientar sobre novidades do agroecossistema é a iniciativa para a 

implantação de uma área de plantio de bananas. O início desta atividade proporcionou à 

família a diversificação da renda e a diminuição dos níveis de dependência do cultivo do 

fumo. Esse, além de relacionar-se diretamente ao indicador sobre o nível de transição 

agroecológica, influencia nos indicadores de diversificação dos canais de comercialização e 

de atividades, qualidade de vida, água e solo.  

 Além disso, destaca-se o uso de plantas medicinais para a prevenção e cura de doenças 

como dores de cabeça, estômago e pressão alta. Geralmente, essas são ingeridas através da 

infusão e elaboração de chás ou até mesmo misturadas à água fria. Esse hábito comum 

exercido pela família e tantas outras é considerada uma estratégia que influencia diretamente 

no indicador de qualidade de vida, pois evita o adoecimento e muitas vezes a ingestão de 

medicamentos químicos.   

 Cabe ressaltar que o agroecossistema E obteve os menores índices de sustentabilidade 

dentre os pesquisados. Tal fator pode estar relacionado com a vulnerabilidade social, difícil 

acesso, baixa produção de novidades e pelo histórico de dependência das empresas 

fumageiras, que já possuem os pacotes prontos para o plantio de fumo. Porém, destaca-se a 

ótima receptividade para o conhecimento agroecológico, se tornando um propulsor para 

alterações que promovam a sustentabilidade. 

 Outro aspecto de suma importância sobre a família é a relação que esses mantêm com 

o meio, aproximando-os mais das dinâmicas naturais do que do mercado. Ao passo que a 

família se liberte da produção de fumo, a tendência é que tenham novos insights para a 

produção de novidades, pois serão mais criativos para enfrentar os percalços que aparecem 

pelo caminho. 

 Neste sentido, verifica-se que a percepção da família frente às novidades 

desenvolvidas é atrelada diretamente aos fatores ambientais, e em segundo plano a questão 

econômica. Nota-se, por exemplo, que o uso de plantas medicinais já está arraigado no dia a 

dia dos agricultores, os quais não identificam seus benefícios sociais.  



184 
 

 Assim, cumpre destacar que o processo de transição agroecológica ocorre de modo 

diferenciado entre os agroecossistemas, sendo primordial o respeito pelas etapas que esses 

necessitam cumprir. Deste modo, ao analisar o Gráfico 20, a seguir, destaca-se que as 

novidades identificadas no agroecossistema E relacionam-se diretamente com os indicadores 

de qualidade de vida, água, solo, e a diversificação dos canais de comercialização.  

 

Gráfico 20 - Avaliação dos Indicadores de Sustentabilidade do Agroecossistema E 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

 

5.3.6 Agroecossistema F 

 

 Ao avaliar o agroecossistema F, foram identificadas inúmeras novidades produzidas 

pela família. Essas, que surgem como insights, influenciam diretamente na sustentabilidade, 

promovendo melhorias tanto na dimensão ambiental, como social e econômica. Por isso, a 

seguir, essas são relatadas e atreladas aos indicadores de sustentabilidade construídos no 

estudo.  

 Neste sentido, destaca-se a integração entre os elementos presentes no 

agroecossistema. É uma busca constante da família a diminuição da entrada de produtos 

externos, promovendo a biodiversidade e as interações no sistema. Por isso, esses procuram 

manter sempre uma boa diversidade vegetal e animal, influenciando assim diretamente nos 

indicadores de nível de transição agroecológica, qualidade de vida, água e solo.  
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 Também, é muito comum a realização de experimentos para identificar compostos que 

auxiliem no controle de pragas e doenças na produção. Eles estão sempre buscando novos 

saberes a respeito, conversando com familiares, vizinhos, amigos e pesquisando na internet. 

Como algumas plantas citadas não são facilmente encontradas na região, eles adaptam outras, 

até que obtenham o resultado esperado.  

 Além da utilização das plantas para o controle de pragas e doenças na produção, a 

família agricultora as utiliza para curar doenças leves e sintomas. Essas atitudes interferem 

diretamente nos indicadores de qualidade de vida, nível de transição agroecológica, 

receptividade na construção do conhecimento agroecológico, informações sobre a 

Agroecologia e experiências empíricas.  

 A utilização da pesquisa empírica ou até mesmo científica, através de conversas com 

técnicos e buscas em revistas da área e internet, não é utilizada apenas para o controle de 

pragas na produção. A família está sempre em busca de novos conhecimentos os quais 

possam ser adaptados e incrementados ao agroecossistema.  

 Por isso, levam aos seus clientes produtos diferenciados, que não são facilmente 

encontrados em feiras livres, como é o caso da physalis e do cogumelo shitake. Para que as 

pessoas se motivem a consumir, distribuem sugestões de receitas utilizando os produtos. Essa 

foi a maneira encontradas pela família de participar ativamente da feira, não competindo 

diretamente com os demais agricultores por oferecerem outros tipos de alimentos. De acordo 

com a progenitora “isso faz com que o cliente chegue na feira e não encontre só alface para 

vender, o que acaba desestimulando eles para voltar a comprar”. 

 Essa estratégia está diretamente relacionada com o indicador de diversificação de 

atividades e canais de comercialização. Além disso, proporciona melhorias no 

agroecossistema através da inclusão de novas culturas, o que facilita a transição 

agroecológica.  

 A busca constante por novos aprendizados, sejam eles por meio da troca de saberes ou 

pesquisando experiências exitosas na internet, também contribui para aumentar os níveis de 

sustentabilidade no agroecossistema, principalmente nos indicadores de experiências 

empíricas, nível de transição agroecológica e receptividade na construção de conhecimento 

agroecológico. Ouvir de outras pessoas o que dificultou e foi exitoso na transição facilita na 

tomada de decisão. Mesmo não podendo replicar técnicas e sistemas de manejo exatamente 

iguais aos conhecimentos adquiridos, esses servem de embasamento para que possam ter 

novos insights.  
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 Talvez, as duas estratégias que diferenciam a família residente no agroecossistema F 

com as demais participantes do estudo sejam o nível de participação social e a grande 

divulgação de seu trabalho. Os agricultores participam ativamente de diversas associações, 

como é o caso do grupo de agricultores feirantes e o sindicato dos trabalhadores rurais. 

Sempre que necessário, a progenitora da família é a representante da comunidade para 

solicitar ao prefeito e secretário de agricultura do município as melhorias almejadas pela 

população. Além disso, participam de diversos encontros e seminários sobre Agroecologia e 

agricultura orgânica na região e no Estado, compartilhando com todos a sua história de vida.  

 Quanto à divulgação do trabalho, esses têm uma logomarca e utilizam os meios de 

comunicação para expor os seus produtos. Possuem uma página na rede social Facebook, na 

qual compartilham as atividades que estão sendo desenvolvidas no agroecossistema, o que 

proporciona aos consumidores maior segurança na hora de adquirir os produtos. Tais 

novidades convergem com os indicadores de sustentabilidade de receptividade na construção 

do conhecimento agroecológico e disponibilidade de informações sobre a Agroecologia.  

 È importante destacar a percepção dos agricultores quanto às novidades, os quais, 

mesmo não as denominando novidade e sim “estratégias”, as consideram de suma 

importância, tendo consciência das alterações que essas exercem no meio. Por esse motivo, a 

família está em constante aperfeiçoamento, buscando novos insights.  

 Desta forma, constata-se em sua maioria, conforme identificado no gráfico 21, a 

seguir, os indicadores influenciados pelas novidades no agroecossistema receberam nota 3,00 

ou 4,00, ou seja, apresentaram bons resultados. Tal fato demonstra a importância dessas para 

o aumento e manutenção da sustentabilidade no processo de transição agroecológica.  
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Gráfico 21 - Avaliação dos Indicadores de Sustentabilidade do Agroecossistema F 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

 

5.3.7 Agroecossistema G  

 

 Ao analisar o agroecossistema G, constatou-se que novidades de âmbito social e 

produtivo são determinadas pela família. Seus residentes não possuem a percepção do quanto 

essas podem influenciar na sustentabilidade local, apenas identificam a sua importância para a 

manutenção de seus membros e a garantia de continuidade no processo de transição 

agroecológica.  

 Dentre as principais estratégias adotadas pela família, destaca-se a iniciativa em 

realizar a primeira feira de produtos orgânicos nas dependências da UFSM. Com o auxílio de 

um técnico amigo da família, reuniram um grupo de agricultores, conversaram com os 

responsáveis legais da universidade e implantaram a Feira Ana Primavesi. Além disso, 

buscam a inclusão de seus produtos no Restaurante Universitário. Tais novidades atrelam-se 

aos indicadores de diversificação dos canais de comercialização, atividades, existência e 

qualidade de assistência técnica agroecológica e experiências empíricas.  

 Também, assim como participam da associação dos feirantes, atuam ativamente no 

grupo de agricultores do assentamento em que participam, fazendo valer a sua opinião em 

benefício de todos. Assim, a alto grau de participação social da família pode influenciar nos 

indicadores de receptividade na construção de conhecimento agroecológico, nível de transição 

agroecológica e disponibilidade de informações sobre a Agroecologia.  
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 Outro aspecto a salientar refere-se a constante busca em oferecer alimentos saudáveis 

para todos os públicos. Por isso, em consonância aos princípios agroecológicos, a família tem 

como objetivo disponibilizar seus produtos para todas as classes sociais, comercializando- os 

para seus vizinhos com valores mais baixos do que o mercado. Tal fator converge com as 

situações necessárias para acrescer a sustentabilidade nos indicadores de receptividade na 

construção do conhecimento agroecológico e diversificação dos canais de comercialização 

(Figura 23).  

 

Figura 23 - Hortaliças no agroecossistema G, comercializada na feira e para seus 

vizinhos 

 

Fonte: NEA/UFSM, 2015. 

 

 Possuem o hábito de realizar experimentos com diferentes plantas para o controle 

biológico de pragas e até mesmo para curar doenças do cotidiano dos membros da família e 

animais. Esse saber-fazer, em parte, foi herdado pelos seus antepassados e lapidado com o que 

aprendem conversando com amigos, técnicos e pesquisando sobre o tema. Tais novidades 

convergem com os indicadores de qualidade de vida, água e solo, experiências empíricas, 

nível de transição agroecológica, receptividade na construção de conhecimento agroecológico 

e disponibilidade de informações sobre Agroecologia.  

 A pesquisa não auxilia apenas no controle de pragas e doenças, essa faz parte da vida 

dos agricultores, proporcionando melhorias em diferentes aspectos do agroecossistema, 

perpassando pelas dimensões sociais, ambientais e econômicas. Essa busca por novos 

conhecimentos influencia diretamente nos indicadores de receptividade para o conhecimento 

agroecológico, experiências empíricas e disponibilidade de informações sobre a 

Agroecologia.  
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 Neste sentido, analisando as notas obtidas em cada indicador de sustentabilidade, 

evidenciadas no gráfico 22, e as respectivas novidades apresentadas, constata-se que essas 

últimas são de suma importância no desenvolvimento do agroecossistema. Averigua-se que os 

indicadores mais influenciados por essas novidades, foram os que receberam as notas mais 

elevadas, comprovando assim a sua eficiência e acuidade.  

 

Gráfico 22 - Avaliação dos Indicadores de Sustentabilidade do Agroecossistema G 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

 

5.3.8 Agroecossistema H 

 

 Através da avaliação da sustentabilidade do agroecossistema H, com a elaboração de 

indicadores construídos com os atores, verificou-se que muitas novidades são produzidas pela 

família. Essas contribuem diretamente para a melhoria dos níveis de sustentabilidade do local.  

 Dentre os aspectos que sobressaem na administração do agroecossistema, foi a forma 

como a família conduz a comercialização de seus produtos. Esses têm consciência que 

comercializam alimentos diferenciados, e com isso tentam encontrar novas formas de chegar 

até seus consumidores, indo além do fornecimento de alimentos de qualidade, mas atentando-

os para questões sociais, econômicas e ambientais que envolvem todo o processo.  

 Uma das alternativas encontradas pela família foi a elaboração de cestas fechadas que 

são entregues aos consumidores uma vez por semana. Recebendo um valor fixo por elas, os 

agricultores entregam os produtos disponíveis naquela semana. Os clientes não realizam 

exigências sobre a variedade alimentar recebida. Isso só se tornou possível depois de um 
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trabalho realizado pela família, juntamente com um grupo de agricultores e consumidores, 

quando foi realizada uma série de encontros e visitas aos agroecossistemas para evidenciar os 

benefícios acarretados com o processo. 

 Os clientes recebem sempre produtos frescos, livres de agrotóxicos e de procedência, 

e as famílias agricultoras garantem a comercialização de seus produtos por um preço junto, 

possibilitando a continuidade das atividades em consonância com as questões sustentáveis. 

Destaca-se que os consumidores que optarem por auxiliar na produção durante seus dias de 

folga, são sempre muito bem-vindos, as portas estão sempre abertas.  

 Essa estratégia utilizada pelos agricultores influencia diretamente no indicador sobre a 

diversificação dos canais de comercialização. Conforme evidenciado no gráfico 23, esse 

recebeu nota 3,00. Possivelmente a atribuição de valor seria menor sem a novidade, visto que 

a família dependeria de canais de comercialização mais instáveis.  

 Outro problema identificado no agroecossistema foi em relação a contratação de mão 

de obra externa, a qual é difícil de encontrar. Para amenizar o problema, a família encontrou 

uma forma criativa a qual está diretamente aliada à conscientização socioambiental. Como o 

agroecossistema é referência em sustentabilidade na região, é muito comum que receba a 

visita de estudantes, pesquisadores, técnicos e agricultores. Por isso, para que seja possível 

que os membros da família parem por um período para passar seus conhecimentos às pessoas, 

eles pedem para que os visitantes destinem tempo igual para desenvolver alguma atividade 

laboral. Assim, além de contribuir com o trabalho essas também compreendem melhor o 

funcionamento do agroecossistema e a interrelação do ecossistema.  

 Outro aspecto importante relacionado às novidades produzidas por esses agricultores 

são referentes aos cursos que realizam, seja como ouvintes ou ministrantes. Esses, através da 

troca de conhecimentos, possibilita que a família conheça estratégias desenvolvidas em 

diferentes lugares, auxiliando-os na hora de adaptar algo para a situação em que vivem. Esse 

processo é primordial, ao se tratar de novidades, pois impulsiona-os a experimentar 

estratégias que muitas vezes não tinham coragem de colocar em prática ou até mesmo não 

haviam sido pensadas.  

 Neste sentido, constata-se que a família realiza muitos experimentos na produção 

agrícola e animal, sempre visando o bom funcionamento do sistema. Como esses agricultores 

mantêm uma visão muito clara a respeito da interdependência dos elementos naturais do 

agroecossistema, procuram criar novidades que possibilitem a resolução de problemas sem 

interferir de forma drástica em outro aspecto. Costumam experimentar a mistura de plantas e 

outras substâncias para a solução de problemas na produção agrícola. É um processo de 
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acertos e erros, sempre com o cuidado que essa não prejudique a saúde dos animais ou 

contamine a água, por exemplo.  

 Possuem também um conhecimento vasto a respeito das plantas medicinais e utilizam 

esse na cura de doenças da família. Esses conhecimentos são passados através de gerações e 

vão passando por adaptações. Geralmente essas são ingeridas em forma de chás, que ao serem 

consumidas em uso contínuo solucionam os problemas. Essas mesmas plantas muitas vezes 

são utilizadas na tentativa de curar algumas doenças nos animais.  

 Essas novidades relacionam-se com os indicadores de receptividade na construção do 

conhecimento agroecológico, qualidade de vida, experiências empíricas e no nível de 

transição agroecológico. Também, destaca-se a sua analogia ao indicador de qualidade do 

solo, visto que as práticas experimentadas para controle de pragas e manejo possibilitam que 

esse sofra menor impacto. Outro fator relacionado a esse indicador que pode ser abordado 

como uma novidade foi a implantação do sistema PRV, o qual contribuirá a médio prazo para 

a melhoria dos índices de sustentabilidade do solo e para o bem estar animal.  

 Outros aspectos identificados como novidades no agroecossistema foram à 

implantação de um banheiro seco e um telhado verde. Mesmo sendo tecnologias replicadas 

em vários lugares, ao serem utilizadas pelas famílias agricultoras elas passam por adaptações 

ao contexto local, o que se torna indispensável para o sucesso de sua implantação. Também, 

através dessas constata-se mais uma vez a preocupação da família com a sustentabilidade.  

 A implantação do telhado verde possibilita que a família tenha melhores condições de 

vida, com temperaturas mais amenas, e também auxilie no escoamento das águas das chuvas. 

Já o banheiro seco contribui no processo de transição agroecológica e no tratamento dos 

resíduos do agroecossistema. Sendo assim, essas influenciam diretamente nos níveis de 

sustentabilidade, sobretudo nos indicadores de qualidade de vida, transição agroecologica e 

experiências empíricas.  

 Assim, ao analisar o Gráfico 23, que evidencia a avaliação da sustentabilidade do 

agroecossistema H, verifica-se que esse sofre forte influencia das novidades produzidas pela 

família. È muito provável que os indicadores que apresentaram as menores notas, como o de 

assistência técnica agroecológica e de contratação de mão de obra, tenham elevação dos seus 

índices ao introduzirem novidades que contemplem esses aspectos.  
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Gráfico 23 - Avaliação dos Indicadores de Sustentabilidade do Agroecossistema H 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

 

5.4 Novidades no Território Central do RS: teorizando o empírico 

 

Conforme analisado anteriormente, muitas novidades são produzidas pelas famílias 

agricultoras no território para garantir o processo de transição agroecológica. A própria 

adoção da Agroecologia para nortear as atividades desenvolvidas nos agroecossistemas é 

considerada novidade. De acordo com Valadão (2012), essas são criadas com o intuito de 

desviar das regras e práticas utilizadas pelo modelo agrícola adotado através do processo de 

modernização da agricultura. Assim, ao tomar os princípios agroecológicos para nortear o 

processo de produção e reprodução, as famílias agricultoras já estão gestando uma novidade, 

visto que essa possibilita a confluência entre conhecimento científico e empírico.  

 Como os agroecossistemas geridos pela agricultura familiar geralmente são pequenos, 

os agricultores precisam ser muito criativos para garantir sua manutenção sem degradar de 

forma tão invasiva o ambiente. Desta forma, na tentativa de solucionar os problemas do dia a 

dia, esses criam diversas estratégias. Neste sentido Oliveira, Gazolla e Schneider (2011, p. 

38), apontam que, ao abordar essas estratégias, os agricultores suscitam uma modificação 

radical e que, por meio desta, diversas alterações vão correndo, desenvolvendo uma teia de 

novidades. Neste sentido, ao estudar as agroindústrias familiares, os autores classificam as 

novidades em 04 tipos principais: “a) novidades nos processos de construção social de novos 

mercados; b) novas formas de organização social/dispositivos coletivos; c) novos 
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produtos/processos; d) novidades tecnológicas” (OLIVEIRA; GAZOLLA; SCHNEIDER, 

2011, p.38). 

Com vistas à análise das informações da presente pesquisa, optou-se pela apreciação 

também sobre o viés de 04 tipos de novidades, porém, esses são de âmbito social, produtivo e 

comercial, tecnológico e ambiental, as quais são evidenciadas a seguir, na Figura 24. 

 

Figura 24 - Novidades identificadas nos agroecossistemas em estudo 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

  

 Sobre as novidades de âmbito social, ressalta-se que o hábito de observação e pesquisa 

é primordial no desenvolvimento sustentável, visto que essas fundamentam os insights dos 

agricultores para o processo inovativo. A ocorrência dessas são comuns nos agroecossistemas 

em estudo, principalmente no que diz respeito a pesquisa participativa, pois as famílias 

agricultoras são envolvidas em uma série de atividades desenvolvidas por associação de 

agricultores, EMATER e projetos de pesquisa, além de observarem e trocarem informações 

com seus vizinhos e conhecidos.  

Dal Soglio (2017, p.120) destaca que a pesquisa participativa “promove um novo 

formato de geração de novidades e inovações, possibilitando que as comunidades assumam, 

paulatinamente, a gestão da construção do conhecimento agroecológico”. Assim, elimina o 

isolamento presente nos modelos convencionais, destacando o imperativo de cooperação em 

nível local e global, proporcionando o domínio sobre o processo de desenvolvimento, 

favorecendo assim a sustentabilidade.  

No que diz respeito à adoção de plantas medicinais, contata-se a sua utilização para a 

cura de sintomas ou prevenção de doenças. Dentre as plantas utilizadas pelas famílias 
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agricultoras, encontram-se: a Camomila (Matricaria chamomilla), para dores no estômago e 

calmante; Boldo-do-chile (Peumus boldus), para limpar o fígado e dores no estômago; Capim 

cidreira (Cymbopogon Citratus Stapf), usada para insônia, controle do colesterol, gripes e 

resfriados, e para diabetes; Melissa (Melissa officinalis L), para cólicas e calmantes; Babosa 

(Aloe Vera), para prevenção de câncer, cicatrizante e digestivo; Espinheira Santa (Maytenus 

ilicifolia), para gastrites e úlceras; Alcrecrim (Rosmarinus officinalis), para aumentar a 

imunidade; Alho (Allium sativum), para gripes e dores no ouvido; e Pata de Vaca (Bauhinia 

forficata), para inchaços e controle da glicose.  

Marques (2009a) ressalta que a própria opção pelo cultivo das plantas medicinais é 

uma novidade. Além disso, essas incluem o manejo do solo de forma adequada, garante a 

manutenção da agrobiodiversidade e potencializa um novo canal de comercialização. 

Também, desencadeia alguns desdobramentos, “combinando elementos como natureza, 

diversidade biológica, tecnologia, valores simbólicos, trabalho, organização, conhecimento, 

valor econômico; e, fundamentalmente, gerando outras novidades inter-relacionadas que 

geram uma ‘teia de novidades’” (MARQUES, 2009a, p. 3194).  

 A inclusão dos filhos em pequenas tarefas do agroecossistema também é uma 

novidade, influenciando na sustentabilidade a curto, médio e longo prazo. Além disso, 

destaca-se o benefício dessas para o desenvolvimento psicossocial das crianças. Ao abordar 

sobre o conceito de afetividade, Henri Wallon (1879 – 1980) defende que o seu processo de 

evolução depende da capacidade biológica do sujeito e do ambiente em que esse cresce 

(NAUJORKS, 2000). Assim, o meio vai possibilitar a ampliação de potencialidades, sendo 

que, ao crescer em contato direto com os recursos naturais, visando sempre a sua preservação, 

permitirá o desenvolvimento de sujeitos mais preocupados com o meio em que vivem, sendo 

mais éticos no que diz respeito à tomada de decisão. 

Neste sentido, Costabeber (2006) destaca a importância da mobilização para a 

ampliação da diversidade social nos agroecossistemas. Assim, essa possibilita a abertura de 

ambiente para que os atores sociais locais sejam protagonistas na procura e desenvolvimento 

de alternativas de meio técnico e organizacional adaptados às suas potencialidades e 

limitações locais. Perondi et al. (2014, p. 109) destacam ainda que a participação social é o 

elemento metodológico que valida as criações e modifica a prática social, contribuindo 

principalmente para um novo modelo de desenvolvimento. 

Sobre as novidades de âmbito produtivo e comercial, destaca-se o investimento em 

cultivos incomuns na região como um processo inovativo. Neste caso, a família optou pela 

produção de frutas em uma área historicamente marcada pela cultura do tabaco. Thies e 
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Conterato (2017, p.13), ao analisar o surgimento de novidades e as dinâmicas de transições 

sociotécnicas entre agricultores que trocaram a produção de fumo pela de alimentos no 

município de Porto Vera Cruz – RS, apontam que tal ação “expressa uma significativa 

reorganização nas unidades de produção e a constituição de um novo arranjo dos fatores 

produtivos manejados por esses agricultores”. 

Ploeg (2008), atenta para o perigo oriundo da generalização dos impérios alimentares 

e industriais para a agricultura familiar. Ameaçando diretamente a reprodução desses, seu 

organismo de integração vertical presente também na produção de tabaco reduz a autonomia 

dos agricultores principalmente no que diz respeito aos aspectos produtivos e comerciais. 

Assim, ao optar por novas formas de cultivo, essas famílias fortalecem a sua autonomia, 

empoderando-se para arranjar sua própria dinâmica organizacional e técnica, possibilitando 

um desenvolvimento rural mais favorável (THIES; CONTERATO, 2017). 

A disponibilidade de produtos diferenciados, além de representar uma novidade, 

possibilita a diversificação do agroecossistema, ampliando as interações que ocorrem no seu 

interior. Essa estratégia utilizada para garantir a comercialização dos seus produtos e 

consequentemente a renda, auxilia na construção da autonomia das famílias, através do 

estabelecimento de um novo saber, e ainda, proporciona a troca de informações com 

agricultores e outros atores (REIS; ROLLO; BATISTA, 2015). 

Com a criação de uma agroindústria, os agricultores passaram a transformar sua 

matéria prima (frutas) em diferentes produtos. Isso proporcionou a criação de mais de 200 

receitas a base de banana, além da elaboração de polpas de outras frutas que também são 

comercializadas. Essa possibilitou o processo inovativo, gerando renda através do surgimento 

de novidades adaptadas aos desejos dos consumidores.  

Neste sentido, Gazolla e Schneider (2015, p.192) afirmam que as agroindústrias 

representam experimentos que possibilitam a produção de “novos formatos técnicos 

produtivos nos espaços rurais. A base deste processo sociotécnico são os conhecimentos dos 

agricultores, que podem ser chamados de “insumos básicos” nos processos de produção das 

novidades”. Essas refletem em vários aspectos dos agroecossistemas e são facilmente 

identificadas, pois contribuem para o aumento da renda, a diversificação de atividades, 

satisfação pessoal, maior acesso a bens e serviços, e melhoria das relações sociais (KYOTA et 

al., 2014). 

Sobre os experimentos realizados pelas famílias agricultoras, ressalta-se que em sua 

grande maioria, essas são se âmbito produtivo e comercial. A maioria das experiências 

relatadas pelos agricultores dizem respeito à elaboração de caudas e compostos utilizados para 
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o controle de pragas na produção. Dentre essas, destaca-se: a cauda de arruda (contra pulgões, 

lagartas e moscas em hortaliças); cauda de fumo (para combater pulgões, lagartas pequenas, 

ácaros, cochonilhas e moscas brancas); calda de pimenta dedo de moça (repelente e 

inseticida); e as iscas de cartolina amarela e cola (para o combate de pragas, como moscas, 

brocas e mariposas).  

Também, ressaltam-se os experimentos para a criação de biofertilizantes. Dentre as 

famílias, é produzido o húmus líquido, composto por água e húmus, e o fertilizante água de 

cinza e cal, que é uma mistura de cal hidratado, cinza vegetal e água. Esses surgiram através 

de experimentos realizados pelos agricultores, tanto no que diz respeito aos ingredientes como 

na dosagem. De acordo com Pettenon (2015), é comum que os agricultores busquem realizar 

experimentos em seus agroecossistemas, testando esses por várias vezes até obter os 

resultados esperados, como ocorre em institutos de pesquisa. Deste modo, ocorre a 

internalização do processo, gerando conhecimentos possíveis, inclusive, de serem difundidos 

para outros agricultores. 

No que tange as novidades de âmbito tecnológico, é importante frisar o contexto de 

sua criação. Geralmente essas surgem em momentos que os agricultores se deparam com 

problemas de produção, comercialização ou organização. Podendo ser desenvolvida pelos 

próprios agricultores com base nos seus conhecimentos ou com o auxilio de outros sujeitos e 

instituições, essas novidades (máquinas, equipamentos, utensílios rurais) acrescem a 

autonomia dos agricultores, diminuem os custos e aumentam a produção, além de reduzir a 

mão de obra (GAZOLLA, 2012). 

Outro fator relevante ao estudo é a atenção destinada aos aspectos ambientais pelas 

famílias agricultoras, repercutindo também no processo inovativo. De acordo com Valadão 

(2012, p.141), a adoção dos princípios agroecológicos ampara os agricultores na busca por 

meios de resgatar um modo de vida que esteja em consonância com o ambiente que se 

encontrava em processo de destruição pela modernização. Porém, esse passando a ser 

apreendido “não mais como uma expressão de atraso, mas sim como uma expressão de 

resistência a um regime sociotécnico que explora as populações camponesas”. 

Neste sentido, frente aos problemas ambientais decorrentes da modernidade, a 

Agroecologia se apresenta como uma maneira de reafirmar aos agricultores a sua condição de 

camponês, porém, ressiginificada, visto que as ações humanas são apreendidas como fontes 

de diversos problemas ambientais (VALADÃO, 2012). Tais fatores levam as famílias 

agricultoras a desenvolver estratégias que minimizem esses impactos, fortalecendo ainda mais 

o processo inovativo em seus agroecossistemas.  
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 Desta forma, a produção destas novidades nos agroecossistemas em estudo pode 

acarretar em um programa de desenvolvimento, visto que a origem das primeiras novidades 

pode ocasionar em outras, formando o que Oostindie e Broekhuizen (2008) denominam de 

teia de novidades. Assim, essas proporcionam mudanças em diferentes dimensões onde são 

inseridas, impactando diretamente no processo de desenvolvimento rural e levando os 

agroecossistemas a caminhar contra os processos hegemônicos instaurados (OLIVEIRA; 

GAZOLLA; SCHNEIDER, 2011). 

 

 

5.5 Entre indicadores e novidades: tecendo caminhos para a sustentabilidade 

 

 Ao analisar as novidades produzidas e suas relações com os indicadores, constatou-se 

a influência dessas para manter os níveis de sustentabilidade. Essas contribuem para a 

resolução de problemas de ordem produtiva, social, econômica e ambiental que surgem no dia 

a dia da vida dos agricultores e agricultoras residentes nos agroecossistemas em estudo.  

 Após a apreciação das novidades produzidas pelas famílias, constatou-se que a maioria 

dessas são de âmbito social, seguida pelas produtivas e comerciais. Algumas dessas se 

repetiram ou aproximaram-se de outras em diversos agroecossistemas, como é o caso da 

utilização de plantas medicinais na cura ou prevenção de doenças, a troca de saberes com 

demais agricultores e o hábito de pesquisar alternativas que possam ser adaptadas ao lugar 

onde residem.  

 Conforme evidenciado anteriormente, as novidades relacionam-se diretamente nos 

indicadores construídos através do processo de avaliação da sustentabilidade. Na Figura 25, a 

seguir, destaca-se há aproximação entre esses, sendo que os indicadores com tamanhos 

maiores, mais próximos ao centro e tom mais escuro refletem maior influência e os menores, 

mais distantes e claros representam os menos influenciados.  
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Figura 25 -  Aproximação entre indicadores de sustentabilidade e novidades 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2018.  

 

 A análise tornou-se possível a partir da apreciação da ocorrência das novidades em 

cada indicador. Neste sentido, constata-se que os Indicadores de Construção do Conhecimento 

Agroecológico, Nível de Transição Agroecológica e Experiências Empíricas sofrem maior 

interferência, enquanto o de Contratação de Mão de Obra Externa, Sucessão Familiar e 

Existência e Qualidade de Assistência Técnica Agroecológica são os menos influenciados.  

 Ao verificar a Tabela 04, que evidencia o Índice de Sustentabilidade Geral dos 

agroecossistemas, constata-se que os mesmos indicadores que receberam grande interferência 

das novidades são os que apresentam melhores notas, repercutindo numa sustentabilidade 

maior para os agroecossistemas em estudo. Já os com menor influência dessas apontaram 

menores níveis de sustentabilidade.  

 Outro aspecto a salientar ao observar a Tabela 04, diz respeito ao Índice de 

Sustentabilidade Geral dos Agroecossistemas. Verifica-se que esses apresentam condições 

regulares e desejáveis, sendo que o Agroecossistema G obteve os melhores índices e o 

Agroecossistema B os menores. Sendo assim, constata-se a necessidade de ações que possam 

contribuir em longo prazo para o incremento nos níveis de sustentabilidade dos 

agroecossistemas, sendo essas de âmbito social, econômico e ambiental.  
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Tabela 04 -  Índice de Sustentabilidade Geral dos Agroecossistemas 
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I 

S 

G* 

AG. A 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 2,50 2,00 2,79 

AG. B 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,75 3,30 2,30 2,36 

AG. C 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,25 2,80 3,30 2,52 

AG. D 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 1,75 3,00 2,20 2,49 

AG. E 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,80 3,00 2,40 

AG. F 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,50 3,50 2,80 2,98 

AG. G 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1,50 3,00 3,20 3,47 

AG. H 2,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 3,00 2,50 3,00 2,30 2,98 

*Índice de Sustentabilidade Geral. 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

Neste sentido, em conformidade com os passos evidenciados pela ferramenta 

MESMIS, foram realizadas algumas recomendações às famílias agricultoras com a finalidade 

de melhorar os níveis de sustentabilidade a médio e longo prazo. Essas ações foram pensadas 

e discutidas juntamente com os agricultores e técnicos envolvidos no processo, sendo que 

além de proporcionar alterações nos resultados dos indicadores em uma futura avaliação pode 

facilitar a produção de outras novidades, sendo essas de âmbito social, produtivo e comercial, 

tecnológicas ou até mesmo ambientais. Destaca-se ainda que algumas dessas proposições são 

destinadas ao cumprimento e formulação de políticas públicas que possibilitem o 

desenvolvimento rural sustentável, indo além do desejo das famílias agricultoras para 

solucionar os problemas.  

 Em relação ao Indicador de Sustentabilidade Existência e Qualidade da Assistência 

Técnica Agroecológica, verificou-se que o principal problema identificado para que os 

agroecossistemas recebessem notas inferiores diz respeito à disponibilidade do serviço às 

famílias agricultoras. Por isso, é de suma importância a retomada dos programas 
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governamentais que atendam essa parte da população, e seus anseios sejam realmente 

solucionados.  

 Ao abordar a transição agroecológica no Território Central do Rio Grande do Sul, 

percebemos a importância da atuação da EMATER/ ASCAR nas décadas de 1990 e 2000 para 

iniciar esse processo com várias famílias agricultoras. Com as mudanças ocorridas nas 

políticas públicas estaduais e nacionais, esse se tornou na atualidade quase insipiente, e os 

efeitos de sua redução são evidenciados no resultado desse indicador, explicitando a carência 

desse serviço.  

 Sobre os Indicadores de Sustentabilidade Contratação de Mão de Obra Externa e 

Sucessão Familiar, que também apresentaram baixos níveis de sustentabilidade, observa-se 

que esses expuseram grande discrepância nos resultados entre os agroecossistemas, visto que 

alguns exibiram condições não desejáveis e outros ótimas condições.  Esses influenciam 

diretamente no processo de transição agroecológica, sendo que as alternativas para amenizar 

suas consequências podem surgir através de insights e se transformar em novidades nos 

agroecossistemas, principalmente atreladas ao âmbito tecnológico e produtivo e comercial.  

 Os baixos níveis apresentados nos indicadores acima citados também influenciam nos 

Indicadores de Sustentabilidade Diversificação de Atividades Produtivas e Diversificação dos 

Canais de Comercialização, visto que com a inexistência de mão de obra a ampliação do 

trabalho fica comprometida. A jornada de serviço dos agricultores é extensa, comprometendo 

muitas vezes a sua qualidade de vida. Por isso, dentre as alternativas encontradas para 

recomendar às famílias agricultoras foi a busca por canais de comercialização que recebam 

seus produtos por um valor justo, acrescentando sua renda. Além disso, a união com outros 

produtores também pode somar ao processo, visto que com uma quantidade maior de 

alimentos ou até mesmo com a transformação desses é possível ampliar os canais de 

comercialização e quem sabe iniciar o desenvolvimento de outras atividades produtivas.  

 Em relação aos Indicadores de Sustentabilidade Receptividade para o Conhecimento 

Agroecológico, Informações sobre a Agroecologia e Experiências Empíricas, constata-se que 

esses apresentaram bons índices. Para melhorar seus níveis, recomenda-se às famílias que 

busquem participar de dias de campo, trocas de experiências, feiras e palestras com os demais 

agricultores e técnicos, visto que assim podem melhorar ainda mais os níveis de 

sustentabilidade de seus agroecossistemas. Além disso, tal estratégia pode proporcionar 

insights para a elaboração de novidades que facilitem o processo de transição.  

 Sobre o Indicador de Sustentabilidade Nível de Transição Agroecológica, destaca-se 

que os agroecossistemas em estudo estão em diferentes etapas do processo. Por isso, é 
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importante que todos realizem as mudanças necessárias para acrescer os níveis de 

sustentabilidade. Por isso, justifica-se a precisão do redesenho dos seus agroecossistemas, 

sendo que em alguns casos necessita-se da substituição dos insumos internos por externos. 

Assim, é de suma importância a apropriação dos princípios agroecológicos para facilitar essa 

transformação. 

Ainda, sobre o Indicador de Sustentabilidade Composto Qualidade da Água, no qual 

os resultados apresentaram-se entre regular e bom, recomenda-se a proteção adequada das 

fontes e a realização regular da análise microbiológica da água. Assim ocorre também com o 

Indicador de Sustentabilidade Composto Qualidade do Solo, visto que as análises também 

devem ser concretizadas com uma periodicidade adequada. Também, há a necessidade do 

acompanhamento técnico nos agroecossistemas a fim de indicar as formas adequadas para 

normatizar esses indicadores.  

No que diz respeito ao Indicador de Sustentabilidade Composto Qualidade de Vida, 

constata-se que os resultados foram discrepantes, sendo que alguns agroecossistemas 

apresentaram bons níveis e outros índices regulares de sustentabilidade. Por isso, 

considerando que esse é composto por questões como abastecimento de energia, saúde, 

educação e acesso ao agroecossistema, recomendou-se aos agricultores que dialoguem com os 

responsáveis pelo fornecimento dos serviços para a solução dos problemas.  

Desta forma, realizando alterações nos indicadores avaliados, consequentemente tem-

se a elevação dos níveis de sustentabilidade nos agroecossistemas. Além disso, ao analisar as 

possíveis mudanças, é comum que os agricultores tenham novos insights, o que resultará 

também na criação de novidades diferentes das já produzidas.  

Neste sentido, a avaliação dos indicadores de sustentabilidade, bem como as 

recomendações para a melhoria nos níveis de cada um, foi repassada às famílias agricultoras. 

Contemplando a última etapa do ciclo de avaliação do MESMIS, essas informações foram 

discutidas individualmente em cada agroecossistema, permitindo assim a análise e projeções 

futuras da realidade local.  

Por isso, importante se faz frisar que a sustentabilidade nos agroecossistemas é 

resultado das estratégias criadas pelos agricultores para garantir a sua reprodução. As 

novidades são meios de proporcionar às famílias o afastamento dos pacotes comercializados 

para a produção de commodities agrícolas que os amarram em um processo altamente 

insustentável, difícil de desvencilhar.   
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6. CONCLUSÕES 

  

 Se propor a avaliar a sustentabilidade em agroecossistemas não é uma tarefa fácil. 

Mensurar a sustentabilidade em suas múltiplas dimensões requer conhecimento sobre o local 

avaliado e suas relações com o externo. Por isso, atrelá-la com as novidades produzidas pelas 

famílias agricultoras se torna um desafio.  

Porém, ao optar por uma metodologia participativa, que envolveu tanto as famílias 

agricultoras como técnicos que atuam na região, o presente trabalho pode ser desenvolvido, 

respondendo aos objetivos que se propôs. Assim, cabe ressaltar que as novidades produzidas 

pelos agricultores participantes do estudo influenciam na sustentabilidade, em suas diferentes 

dimensões, se tornando indispensáveis no processo de transição agroecológica.  

Juntamente com o processo de avaliação, foi se desenvolvendo o empoderamento das 

famílias agricultoras no que se refere à Agroecologia, as dimensões da sustentabilidade e no 

monitoramento dos indicadores. Assim, espera-se que essas possam dar continuidade ao 

trabalho, iniciando futuramente o tempo 02 proposto pela ferramenta MESMIS, o que 

proporcionará o desenvolvimento rural sustentável da região.  

Em relação à avaliação da sustentabilidade, ressalta-se que durante o processo foram 

identificados pontos críticos favoráveis e limitantes, os quais se relacionam com os atributos e 

dimensões da sustentabilidade.  A sistematização desses possibilitou a construção e 

mensuração de indicadores, os quais, em alguns aspectos, como qualidade de vida, água e 

solo, foram utilizados os compostos, visto que proporcionaram uma melhor compreensão a 

respeito da realidade envolvida.  

O Indicador de Sustentabilidade Assistência Técnica Agroecológica obteve os valores 

mais baixos na avaliação da sustentabilidade, seguido pelo Indicador de Sustentabilidade de 

Contratação de Mão de Obra Externa. Os que apresentaram melhores resultados foram o 

Indicador de Sustentabilidade Informações sobre a Agroecologia e o Indicador de 

Sustentabilidade Receptividade para o Conhecimento Agroecológico.  

Neste sentido, constata-se que os indicadores com melhores resultados foram os mais 

influenciados pelas novidades produzidas pelos agricultores, comprovando a importância 

dessas na sustentabilidade. Além disso, ressalta-se que os indicadores que apresentaram os 

valores mais baixos são, juntamente com o Indicador de Sustentabilidade Sucessão Familiar, 

os menos impactados por essas.  

Importante se faz ressaltar que a maioria das famílias agricultoras não percebem as 

novidades que produzem como um diferencial, isso já está incorporado ao seu dia a dia. Essas 
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são tão comuns no local, que muitas vezes os agricultores esqueciam até mesmo de mencioná-

las. Como grande parte dessas surgiram em momentos de necessidade, para cumprir o papel 

de tecnologias ou estratégias que não se tornavam viáveis, na maioria das vezes são 

entendidas como um “quebra-galho”, não sendo atrelada a elas a sua real importância para a 

manutenção dos agroecossistemas.  

Portanto, cabe destacar ainda que as novidades fazem parte do processo de transição 

agroecológica, auxiliando no desenvolvimento sustentável. Essas, que contribuem tanto para a 

dimensão econômica, como social e ambiental dos agroecossistemas, devem ser valorizadas e 

principalmente incentivas. É fundamental que os agricultores se apoderem também de seu 

conceito e do contexto em que surgem.  

Ainda, destaca-se que o processo de transição agroecológica vai além das mudanças 

relacionadas ao manejo dos agroecossistemas, Ela engendra transformações sociais ao 

empoderar os agricultores e fortalecer relações. Possibilita novas formas de comercialização 

ao diversificar produtos e atividades, manipula os recursos naturais causando danos não tão 

agressivos ao meio através do desenvolvimento da consciência ambiental, e ainda é propício 

para a criação e inovação, se tornando a berço das novidades. 

Assim, a título de conclusão, afirma-se que os agroecossistemas avaliados 

apresentaram bons níveis de sustentabilidade, demonstrando projeções capazes de ampliação 

no futuro, sendo as novidades indispensáveis no decorrer deste percurso. Desta forma, espera-

se, com a elaboração deste estudo, contribuir na análise do processo de transição 

agroecológica do Território Central do RS, possibilitando a criação de estratégias e políticas 

públicas que permitam o desenvolvimento rural sustentável.  
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APÊNDICE A -OBSERVAÇÃO INICIAL DO AGROECOSSISTEMA 

 

Nome da família:_____________________________________________________________ 

Localidade:________________________________________Município:_________________ 

Distância da área urbana (Km):___________ Condições de acesso:_____________________ 

Contato:____________________________________________________________________ 

Dias para visita:________________________________________________Data:___/___/___  

 

- Motivação da família com a Agroecologia: 

(   ) Baixa                                                   (    ) Média                                                  (    ) Boa 

 

- Diversidade produtiva: 

(   ) Baixa                                                    (    ) Média                                                 (    ) Boa 

 

- Produtos: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

- Infraestrutura: 

(   ) Baixa                                                   (    ) Média                                                 (    ) Boa 

 

- Tempo de conversão:_________________________________________________________ 

 

- É possível identificar alguma inovação no agroecossistema? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Geomorfologia local: 

Vegetação:______________________________________Hidrografia:__________________

________________________________________Solo:_______________________________

__________________Relevo:___________________________________________________ 

 

- Informações adicionais: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PESQUISA DE CAMPO: 

AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE2 

 

Nome da família:____________________________________________No da entrevista:____ 

Localidade:_______________________________Município:__________________________ 

Distância da sede (Km):________________ Condições de acesso:______________________ 

Contato:____________________________________________________________________ 

Perspectivas de sucessão familiar:________________________________________________ 

Data da entrevista:___/___/__  

1.Quem são os membros da família, sua idade e escolaridade? 

2.Qual é a origem étnica da família? 

3. Qual a relação dos antepassados da família com a agricultura? 

4. Quais são as atividades desenvolvidas pelos integrantes do agroecossistemas? Qual é a 

jornada de trabalho (horas/semanais) de cada indivíduo? 

5. Os senhores têm um período destinado ao lazer? Quanto? O que é realizado nesse período? 

6. Como é o estado de saúde dos integrantes da família? 

7. 

Moradia 

(1) 
Água 

(2) 
Esgo

to 

(3) 

Lixo 

Org.  

(4) 

Lixo 

Com. 

(4) 

Energia 

Elétrica  

(Sim ou 

Não) 

Equipamentos 

domésticos 

(5) 

Veículos 

(6) 
Informaçõe

s gerais  

Principais 

fontes 

(7) 

 

 

 

        

(1) 1 - boa; 2 - razoável; 3 - ruim 

(2) 1 - rede pública; 2 - poço escavado; 3 - poço artesiano; 4 - fonte protegida ; 5 - fonte sem 

proteção; 6 - outro 

(3) 1 - fossa séptica; 2 - fossa seca; 3 - fossa negra; 4 - fossa aérea;5 - outro 

(4) 1 - recicla; 2 - queima; 3 - joga em terreno/rio; 4 - enterra; 5 - coleta pública; 6 - outro 

(5) 1 - fogão a gás; 2 - fogão a lenha; 3 - geladeira; 4 - freezer; 5 - batedeira / liquidificador;6 

- televisão;   7 - rádio;   8 - aparelho de som;   9 - telefone;  10 - computador; 11 - outros 

(6) 1 - carro de passeio; 2 - veículo de transporte de mercadorias;3 - moto;   4 - bicicleta;   5 - 

carroça;   6 - cavalo;   8 - outros 

(7) 1 - jornal;2 - televisão;   3 - rádio;   4 - internet;   5 - igreja;   6 - outros 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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8.Existe a necessidade da contratação da mão de obra de terceiros? Caso seja necessária, essa 

é facilmente encontrada? Ela é eventual ou permanente? Esses possuem carteira de trabalho 

assinada? 

9. Quanto ao acesso a serviços formais/públicos (escola, médico, dentista, transporte, agente 

comunitário), esses estão disponíveis quando necessários? E a qualidade dos serviços, como é 

apresentada? 

10. Existe algum membro da família que está usufruindo dos direitos de aposentadoria? 

11. Quanto à participação comunitária, há na comunidade uma associação de agricultores? 

Qual e com que propósito? Algum membro da família participa? 

12. Caso algum membro da família participe de associação, esse exerce ou já exerceu alguma 

função? Qual? Se não, por quê? 

13. As terras atuais já pertenciam à família? Estas terras foram divididas com outros parentes? 

Elas futuramente ficarão na família? 

14. Posse da terra(ha):  

 

Proprietário ______ha        Arrendatário ____ha  Posseiro___ha           Outra  _____ha

  

15. Quais são as formas de uso da terra (olerícolas, lavouras temporárias e permanentes, 

reserva permanente, pastagem, etc.)? 

 

16. Qual é a cobertura de solo utilizada? Ela tem origem no agroecossistema? 

 

17. Existe erosão no agroecossistema? 

 

18. Quanto aos indicadores técnico-agronômicos: 

Culturas:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Semente: (   ) própria       (   ) compra     (    ) orgânica comprada 

Tipo de adubação:____________________________________________________________ 

Manejo do solo:______________________________________________________________ 

Irrigação:___________________________________________________________________ 

 

19. No agroecossistema há produção animal? E produtos do extrativismo? 

20. Fontes de matéria orgânica: 

Produção de 

esterco 

Compostagem 

com materiais 

próprios (exceto 

esterco) 

Adubação 

verde 

(ha ou m² / 

ano) 

Compra de 

cama de aviário 

Compra de outros 

materiais orgânicos 

 

 

    

 

21.Existem fontes de água com origem no agroecossistema? 
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22. Utilizam-se fontes de água externas ao agroecossistema? 

23. A água utilizada no agroecossistema está sujeita a algum tipo de contaminação? 

24. Faz algum tipo de tratamento ou cuidado com a água? 

25. O agroecossistema já sofreu com a escassez de água? 

26. A área destinada à reserva legal está de acordo com a lei? 

27. Produtividade das culturas e preços alcançados: 

 Produto  Produtividade alcançada 

desde o início da produção 

orgânica (Kg/ha ou m²) 

Preços alcançados na última 

safra (especificar por unidade 

de venda (caixa, kg, unidade 

etc...) 

Maior Menor  Normal  Maior Menor  Normal  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 

28. Qual é o destino da produção? 

29. Como é a forma de comercialização dos produtos? (bruto, processado, com marcas de 

identificação, etc). 

30. Como o (a) senhor (a) optou pela Agroecologia? Há quanto tempo o sua unidade de 

produção está em transição? 

31. Sua família teve algum tipo de assistência técnica no início do processo de transição? E 

atualmente 

32. Como o (a) senhor (a) obtém informações sobre o mercado de orgânicos? 

33. Já participou de cursos de capacitação? Se sim, quais e quem ministrou? 
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34. Quanto aos bens patrimoniais: 

Tipo/especificação 

(Infraestrutura; Máquinas; 

equip; imóveis; veículos etc...) 

Quant. Valor R$ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Valor Total (R$)  

 

35. Se houver uma emergência, quem pode lhes emprestar dinheiro? 

Crédito rural em banco (    )      Crédito não rural em bancos (    )       Outra entidade 

financeira (    )         Outras pessoas físicas (    )         Não consegue empréstimo (    ) 

 

36. Despesas gerais (ano): 

 

Discriminação R$ 

Custo Fixo:  

    Pgto. Aluguel/arrendamentos  

    INCRA  

    Sindicato/Associação  

    Outros impostos e taxas  

Custo Variável:  

    M. Obra Contratada  

    Adubos  

    Sementes e mudas   

    Trat. Animais  

    Gastos c/ outros insumos  
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Aluguel de máquinas e Equipamentos  

Despesas c/ transporte  

    Água, Luz, Telefone  

    Embalagens/comercialização  

    Certificação  

Outros   

Gastos com família(Saúde, educação, 

transporte, alimentação, vestuário, lazer, 

outros) 

 

Provisão para aposentadoria  

Outros gastos  

Valor Total (R$)  

 

37. Percepção do (a) agricultor (a): 

a) Assistência técnica; 

b) Crédito: 

c) Associativismo: 

d) Certificação: 

e) Satisfação com a Agroecologia: 

f) Satisfação com a qualidade de vida: 

g) Intenção de futuro para a atividade: 

h) Intenção de futuro para os filhos: 

 

Outras informações relevantes: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PESQUISA DE CAMPO: 

PRODUÇÃO DE NOVIDADES 

 

Nome da família:_____________________________________NO da entrevista:______ 

Localidade:__________________________Município:__________________________ 

Entrevistado (a):________________________________Data da entrevista:___/___/___  

 

1. O (a) senhor (a) faz algum tipo de experiência por conta própria? Qual? Costuma realizá-

las constantemente? 

2. Qual o membro da família que mais gosta de realizar experiências (com plantas, 

fertilizantes, sementes, entre outras)? 

3. O (a) senhor (a) utiliza que estratégias para comercializar os produtos? Vende in natura? 

Utiliza embalagem? Caso seja embalado, contem alguma identificação da procedência e da 

forma como é produzido? 

4. Vocês já desenvolveram alguma ferramenta ou máquina que favoreça o cultivo dos 

produtos ou diminua a mão de obra? 

5. Vocês utilizam algum tipo de biofertilizante caseiro? Se a resposta for sim, como esse é 

produzido? Quem os ensinou a utilizá-los? 

6. Vocês possuem alguma variedade de semente crioula? Costumam fazer algum tipo de 

experimento ou teste com elas? Se sim, quais são? 

7. Quais foram os principais problemas enfrentados pela família durante o tempo de 

permanência no agroecossistema? Como conseguiram solucionar esses problemas? 

8. Quando algum membro da família fica doente, vocês utilizam remédios caseiros? Quais? 

Como aprenderam a produzi-lo? 

9. Vocês costumam trocar informações com outros agricultores (vizinhos, parentes, 

conhecidos) sobre as estratégias que utilizam na produção ecológica? Se sim, em que 

momentos realizam essas trocas?  
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