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RESUMO  

 
ROCHA, Pamela Bier Belló. Regulamentação para processos de conversão dos sistemas 
de produção agrícola no Brasil com base na intensificação ecológica. Dissertação 
(Mestrado). Universidade Comunitária da Região de Chapecó, 2020. 169p. 
  
O objetivo geral do trabalho é analisar se a intensificação ecológica serve como 
parâmetro na regulamentação do processo de conversão para formas sustentáveis de 
produção agrícola no Brasil, utilizando, como base, a economia ecológica para verificar 
a sustentabilidade desse modelo de produção e a construção de possíveis escalas de 
sustentabilidade a serem agregadas ao processo de transição. A pesquisa tem abordagem 
qualitativa e adota as técnicas da pesquisa bibliográfica e levantamento documental. São 
analisadas modalidades de produção agrícola que têm se destacado quanto ao aspecto da 
sustentabilidade, enfocando a análise no modelo da intensificação ecológica. Para a 
construção do resultado, adota-se o construtivismo social. Com o intuito de verificar o 
panorama atual da sustentabilidade no contexto brasileiro, realiza-se um levantamento 
do estado da arte da agricultura brasileira e das formas sustentáveis de produção 
agrícola, a partir da intensificação ecológica. Feito o levantamento, parte-se para a 
construção teórica. A partir da revisão de literatura, apontam-se elementos para analisar 
a intensificação ecológica como parâmetro na regulamentação dos sistemas de produção 
agrícola no Brasil e sugerem-se diretrizes para formulação de políticas públicas, com 
fundamento na economia ecológica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Agricultura. Conversão ecológica. Intensificação ecológica. 
Regulamentação. 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  
 
ROCHA, Pamela Bier Belló. Regulation for conversion processes of the Brazilian 
agricultural production systems based on ecological intensification. Master’s thesis. 
Community college of Chapecó region, 2020. 169p. 
 
The general objective of the work is to analyze whether ecological intensification serves 
as a parameter in regulating the conversion process for sustainable forms of agricultural 
production in Brazil, using as a basis the ecological economy to verify the sustainability 
of this production model and the construction of possible sustainability scales to be 
added to the transition process. The research has a qualitative approach and adopts the 
techniques of bibliographic research and documentary survey. The modalities of 
agricultural production that are analyzed are the ones that have stood out on the aspect 
of sustainability, focusing on the analysis in the ecological intensification mode. For the 
construction of the result, social constructivism is adopted. In order to verify the current 
sustainability scenario in the Brazilian context, a survey of the state of the art of 
Brazilian agriculture and the sustainable forms of agricultural production is carried out, 
based on ecological intensification. Once the survey is done, the theoretical construction 
starts. From the literature review, elements are pointed out to analyze ecological 
intensification as a parameter in the regulation of agricultural production systems in 
Brazil and guidelines for the formulation of public policies are suggested, based on the 
ecological economy. 
 
KEYWORDS: Agriculture. Ecological conversion. Ecological intensification. 
Regulation. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A proposta de desenvolvimento sustentável tem suscitado constantes debates em 

âmbito nacional e internacional, promovendo alterações no ordenamento jurídico 

interno de diversos países, dentre eles, o Brasil, em decorrência de preocupações em 

torno da proteção ao meio ambiente para as presentes e futuras gerações.  

A definição de agricultura sustentável é uma aplicação da noção de 

desenvolvimento sustentável para a produção de alimentos. Mas o que caracterizaria 

uma produção agrícola como sustentável? Para Veiga (2010, p. 49), a análise da 

sustentabilidade exige indicadores que demonstrem a resiliência dos ecossistemas 

conjuntamente com a medida da renda familiar e da qualidade de vida (ou bem-estar). 

Algumas modalidades de produção agrícola têm se destacado ao abordar-se sobre 

sustentabilidade, a exemplo da agricultura orgânica e agroecológica, que não utilizam 

agrotóxicos nos seus processos de produção.  

Uma proposta de produção agrícola surgida na França no final da primeira 

década do século XXI (BARROS, 2015), chamada de Intensificação Ecológica 

(designação francesa) ou Intensificação Sustentável da Agricultura (designação 

britânica), também tem se destacado em relação ao processo de transição da agricultura 

convencional – que utiliza agrotóxicos – para formas sustentáveis de produção. Para 

BARROS (2015), embora não exclua totalmente o uso de fertilizantes, pesticidas e 

organismos geneticamente modificados, o modelo de intensificação ecológica, ao qual 

se refere, utiliza-os de maneira mais racional, apenas em complemento às melhores 

práticas agrícolas.  

Apesar de constatar-se gradual interesse e avanço nas pesquisas sobre 

sustentabilidade no setor da agricultura, observa-se a necessidade de estudos que 

apresentem propostas em torno da regulamentação jurídica envolvendo o processo de 

conversão para formas sustentáveis de agricultura no Brasil.  

Frente à realidade brasileira, considerando a situação de agricultores que 

desejam adotar formas sustentáveis de produção agrícola, mas que enfrentam 

dificuldades em simplesmente migrar do modelo convencional – no qual se faz 

significativo uso de agrotóxicos - para modelos totalmente isentos de agrotóxicos, 

pergunta-se: como regulamentar políticas de sustentabilidade para produções agrícolas 

intensivas? 
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Partindo-se da premissa que o sistema orgânico ou agroecológico apresenta-se 

mais sustentável do que os modelos convencionais de agricultura e que a intensificação 

ecológica tem como objetivo produzir em larga escala de forma mais sustentável, é 

preciso verificar se tal modelo é viável e se poderia ser adotado na regulamentação do 

processo de conversão para formas sustentáveis de produção, considerando os diversos 

aspectos da sustentabilidade. Elege-se o arcabouço teórico da economia ecológica para 

tanto.  

Alicerçada no pensamento de Georgescu-Roegen e defendida por Herman Daly, 

Martínez Alier, Clóvis Cavalcanti, dentre outros autores – a economia ecológica busca 

encontrar equilíbrio entre economia e ecologia, a partir da sustentabilidade de interações 

entre elas (CAVALCANTI, 2003), apresentando-se, assim, como ponto de apoio apto a 

orientar as incursões em torno da conversão para formas sustentáveis de produção 

agrícola. 

Diante disso, a presente pesquisa visa analisar a intensificação ecológica, à luz 

da economia ecológica, e verificar se ela apresenta-se adequada para servir como 

parâmetro na regulamentação do processo de conversão para a agricultura sustentável 

no Brasil. Para cumprir esse objetivo, realiza-se um levantamento do estado da arte da 

agricultura brasileira e das formas que se tem considerado como sustentáveis de 

produção de alimentos, a partir da intensificação ecológica da agricultura. 

Na sequência, busca-se verificar como a União Europeia está regulamentando a 

intensificação ecológica, levantando-se, também, as regulamentações jurídicas 

brasileiras em torno do processo de conversão para formas sustentáveis de agricultura.  

Em seguida, são buscados, a partir da economia ecológica, indicadores de 

sustentabilidade cotejados com a intensificação ecológica, almejando identificar 

possíveis escalas de sustentabilidade que a referida modalidade poderia agregar ao 

processo de conversão para formas sustentáveis de produção. 

Procura-se, assim, responder se a intensificação ecológica poderia servir como 

parâmetro na regulamentação do processo de conversão para formas sustentáveis de 

produção agrícola no contexto brasileiro.  

Por fim, apresentam-se algumas diretrizes formuladas com base na Constituição 

Federal, nos fundamentos da economia ecológica, bem como aspectos que poderiam ser 

considerados na regulamentação de Políticas Públicas com o objetivo de contribuir na 

trajetória da sustentabilidade da agricultura brasileira. 
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A pesquisa tem abordagem qualitativa e adota as técnicas da pesquisa 

bibliográfica e levantamento documental. Com amparo na concepção filosófica 

construtivista social (CRESWELL, 2010), estuda-se o processo de conversão para a 

agricultura sustentável no Brasil, buscando na economia ecológica elementos que 

permitam identificar se a intensificação ecológica poderia servir de parâmetro no 

processo de conversão para a agricultura sustentável na realidade brasileira. Assim, a 

partir da revisão de literatura realizada, interpreta-se referido contexto e constrói-se uma 

abordagem em torno da regulamentação do processo de conversão ecológica dos 

sistemas de produção agrícola. 

Este trabalho visa fomentar debate em torno da situação vivenciada por 

agricultores que buscam meios e incentivos para realizar a transição da agricultura 

convencional para formas mais sustentáveis de produção, de maneira que está 

direcionada aos agricultores e consumidores, objetivando colaborar no incentivo à 

conscientização ecológica em prol de uma agricultura gradualmente mais sustentável; 

assim como ao Poder Público, no intuito de contribuir na formulação de 

regulamentações jurídicas e políticas públicas que propiciem maior efetividade na 

concretização do desenvolvimento sustentável. 
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2. ESTADO ATUAL DA AGRICULTURA BRASILEIRA: DESERTOS VERDES, 

COMMODITIES E TROCAS DE SEMENTES CRIOULAS 

 

A partir da metade do século XX, invenções, incrementos e inovações 

tecnológicas1 na área da produção de alimentos2 vêm impactando de forma mais 

significativa a qualidade do meio ambiente. Dentre as justificativas3 que embasam o 

impulso para essas mudanças, estão os argumentos do crescimento demográfico4 e da 

 
1 A partir da intensificação dos sistemas rotacionais com plantas forrageiras e da fusão das atividades 
agrícola e pecuária, surge, nos séculos XVIII e XIX, a denominada agricultura moderna. Essa fase é 
conhecida como Primeira Revolução Agrícola, na qual a introdução de plantas forrageiras nos sistemas 
produtivos, além de alimentar os animais, melhorou a fertilidade dos solos, especialmente quando eram 
utilizadas plantas leguminosas, que fixavam o nitrogênio atmosférico. Por volta do século XIX, com base 
em experimentos laboratoriais, o químico alemão Justus von Liebig (1803-1873), considerado o maior 
precursor da “agroquímica”, descobriu que as exigências nutricionais das plantas poderiam ser supridas 
por substâncias químicas, fato que levou à prática da adubação química na agricultura, abrindo amplo 
mercado para o setor industrial. Referida prática simplificava o processo produtivo, aumentando a 
produtividade das lavouras, substituindo as rotações de culturas e o esterco animal, o que trazia vantagens 
para o agricultor. Na sequência, nas primeiras décadas do século XX, os sistemas de cultivos rotacionais, 
integrados com produção animal, foram substituídos por sistemas baseados no emprego de energia fóssil 
e insumos industriais, tais como: adubos químicos, agrotóxicos, motores de combustão interna e 
variedades vegetais de alto potencial produtivo – geneticamente melhoradas e padronizadas. Referida 
substituição de sistemas – de alta diversidade cultural por sistemas simplificados –, que caracterizou o 
padrão produtivo da Segunda Revolução Agrícola, apesar de ter elevado exponencialmente os 
rendimentos físicos das lavouras e a produtividade do trabalho, afetou drasticamente a estabilidade 
ecológica da produção agrícola. Apesar disso, as inovações tecnológicas continuaram, intensificando-se 
após a Segunda Guerra Mundial, inaugurando, no final da década de 50, a denominada Revolução Verde, 
que, na década de 70, espalhou pelos países subdesenvolvidos essa modalidade de produção que já era 
convencional na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, levando consigo o chamado “pacote 
tecnológico”, que seria a esperança de resolver os problemas da fome. Apesar de a produção agrícola ter 
crescido vertiginosamente, nos anos de 1980, começaram a ser relacionadas diversas preocupações em 
torno dos problemas socioeconômicos e ambientais ocasionados por essa forma de produção 
(SANTANA, 2005, p. 2-3). 
2 O cenário agropecuário pode ser classificado da seguinte forma: sistema de cultivo; sistema de 
produção; sistema agrícola; bioma. O sistema de cultivo refere-se ao manejo de espécies vegetais, visando 
à sua produção. Quando a produção é de espécies animais, o processo é chamado de sistema de criação. 
Sistema de produção é caracterizado por um conjunto de sistemas de cultivo e/ou criação em uma 
propriedade rural, definido a partir dos fatores de produção – terra, capital e mão-de-obra – e interligado 
por um processo de gestão. O sistema agrícola caracteriza-se pela organização regional dos diversos 
sistemas de produção vegetal e/ou animal, de forma a permitir a construção de modelos e arranjos 
produtivos conforme as peculiaridades de cada sistema. Exemplo de sistema agrícola é o cultivo, em 
sucessão ou em rotação - de soja, milho e trigo ou soja, milho e sorgo. É o caso de determinadas regiões, 
como em Londrina-PR, cujo sistema agrícola predominante é o sistema de produção, que cultiva soja no 
verão e milho ou trigo no outono/inverno, em sucessão de culturas. Já o bioma é o conjunto de vida - 
vegetal e animal – que constitui o espaço físico onde os sistemas agrícolas estão inseridos, constituindo 
uma diversidade biológica própria, influenciada pelas condições geoclimáticas similares e história 
compartilhada de mudanças (HIRAKURI, 2012, p. 12-22). 
3 Ao final da Segunda Guerra Mundial, uma das principais justificativas para difundir a nova forma de 
produção agrícola, denominada de moderna, com utilização de pacotes tecnológicos, “baseava-se no 
argumento de proporcionar a solução para a erradicação da fome no mundo” (TEIXEIRA; LAGES 1996; 
GOODMAN; REDCLIFT 1991 apud ALBERGONI; PELAEZ, 2007, p. 38).  
4 No que se refere ao crescimento demográfico, segundo a teoria malthusiana, de Thomas Robert Malthus 
- considerado o primeiro economista a sugerir que haveria limites ao crescimento em razão da escassez 
dos recursos –, a população cresce descontroladamente de forma geométrica, enquanto a disponibilidade 
de recursos cresce de forma aritmética, portanto, em ritmo mais lento (IPEA, 2010, p. 24).  Para a teoria 
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erradicação da fome. O aumento da população demanda o crescimento da produção de 

alimentos e o desenvolvimento de tecnologias de produção em larga escala, a fim de 

combater o espectro da fome5.  

Esse é o ponto que se destaca no discurso envolvendo a produção intensiva de 

alimentos. 

Apesar dos esforços para reduzir os índices, estatísticas apontam para um 

incremento, entre 2014 e 2017, no número de pessoas subnutridas6 no mundo, com 

significativo aumento na África, que passou de 22,3% em 2014 para 29,8% em 2017 e, 

na América Latina, que passou de 7,6% em 2014 para 9,8% em 2017. Em 2014, 8,9% 

da população mundial era subnutrida. O percentual passou, em 2017, para 10,2% (FAO 

et al., 2018, p. 3 e 8).   

Dentre as causas para esse aumento estaria a instabilidade nas regiões dominadas 

por conflitos, as consequências dos fenômenos climáticos adversos que têm afetado 

diversas regiões do mundo7 e a desaceleração econômica que tem piorado o estado da 

segurança alimentar8.  

 
neomalthusiana, a explosão demográfica mundial ocorrida no século XX seria decorrente do descontrole 
populacional nos países subdesenvolvidos, responsabilizando-os pelo quadro da fome e miséria. Assim 
como a teoria de Malthus, a teoria neomalthusiana também conclui que a miséria é decorrente do 
crescimento populacional, entretanto, sugere, como forma de mitigar os problemas socioeconômicos, a 
disseminação do uso de métodos anticoncepcionais como forma de controle da natalidade nos países 
subdesenvolvidos (FONTANA et al. 2015).  
5 Josué de Castro (2002, p. 291-292) caracteriza a fome como “[...] a mais negra e a mais trágica 
expressão do subdesenvolvimento econômico [...]” e considera que é necessário que os poderes públicos 
condicionem o desenvolvimento orientando-o para fins que não se sobreponham ao da emancipação 
alimentar do povo e tendo como meta o bem-estar social. O autor também descreve, no que ele denomina 
de “ensaio de natureza ecológica” – referindo-se à sua obra “Geografia da fome”, publicada em 1946, 
consistente na análise dos hábitos alimentares de grupos humanos de determinadas áreas geográficas do 
Brasil - que um dos objetivos de seu estudo foi descobrir as causas naturais e sociais que determinam o 
tipo de alimentação, identificando as falhas e defeitos característicos de cada tipo, bem como verificar a 
influência desses defeitos na estrutura econômico-social desses grupos de pessoas, a fim de buscar 
desvendar fenômenos sociais ainda incompreendidos. O autor analisa o que ele descreve como 
“fenômeno da fome coletiva” que atinge, de forma endêmica ou epidêmica, grandes massas humanas, 
tendo como objetivo contribuir na construção de um plano de revalorização fisiológica do homem, 
participando, assim, na busca de um mundo melhor. Dentre algumas das conclusões de seu estudo está a 
de que as causas do estado de fome crônica e subnutrição seriam mais resultado de fatores socioculturais 
do que de fatores de natureza geográfica; que o desenvolvimento industrial é necessário, mas deveria ser 
realizado com equilíbrio, sem sacrificar exageradamente os investimentos na economia agrária, cujo 
desamparo – naquela época – teria levado ao deslocamento de grande massa humana do campo para as 
cidades, supersaturando a vida urbana e criando graves problemas de abastecimento, dentre outros; que a 
solução estaria em atender simultaneamente o pão e o aço, não apenas o aço; que, para um plano de 
desenvolvimento ser válido, deve conduzir à melhoria da alimentação do povo para que este possa 
produzir em níveis melhores por estar livre do peso da fome (CASTRO, 2002, p. 17-19, 281-283, 291). 
6 A Subnutrição é a “[…] condición en la cual el consumo habitual de alimentos de un individuo es 
insuficiente para proporcionarle la cantidad de energía alimentaria necesaria a fin de llevar una vida 
normal, activa y sana” (FAO et al., 2018, p. 152).  
7 A produtividade agrícola é afetada negativamente com a variação climática e com os eventos extremos, 
sofrendo mudanças no rendimento dos cultivos – no volume da produção agrícola –, nas áreas cultivadas 
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Segundo relatório da OCDE-FAO - Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico e Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação - sobre perspectivas para 2015-2027 (OCDE-FAO, p. 1), o crescimento 

populacional contínuo, o aumento da renda per capita9 e a urbanização estão 

ocasionando mudanças importantes que geram aumento na necessidade de alimentos, 

especialmente em relação à demanda dos países em desenvolvimento. 

O Brasil, nas últimas décadas, conquistou posição que o coloca dentre os líderes 

mundiais no mercado de produtos agrícolas, fazendo com que o agronegócio10, em 

2017, alcançasse o patamar de 23,5% do Produto Interno Bruto – PIB, sendo 

responsável por 45% do valor total das exportações brasileiras (MAPA, 2018, p. 5).  

De acordo com o Relatório Estado de Mercado de Commodities11 Agrícolas 

lançado em 2018 pela FAO (FAO, 2018, p. 5-6), em 2016, o país ocupou a terceira 

 
– áreas plantadas ou colhidas – e na intensidade do cultivo – número de colheitas no ano. Os países 
tentam compensar essas perdas através da importação, embora os suprimentos sejam limitados. A 
escassez da produção agrícola prejudica, a curto e longo prazo, a segurança alimentar e nutricional (FAO 
et al., 2018, p. 66).  
8 De acordo com a FAO et al. (2018, p. 28): “El acceso a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes se 
debe considerar un derecho humano, dando prioridad a las personas más vulnerables. Se requieren 
políticas que promuevan la agricultura y los sistemas alimentarios que tengan en cuenta la nutrición, 
prestando especial atención a la seguridad alimentaria y la nutrición de los niños menores de 5 años, los 
niños en edad escolar, las adolescentes y las mujeres con miras a poner fin al ciclo intergeneracional de la 
malnutrición”.  
9 À medida que aumenta a renda dos consumidores, há uma consequente diversificação da alimentação, 
aumentando-se especialmente o consumo de proteína animal (OCDE-FAO). Diante disso, 
consequentemente há uma maior demanda para a produção de grãos, que servem como alimento para os 
animais.    
10 O termo agronegócio passou a ser usado no Brasil a partir da década de 1980, caracterizando a 
dinâmica do processo produtivo do capital no campo. Também considerado uma “versão contemporânea 
do capitalismo no campo”, caracteriza-se por ser um modelo de produção organizado por aparatos 
técnico-científicos, grandes extensões de terras, pouca mão-de-obra, monocultura, dependência do 
mercado para a quantidade e a forma de produzir, configurando-se como empresas rurais (MATOS; 
PESSÔA, 2011, p. 04). Trata-se de um conceito abrangente que inclui toda a cadeia produtiva, desde a 
aquisição de insumos e equipamentos, o processamento, a industrialização da produção, transporte, 
armazenamento, até a distribuição do produto ao consumidor, englobando, assim, todas as etapas que 
envolvem a produção agropecuária. É considerado o maior negócio da economia brasileira, sendo que, em 
2006, em relação a um PIB de aproximadamente R$ 2,3 trilhões, o agronegócio brasileiro gerou mais de 
R$ 700 bilhões (MENDES; PADILHA JUNIOR, 2007, prefácio). Para Camacho (2012, p. 3), a estrutura 
do modelo de agricultura do agronegócio brasileiro “é a aliança entre o capital nacional e o capital 
internacional: capitalistas proprietários de terra, o capital financeiro internacional, capital industrial, 
sobretudo agroquímico, e o capital comercial”. 
11 Commodities referem-se aos produtos de origem primária, ou seja, produtos em estado bruto ou com 
pequeno grau de industrialização, com qualidade quase uniforme, produzidos e comercializados em 
grandes quantidades, considerando o ponto de vista global. Também possuem a característica de poderem 
ser estocados por determinado período sem perderem significativamente sua qualidade, podendo ser 
produtos agropecuários, minerais ou financeiros (BRANCO, 2008, p. 12). 
Segundo Castro (2016 apud PAIONE et al., 2017, p. 02), “o termo se refere a um produto básico, em 
estado bruto ou com baixo grau de transformação. São mercadorias com pouco valor agregado e quase 
sem diferenciação - que podem, portanto, ser negociadas globalmente sob uma mesma categoria.”.  
O Brasil vem se destacando na produção e exportação de diversas commodities, dentre as quais, soja, 
açúcar, café, laranja, etanol, carne bovina e de frango. Em razão disso, bem como por ser o Brasil um país 
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posição na exportação de produtos agrícolas em nível global, saltando de 3,2% para 

5,7%, subindo duas posições no ranking em relação ao ano de 2000, quando estava em 

quinto lugar, ficando abaixo apenas da União Europeia e dos Estados Unidos, desse 

modo ganhando maior importância no mercado agrícola mundial. 

Analisando a balança comercial do agronegócio brasileiro é possível constatar o 

significativo crescimento do setor, que progrediu de aproximadamente 20 bilhões de 

dólares no ano de 2000 para 100 bilhões de dólares em 2013, reduzindo para 96,014 

bilhões de dólares em 2017, conforme estatística apresentada pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em Relatório de Gestão de 2017 e 2018. O 

principal setor exportador da agropecuária brasileira em 2017, foi o complexo soja12 – 

soja em grão, farelo, óleo -, com US$ 31,72 bilhões, correspondente a 38,9% de 

participação. Em 2018, a soja representou 42% da pauta de exportações (MAPA, 2018, 

p. 5-6). 

O agronegócio responde pela metade dos valores exportados pelo país, 

demonstrando a significativa participação do setor agrícola para a economia brasileira. 

Por outro lado, o alto nível de concentração das exportações brasileiras por produtos, 

torna o setor e a economia brasileira bastantes suscetíveis às exigências dos países 

importadores e, também, às consequências de eventuais crises envolvendo desde a 

produção, abastecimento, transporte, e até a imagem destes produtos. Diante disso, 

torna-se importante a abertura de novos mercados e diversificação no rol de produtos 

exportados e destinos das exportações brasileiras, a fim de reduzir essa vulnerabilidade 

(MAPA, 2018, p. 5). 

A agricultura brasileira, na atualidade, encontra-se voltada para o modelo 

convencional13 de produção de commodities (PAIONE et al., 2017, p. 2), utilizando 

 
com capacidade para expandir sua produção, mantendo a diversidade e florestas nativas, há expectativa 
que possa vir a contribuir com parte significativa na produção adicional de agroalimentos em décadas 
futuras. Essa expectativa tem como base o fato de que o Brasil possui um potencial de expansão de área 
agricultável em 103,32 milhões de hectares, considerado o celeiro do mundo, haja vista que na atualidade 
é um dos países que mais concentram as áreas agricultáveis ainda não utilizadas (BURNQUIST, 2018, p. 
1). 
12 Segundo Souza et al. (2010, p. 2), “o complexo de soja é uma das maiores cadeias agroindustriais do 
Brasil, seu principal destino é o processamento do grão em óleo e proteína. Do grão esmagado, 
aproximadamente 80% é convertido em farelo e o restante em óleo. O farelo é o insumo fundamental para 
a produção de aves, ovos e suínos enquanto o óleo tem ampla utilização na indústria e na produção de 
biodiesel. A intensificação do esmagamento da soja tem provocado um vínculo crescente entre a 
indústria, a agricultura e a pecuária.”.  
13 A agricultura convencional fundamenta-se em dois objetivos: aumento da produção e aumento do 
lucro. Para alcançar tais resultados, os agricultores utilizam métodos que tratam a produção de alimentos 
como um processo industrial, onde as plantas atuam como fábricas em miniatura, ou seja, a produção é 
aumentada através da aplicação de insumos específicos, tendo sua eficiência aumentada mediante a 



16 
 

práticas do sistema de monoculturas14. A concentração da produção agrícola brasileira 

em determinados produtos, especialmente com vista à exportação, como, por exemplo, 

soja e milho, acaba alterando o mercado de sementes, influenciando, consequentemente, 

na diversidade da produção. 

Com a evolução do setor químico foi possível o desenvolvimento de 

agrotóxicos15 mais específicos para cada plantação, estimulando a produção de 

monoculturas. Esse modelo de produção agrícola com alta especialização – utilização de 

tecnologias - é privilegiado nas políticas nacionais e internacionais, o que tem 

ocasionado uma produção de menor diversidade e com maior uso de agrotóxicos 

(FOGAÇA, 2019, p. 1). 

Na segunda metade do século XX, foram desenvolvidas as sementes 

transgênicas - organismos modificados geneticamente, resultantes da combinação de 

materiais genéticos, que dão origem a uma nova forma, diferente dos organismos 

originais utilizados no experimento. As pesquisas buscavam desenvolver cultivares que 

fossem tolerantes aos agrotóxicos e resistentes às pragas, com o propósito de obter 

 
manipulação genética, sendo que o solo resume-se apenas no meio no qual as raízes ficam ancoradas 
(GLIESSMAN, 2001, p.34). Para Gliessman (2001, p. 34), o modelo de agricultura convencional tem 
como base seis práticas fundamentais: “cultivo intensivo do solo, monocultura, irrigação, aplicação de 
fertilizante inorgânico, controle químico de pragas e manipulação genética de plantas cultivadas.”  
Segundo Silva Junior et al (2014, p. 114) a visão sobre tal situação a longo prazo, demonstra 
consequências acerca dos danos gerados ao meio ambiente, que não são contabilizados pelos adeptos da 
agricultura convencional, pois o uso de equipamentos e tecnologias acaba por substituir de maneira 
crescente a mão de obra empregada. 
14 A monocultura caracteriza-se pelo cultivo de determinada cultura em áreas extensas, com utilização de 
equipamentos e maquinário agrícola que proporcionam maior eficiência no preparo do solo, semeadura, 
controle de pragas e na colheita. Trata-se de uma forma de agricultura industrial, com vistas a alcançar 
maior eficiência na produção, intensificando o uso do solo, com pouca mão-de-obra, mas intensiva 
quantidade de agrotóxicos. As monoculturas, com foco na exportação, têm substituído em várias regiões 
os policultivos da agricultura voltada para a subsistência. A utilização de agrotóxicos é intensa nas 
monoculturas, pois várias áreas com uma mesma planta tornam o local suscetível a ataques maiores de 
pragas (GLIESSMAN, 2001, p. 35).  
15A legislação brasileira traz a definição legal de produtos agrotóxicos a qual se encontra expressa na Lei 
nº 7.802/1989, em seu art. 2º: “Para os efeitos desta Lei, consideram-se: I - agrotóxicos e afins: a) os 
produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de 
produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 
florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e 
industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação 
danosa de seres vivos considerados nocivos; b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, 
dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento; II - componentes: os princípios ativos, os 
produtos técnicos, suas matérias-primas, os ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de 
agrotóxicos e afins.” (BRASIL, 1989). 
No presente trabalho, para referir-se aos insumos químicos, também chamados de defensivos agrícolas, 
defensivos fitossanitários, dentre outros termos, elegeu-se o termo agrotóxico, utilizando-se a 
nomenclatura estabelecida na legislação vigente referente à temática, qual seja, o artigo 2º, da Lei 
7.802/1989, especialmente em razão de tratar-se de pesquisa apresentada à área jurídica. 
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maior produtividade da produção agrícola e, assim, conseguir resolver a problemática 

da fome no mundo (ZIMMERMANN, 2009, p. 86). 

A partir da introdução de tecnologias aplicadas aos cultivares, a comercialização 

de sementes no Brasil foi reduzida a poucas empresas privadas que detêm a 

concentração do mercado, especialmente em relação aos cultivares16 de soja, milho e 

algodão, consideradas as grandes commodities agrícolas, que envolvem um volume 

anual de recursos de quase 1,2 trilhão de reais entre insumos agropecuários, produção 

agropecuária, agroindústria e distribuição (EMBRAPA, 2019). 

Sem ignorar os benefícios que se possa ter logrado com as tecnologias aplicadas 

ao setor de cultivares, verifica-se que, diante dessa concentração na comercialização de 

sementes e da forma como o tema é regulamentado na legislação brasileira, parte dos 

agricultores tem enfrentado dificuldades na manutenção das sementes crioulas17. Dentre 

os motivos estão as intempéries do clima, que provocam perdas de variedades, e a 

dificuldade em trocar essas sementes, que é a forma de distribuição dessa variedade 

nativa. Entretanto, as sementes crioulas também vêm sofrendo impactos pelas 

atividades das empresas de sementes convencionais, devido ao cruzamento com 

variedades híbridas e transgênicas, que acabam por contaminar e alterar a variedade 

nativa. Aliada a esses fatores, ainda há a ausência de incentivos por parte do Governo 

(MACHADO; IKUTA, 2017, p. 11). 

Em 1997, foi aprovada a Lei n. 9.456, denominada Lei de Proteção de Cultivares 

(BRASIL, 1997), através da qual foram estabelecidas garantias de direitos sobre novas 

variedades de sementes, o que estimulou empresas a desenvolverem tecnologias de 

insumos agrícolas direcionados especificamente para suas próprias sementes, garantindo 

a manutenção de seu mercado em decorrência da fidelização do agricultor ao seu pacote 

tecnológico, composto pela semente específica e pelos agrotóxicos e demais soluções 

oferecidas (EMBRAPA, 2019). Transcorridos seis anos da promulgação da Lei de 

 
16 A Lei 10.711, de 5 de Agosto de 2003, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, 
assim dispõe em seu artigo segundo: “Art. 2º Para os efeitos desta Lei entende-se por: [...] XVI - cultivar 
local, tradicional ou crioula: variedade desenvolvida, adaptada ou produzida por agricultores familiares, 
assentados da reforma agrária ou indígenas, com características fenotípicas bem determinadas e 
reconhecidas pelas respectivas comunidades e que, a critério do Mapa, considerados também os 
descritores socioculturais e ambientais, não se caracterizem como substancialmente semelhantes às 
cultivares comerciais” (BRASIL, 2003). 
17 As sementes crioulas se caracterizam por fazerem parte do patrimônio cultural rural, pois se trata de um 
processo de aprimoramento, onde são armazenadas as melhores sementes, o que é feito de maneira 
natural e a longo prazo. Apesar de possuírem menor rendimento em comparação com as sementes 
tratadas, as variedades crioulas são mais resistentes e dependem menos de insumos (KIRCHOFF et al., 
2017, p. 10).  
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Proteção a Cultivares (n. 9.456/1997), foi promulgada a Lei n. 10.711, de 05 de agosto 

de 2003 (BRASIL, 2003), que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, 

através da qual se define como sementes crioulas o tipo de variedade local ou 

tradicional, que utilizada e guardada pela família do agricultor, por comunidades 

indígenas, quilombolas e outros povos tradicionais18, ao longo dos anos, adapta-se à 

região por meio de uma seleção com base em seu fenótipo. 

Para Winckler, Renk e Munarini (2018, p. 32-33), a legislação brasileira sobre 

sementes (Lei n. 9.456/1997 e Lei n. 10.711/2003) privilegia os sistemas formais e as 

sementes comerciais produtoras de commodities, criando dificuldades para o 

estabelecimento no Brasil de um sistema de produção e comércio de sementes que 

atenda também aos agricultores que optam pelo cultivo orgânico e agroecológico, pois a 

referida legislação limita a reprodução de sementes ao circuito comunitário, 

impossibilitando o comércio de sementes crioulas19. Para as cooperativas e associações 

realizarem a comercialização de sementes crioulas, orgânicas ou agroecológicas é 

economicamente inviável, visto que as normas de registro, qualidade e certificações que 

precisam atender foram elaboradas considerando as possibilidades das grandes 

empresas. 

Ao mesmo tempo em que se debate em nível internacional sobre a necessidade 

de preservação da biodiversidade e da implementação de produções agrícolas mais 

sustentáveis, as perspectivas indicadas no relatório da OCDE-FAO para o período de 

2015-2027 é de que o Brasil aumentará a plantação de soja e milho – monoculturas que 

utilizam sementes modificadas geneticamente -, sendo que a ampliação do cultivo de 

 
18 Em que pese não seja objeto do presente trabalho, não se olvida acerca do papel exercido por parte 
significativa da agricultura familiar, comunidades indígenas, quilombolas e outros povos tradicionais na 
preservação da biodiversidade, através da realização de produções agrícolas consideradas sustentáveis e 
como guardiões de sementes crioulas. Salienta-se que se utiliza o termo “parte significativa”, 
considerando haver os que utilizam técnicas e práticas da agricultura convencional, a exemplo da tribo de 
índios da etnia Paresi, no Mato Grosso, que, de acordo com reportagem apresentada no Globo Rural em 
17 de março de 2019, há mais de 15 anos estava inserida no modelo de produção de grãos que utiliza 
pacotes tecnológicos – agrotóxicos e sementes transgênicas - e que a partir do final do ano de 2019, 
segundo reportagem apresentada no Globo Rural em 12 de janeiro de 2020, teria assinado termo de 
ajustamento de conduta (TAC), através do qual foram liberadas áreas para plantio de soja, com o 
comprometimento dos indígenas de não arrendarem as terras e nem usar sementes transgênicas (GLOBO 
RURAL, 2019; 2020). 
19 Segundo Winckler, Renk e Munarini (2018, p. 33-34), a Lei de Cultivares n. 9.456/1997 introduziu 
disposições no ordenamento jurídico brasileiro que deram origem “a propriedade intelectual no reino 
vegetal”. Além disso, a Instrução Normativa n. 9, de 2 de junho de 2005, em seu item 7.6, restringe a 
comercialização de sementes crioulas ao estabelecer que “o beneficiamento e o armazenamento do 
material de reprodução vegetal, reservado para uso próprio, poderão ser realizados somente dentro da 
propriedade do usuário, ressalvados os casos previstos em normas específicas, consideradas as 
particularidades das espécies e condicionado à autorização do órgão de fiscalização.” (BRASIL, 2005). 
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soja será motivada pela demanda regional por alimentos e pela crescente demanda 

global pelo cultivar. Ainda, de acordo com o mesmo relatório, estima-se que o Brasil 

desempenhará papel fundamental como importante fornecedor de alimentos para o 

mundo, juntamente com países como Rússia, Índia, China, Estados Unidos e países da 

Europa Ocidental20.  

Nesse cenário que envolve a agricultura brasileira, outro aspecto que se destaca é 

o formato de produções agrícolas caracterizadas como desertos verdes. A expressão é 

comumente utilizada para indicar um tipo de monocultura voltada à plantação de 

árvores em extensões grandiosas de terras para obtenção de celulose. A maioria dessas 

plantações utiliza as espécies de árvores exóticas conhecidas como pinus e eucalipto 

(GUIMARÃES, 2012, p. 2). 

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), existe no Brasil 9 milhões e 850 mil hectares de florestas plantadas, 

Dessa área, mais de 75% são direcionadas para produção de eucalipto - floresta 

conhecida como desertos verdes, e cerca de 36% dessas plantações estão na região Sul e 

25%, na região sudeste (FERNANDES, 2018, p. 1). 

 Segundo Guimarães (2012, p. 2), os cultivos nesse formato, além de serem feitos 

em larga escala, com grande parte do trabalho mecanizado, absorvem grandes 

quantidades de água, o que pode causar danos ao meio ambiente, tais como o secamento 

de nascentes ou rios, localizados próximos às plantações, motivo pelo qual se atribui a 

essa forma de produção a denominação de desertos verdes. 

Ao pensar sobre a definição de desertos verdes surge a indagação de até que 

ponto outros sistemas de produção no formato de monoculturas, como soja e milho - em 

que, por vezes, há significativa perda de biodiversidade em razão da ausência de 

mosaicos diferenciados de culturas – poderiam ou não ser caracterizados como desertos 

verdes.   

 
20 Dentre os desafios para o futuro, identificados pela OCDE-FAO, está o de a América Latina e o Caribe 
garantirem que o crescimento agrícola seja mais sustentável e inclusivo, sendo que isso dependerá do 
progresso que necessariamente deve ocorrer nas áreas de nutrição, proteção social e ambiental e apoio à 
subsistência, considerando que a pobreza rural, a fome e a obesidade estão aumentando nessa região do 
planeta. O relatório da OCDE-FAO ainda indica que há perspectivas de forte crescimento para a região no 
tocante à produção de frutas e verduras de alto valor, que proporcionaria melhores oportunidades para a 
agricultura familiar e dietas mais saudáveis para a população. Políticas específicas podem vir a ajudar 
agricultores e consumidores no aproveitamento dessas oportunidades, além de proteger recursos naturais. 
Para combater o aumento da fome e da obesidade, são necessários sistemas alimentares aprimorados e 
política inovadoras de segurança alimentar e nutrição (OCDE-FAO, 2019). 
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Apesar de haver preocupações na busca por modelos sustentáveis de agricultura, 

observa-se que a produção agrícola predominante no Brasil é a convencional, que 

pratica monocultivos - modalidade de produção que se contrapõe aos policutivos que 

fomentam a biodiversidade -, sob a justificativa de uma produção maior e mais imediata 

e com objetivo de exportação de commodities. Diante desse cenário agrícola e das 

perspectivas projetadas para os próximos anos, cabe perguntar: o modelo de produção 

agrícola predominante no Brasil é sustentável?  

 

2.1 A INSUSTENTÁVEL COMODITIZAÇÃO DA AGRICULTURA BRASILEIRA E 

SEUS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 

 

A afirmação do Brasil como um dos grandes players mundiais no setor de 

alimentos impactou no crescimento da sua área de uso agrícola. Freitas e Mendonça 

(2016, p. 502) demonstram ter havido um crescimento médio anual de 1,76% da área 

destinada à colheita entre os anos de 1994 a 2013. Segundo os autores, este percentual 

está abaixo do crescimento médio anual de 2,05% ao ano (2008-2013). No caso da soja, 

o crescimento foi de 5,06% ao ano. De 1994 a 2013, a área destinada ao cultivo da soja 

no Brasil passou de 11.544.577 hectares (em 1994) para 27.948.605 hectares em 2016 

(2016, p. 506-508).  

 As exportações do agronegócio resultaram em US$ 1,23 trilhão no ano de 2017. 

A diferença entre os US$ 96 bilhões exportados e os US$ 14 bilhões das importações do 

agronegócio, proporcionou um rendimento de cerca de US$ 82 bilhões para o Brasil. O 

setor do agronegócio é responsável por 23,5% do PIB, no que se refere às exportações, e 

por 45% do total das exportações brasileiras, bem como por 19% dos empregos atuais 

no mercado de trabalho (MAPA, 2018, p. 5). 

Estudos que analisaram a comercialização de agrotóxicos por área plantada entre 

os anos 2000 a 2012, no Brasil, indicaram que, no ano de 2000, teve uma média de 3,0 

kg/ha de agrotóxico, situação que também ocorreu entre os anos de 2003 a 2009, sendo 

que, em 2010, chegou a 6,0 kg/ha e, em 2012, alcançou a marca de 7,0 kg/ha de 

agrotóxico. Na produção agrícola brasileira de 2012, dentre os agrotóxicos mais 

comercializados, estavam o herbicida Glifosato, com 62,4% dentre os herbicidas 

pesquisados (IBGE, 2015, p. 37-38). 

De acordo com o relatório da OCDE-FAO sobre as Perspectivas Agrícolas 2015-

2024, o Brasil está entre as dez maiores economias em nível mundial, sendo o segundo 
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maior fornecedor mundial de alimento e produtos agrícolas, preparando-se para tornar-

se o maior fornecedor apto a satisfazer a demanda mundial adicional. O país está 

realizando contínuas melhorias na produtividade, com alguma conversão do pasto em 

área de cultivo e uma produção pecuária mais intensiva. Estima-se que, diante disso, a 

capacidade de abastecimento do Brasil aumentará e poderá ser realizada de forma 

sustentável, caso se incentivem iniciativas ambientais e de conservação, incluindo o 

apoio às práticas de cultivo sustentável21, conversão de terras cultiváveis naturais e 

deterioradas em pasto e a integração da produção agrícola com os sistemas pecuários 

(OCDE-FAO, 2015, p. 4).  

Fração significativa dos agricultores brasileiros utiliza, de forma intensiva, 

produtos agrotóxicos para o controle de pragas, doenças e ervas daninhas, pois o 

objetivo é a maior produtividade. Contudo, esses produtos químicos, por serem 

persistentes, móveis e tóxicos, têm tendência a acumularem-se no solo e na biota, 

podendo contaminar águas, expondo o ser humano e o meio ambiente a danos 

decorrentes da contaminação e da degradação ambiental (IBGE, 2015, p. 36). 

As commodities22 agrícolas são importantes para a economia brasileira, porém, 

sua produção dá-se à custa de uma série de impactos negativos, relacionados, 

 
21 O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA (2019) apresenta boas práticas para 
um cultivo sustentável, voltadas à preservação do solo e do meio ambiente, dentre elas destaca-se: - 
manter o solo coberto e conservado, assim permitindo a reciclagem de nutrientes, como uma plantação de 
orgânicos, segmentada pelos princípios de uma floresta de alimentos, com plantas nativas do local e 
frutos típicos de outras regiões, como, por exemplo, a plantação de capim para proteger o local onde são 
plantadas as sementes. Nesse procedimento, todo material orgânico é usado para reforçar a cobertura do 
solo, inclusive, aproveitando as podas que são tiradas das cidades, colaborando com o meio ambiente, 
pois seriam destinadas ao lixo. Essas práticas permitem que o solo seja rico em nutrientes, não ficando 
encharcado pelas águas da chuva, com presença de minhocas e animais, que demonstram que a terra está 
fértil. Para tornar o ambiente parecido com uma floresta, são intercalados cultivos de plantas que 
viabilizam a geração de insumos e reserva de água, tornando assim o sistema autossustentável, 
produzindo mais recurso do que consome. A técnica de cultivar diversas plantas para proteger o solo 
permite que este continue úmido mesmo diante de uma estiagem, não havendo necessidade de irrigação 
diária, diversificando os rendimentos da propriedade, com novas plantas e com a integração lavoura, 
pecuária e floresta (ILFP). O mapeamento do solo também pode colaborar com a sustentabilidade, 
facilitando o gerenciamento dos recursos naturais e a criação de políticas direcionadas para conservar e 
recuperar áreas já degradadas. Para isso, informações mais precisas sobre o uso, manejo e conservação do 
solo são fundamentais. Segundo dados da Embrapa, o Brasil possui menos de 5% de seu solo mapeado 
(MAPA, 2019). 
22 A produção de commodities resulta em rendimentos econômicos maiores, promovendo uma injeção 
considerável de moeda estrangeira no país. Esse ingresso de capital torna-se o principal elemento para 
avaliação da taxa de câmbio, com influência direta no aumento dos preços dos bens não comercializáveis 
em comparação aos comercializáveis. Tal fator implica a dificuldade da exportação de commodities não 
relacionadas aos recursos naturais, bem como acaba por tornar desigual a competição com as importações 
de outras commodities. Nota-se que há certo desestímulo para a diversificação da produção de outros 
produtos, uma vez que os estímulos acabam por serem concentrados somente para a produção com o fim 
de exportação (LAPLANE, SILVA, SERRA, 2014, p. 23). 
No que se refere à questão de preço, as commodities sofrem constantes oscilações, refletindo assim nos 
países dependentes de recursos naturais. Quando seu preço sobe, proporciona aumento da receita que 
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principalmente: à vulnerabilidade dos preços de tais produtos no mercado internacional; 

à adoção de sistemas de produção pautados na utilização de sementes de alto 

rendimento23, dependentes de subsídios energéticos, como adubos e agrotóxicos; à 

implantação de cadeias de ciclo longo, que demandam constantes investimentos em 

obras de infraestrutura para o escoamento da produção agrícola em um sentido e de 

insumos para produção, em outro; à conversão de áreas para a atividade 

agrossilvipastoril, que acabam comprometendo a funcionalidade ecológica de biomas e 

ecossistemas brasileiros. 

Observa-se que a concentração das atividades em unidades de produção mais 

capitalizadas acaba por excluir os produtores incapazes de arcar com os investimentos 

em tecnologia moderna no campo, restando, para eles, poucas alternativas na agricultura 

familiar, de maneira que alguns apostam no reflorestamento com espécies exóticas 

(pinus e eucalipto) enquanto outros fazem-no no cultivo de alimentos orgânicos e 

agroecológicos. Instala-se, assim, um conflito territorial entre quem utiliza agrotóxicos 

na produção agrícola e quem não utiliza, pois esses produtos químicos não respeitam 

divisas entre vizinhos (WINCKLER; RENK; MUNARINI, 2018, p. 18-19). 

Para Winckler, Renk e Munarini (2018, p. 21-22):  

 
Os insumos não conhecem fronteiras. Os produtos têm em vista o comércio 
internacional. Os espaços dedicados à produção voltada ao local convertem-
se em ilhas que não estão imunes aos efeitos do mercado global, que dita 
preços e padrões. O mercado da natureza reflete a comoditização da vida. [...] 
O aumento da produção agropecuária se dá em detrimento dos recursos 
naturais e da biodiversidade como macrobem24 ambiental. Desmatamento, 

 
pode ser investido no abatimento dos déficits orçamentários; no caso de diminuírem os preços das 
commodities, a situação inverte-se, levando a provável aumento no déficit orçamentário. Nota-se, assim, 
que se as oscilações nos preços das commodities não forem devidamente controladas, podem resultar em 
dificuldades na economia do país. A dependência de uma commoditie, como, por exemplo, o complexo 
soja, pode trazer vulnerabilidade para o país, que ficará a mercê da oscilação dos preços do mercado 
internacional (LAPLANE, SILVA, SERRA, 2014, p. 24). 
23 Segundo Shiva (2003, p. 56), a partir do paradigma da Revolução Verde, surgiram as novas sementes 
consideradas “Variedades de Alto Rendimento”, frequentemente designadas pela sigla VAR. Essas 
sementes, também chamadas de milagrosas, são as sementes transgênicas, que sofreram alteração 
genética promovida pela manipulação humana de genes das plantas, a fim de que sejam mais produtivas e 
resistentes a pragas. Ocorre que esse tipo de semente, geralmente cultivada em larga escala no sistema de 
monocultura, requer a utilização intensiva de agrotóxicos e água, sendo extremamente vulneráveis a 
pragas e doenças, demandando significativos custos financeiros para seu cultivo, especialmente em razão 
dos insumos químicos que necessita (SHIVA, 2003, p. 77).  
24 Para José Rubens Morato Leite (1999, p. 71-76) macrobem refere-se a uma visão ampla, globalizada e 
integrada do meio ambiente, o qual, além de bem incorpóreo e imaterial, configura-se como bem de uso 
comum do povo. Diante disso, em razão da Constituição Federal considerar o meio ambiente como 
macrobem de todos, o proprietário, seja público ou particular, não poderá dispor da qualidade do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. Já a definição de microbem refere-se aos elementos que compõem 
o meio ambiente, considerados isoladamente, como florestas, rios, fauna, atmosfera, ser humano, dentre 
outros, os quais possuem tratamento legislativo próprio. 
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contaminação do solo, da água e do ar e erosão de espécies são algumas das 
consequências do avanço das áreas ocupadas pela monocultura e pecuária 
extensiva sobre biomas antes conservados. 

 

Incorporar a sustentabilidade na cadeia produtiva de alimentos25, desde a 

matéria-prima até o descarte e reciclagem dos produtos, demanda a implantação de 

processos orientados visando à eficiência no consumo energético. Para isso é necessário 

um plano sistematizado de adoção de padrões de economia com características mais 

sustentáveis, dentre as quais cita-se, como exemplo, a necessidade de inventário das 

emissões de GEE - Gases de Efeito Estufa26. No Brasil, a expansão da conversão de 

florestas nativas em área utilizada para agricultura e pastagem levou a mudanças no uso 

da terra. As atividades da agricultura e pecuária são responsáveis por um quarto das 

emissões nacionais27. Entretanto, o avanço tecnológico no meio rural tem permitido a 

preservação de milhões de hectares de florestas nativas (MAPA, 2012, p. 34-36).  

Em outros termos, os impactos ambientais e sociais e as demais externalidades 

negativas do atual modelo hegemônico de produção de commodities adotado no Brasil 

dão conta da sua insustentabilidade, a médio e longo prazo, acarretando impactos 

ambientais – externalidades negativas - por vezes irreversíveis.  

A hegemonia dessa modalidade de produção agrícola deu-se através de grandes 

incentivos por meio de políticas adotadas pelo Governo brasileiro, especialmente a 

 
25 De acordo com o Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a 
Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (MAPA, 2012, p. 34): “a 
relevância estratégica do setor agrícola está no fato de que há uma inquestionável necessidade de 
expansão da produção para atender às demandas atuais e futuras de suprimento alimentar, e também na 
premissa de que a expansão da produção não deve contribuir negativamente para a elevação dos níveis 
atuais de emissões. Tampouco deve ser adotada via processos que resultem em perda de áreas de 
vegetação nativa, comprometendo assim a sustentabilidade ambiental. O setor agrícola é um setor 
complexo, com significativa diversidade de sistemas de produção que apresentam relação direta com 
aspectos ambientais, sociais e econômicos.”. 
26 O Brasil firmou compromisso de reduzir a emissão de gases de efeito estufa entre 36,1% e 38,9% até 
2020 (MAPA, 2012, p. 12). 
27 As emissões de GEE decorrentes das atividades do setor agrícola estão relacionadas principalmente 
aos: “[...] processos bióticos inerentes ao uso e ao manejo do solo, à fisiologia específica de animais de 
rebanho (fermentação entérica de bovinos ruminantes), aos processos de decomposição anaeróbica 
associados a sistemas produtivos alagados (como o cultivo do arroz inundado) e, ainda, ao tratamento e à 
disposição de resíduos vegetais e animais, além do manejo de áreas nativas para sua transformação em 
agroecossistemas” (MAPA, 2012, p. 35-36). De acordo com o MAPA (2012, p. 12-13), foi elaborado o 
Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma 
Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura, denominado de Plano ABC (Agricultura de 
Baixa Emissão de Carbono), caracterizado como uma política com a finalidade de organizar o 
planejamento de ações a serem realizadas para a adoção de tecnologias de produção sustentáveis, com 
objetivo de cumprir com os compromissos firmados pelo Brasil no tocante à redução na emissão de GEE 
no setor agropecuário (MAPA, 2012, p. 12-13). 
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partir de 1960, que refletem opções realizadas pela grande potência geopolítica que se 

ergueu no pós-guerra. 

  

2.1.1 Aspectos da Revolução Verde na agricultura brasileira 

 

Para compreender com maior amplitude aspectos atuais que envolvem a 

agricultura brasileira, faz-se oportuno historiar acerca do conjunto de técnicas e práticas 

que transformou a forma de produção de alimentos a partir da década de 1960 no Brasil. 

Com o término da Segunda Grande Guerra (1945), a economia mundial 

encontrava-se fragilizada e havia milhões de pessoas famintas. Diante disso, a Fundação 

Rockefeller, sediada nos Estados Unidos da América, financiou um grupo de trabalho 

dirigido pelo Dr. George Harrar - que tinha obtido variedade de trigo adaptada a climas 

tropicais e subtropicais, bastando o aporte suficiente de água e fertilizantes – para 

exportar a revolução agrícola dos Estados Unidos para o México, sendo esse fato28 

considerado o primeiro passo para aquilo que viria chamar-se Revolução Verde29. O 

intuito do Dr. Harrar seria de “[...] aumentar a produção de grãos para mitigar a fome da 

humanidade.” (MACHADO, 2014, p. 51-53). 

Para Borlaug30 (2004, p. 3) - considerado o pai da Revolução Verde –, a 

modificação genética das culturas demonstra domínio progressivo das forças da 

natureza em prol da alimentação humana31. Segundo o autor (2004, p. 3) 

 

 
28 Machado (2014, p. 52-53), ao considerar os japoneses Dr. S. C. Salmon e Dr. Orville Vogel como 
criadores dos trigos anões, e o Dr. Harrar, 1944, como precursor da Revolução Verde, diverge de outros 
autores que atribuem a Norman Borlaug tal intento.  
29 Segundo Shiva (2003, p. 87), o trigo “Norin” – cruzamento do trigo japonês anão “Daruma” com o 
trigo norte-americano “Faltz” - foi levado pelo Dr. D. C. Salmon, em 1946, para os Estado Unidos. Mais 
tarde, o Dr. Orville Vogel cruzou o trigo “Norin” com as sementes norte-americanas “Bevor”, enviando a 
nova variedade ao México, na década de 50, que foi utilizada por Borlaug, integrante da Fundação 
Rockfeller, para criar as variedades mexicanas que o tornaram famoso. Apesar das inúmeras sementes 
anãs criadas por Borlaug, apenas três são responsáveis pelas mudas de trigo da Revolução Verde, de 
maneira que, segundo a autora, milhões de pessoas dependem dessa base genética estrangeira e limitada – 
a variedade das safras, que antes era de milhares de plantas diferentes, passou para trigo e arroz derivados 
de uma base genética restrita. 
30 Segundo Cunha et al. (2010, p. 23), o cientista americano Norman Ernest Borlaug trabalhou no 
melhoramento genético de trigo e teve significativo envolvimento na luta para acabar com a fome no 
mundo, através do aumento da produção de alimentos pela intensificação da agricultura. Esses fatos 
levaram-no a ser agraciado com o Prêmio Nobel da Paz, em 1970. 
31 “Norman Borlaug sempre defendeu que a intensificação da agricultura, elevando o rendimento dos 
cultivos, ao contrário do que muitos apregoam, no lugar de destruir a natureza, se prestava para preservar 
biomas, evitar a derrubada de florestas e proteger o ambiente. Essa assertiva ficou conhecida como 
hipótese Borlaug [...].” (CUNHA et al. 2010, p. 24). 
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A engenharia genética das plantas em nível molecular é apenas um outro 
passo na caminhada científica da humanidade aprofundando-se na direção 
dos genomas vivos. A engenharia genética não é substituição do 
melhoramento convencional, mas uma ferramenta complementar de pesquisa 
para identificar genes desejáveis existentes em grupos taxonômicos distantes 
e para transferir tais genes mais rápida e precisamente a variedades mais 
produtivas e de melhor qualidade. Até o momento, não apareceu nenhuma 
evidência científica confiável sugerindo [muito menos provando] que a 
ingestão de produtos transgênicos fosse prejudicial à saúde humana ou ao 
ambiente. 

 

A Revolução Verde - denominação dada para a transformação de base científica 

na agricultura do Terceiro Mundo (SHIVA, 2015, p. 17) - ocasionou mudanças na 

produção agrícola a partir dos anos 60 no Brasil, por envolver subsídios econômicos à 

agricultura direcionando para a implementação de um modelo atualmente hegemônico 

de produção, conhecido pela denominação de sistema convencional ou moderno de 

produção agrícola – que utiliza agrotóxicos em seu processo de produção.  

De acordo com Santana (2005, p. 3), a Revolução Verde possibilitou o plantio 

de variedades de alto rendimento, obtidas mediante programas de melhoramento 

vegetal, associados ao emprego de novas práticas de manejo de solo e água e à 

utilização de adubos químicos e agrotóxicos, resultando num aumento na produção de 

alimentos. Outro ponto considerado positivo é que os preços dos alimentos, a partir da 

década de 1970, ficaram mais baratos beneficiando populações mais pobres, que gastam 

a maior parte do que ganham na compra de alimentos. 

Segundo Cunha et al. (2010, p. 24): 

 

Há quem afirme que a maior contribuição da Revolução Verde foi, pela 
elevação do rendimento dos cultivos, preservar áreas que teriam de ser usadas 
para a produção de alimentos frente ao crescimento da população mundial. 
Outros contra-atacam, alegando que a Revolução Verde, de fato, aumentou a 
dependência da humanidade pelos combustíveis fósseis, estreitou a base 
genética das plantas cultivadas e ampliou o uso de pesticidas na agricultura. 
 

A partir da Revolução Verde, que foi altamente subsidiada por planos de 

modernização como, por exemplo, o plano Marshall32, foram desenvolvidas políticas 

públicas de subsídios econômicos à agricultura, viabilizando o uso das sementes 

 
32 Os Estados Unidos, que não sofreram tanto fisicamente com a Segunda Guerra Mundial, deram 
especial atenção a Europa, que enfrentava fome, frio e doenças ao término da guerra, lançando o 
audacioso plano de recuperação da economia europeia, o Europen Recovery Plan (ERP), que ficou 
conhecido pelo nome de Plano Marshall, em razão do nome do secretário de Estado, George Marshall 
(TOTA, 2017. p. 69-70). Dentre os objetivos dos planos de modernização estava o de liberar mão de obra 
do campo para reconstruir e modernizar as cidades dos países destruídos pela guerra, bem como para 
alimentar a população cada vez maior na Europa e no Japão (BARROS, 2016, p. 9). 
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melhoradas de cereais considerados de alta produtividade e de adubos e pesticidas. Em 

que pese o sucesso da revolução tecnológica aplicada à agricultura, a intensificação 

agrícola nos países desenvolvidos e a Revolução Verde nos países em desenvolvimento 

têm gerado efeitos socioambientais negativos não previstos à época de sua concepção 

(BARROS et al, 2016, p. 9 e 11). 

Para Machado (2014, p. 53-54), a revolução revelaria uma tática política de 

introduzir o capitalismo no campo, ampliando a fonte de reprodução do capital, nos 

países da América Latina, Ásia e África. Na sua essência, a Revolução Verde, 

atualmente, gerida pelo capital financeiro, direciona-se para a implantação das 

monoculturas, que utilizam “insumos modernos”, derivados do petróleo, produzidos por 

grandes empresas, algumas controladas pelo capital financeiro, que, por sua vez, realiza 

a reprodução do capital33 em novo segmento econômico, denominado agronegócio, ou 

agricultura industrial. 

No contexto brasileiro, em 1930 iniciaram-se os projetos políticos voltados para 

planejar a industrialização capitalista, os quais se tornaram hegemônicos em 1950. Para 

alcançar uma industrialização acelerada e autossustentada foram priorizados 

investimentos em programas de infraestrutura, energia, transportes e indústrias, assim 

como na agricultura, que deveria acompanhar tal modernização (MATOS, PESSÔA, 

2011, p. 6). 

O Brasil, no ano de 1960, importava milho, arroz, cereais e carne de frango. Este 

cenário, entretanto, foi se alterando devido a fatores como: a implementação da técnica 

de calagem, que transformou o solo ácido do cerrado em terras aráveis; a tropicalização 

da soja, bem como a inoculação de bactérias na semente de espécies leguminosas, para 

capturar nitrogênio do solo, que permitiu mais produção com menos fertilizantes; a 

diminuição do preço marginal da terra; a expansão da mecanização e a intensificação da 

utilização de técnicas de plantio direto, que contribuiu para a preservação dos recursos 

naturais e a melhoria na fertilidade do solo. De 1990 em diante, com a criação da 

Embrapa, em 1973, a organização do agronegócio intensivo em conhecimento e as 

inovações induzidas institucionalmente transformaram o Brasil num grande exportador 

de alimentos. Isso foi possibilitado, também, pela incorporação do bioma do Cerrado na 

 
33 Para Shiva (2015, p. 12), através de um olhar ortodoxo, a acumulação de capital, mediante a 
apropriação da natureza, é considerada fonte para gerar abundância material e, assim, reunir condições 
para a paz. Para essa visão, o controle do ambiente mediante alto nível de tecnologia possibilitaria 
eliminar as dificuldades e a pobreza. Assim, a Revolução Verde teria sido concebida como estratégia 
tecnopolítica para criar abundância em sociedades agrícolas e reduzir a ameaça de insurreição comunista 
e conflitos agrários. 
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produção e a aproximação das áreas de cultivo dos limites da região amazônica. Esta 

movimentação trouxe, por um lado, uma preocupação com relação à sustentabilidade 

ambiental, mas, por outro, sinalizou uma dinâmica renovada de crescimento, 

principalmente a partir de 2000 (IPEA, 2016).  

 A extensão rural34, ampliada especialmente após a década de 1960, a partir da 

Revolução Verde, pode ser destacada como um processo importante de atendimento ao 

agricultor, que propiciou estabelecer um elo de comunicação e transmissão de 

conhecimentos. Referido serviço também teve papel fundamental na introdução dos 

pacotes tecnológicos, levando o Brasil a adotar o modelo produtivo agropecuário, 

voltado para a utilização intensiva de insumos e máquinas, visando ao aumento da 

produtividade.  

Com a finalidade de levar a modernidade ao setor agrícola, de maneira que os 

agricultores passassem a utilizar equipamentos e insumos industrializados necessários à 

modernização, de acordo com Lisita (2005, p. 1-2), a extensão rural passou pelas 

seguintes fases: a primeira, chamada “humanismo assistencialista”, de 1948 até início 

da década de 1960, caracterizada pelo objetivo de aumentar a produtividade agrícola e 

melhorar o bem estar das famílias rurais, aumentando a renda e diminuindo a mão de 

obra para produzir, induzindo mudanças de comportamento sem, entretanto, favorecer o 

florescimento da consciência crítica, atendendo apenas necessidades imediatas; a 

segunda, denominada de “difusionismo produtivista”, de 1964 a 1980, caracterizada por 

servir como instrumento para introduzir o agricultor na dinâmica da economia de 

mercado, para aquisição de pacotes tecnológicos modernizantes, visando, dentre outros 

aspectos, ao aumento da produtividade e à adoção de novas tecnologias. 

 Para o autor (2005, p. 2-3), a expansão da extensão rural no país deu-se a partir 

da criação da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural – 

EMBRATER, ampliando de 10%, em 1960, para 77,7% o número de municípios que 

contavam com esse serviço em 1980, inaugurando, a partir dessa época, uma nova 

proposta de extensão rural, chamada de “humanismo crítico”, que preconizava a 

 
34 Conforme Peixoto (2008, p. 7-9), apesar dos diversos conceitos existentes em torno da expressão, a 
extensão rural pode ser conceituada de três formas, quais sejam: como processo, instituição e política. 
Como processo, considerando “o ato de estender, levar ou transmitir conhecimentos de sua fonte geradora 
ao receptor final, o público rural” e também ao ser “entendida como um processo educativo de 
comunicação de conhecimentos de qualquer natureza, sejam conhecimentos técnicos ou não.”. Como 
instituição ou organização, ao referir-se à instituição que presta os serviços de Assistência Técnica e 
Extensão Rural nos estados. Como política pública, ao referir-se aos dispositivos legais ou programáticos, 
estabelecidos pelos governos federal, estaduais ou municipais, para serem executadas por organizações 
(públicas e/ou privadas). 
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construção de uma “consciência crítica” nos extensionistas, com objetivo de difundir 

um “planejamento participativo” baseado na pedagogia da libertação desenvolvida por 

Paulo Freire. Entretanto, segundo Lisita (2005, p. 3), “apesar de haver uma orientação 

para seguir princípios participativos, a maioria das empresas de ATER35 – continua com 

a mesma orientação básica” de “incluir o pequeno agricultor familiar na lógica do 

mercado, torná-lo cada vez mais dependente dos insumos industrializados, 

subordinando-o ao capital industrial”. 

Verifica-se, assim, que a ampliação da extensão rural contribuiu para o 

fortalecimento do setor agrícola brasileiro, levando-o a desempenhar importante papel 

na economia do país. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 

MAPA (2019), na safra brasileira de 2017/2018, foram aplicados recursos para 

financiamento rural no montante de R$ 174.068.000,00, sendo que R$ 21.297.000,00 

foram destinados à agricultura familiar36. Analisando os valores aplicados no 

financiamento de safras anteriores, identifica-se importante incentivo econômico ao 

setor. Na safra de 2005/2006, foram aplicados recursos para o financiamento rural no 

montante de R$ 42.576.000,00; em 2010/2011, no montante de R$ 94.492.000,00; em 

2015/2016, no montante de R$ 145.315.000,00; e, na safra de 2018 até março de 2019 

foi aplicado o montante de R$ 130.422.000,00, sendo que, desse valor, R$ 

18.847.000,00 foram destinados para a agricultura familiar (MAPA, 2019, p. 5-7). 

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 

apresentou dados sobre as exportações de 2017, apontando que o complexo soja foi o 

principal produto exportado naquele ano, correspondendo a 14,10% de toda a 

exportação brasileira, equivalente a US$ 30,69 bilhões, sobressaindo-se produtos como 

minérios, petróleo e combustíveis. O Brasil foi considerado o maior exportador mundial 

de soja (CONAB, 2018, p. 83). As projeções do agronegócio brasileiro referentes à 

safra 2018/2019 apontam para 236,7 milhões de toneladas, com 62,8 milhões de 

hectares de área plantada. Também foram feitas projeções da safra de grãos para 

2028/2029 estimando-se em torno de 300,1 milhões de toneladas, que representaria um 

acréscimo de 26,8% sobre a atual safra que está estimada em 236,7 milhões de 

toneladas, correspondendo a uma taxa de crescimento de 2,4% ao ano. A projeção para 

a área de grãos no Brasil aponta para um provável aumento de 15,3% entre 2018/19 e 

 
35 ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural. 
36 Não há informações quanto ao montante de recursos aplicados ao financiamento rural para a agricultura 
familiar nas safras anteriores a 2017/2018 (MAPA, 2019). 
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2028/29, passando de 62,8 milhões de hectares em 2018/19 para 72,4 milhões em 

2028/29, representando um acréscimo anual de 1,4% (MAPA, 2019, p. 11-1337). 

Com relação à aplicação de crédito rural para custeio de produtos, a maior 

concentração de recursos na safra 2017/2018 foi em relação à cultura de soja com 42% 

dos recursos financeiros aplicados (MAPA, 2019, p. 21). Verifica-se a predominância 

da produção de soja no Brasil nos últimos anos, devido ao aumento da demanda no 

mercado, assim como pela expansão das áreas desse tipo de grão.  

Na década de 1960, a agricultura convencional começou a dar sinais de exaustão 

diante do visível aumento no nível de degradação ambiental, que, em grande parte, foi 

causado pelas práticas agrícolas intensivas. Análises demonstraram que a fertilidade das 

terras está sendo afetada. A erosão, contaminação e pressão de ocupação pelas cidades e 

indústrias também está reduzindo as terras férteis disponíveis para permitir uma 

expansão física da área cultivada. Dentre as principais fontes de degradação ambiental 

promovidas pelas atividades agrícolas estão: desmatamento, erosão, utilização irracional 

de insumos – corretivos, fertilizantes, defensivos -, uso irracional da água, lançamento 

de resíduos sólidos – lixo, disposição de esgotos no solo – fossas negras (SANTANA, 

2005, p. 3). 

O discurso que difundiu o fenômeno da Revolução Verde estava baseado 

especialmente na justificativa de mitigar a fome da humanidade e recuperar a economia. 

Logo, foram desenvolvidas política públicas direcionadas para projetos, que então 

foram considerados adequados para tratar da problemática – demanda por alimentos. 

Todavia, além de não atender à promessa de erradicação da fome, a Revolução Verde, 

no caso do Brasil, fixou externalidades negativas no campo, dado que ampliou 

consideravelmente a capacidade humana de demandar e explorar o solo, a biota e os 

recursos naturais necessários para a produção agrícola, ocasionando a diminuição da sua 

quantidade e a degradação da sua qualidade. 

Para Olivier De Schutter, Relator Especial da ONU para o direito à alimentação 

(UNITED NATIONS, 2010 p. 12), os métodos adotados na Revolução Verde 

estimularam38 significativamente a produção de culturas de cereais, que contêm 

 
37 O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vem atuando no sentido de aumentar a 
participação do Brasil no comércio exterior de produtos agrícolas. Para alcançar tal objetivo, é essencial 
haver uma maior diversificação de produtos, com maior valor agregado, firmando a imagem do país como 
fornecedor de produtos de alta qualidade, seguros e saudáveis, ao mesmo tempo, produzidos de maneira 
sustentável (MAPA, 2018, p. 6). 
38 O governo brasileiro, por meio de mecanismos de extrafiscalidade e de distribuição de recursos para o 
financiamento rural de safra, interfere significativamente na forma de produzir alimentos. Os incentivos 
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relativamente pouca proteína e poucos dos outros nutrientes essenciais para dietas 

adequadas. Tal estímulo ocasionou mudanças que reduziram sistemas de cultivos 

diversificados para sistemas simplificados baseados em cereais. Para o Relator, “[...] 

caminhar para a sustentabilidade39 é vital para a segurança alimentar e nutricional futura 

e é um componente essencial do direito à alimentação adequada” (UNITED NATIONS, 

2010, p. 20). 

Considerando-se o que Odum e Barret (2007, p. 93) denominam de gradiente 

subsídio-estresse40, verifica-se que, ainda que pautada em práticas de manejo tidas como 

adequadas, de acordo com o estado atual da ciência e da técnica, a utilização de 

herbicidas para a secagem da palhada e controle de ervas daninhas, de adubos 

inorgânicos para o desenvolvimento dos cultivares e de pesticidas para controle de 

pragas, acabam causando efeitos deletérios à qualidade dos recursos naturais envolvidos 

e provocando a dependência dos produtores a uma determinada forma de produção, 

pensada para beneficiar principalmente os grandes conglomerados agroindustriais. 

Incentivada a partir da Revolução Verde, é fato que a agricultura convencional 

no Brasil – de significativa importância para o PIB brasileiro -, em razão do alto nível 

de degradação ambiental, fez-se e faz acompanhar do aumento das externalidades 

negativas sobre o campo, o que coloca em xeque a sustentabilidade de tal modelo.  

 

2.1.2 Agricultura, exportação de commodities e fixação de externalidades negativas 

 

 Os processos econômicos dão-se a partir da conjunção de diversos fatores como 

o capital, a natureza e o trabalho. Ao utilizar recursos naturais ou, de qualquer forma, 

causar impactos e degradações ao meio ambiente, os processos produtivos acabam 

gerando externalidades. Neste sentido, externalidade significa as interferências causadas 

a tudo o que é exterior a determinado processo produtivo. As externalidades serão 

positivas quando forem consideradas na fixação do valor do preço final de um produto 

 
fiscais e econômicos direcionados para a produção convencional de determinados grãos ou para a 
agricultura familiar ou para a produção orgânica/agroecológica acaba influenciando de forma indireta em 
diversos aspectos socioeconômicos, ambientais e de saúde. 
39 Para Hans Jonas (2006, p. 39), “a natureza como uma responsabilidade humana é seguramente um 
novum sobre o qual uma nova teoria ética deve ser pensada. Que tipo de deveres ela exigirá? Haverá algo 
mais do que o interesse utilitário?”. 
40 Segundo Pereira (2008, p. 98), “[...] o gradiente subsídio-estresse faz com que algo, a princípio bom em 
demasia, torne-se tão danoso, ou mais, como a sua falta [...]”. Odum e Barret (2007, p. 93), salientam que 
“[...] conforme o subsídio começa a se transformar em estresse, a variância aumenta, [...] 
consequentemente o sistema começa a oscilar fora de controle até ser substituído por outro sistema mais 
tolerante à perturbação – ou até que a vida não seja mais viável.”.   



31 
 

ou serviço e serão negativas41 quando não forem internalizadas pelos agentes 

econômicos. Por serem excluídas dos cálculos econômicos de determinada atividade, as 

externalidades negativas acabam onerando a sociedade e o meio ambiente. 

O modelo de agricultura voltado à exportação de commodities – portanto, 

baseado na produção de monoculturas destinadas à exportação, por meio de técnicas e 

produtos químicos que acabam acarretando danos, por vezes, irreversíveis ao meio 

ambiente e à sociedade - acaba fixando externalidades negativas que geralmente não são 

contabilizadas pelos que se beneficiam dele. 

Neste modelo, vão-se pelos portos brasileiros as commodities e restam fixadas as 

externalidades negativas (os efeitos deletérios) de sua produção no Brasil, cabendo à 

sociedade arcar com tal conta. Tal constatação pode ser problematizada a partir da soja. 

 A soja é o cultivar mais produzido no Brasil (MAPA, 2019). O seu cultivo é 

predominantemente realizado de forma convencional, ou seja, através da utilização de 

pacotes tecnológicos constituídos de sementes geneticamente modificadas – sementes 

transgênicas – e produtos agrotóxicos. O modelo de produção da leguminosa 

transformou o Brasil, desde 2010, num dos países que mais utiliza agrotóxicos “[...] 

com uma média de mais de cinco quilos para cada brasileiro por ano.” (CARNEIRO, 

2015, p. 113).  

 Conforme Contini et al. (2018, p. 10), o cultivo da soja desenvolveu-se no Brasil 

a partir de 1970, no Sul do País e, a partir dos anos 1990 no Centro-Oeste. Para ter-se 

uma referência, considerando a safra de 2016/2017, nos últimos 59 anos, a produção 

brasileira de soja expandiu-se à taxa anual de 10,88%, com 8,98% em expansão de área 

e 1,83% em ganhos de produtividade anuais42. 

 De acordo com o comparativo de área, produtividade e produção do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (2019, p. 8-10) na safra 2018/2019, 

o Brasil utilizou 35.874 mil hectares de área para plantação de grãos de soja. Na safra 

2019/2020, foi para 36.571 mil hectares, com 1,9% de variação. Com relação à 

 
41 As externalidades negativas caracterizam-se pela ação de uma parte trazer custos a outra parte, ou seja, 
os atos cometidos por uma parte acabam por refletir nas demais. As externalidades positivas são 
exatamente o oposto, de maneira que a ação de uma parte acaba por resultar em benefícios para as outras 
partes (PONCIANO; SOUZA; MATA, 2008, p. 4). 
42 “A expansão da produção deveu-se a forte demanda mundial pela soja, com destaque para a China. A 
disponibilidade de terras aráveis, tecnologia tropical, política agrícola especialmente crédito e agricultores 
empreendedores foram os fatores fundamentais para tal avanço. Projeções indicam que o processo de 
crescimento da produção no Brasil continuará nos próximos anos, tendo como fundamentos o 
crescimento populacional mundial e da renda per capita, principalmente na Ásia. O Brasil tem recursos 
naturais e humanos para aproveitar esta oportunidade no mercado internacional, sem prejudicar em nada o 
abastecimento do mercado doméstico.” (CONTINI et al. 2018, p. 10). 
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produtividade, houve aumento de 2,7% entre a safra de 2018/2019 e 2019/2020, 

aumentando de 3.206kg/ha para 3.292kg/ha. Nas exportações de soja em grãos, no ano 

de 2018, o Brasil alcançou US$ 33.191 milhões, sendo que a China foi o país para o 

qual o Brasil mais exportou em 2018, no montante de 68.840 mil toneladas. 

 Segundo Contini et al. (2018, p. 12) 

 

Em relação aos estabelecimentos rurais, segundo dados preliminares do 
Censo Agropecuária 2017, havia 235.766 estabelecimentos que produziram 
soja no Brasil, sendo 83,43% na região Sul. Tomando-se os dados de 
produção de 2017 e dividindo-se pelo número de estabelecimentos 
produtores, constata-se que a produção média por estabelecimento foi de 
206,38 t no Sul, enquanto no Centro-Oeste cada estabelecimento produziu, 
em média, 2.253,93 t. Estes dados relativizam a tese de que soja é uma 
cultura para grandes produtores. Devido a preços internacionais elevados, 
pequenos e médios produtores passaram também a plantar soja em áreas 
menores. 

 

Conforme informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

– MAPA (2019), no segundo semestre de 2018, foram entregues 20.309,935 toneladas 

de fertilizantes43 ao consumidor brasileiro, praticamente o dobro do montante referente 

ao segundo semestre de 2008, quando foram entregues 10.929,470 toneladas (MAPA, 

2019, p. 25). 

A produção de commodities agrícolas tem gerado impactos sociais e 

ambientais44 em decorrência da forma de cultivo da monocultura, que faz uso intensivo 

dos recursos naturais45. Por exemplo, o cultivo em larga escala de soja e cana-de-açúcar, 

em que a utilização de agrotóxicos é intensa, eles acabam por contaminar o solo, rios, 

nascentes gerando impactos graves para a biodiversidade no Brasil.  

 
43 Com a agricultura promovida a partir da Revolução Verde, houve uma promoção com a substituição da 
“integração no nível da propriedade rural pela integração de insumos como as sementes e os produtos 
químicos”. Dessa forma, “o pacote semente/produto químico estabelece suas próprias integrações 
particulares entre os sistemas de solo e água que, no entanto, não são levados em conta na avaliação da 
produtividade.” (SHIVA, 2003, p. 56-57). 
44 Sobre a definição de impacto ambiental, o artigo 1º, da Resolução do CONAMA n. 001 de 23 de 
janeiro de 1986 (MMA, 2019), dispõe: “Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto 
ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 
por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 
afetam: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a 
biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos 
ambientais.”. 
45 Referente aos impactos negativos trazidos pela intensificação agrícola nos países europeus, que já são 
desenvolvidos, pode-se observar a existência de poluição nos rios, devido ao uso excessivo de adubos e 
de pesticidas, resultando em malefícios para saúde da população, sem contar que utilizam medicamentos 
e esteroides na saúde animal, dando surgimento a doenças. Quanto aos países em desenvolvimento, como 
o Brasil, verificam-se outras externalidades decorrentes da intensificação agrícola, como desmatamento, 
desertificação, redução da biodiversidade, erosão do solo, dentre outros problemas (BARROS et al., 
2016, p. 11). 
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As externalidades negativas decorrentes do modelo hegemônico de agricultura 

adotado no Brasil podem ser mais bem identificadas quando relacionadas aos impactos 

suportados pela sociedade e pelo ambiente. 

 

2.1.2.1 Agricultura e insustentabilidade socioambiental 

 

Em razão da extensão de seu território, da variedade de biomas e climas que 

permeiam a paisagem, o Brasil é rico em biodiversidade e possui recursos naturais em 

abundância, possibilitando vasta gama em opções de cultivos ao setor agrícola. Apesar 

disso, e mesmo existindo outras modalidades de agricultura caracterizadas pelo 

policultivo46, o modelo agrícola predominante no país é baseado no monocultivo, 

destinado ao mercado externo, ocasionando impactos ambientais de diversas ordens, em 

especial à biodiversidade. 

A diversidade de espécies é uma das propriedades essenciais para a manutenção 

das riquezas e equilíbrio dos ecossistemas, dela dependem todos os processos 

ecológicos47.  

Além das funções ecológicas que exerce e dos serviços ecossistêmicos que 

presta, a diversidade biológica é fundamental, segundo Vandana Shiva, para a 

diversidade das culturas, pois “[...] ecossistemas diversificados fazem surgir formas de 

vida e culturas diversificadas”. As diversidades cultural e biológica andam, dessa forma, 

juntas. Quanto ao modelo de produção agrícola convencional, a diversidade é vista 

como oposição a produtividade, por esta estar baseada na matematização, na 

padronização e na uniformização dos modos e meios de produção (SHIVA, 2003, p. 85 

e 91)48. 

Odum (1975, p. 60-61) entende ser um risco a situação de dependência do ser 

humano em relação a poucas variedades de trigo ou pinheiro, por considerar que a 

colheita é maior no momento, mas, na ocorrência de doença súbita ou mudança 

 
46 Em tópico mais adiante, serão abordados modelos de produção agrícola caracterizados pelos 
policultivos – cultivo de várias espécies de plantas. 
47 Em três cenários possíveis de correlação entre a riqueza de espécies e os processos ecossistêmicos – o 
primeiro, em que há um aumento ou redundância de espécies; o segundo, no qual o número de espécies 
permanece estável; e o terceiro, em que há a diminuição de espécies – Townsend et al. (2006, p. 534-535) 
conclui que em qualquer um dos três casos, a perda da biodiversidade inviabilizaria os processos 
ecológicos. 
48 Para Shiva (2003, p. 91), “isso gerou a situação paradoxal em que a melhoria da planta tem-se baseado 
na destruição da biodiversidade que a usa como matéria-prima” de maneira que a “ironia da criação de 
novas espécies de plantas e animais é que ela destrói exatamente as unidades básicas da qual a tecnologia 
depende.”. 
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climática, as espécies ou variedades especializadas podem ser eliminadas. O autor 

também destaca que “[...] a diversidade de formas de vida deveria ser encarada como 

um tesouro nacional e internacional.” (ODUM, 1975, p. 61). 

As monoculturas resultam na perda da diversidade florestal, destruindo as 

condições que permitem a renovação dos ecossistemas, que são baseados na 

diversidade, o que torna referida forma de cultivo insustentável do ponto de vista 

ecológico. Dessa forma, as monoculturas acabam degradando sua própria base, 

interferindo, inclusive, na sua estabilidade hídrica e climática, pois, nas florestas 

uniformes, o sol e as chuvas entram diretamente, ressecando e lavando a camada fértil 

do solo, afetando a umidade e ocasionando retrocesso das regiões florestais (SHIVA, 

2003, p. 68-69). O sistema rural é composto por elementos, como o solo, fauna, flora, 

que estão interligados entre si, de maneira que a extinção de espécies componentes de 

um elemento interfere no equilíbrio dos demais. 

A extinção de espécies ocasiona a interrupção do ciclo natural da vida, pois cada 

organismo compõe um elemento necessário ao ecossistema, fornecendo, dentre outros 

serviços, a fertilização orgânica. Ocorre que essa matéria orgânica vem sendo 

intensamente substituída por fertilizantes químicos, resultando na degradação do solo, 

da flora, interferindo na fauna, que, devido a tal ação, também se extingue. Sendo um 

ciclo, com uso de insumos químicos, as bactérias existentes no solo, os fungos, enfim, 

os componentes naturais que atuam para fornecer nutrientes - como a existência de 

predadores de pragas, de espécies que realizam o processo de polinização e de outras 

que espalham sementes, prestando serviços ambientais49 - estão se extinguindo ou 

sofrendo alterações genéticas pela contaminação de tais componentes químicos, 

deixando, assim, de prestar sua função ambiental dentro do ecossistema (NORGAARD, 

1988 apud SHIVA, 2003, p. 88). 

Para Altieri (2012, p. 26), a expansão das monoculturas tem agravado a maioria 

dos problemas de pragas, uma vez que a diversidade vegetal, afetada nesse modelo de 

produção, é um componente-chave na prestação dos serviços ecológicos, que são 

fundamentais para a proteção das culturas. Segundo o autor (2012, p. 26): 

 

 
49 Os serviços ambientais são definidos como as atividades humanas que contribuem para a conservação 
ou melhoria dos ecossistemas, favorecendo a manutenção da dinâmica do sistema ecológico. Há autores 
que se referem aos serviços ecossistêmicos como sinônimos de serviços ambientais. Contudo, 
especialistas estão buscando distingui-los, considerando que os serviços ecossistêmicos tratam da 
contribuição da natureza para com as sociedades, enquanto serviços ambientais referem-se ao 
melhoramento dos serviços ecossistêmicos através da ação humana (MMA, 2019). 
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Um dos principais problemas decorrentes da homogeneização dos sistemas 
agrícolas é o aumento da vulnerabilidade dos cultivos a pragas e doenças, que 
podem ser devastadoras se infestam uma cultura uniforme, especialmente em 
grandes plantações. Para proteger essas culturas, grandes quantidades de 
agrotóxicos cada vez menos eficazes e seletivos são jogados na biosfera 
acarretando custos ambientais e humanos consideráveis. Esses são sinais 
claros de que a abordagem baseada no uso de agrotóxicos para o controle de 
pragas atingiu seu limite. É necessário, portanto, adotar uma abordagem 
alternativa, que seja baseada em princípios ecológicos e que possa desenhar 
sistemas agrícolas mais sustentáveis que tirem o máximo proveito dos 
benefícios da biodiversidade na agricultura. 

 

Com relação às externalidades negativas ao meio ambiente, ocasionadas pelo 

uso de produtos agrotóxicos, destaca-se a bioacumulação nos seres vivos de um 

ecossistema e na contaminação da água, do solo e de outros recursos ambientais. Os 

agrotóxicos podem contaminar todos os organismos presentes numa determinada área, 

causando desequilíbrio ecológico. Eles podem ser espalhados até mesmo no ar, sendo 

levados para diversas localidades, interferindo na interatividade entre espécies. Além de 

erradicar as pragas, os agrotóxicos acabam eliminando os inimigos naturais dessas 

pragas, causando desequilíbrio no meio ambiente. Alguns tipos de agrotóxicos podem 

permanecer por décadas se acumulando ao longo da cadeia alimentar, contaminando 

peixes, crustáceos, moluscos e outros animais, que também são fontes de alimento para 

o ser humano e para outros animais. O solo também empobrece com a aplicação desses 

produtos químicos, pois, dentre outros fatores, perde a fertilidade em decorrência da 

eliminação de muitos organismos – matéria orgânica - que lhe serviam como fertilizante 

natural e facilitavam a absorção de elementos minerais (SOARES; PORTO, 2007, p. 

133-134). 

A utilização indiscriminada de agrotóxicos, juntamente com a exploração 

intensificada de áreas de cultivo mediante uso de técnicas como queimadas, o descaso 

em relação ao descarte das embalagens de agrotóxicos, o descarte inadequado de 

rejeitos nos rios por parte das indústrias, bem como a derrubada de mata nativa para 

ampliar as áreas de plantio, são exemplos de causadores de externalidades negativas ao 

meio ambiente50 (SOUSA; OLIVEIRA, 2018, p. 2). 

 
50 Neste sentido, oportuno mencionar que do ponto de vista legal, as externalidades negativas podem 
resultar em penalização daqueles que geram tais efeitos pela exploração irregular dos recursos naturais, 
consagrando o princípio do poluidor pagador ou princípio da responsabilidade, contemplado, no âmbito 
internacional, no princípio 16 da Declaração do Rio de Janeiro de 1992 e, internamente, no §3º, do artigo 
225, da Constituição Federal de 1988, e no inciso VII, do artigo 4º, da Lei n. 6.938/1981, que institui a 
Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1981). Referida lei impõe o dever de indenização ou 
recuperação dos danos causados ao meio ambiente, à pessoa que degradar os recursos naturais ou poluir. 
Este princípio visa, portanto, inibir a externalidade negativa, constituindo-se num instrumento legal para 
proteção do meio ambiente (SOUSA; OLIVEIRA, 2018, p. 14). 
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Em 1962, quando Rachel Carson escreveu o livro “Primavera Silenciosa”, 

lançou alertas sobre a questão ambiental e possibilitou um olhar para os impactos ao 

meio ambiente e para a própria sobrevivência da espécie humana.  

 

A rapidez da mudança e a velocidade com que novas situações são criadas 
seguem o ritmo impetuoso e insensato da humanidade, e não o passo 
cauteloso da natureza. [...] As substâncias químicas às quais se exige que a 
vida se ajuste não são mais somente o cálcio, a sílica, o cobre e todos os 
demais minerais lavados das rochas e carregados pelos rios até o mar: são as 
criações sintéticas da mente inventiva do ser humano, preparadas em seus 
laboratórios e sem equivalentes na natureza. Ajustar-se a essas substâncias 
químicas é algo que demandaria um tempo medido na escala da natureza; 
demandaria não apenas os anos da vida de uma pessoa, mas a vida de 
gerações. [...] Dizem-nos que o uso intenso e em expansão de pesticidas é 
necessário para manter nossa produção agrícola. Entretanto, será que nosso 
problema real não é de superprodução? Nossas fazendas, apesar das medidas 
para reduzir a área destinada à produção e pagar os fazendeiros para não 
produzir, têm produzido colheitas de um excesso tão espantoso que o 
contribuinte norte-americano de impostos em 1962 está pagando mais de 1 
bilhão de dólares ao ano em custos totais do programa de armazenamento do 
excesso de alimentos produzidos. [...] Tudo isso não quer dizer que os insetos 
não sejam um problema e não necessitem de controle. O que estou dizendo é 
que esse controle precisa ser adaptado à realidade, não a situações míticas, e 
que os métodos empregados devem ser tais que não nos destruam com os 
insetos (Carson, 2010, p. 23-25). 

 

Conforme dados anteriormente apresentados, o setor agrícola exerce papel 

significativo para a economia brasileira, entretanto tal fator não deve ignorar os efeitos 

negativos decorrentes da opção em produzir commodities no formato de monoculturas 

através da prática convencional, sob pena de incorrer-se na hipótese alertada, em 1962, 

por Carson (2010, p. 25), no que concerne aos métodos empregados para controlar 

pragas e produzir mais alimentos acabarem destruindo a humanidade juntamente com os 

insetos. 

Dentre os problemas identificados em decorrência da produção agrícola no 

modelo convencional, Winckler, Renk e Munarini (2018, p. 22) salientam que as 

práticas adotadas no referido sistema – baseada na utilização de agrotóxicos - interferem 

no ambiente de unidades produtivas vizinhas que desenvolvem, por exemplo, cultivos 

orgânicos e agroecológicos, ocasionando graves problemas por afetar a 

sociobiodiversidade. Além disso, há o perigo de contaminação genética das plantas 

pelas lavouras de cultivos transgênicos51 geralmente utilizados na produção agrícola 

convencional. 

 
51 Conforme Winckler, Renk e Munarini (2018, p. 22), a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
no Brasil autorizou o cultivo de organismos transgênicos em 1998. De acordo com as autoras “a 



37 
 

Para a agricultura orgânica e agroecológica, os riscos associados aos 
transgênicos incluem o contágio da transgenia e a ação dos agroquímicos no 
ambiente. Em especial no caso do milho, espécie que tem polinização aberta, 
pode haver o cruzamento com as sementes transgênicas. Safras inteiras de 
milho crioulo podem perder essa certificação pela presença da transgenia em 
função do cruzamento genético ou da simples detecção do pó depositado pela 
ação do vento quando a colheita das lavouras transgênicas da vizinhança 
acontece em período anterior. Por outro lado, a utilização de agrotóxicos em 
propriedades lindeiras representa uma ameaça às lavouras que postulam a 
certificação como cultivo livre de veneno. O prejuízo se reflete na saúde 
ambiental e dos trabalhadores, bem como no preço dos produtos 
(WINCKLER; RENK; MUNARINI, 2018, p. 22-23). 
 

De acordo com a ABRASCO e a ABA (2018, p. 223) o aumento no uso de 

agrotóxicos tem relação direta com o cultivo de lavouras transgênicas, uma vez que 

“todas as sementes transgênicas de soja, milho e algodão comercializadas no Brasil 

geram plantas transformadas para resistir a banhos de herbicidas ou para expressar 

proteínas inseticidas, ou as duas coisas ao mesmo tempo”.  

 
Isso tem várias implicações. No caso dos herbicidas, de um lado, permite 
jogar herbicidas de avião, sobre as culturas, o que aumenta a necessidade do 
veneno já que apenas uma parte atinge as ervas que se pretende controlar, e 
que estão entre as linhas das plantas de lavoura. De outro lado, isso gera 
enorme pressão seletiva, fazendo surgirem ervas resistentes aos herbicidas 
em questão. Isso faz os agricultores inicialmente aumentarem as doses, e em 
seguida demandarem outros tipos de sementes transgênicas, capazes de 
resistir a mais de um herbicida diferente (ABRASCO; ABA, 2018, p. 223).  

 

Os desertos verdes – como as plantações em larga escala de pinus e eucalipto - 

também são produções que geram efeitos negativos ao meio ambiente. Dentre as 

externalidades negativas, pode-se relatar as alterações ocasionadas no solo, que refletem 

em alterações na composição de plantas, aves e invertebrados, que sofrem com os 

efeitos causados pela alelopatia52. A paisagem sofre mudanças e ocorre a redução da 

biodiversidade, trazendo também reflexos socioeconômicos, como diminuição da mão 

de obra (COELHO; SILVA, 2018, p. 86-87). 

Conforme Lima et al (2016, p. 30-32), o que a FAO, o IBGE, alguns órgãos de 

governo e determinadas empresas consideram ser “florestas” de apenas um tipo de 

árvore, para algumas comunidades e movimentos é tido como deserto verde. Entretanto, 

 
biotecnologia proporcionou ganhos de produtividade em lavouras homogêneas, com sementes adquiridas 
em laboratórios. O pacote tecnológico incluiu produtos para corrigir o solo e para atacar as pragas 
(herbicidas e inseticidas)”. Entretanto, os impactos da referida decisão ainda não teriam sido mensurados 
adequadamente, uma vez que produtores da soja convencional e produtores orgânicos alegam sofrer 
prejuízo pela impossibilidade de coexistência com a soja transgênica (WINCKLER; RENK; MUNARINI, 
2018, p. 22). 
52 Alelopatia é “o impacto de uma espécie sobre outra, oriundo de substâncias químicas produzidas por 
algumas espécies.” (VITAL, 2007, p. 242). 
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o autor (2016, p. 30) esclarece que “o problema não está nas características botânicas e 

ecológicas de certo tipo de planta, como é o caso do eucalipto, mas na forma como 

ocorre sua utilização, em monocultivos”, apresentando, ainda, o seguinte quadro de 

características do que considera deserto verde (2016, p. 30-32): 

 

Quadro 1 – Características do deserto verde 

 
Deserto de fauna e 

flora 

a) São raras as espécies que conseguem sobreviver nas entrelinhas dos 
monocultivos de eucalipto e caminhos utilizados para o manejo e ações de 
anti-incêndios, pois elas são eliminadas com certa periodicidade, 
principalmente na colheita das árvores, evitando que sejam objeto de início e 
proliferação de incêndios. 
b) Ao priorizar uma só espécie, eliminando as demais (fauna e flora), 
tornando um ambiente de baixa biodiversidade, impede o desenvolvimento de 
alimento, refúgio e condições de reprodução de outras espécies. O uso de 
agrotóxico altera drasticamente a vida e estrutura do solo e das águas. São 
prejudiciais ao ecossistema, destruindo o habitat de diversas espécies animais 
e plantas, assim como fungos, bactérias e outros, tornando um solo estéril a 
outras espécies. 

 
Deserto de alimento 

c) Algumas espécies de animais e plantas que conseguem adaptar-se no 
interior dos monocultivos de eucalipto encontram nessa plantação a única 
fonte de alimento, como é o caso de cupins e formigas cortadeiras, as quais são 
eliminadas, pois se tornam pragas e podem destruir amplas áreas. O seu 
combate com agrotóxico, prejudica e/ou elimina outros seres vivos inofensivos 
à plantação. Além disso, as folhas de eucalipto são tóxicas para grande parte 
da fauna e flora do solo, reduzindo sua biodiversidade. 

 
Deserto populacional 

e de emprego 

d) Em função do baixo uso da força de trabalho nos monocultivos do 
eucalipto e desta ocorrer sazonalmente, dispensa e impede a residência de 
moradores no seu interior e arredores. Todos/as aqueles/as que trabalham e 
residem nas áreas a serem transformadas em monocultivo de eucalipto são 
evacuados/as. Diferente de uma floresta, nos monocultivos de eucalipto, toda 
e qualquer espécie de planta e animais, inclusive o ser humano, é vista como 
ameaça e indesejável às empresas do ramo que utilizam os mais variados 
instrumentos para a controlar e combater. 
e) As atividades nos monocultivos de árvores são as que geram menor 
quantidade de emprego, por unidade de área, principalmente em âmbito local 
e regional, pois são substituídas pelo uso cada vez mais intenso de máquinas e 
insumos químicos (fertilizantes e agrotóxicos). 

 
Deserto hídrico e 

biológico 

f) Há uma relação entre a vegetação local e o ciclo hidrológico, pois a 
morfologia e fisiologia das espécies componentes do ecossistema foram, no 
decorrer dos tempos, adaptadas para o uso mais eficiente da precipitação 
disponível, diferente dos monocultivos de eucalipto. 

 
Deserto Verde 

g) Contrárias à opção de áreas subutilizadas e degradadas, como costumam 
divulgar, as empresas buscam extrair as maiores vantagens comparativas, pois, 
para garantir o desenvolvimento rápido das plantas, reduzindo o tempo e custo 
no ciclo entre plantio e colheita, buscam e apropriam-se de áreas e regiões com 
características favoráveis a esses objetivos, porque o que almejam não está 
relacionado à recuperação do solo e preservação ambiental, mas à redução de 
custo e geração de lucros às empresas e seus acionistas. 

Quadro elaborado por LIMA et al, 2016. Fonte: Binkowski (2014); Ferreira (2009) Movimento Mundial 
pelas Florestas Tropicais (1999); Porto Gonçalves (2015); Org.: LIMA (2016). 

 

As características descritas no quadro anterior também podem ser observadas em 

monocultivos de outras espécies de plantas, não apenas em relação às árvores, a 
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exemplo das culturas intensivas de cereais como soja, que se destaca dentre as 

commodities produzidas pelo agronegócio brasileiro. 

Em relatório divulgado em agosto de 2019 pelo IPCC - Intergovernmental Panel 

on Climate Change (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), composto 

por especialistas que assessoram a ONU – Organização das Nações Unidas, foram 

apresentados dados que demonstram a necessidade de adoção de medidas emergenciais 

para combater a desertificação, o desmatamento e, principalmente, o desperdício, para 

evitar consequências desastrosas.  

No relatório, o IPCC salienta que o planeta Terra fornece ao ser humano a 

principal base para sua subsistência – alimentos, água, serviços ecossistêmicos, 

biodiversidade – e que o ser humano afeta mais de 70% da sua superfície livre de gelo. 

Menciona, também, que a Terra é vulnerável às mudanças do clima, que compromete os 

ecossistemas e a biodiversidade, de maneira que é importante que seja realizada uma 

gestão sustentável – com enfoque ecológico, socioeconômico e visando à adaptação 

para as mudanças climáticas - que contribua para a redução dos impactos negativos ao 

meio ambiente (IPCC, 2019, p. 2 e 24). 

Dados apontam que, desde o período pré-industrial até o momento, a Terra 

sofreu um aumento de quase o dobro na temperatura média global. As atividades 

envolvendo a agricultura e outros usos da terra foram responsáveis por 13% da emissão 

de dióxido de carbono, 44% da emissão de metano e 82% das emissões de óxido nitroso 

entre os anos de 2007 e 2016, representando 23% das emissões de gases de efeito estufa 

causadas pelo ser humano. De acordo com dados disponíveis desde 1961, verifica-se 

que o aumento demográfico global e as mudanças na forma de consumo de alimentos, 

rações, fibras, madeira e energia levaram a um uso sem precedentes da terra e da água 

(IPCC, 2019, p. 2 e 7). 

Em decorrência das mudanças no clima, que estão a cada década se acentuando 

em nível mundial, para que a terra possa continuar a produzir alimentos com segurança 

alimentar, devido ao crescimento descontrolado da população e seu reflexo nas 

condições do clima – externalidades negativas causadas ao meio ambiente - é necessário 

impor limites e adotar medidas efetivas em relação aos fatores que influenciam na 

condição climática do planeta53. 

 
53 O Plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono) – política pública com finalidade de 
organizar e planejar ações para a adoção de tecnologias de produção sustentáveis – tem buscado alcançar 
a meta brasileira para redução na emissão de GEE pelo setor agrícola no país. Dentre os fatores 
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Além dos aspectos até então apresentados, atribui-se ao modelo da agricultura 

convencional as seguintes externalidades sociais: contaminação dos agricultores por 

agrotóxicos; consequências do consumo de produtos transgênicos; dependência 

econômica dos agricultores em relação às grandes empresas produtoras de pacotes 

agrícolas; expulsão de agricultores não alinhados ao modelo em questão. 

Os efeitos toxicológicos causados pelos agrotóxicos54 podem ocorrer de forma 

direta, quando há intoxicação do trabalhador rural, e por via indireta, quando ocorre o 

consumo do alimento produzido que apresente resíduos de agrotóxicos em níveis 

prejudiciais à saúde. A intoxicação direta do trabalhador rural, quando aguda, provoca 

sintomas como convulsão, vômito, náusea, dentre outros. Quando crônica, resulta em 

sintomas que podem aparecer a longo prazo55.  

 Embora os efeitos atribuídos aos agrotóxicos não constituam objeto específico 

do presente trabalho a ensejar maior aprofundamento, entende-se oportuno demonstrar 

alguns aspectos envolvendo as externalidades negativas verificadas e que são 

concernentes ao uso em larga escala desses produtos pela prática da agricultura 

convencional. 

Segundo Carneiro et al (2015, p. 58-59), ainda que se considerem determinados 

agrotóxicos como medianamente ou pouco tóxicos56, merece atenção os efeitos crônicos 

que podem desencadear em meses, anos ou até décadas após a exposição e que podem 

resultar em doenças como cânceres, más-formações congênitas, distúrbios endócrinos, 

 
responsáveis pela emissão de GEE na agricultura e pecuária, destaca-se: a fermentação entérica nos 
ruminantes; a produção dos dejetos de animais; o cultivo de arroz inundado; a queima de resíduos 
agrícolas; a emissão de N2O em solos pelo uso de fertilizantes nitrogenados (MAPA, 2012, p. 36). 
54 Salienta-se que, em razão do recorte determinado no presente trabalho, neste tópico trata-se 
especificamente das externalidades negativas, o que não significa que se esteja advogando contra os 
agrotóxicos, de maneira que não se desconsidera possíveis aspectos positivos que possam ser levantados 
em torno de referidos produtos. 
55 No caso da intoxicação crônica, o dano resulta da exposição contínua a doses baixas de um ou mais 
produtos. A falta de informação e o despreparo dos sistemas de saúde determinam, na maioria das vezes, 
que muitos casos de intoxicação nãos sejam notados, sendo que na atualidade existem estudos apontando 
que a utilização de agrotóxicos causa a redução da fecundidade e alguns tipos de cânceres (SOARES; 
PORTO, 2007, p. 133). 
56 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA aprovou em 23 de julho de 2019, o novo marco 
regulatório para agrotóxicos. Referida medida atualiza critérios de avaliação e classificação toxicológica 
desses produtos no Brasil, estabelecendo, dentre outros aspectos, alterações na rotulagem, visando 
facilitar a identificação de perigos à vida e saúde. Com isso, o Brasil estará com suas regras harmonizadas 
com as de países como os integrantes da União Europeia e da Ásia, dentre outros. No que se refere à 
classificação em função da toxicidade aguda, os agrotóxicos deverão ser identificados de acordo com as 
seguintes categorias: Categoria 1: Produto Extremamente Tóxico – faixa vermelha; Categoria 2: Produto 
Altamente Tóxico – faixa vermelha; Categoria 3: Produto Moderadamente Tóxico – faixa amarela; 
Categoria 4: Produto Pouco Tóxico – faixa azul; Categoria 5: Produto Improvável de Causar Dano Agudo 
– faixa azul; Não Classificado – Produto Não Classificado – faixa verde (ANVISA, 2019).   
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neurológicos e mentais57. Os autores (2015, p. 59) apresentam o seguinte quadro 

demonstrativo dos grupos de agrotóxicos e efeitos negativos que podem causar à saúde: 

 

Quadro 2 – Classificação e efeitos e/ou sintomas agudos e crônicos dos agrotóxicos 

 
PRAGA QUE 
CONTROLA 

 
GRUPO 

QUÍMICO 

SINTOMAS DE 
INTOXICAÇÃO AGUDA 

SINTOMAS DE 
INTOXICAÇÃO CRÔNICA 

 
 
 

Inseticidas 

 
Organofosforados 
e carbamatos 

Fraqueza, cólicas 
abdominais, vômitos, 
espasmos musculares e 
convulsões 

Efeitos neurotóxicos 
retardados, alterações 
cromossomiais e dermatites 
de contato 

 
Organoclorados 

Náuseas, vômitos, 
contrações musculares 
involuntárias 

Lesões hepáticas, arritmias 
cardíacas, lesões renais e 
neuropatias periféricas 

 
Piretroides 
sintéticos 

Irritações das conjuntivas, 
espirros, excitação, 
convulsões 

Alergias, asma brônquica, 
irritações nas mucosas, 
hipersensibilidade 

 
Fungicidas 

 
Ditiocarbamatos 

Tonteiras, vômitos, tremores 
musculares, dor de cabeça 

Alergias respiratórias, 
dermatites, doença de 
Parkinson, cânceres 

Fentalamidas - Teratogêneses 
 
 
 

Herbicidas 

Dinitroferóis e 
pentaciclorofenol 

Dificuldade respiratória, 
hipertemia, convulsões 

Cânceres (PCP-formação de 
dioxinas), cloroacnes 

 
Fenoxiacéticos 

Perda de apetite, enjoo, 
vômitos, fasciculação 
muscular 

Indução da produção de 
enzimas hepáticas, cânceres, 
teratogeneses 

 
Dipiridilos 

Sangramento nasal, 
fraqueza, desmaios, 
conjuntivites 

Lesões hepáticas, dermatites 
de contato, fibrose pulmonar 

Elaborado por Carneiro et al (2015, p. 59). Fonte: OPAS/OMS (1996). 

 

 Para Grisolia (2005, p. 23 e 28),“os agrotóxicos contaminam a nossa atmosfera, 

água, terra, são persistentes no meio ambiente, entram nas cadeias ecológicas e nos 

ciclos biogeoquímicos, atravessam continentes e provocam efeitos tóxicos adversos”. 

Esses efeitos podem atingir “desde uma bactéria até o homem”. No caso de 

pulverização aérea desses produtos, em razão da deriva, podem atingir distantes regiões 

não-alvo, contaminando solos, rios, lagos por meio do carreamento superficial, de 

maneira que podem tomar diferentes rotas após lançados no meio ambiente. 

Há estudos sobre a contaminação por agrotóxicos indicando a presença desses 

produtos na água, solo, animais e até mesmo no leite materno (CARNEIRO et al, 2015, 

p. 66-73), submetendo, queira-se ou não, os seres humanos aos seus efeitos, de maneira 

 
57 Segundo Grisolia (2005, p. 123), “os agrotóxicos são biocidas por natureza, isto é, são venenos 
utilizados na agricultura para exterminar alguma forma de vida, aquelas que para o homem constituem 
uma praga agrícola. Assim, não há agrotóxico inofensivo; entretanto, nesse grupo muito diversificado de 
compostos químicos, alguns fungicidas, inseticidas e herbicidas são extremamente agressivos ao meio 
ambiente e à saúde humana.”. 
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que não podem ser desconsiderados na análise das externalidades negativas a serem 

internalizadas nos custos produtivos, para que, realmente, possa ser possível um 

desenvolvimento sustentável. 

Considerando os efeitos toxicológicos que os agrotóxicos podem ocasionar, é 

inevitável a reflexão em torno dos perigos que envolvem a produção de alimentos em 

formatos que utilizam esses produtos, levando à indagação do quanto efetivamente é 

benéfico – ao contabilizar-se prós e contras – a curto, médio e longo prazos, referida 

forma de produção agrícola, diante dos inúmeros e graves problemas que lhe são 

atribuídos. 

Para Petry (2018, p. 66), “[...] comida não é qualquer coisa a ser negociada 

(desmontada, macerada e industrializada...), comida não é commoditie, tem que 

continuar a ser alimento [...]”, de forma que o discurso de intensificar a produção de 

alimentos em razão do aumento demográfico não deve justificar a redução na qualidade 

e segurança desses alimentos que acarretam em problemas nutricionais e de doenças aos 

seres humanos. Segundo a autora, na Inglaterra, no final da década de 1930, médicos 

alertaram que a doença é uma consequência decorrente do tipo de alimentação que o 

paciente teve durante a vida.  

 
Segundo Sir Albert Howard, em seu “Testamento Agrícola”, “a medicina 
deveria abandonar a pesquisa da doença, que é um campo estéril, para se 
dedicar ao estudo da saúde, isto é, a humanidade em relação com o seu 
ambiente” (2012, p. 264) e para auxiliar nessa transição, sugeria na época 
(1942) urgência de uma nova pesquisa agrícola, baseada na produção de 
alimentos frescos cultivados num solo fértil (PETRY, 2018, p. 69). 

  

As transformações estruturais da década de 1960, promovidas no campo, 

decorrentes das novas políticas de crédito rural e incentivos às exportações 

agroindustriais, e o processo de modernização das práticas agrícolas, advindas da 

internacionalização capitaneada pelas empresas multinacionais, acarretaram a 

concentração da propriedade, que foi transformada em mercadoria, gerando especulação 

imobiliária, e, consequentemente, ocasionando o êxodo rural, por tornar inviável a 

manutenção de pequenas propriedades, desestimulando a produção tradicional (MUNIZ, 

2017, p. 08-11).  

Muitos agricultores que não conseguiram inserir-se na chamada agricultura 

moderna ou agricultura tradicional acabaram por migrar para grandes centros em busca 

de trabalho. Entre as décadas de 1960 e 1980, o discurso envolvendo as políticas 

públicas para modernização dos meios de produção agrícola manifestava elevação no 
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padrão de vida da população rural, possibilitando maior consumo. Entretanto, o que se 

verificou foi uma necessária migração de milhares de pessoas que tiveram que sair do 

campo e buscar emprego nas cidades (MATOS; PESSÔA, 2011, p. 6). 

Apesar de objetivar a inserção do país no cenário econômico internacional, o 

processo de modernização do campo gera efeitos como a concentração da população nas 

cidades e o esquecimento de formas tradicionais de produção agrícola, o que conduz 

muitos estudiosos a repensar as políticas voltadas para o setor rural (MUNIZ, 2017, p. 

13-14). 

Conforme Marchesan (2008, p. 5), as monoculturas de espécies exóticas como o 

pinus e eucalipto, ocasionam a redução de mão de obra no campo, dentre outros efeitos: 

 

[...] enquanto a proporção é de um emprego para cada 15 hectares plantados 
de eucalipto, a mesma área cultivada com plantios tradicionais de mandioca, 
café, feijão, milho, banana, etc. gera trinta empregos; concentração fundiária; 
sazonalidade de empregos; aumento da concentração de renda, pois os lucros 
costumam se centralizar em grandes empresas integrantes de conglomerados 
com capital sobretudo estrangeiro; redução das áreas de plantio de alimentos 
e pecuária (MARCHESAN, 2008, p. 5).  

 

De acordo com Shiva (2003, p. 99), o sistema de produção agrícola homogêneo 

e unidimensional causa problemas sociais como o desalojamento de pessoas, a maior 

dependência de insumos externos e mercados externos e gera instabilidade e 

vulnerabilidade econômica e política. Já os sistemas de produção diversificados, com 

cultivo de vários produtos, permitem uma maior estabilidade ecológica, demandando 

poucos insumos externos e possibilitando trocas recíprocas, reduzindo, assim, as 

externalidades negativas. 

Em conformidade com Porto Gonçalves (2004, p. 24 e 44), há uma relação 

direta entre a territorialização do capital no meio rural e o crescimento da violência 

direcionada a líderes dos movimentos sociais camponeses. O uso de sementes 

transgênicas, por permitir a mecanização de praticamente toda a cadeia produtiva, reduz 

os custos com mão de obra, e cria uma espécie de “agricultura sem agricultores”, 

promovendo a redução de empregos e o consequente êxodo rural. Diante disso, a 

produção que utiliza variedades transgênicas, além da degradação ambiental decorrente 

dos métodos de monocultivos e dos pacotes tecnológicos empregados – que incluem 

intensa aplicação de agrotóxicos -, bem como da erosão genética causada, traz, como 

consequência, o desemprego no meio rural. 
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Com base nas informações apresentadas até o momento, observa-se que a 

modalidade de produção agrícola preponderante no Brasil – produção convencional, que 

utiliza agrotóxicos e sementes transgênicas, voltada para a exportação de commodities - 

não demonstra atender aos anseios de um meio ambiente equilibrado, essencial para 

uma sadia qualidade de vida, colocando em risco direitos intergeracionais protegidos 

pela Constituição Federal Brasileira (art. 225). Neste sentido, indaga-se: será que 

mesmo não sendo sustentável, a simples retórica de impacto ambiental é suficiente para 

promover mudança no sistema de produção atual? Sistemas intermediários seriam o 

caminho para uma migração sustentável? 

Diante disso, torna-se imperativo desenvolver e retomar outras formas de 

produção de alimentos, a fim de tentar compatibilizar as políticas de governo com os 

direitos fundamentais preconizados na Carta Constitucional do país, em especial, o 

direito ao meio ambiente equilibrado, apto a proporcionar uma sadia qualidade de vida 

ao ser humano, com vistas a promover um desenvolvimento sustentável, guardando 

pertinência com o objeto do presente trabalho.  

 

2.2 OS PROBLEMAS DOS MODELOS AGROECOLÓGICOS DE AGRICULTURA 

 

Apesar de hegemônica, a produção de commodities para fins de exportação é 

acompanhada no Brasil de outras formas de produção agrícola que utilizam práticas 

consideradas sustentáveis e menos danosas ao meio ambiente e à saúde humana.  

A agricultura sustentável busca produzir alimentos suficientes, sadios e 

nutritivos, de forma a atender às demandas das gerações atuais, sem ultrapassar a 

capacidade de suporte do meio ambiente, garantindo, dessa forma, que as expectativas 

das gerações futuras não se frustrem (SILVA e BRITO, 2015, p. 5-6; ALTIERI, 2004, 

p. 82).  

Ela é composta por diferentes modelos de produção de alimentos baseados nas 

dinâmicas naturais dos sistemas de produção, que compreendem o modelo da 

agricultura de base agroecológica. Dentre suas ramificações, destacam-se: agricultura 

orgânica, agricultura alternativa, agricultura biodinâmica, agricultura ecológica, 

agricultura natural (BRANDENBURG, 2002, p. 13) 

Trata-se de um modal, no qual formas tradicionais lutam para sobreviver, formas 

novas são inventadas e formas tradicionais são reinventadas com outras roupagens, 

algumas, inclusive, pautadas na lógica de produtividade e lucratividade. 
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Dentre os modelos de produção de alimentos considerados como sustentáveis, 

salienta-se a produção orgânica, por estar entre os tipos mais difundidos no Brasil e 

contar com mecanismos de certificação, que permitem a construção de cadeias de 

produção e consumo. A agricultura orgânica possui uma diversidade de definições em 

nível mundial, regulamentada em normas, tratados e até mesmo em documentos oficiais 

de instituições internacionais, como as Organizações das Nações Unidas (ONU), a 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e a Conferência 

das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).  

Considerada um sistema que evita significativamente ou exclui o uso de 

fertilizantes e agrotóxicos sintéticos, a agricultura orgânica busca utilizar os recursos 

encontrados na própria unidade agrícola de produção, tais como energia solar ou eólica, 

nutrientes provindos da matéria orgânica, controle biológico de pragas e fixação 

biológica de nitrogênio. Utiliza, ademais, a rotação de culturas, resíduos de lavouras, 

adubos verdes, esterco animal, rochas moídas que contenham minerais etc. (ALTIERI, 

2004, p. 74). 

Se os ciclos biogeoquímicos58 exercem papel importante para todas as formas de 

agricultura, para o modelo agroecológico, eles são essenciais, por fazerem retornar os 

nutrientes para o solo.  

Em âmbito federal, a agricultura orgânica é regulamentada no Brasil pela 

seguinte legislação: i) Instrução Normativa n. 007, de 17 de maio de 1999, do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, que, dentre outros 

aspectos, disciplina a produção e certificação dos produtos orgânicos; ii) Lei 10.831, de 

23 de dezembro de 2003 (BRASIL), considerada o principal marco legal da agricultura 

orgânica brasileira; iii) Decreto 6323 de 27 de dezembro de 2007, que regulamenta a 

Lei 10.831/2003 (BRASIL); iv) e Decreto 7.794 de 20 de agosto de 2012 (BRASIL), 

que institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. 

 
58 Os ciclos biogeoquímicos são processos ecológicos essenciais e estão relacionados com a forma como a 
matéria e a energia se comportam no meio ambiente. Se, por um lado, matéria e energia seguem o mesmo 
caminho dentro da teia alimentar, por outro, a matéria obedece ao princípio do retorno, através de ciclos 
biogeoquímicos, enquanto a energia segue em um fluxo contínuo, sendo dissipada e irradiada ao longo da 
biosfera (PEREIRA, 2008, p. 93). Margalef (2005, p. 433-434) elucida: “Todo o ecossistema pode ser 
reduzido a uma superposição de dois ciclos, um ciclo de matéria e um ciclo de energia. O ciclo de matéria 
é mais ou menos fechado, no sentido de que determinados átomos são assimilados por determinados 
organismos, tomam parte no metabolismo destes, podem passar a formar parte de outros organismos 
quando estes devoram os primeiros e, cedo ou tarde, voltam ao meio, na forma inorgânica, [...]. O fluxo 
de matéria é acompanhado de um fluxo de energia. Este é condição para aquele. Sem embargo, o fluxo 
energético tem características diferentes, porque a energia se degrada e não é recuperável, de modo que se 
poderia falar de um ciclo aberto de energia que impulsiona um ciclo fechado de matéria, da mesma 
maneira que um rio impulsiona uma roda hidráulica em um moinho.”. 
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De acordo com o artigo 1º, §2º, da Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003 (Lei 

que dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências): “O conceito de 

sistema orgânico de produção agropecuária e industrial abrange os denominados: 

ecológico, biodinâmico, natural, regenerativo59, biológico60, agroecológico, 

permacultura61 e outros que atendam os princípios estabelecidos por esta Lei” 

(BRASIL). 

A agricultura ecológica baseia-se na tecnologia de processo – diferentemente da 

agricultura convencional que utiliza de tecnologia de produtos, como os agrotóxicos. Na 

tecnologia de processos, são empregados procedimentos envolvendo a planta, o solo e 

as condições climáticas, bem como os recursos naturais locais e renováveis, buscando 

trazer o agricultor como peça principal do processo de produção, e não os agrotóxicos, 

que, nesse processo, não são utilizados, tampouco organismos modificados 

geneticamente (DINIZ, 2011, p. 6). 

Segundo Primavesi (2012, p. 7), a agricultura ecológica – também denominada 

agroecológica – diferencia-se da orgânica, na medida em que esta sustenta-se pela 

matéria orgânica, enquanto, no sistema agroecológico, o essencial é alimentar o solo, 

seja com matéria orgânica ou, preferencialmente, com palhada. 

Para Altieri (2012, p. 104-105), a proposta agroecológica trata de  

agroecossistemas complexos - nos quais a fertilidade do solo, a produtividade e a 

sanidade dos cultivos são subsidiadas pelas interações ecológicas e sinergismos dos 

próprios componentes biológicos existentes no ecossistema – e consolida-se numa 

ciência, a ciência da Agroecologia, constituída por conceitos e princípios ecológicos que 

tem como finalidade desenhar sistemas sustentáveis de cultivos. 

A agricultura natural, assim como a agricultura biodinâmica, tem suas bases 

 
59 A agricultura regenerativa caracteriza-se pelos estudos que envolvem os processos de regeneração dos 
sistemas agrícolas com vistas à recuperação dos solos. Está relacionada à possibilidade de produzir 
visando à regeneração e manutenção de todo o sistema de produção alimentar, incluindo as comunidades 
rurais e consumidores (ASSIS, 2005, p. 20). 
60 Para Assis (2005, p. 20), a agricultura biológica considera as ciências biológicas como sua principal 
base que visa manter o equilíbrio ambiental. Apesar de recomendar a utilização de diversas fontes de 
matéria orgânica, não considera indispensável a associação da exploração vegetal e animal. Para esse 
modelo de agricultura, a autonomia do sistema deve ser buscada através da integração com diferentes 
unidades de produção da região, demonstrando ter um cunho mais voltado aos aspectos sócioeconômico e 
político. 
61 Segundo Assis (2005, p. 20), a permacultura é um sistema de agricultura não industrial que tem como 
fundamento estabelecer um “sistema de manejo permanente que possibilite a manutenção constante de 
restos vegetais sobre o solo”, com ênfase no cultivo alterando de gramíneas e leguminosas para produzir 
palhada, buscando, assim, integrar a produção agrícola com o ecossistema, maximizando a produção e ao 
mesmo tempo conservando os recursos naturais. Esse tipo de manejo é mais adequado às regiões tropicais 
e subtropicais. 
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como um dos alicerces de uma religião. O princípio fundamental da agricultura natural é 

que a produção agrícola deve ser o menos impactante possível ao meio ambiente. Esse 

modelo de agricultura procura extrair o máximo proveito dos processos naturais do 

meio ambiente, ao mesmo tempo em que busca promover a recuperação do solo, 

observando, como princípios, o não revolvimento e capina do solo e a não utilização de 

fertilizantes e agrotóxicos. No caso da agricultura biodinâmica, busca-se a 

diversificação e integração das atividades da unidade de produção com a reciclagem de 

resíduos vegetais e animais, utilizando adubos de baixa solubilidade e nutrientes, no 

intuito que a produção agrícola funcione como um “organismo vivo”, com autonomia e 

sem necessidade de insumos externos (ASSIS, 2005, p. 15 e 17).  

Além dos modelos anteriormente mencionados, pode-se citar, como forma de 

produção que tem sido considerada sustentável, a agricultura sintrópica62, a agrofloresta 

e a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, esta última instituída como Política Nacional 

através da Lei n. 12.805, de 29 de abril de 201363 (BRASIL, 2013).  

De acordo com Ernst Götsch (2018), agricultura sintrópica e a agricultura 

orgânica seriam como duas irmãs, por partirem da mesma ideia, porém, com abordagem 

diferente para solucionar os problemas. Segundo o autor (2018), na agricultura orgânica 

busca-se substituir a adubação química - comum na agricultura convencional - por uma 

adubação orgânica, cujos compostos são feitos de restos orgânicos, adubação verde, 

esterco, caldos etc.  

Segundo o autor (2018), na agricultura sintrópica, são trabalhados arranjos com 

diferentes espécies, a fim de que produzam o próprio adubo. Para isso, são plantadas 

árvores de alta densidade, gramíneas e ervas, que brotam facilmente após a poda. A 

poda feita periodicamente favorece a condução de luz para as culturas, bem como 

proporciona matéria orgânica em grande quantidade, que possibilita a criação de vida no 

 
62 Para Götsch (1995, p. 5-6) “cada animal é entrópico em si mesmo, porém, cada um tem a função de 
favorecer processos sintrópicos.”. O referido autor (1995, p. 6) menciona como exemplo de processo 
sintrópico a abelha “que vive do néctar e do pólen, no curso de sua vida consome e metaboliza néctar e 
pólen por várias vezes a quantidade daquilo que ela sintetiza em seu corpo. No balanço direto de sintropia 
ela é negativa, quer dizer, entrópica. Considerando, no entanto, os efeitos benéficos de seu trabalho e da 
função que ela cumpriu - polinizar as flores de milhares de plantas, contribuindo indiretamente para a 
diversidade genética daquelas plantas, o que é indispensável para a sobrevivência de cada espécie - esta 
abelha, no balanço da vida, tem uma função altamente sintrópica (processo do simples para o complexo). 
E assim como a abelha, cada espécie é feita do mesmo conceito.”. 
63 Dentre os objetivos para a instituição da Política Nacional de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, 
descritos na Lei n. 12.805, de 29 de abril de 2013, encontra-se o disposto no inciso I o seguinte: “I - 
melhorar, de forma sustentável, a produtividade, a qualidade dos produtos e a renda das atividades 
agropecuárias, por meio da aplicação de sistemas integrados de exploração de lavoura, pecuária e floresta 
em áreas já desmatadas, como alternativa aos monocultivos tradicionais.”. 
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solo e, de forma indireta, também propicia adubo para as plantas64. 

Já a agricultura praticada no sistema de agrofloresta diferencia-se por ter um 

componente arbóreo ou lenhoso, com papel fundamental na estrutura e função do 

sistema agropecuário. Dentre os benefícios diretos e indiretos atribuídos à presença de 

árvores no sistema, pode-se citar: controle da erosão; manutenção da fertilidade do solo; 

aumento da biodiversidade; diversificação da produção; alongamento do ciclo de 

manejo de uma área (ENGEL, 1999, p. 4). 

Para Rocha (2014, p. 31), o plantio no sistema agroflorestal não é algo novo, 

vem sendo utilizado há milhares de anos em todo o mundo. A partir da observação da 

natureza, busca-se imitar a floresta, de maneira que a alta diversidade biológica – 

plantas nativas e cultivadas, fungos, insetos, animais pequenos e de grande porte – 

constitui-se dentre as características mais importantes na agrofloresta, ou seja, segundo 

o autor (2014, p. 33), “quanto maior for esta diversidade no sistema produtivo, maior é 

o número de interações ecológicas”. 

Segundo Gliessman (2001, p. 490), nos sistemas agroflorestais combinam-se, 

simultaneamente ou em sequência, elementos florestais com elementos de culturas e de 

animais. Dentre os objetivos dos sistemas agroflorestais está a otimização dos 

benefícios proporcionados pelas interações que ocorrem entre as árvores, as culturas e 

os animais, com a finalidade de obter-se maior diversidade de produtos, diminuindo a 

necessidade de uso de agrotóxicos e reduzindo impactos ambientais negativos. 

Com relação à modalidade de produção agrícola denominada Integração 

Lavoura-Pecuária-Floresta – ILPF65, o parágrafo primeiro do artigo 1º da Lei 

12.805/2013 (BRASIL, 2013) dispõe que se trata de uma “estratégia de produção 

sustentável que integra atividades agrícolas, pecuárias e florestais, realizadas na mesma 

área, em cultivo consorciado, em sucessão ou rotacionado”. Referido dispositivo legal 

 
64 Dentre outros aspectos que diferenciam a agricultura orgânica da agricultura sintrópica, Ernst Gotsch 
(2018) destaca que existe um controle fitossanitário para combate às doenças e pragas na agricultura 
orgânica, existindo normas que estabelecem o que é permitido e o que não é permitido, de maneira que 
são disponibilizados preparados, caldos, misturas de minerais para fortalecer as plantas, matar ou afastar 
pragas e doenças, armadilhas para insetos indesejados, etc., que orientam a realização da agricultura 
orgânica. Na agricultura sintrópica, trabalha-se o sistema todo a fim de obter vigor e saúde. O que poderia 
ser considerado praga ou causadores de doenças é tratado como indicador de pontos fracos nas plantações 
em decorrência de erros no desenho ou na condução dos agroecossistemas. Dessa forma, pragas ou 
doenças são observadas como aliados indiretos, por integrarem o sistema imunológico do planeta Terra, 
do qual o ser humano também é parte. 
65 De acordo com Massetto (2020), pesquisas realizadas pela Embrapa em 2016, demonstram que o Brasil 
tem aproximadamente 11,5 milhões de hectares com a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), 
destacando-se os estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Minas Gerais. 
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também explicita que essa prática busca promover “efeitos sinérgicos entre os 

componentes do agroecossistema, com vistas à recuperação de áreas degradadas, à 

viabilidade econômica e à sustentabilidade ambiental.”.66 

Apesar de objetivarem obter uma produção de alimentos que minimize danos ao 

meio ambiente e, ao mesmo tempo, supra a demanda alimentar decorrente do 

crescimento demográfico, os modelos considerados sustentáveis enfrentam problemas, 

dentre os quais está o relacionado com a capacidade de atender à crescente demanda por 

alimentos acessíveis. 

Considerando que, até o ano de 2025, a população mundial alcance a marca de 8 

bilhões de pessoas e que 7 bilhões residirão nos continentes africano, asiático e latino-

americano, torna-se inevitável a indagação quanto à capacidade dos modelos de 

agricultura existentes atenderem à demanda por alimentos, de forma sustentável67. Outra 

questão que se destaca é se os países em desenvolvimento, onde está localizada a 

maioria da população mundial, conseguirão reunir condições de ter um setor agrícola 

apto a suprir suas necessidades alimentares e, ao mesmo tempo, promover o 

desenvolvimento social e econômico (CONWAY, 1998, p. 13). 

Para Veiga (1994, p. 12), a dinâmica do uso da terra poderia ser demonstrada 

através de quatro etapas: 

 

1ª) a dos sistemas de pousio longo, nos quais a queima é um recurso 
tecnológico indispensável, sendo a enxada introduzida quando deixa de ser 
possível esperar pela completa regeneração da floresta; 2ª) os sistemas de 
pousio curto, em campos, nos quais o arado toma o lugar do fogo; 3ª) os 
sistemas sem pousio e intensivos em mão-de-obra, com forte adubação 
orgânica e muita diversidade de culturas, viabilizados pela introdução de 
leguminosas forrageiras nas rotações (“fusão entre agricultura e pecuária” no 
oeste europeu), ou por sofisticados sistemas de irrigação (“sociedades 
hidráulicas” asiáticas e mesoamericanas); 4ª) os sistemas especializados, 
intensivos em capital, com artificialização exacerbada do meio ambiente por 
meio químico (fertilizantes e praguicidas), híbridos e pesada 
motomecanização. 

 

 
66 A Lei n. 12.805/2013 (BRASIL, 2013) estabelece, no parágrafo segundo do artigo 1º, que a estratégia 
da ILPF abrange as seguintes modalidades de sistemas: “I - Integração Lavoura-Pecuária ou Agropastoril: 
sistema que integra os componentes agrícola e pecuário, em rotação, consórcio ou sucessão, na mesma 
área, em um mesmo ano agrícola ou por múltiplos anos; II - Integração Lavoura-Pecuária-Floresta ou 
Agrossilvopastoril: sistema que integra os componentes agrícola, pecuário e florestal, em rotação, 
consórcio ou sucessão, na mesma área; III - Integração Pecuária-Floresta ou Silvopastoril: sistema que 
integra os componentes pecuário e florestal em consórcio; e IV - Integração Lavoura-Floresta ou 
Silvoagrícola: sistema que integra os componentes florestal e agrícola, pela consorciação de espécies 
arbóreas com cultivos agrícolas, anuais ou perenes.”. 
67 “Sustentabilidade implica a preservação e a qualidade dos sistemas ambientais e sociais, permitindo a 
continuidade da vida como um todo.” (ALMEIDA, 2012, p. 148). 
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Conforme o autor (1994, p. 12), essas etapas frequentemente coexistem num 

mesmo país, sendo que a passagem de um sistema para outro geralmente é marcada por 

forte resistência social, inclusive no caso da entrada para a corrida tecnológica, que 

caracteriza a agricultura moderna no século XX, que precisou de significativa pressão 

de movimentos formados por empresários e comunidade científica para que fosse aceita 

e incorporada ao setor agrícola nos Estados Unidos. 

Retornar para a terceira etapa - sem pousio e intensiva mão-de-obra, adubação 

orgânica e diversidade de culturas – quando, na verdade, se estaria ingressando numa 

quinta etapa, parece ser socialmente inaceitável, indicando uma tendência romântica dos 

movimentos que buscam uma agricultura alternativa, pois não seria suficiente para 

suprir a necessidade de comida barata para uma população crescente, demonstrando, 

assim, a desarmonia que paira entre a agronomia e a economia (VEIGA, 1994, p. 13). 

Essa divergência de interesse entre os campos ecológico e econômico pode ser 

identificada na vivência do agricultor que decide migrar de um sistema de produção 

convencional, que utiliza agrotóxicos, para um sistema de produção agrícola 

sustentável. 

O agricultor adepto ao modelo de agricultura convencional que opte por começar 

a investir em agricultura orgânica, por um lado, beneficia-se com menor dependência de 

insumos externos, reduzindo custos na produção, bem como agregando valor ao preço 

do produto por ser considerado orgânico. Em contrapartida, precisará suportar despesas 

com certificação, ausência de assistência técnica fornecida pela rede pública, 

dificuldades para obter investimentos em tecnologia e crédito nas instituições bancárias, 

sem falar na escassez de pesquisa científica voltada para a agricultura orgânica 

(CAMPANHOLA; VALARINI, 2001, p. 88-93).  

Embora nem todo agricultor que trabalha em regime de economia familiar68 

produza sem utilizar agrotóxicos, tal modelo destaca-se pelo emprego de práticas 

agroecológicas na produção agrícola, até mesmo por uma questão de redução de custos 

– os pacotes tecnológicos compostos de sementes e agrotóxicos possuem valores 

expressivos para serem suportados por agricultores familiares.  

 
68 A Lei nº 11.326/2006 (BRASIL), em seu art. 3º, define agricultor familiar e empreendedor familiar 
rural aquele que pratica atividades no meio rural, possui área de até quatro módulos fiscais, mão de obra 
da própria família, renda familiar vinculada ao próprio estabelecimento e gerenciamento do 
estabelecimento ou empreendimento pela própria família, e ainda, em seu §2º, inclui, nessa categoria, 
considerando também como agricultores familiares, os silvicultores, aquicultores, extrativistas, 
pescadores, indígenas, quilombolas e assentados da reforma agrária. 
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O agricultor familiar tem papel importante na transformação do contexto de 

transição da produção convencional para produção sustentável, pois consegue alterar 

mais facilmente seu sistema de cultivo conforme a necessidade, sendo o grupo familiar 

quem determina a forma a ser empregada no sistema de cultivo. Trabalhando 

diretamente na terra, o agricultor em regime de economia familiar constrói valores na 

unidade produtiva, provindos de uma simbiose com o ecossistema, utilizando técnicas 

que se relacionam mais harmoniosamente com o meio ambiente (FINATTO; 

SALAMONI, 2008, p. 206). 

Dados apontam que 84,4% do total de 4,4 milhões de estabelecimentos 

agropecuários no Brasil pertencem a grupos familiares, segundo o Censo Agropecuário 

de 2006. Além disso, a referida pesquisa apresentou dados que demostram que a 

agricultura familiar representa a base de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil 

habitantes; responde por 35% do produto interno bruto nacional e absorve 40% da 

população economicamente ativa do país. Os agricultores familiares produzem 87% da 

mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz e 21% do trigo do 

Brasil. Na pecuária, é responsável por 60% da produção de leite, além de 59% do 

rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos do país (MAPA, 2019, p. 1).  

Assim, em relação aos modelos agroecológicos, enfatiza-se, como desafio, a 

compatibilização entre a ciência econômica e a contabilidade ambiental, de forma que 

se consiga assegurar a obtenção de segurança alimentar, o combate à fome, assim como 

a responsabilidade ambiental. Sem políticas macroeconômicas que incorporem os 

objetivos e critérios de sustentabilidade não se visualiza êxito nessa empreitada 

(VEIGA, 1994, p. 24).  

As constatações permitem a formulação de duas questões cruciais para os 

objetivos da presente pesquisa. 

 

2.2.1 Como produzir alimento suficiente com baixa entropia? 

 

Dentre os princípios básicos para uma produção sustentável, está a conservação 

dos recursos renováveis, a manutenção sustentável da produtividade e a adaptação ao 

meio ambiente daquilo que é cultivado. Para tanto, é necessário reduzir o uso de energia 

e recursos de maneira a regular a relação de entrada e saída de energia (ALTIERI, 2004, 

p. 65-66). 

O desenvolvimento da vida na Terra depende da energia que é captada e 
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transformada através dos processos realizados nos ecossistemas. Quase toda a energia 

que a superfície da terra recebe é oriunda do Sol. As plantas, algas e algumas bactérias 

captam a energia da luz solar e transformam-na em outras formas de energia mediante a 

realização da fotossíntese - processo que une quimicamente dois compostos inorgânicos 

comuns, o dióxido de carbono e a água, para formar o açúcar glicose, produzindo reação 

que libera o oxigênio (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2007, p. 97-98). 

Na agricultura, o ser humano manipula a captação e o fluxo da energia em 

ecossistemas determinados, convertendo a energia solar em forma de biomassas 

específicas – alimento, ração, fibra, combustível -, conforme seja o cultivo e a 

destinação que se tenha por objetivo (GLIESSMAN, 2001, p. 509). 

Definida como a capacidade de realizar trabalho e com a característica de mudar 

e mover-se constantemente, a energia pode ser melhor compreendida através de duas 

leis da termodinâmica: a primeira lei, que descreve que a energia não é criada nem 

destruída, mudando de uma forma para outra quando se move ou é usada para realizar 

um trabalho; a segunda lei69 afirma que ao ser transferida ou transformada, parte da 

energia é convertida em determinada forma que não fica mais disponível para ser 

utilizada, não podendo ser passada adiante, sendo uma forma degradada de energia, que 

seria o calor, considerado um movimento desorganizado de moléculas, indicando que 

sempre há uma tendência no sentido de maior desordem (entropia70), de maneira que 

para criar ordem seria preciso gastar energia (GLIESSMAN, 2001, p. 510-511). 

De acordo com Georgescu-Roegen (2012, p. 83-84): 

 

[...] a entropia de um sistema isolado aumenta contínua (e irrevogavelmente) 
para um ponto máximo; isso significa que energia utilizável é continuamente 
transformada em energia não utilizável, até desaparecer completamente. 
Grosso modo, trata-se de algo relativamente simples: Todas as formas de 
energia são gradativamente transformadas em calor, e o calor, afinal, torna-se 
tão difuso que o homem não pode mais utilizá-lo. 

 

Os organismos que compõem o ecossistema não são autossuficientes, 

dependendo da energia uns dos outros, motivo pelo qual é essencial a utilização de 

 
69 Denominada de Lei da Entropia. 
70 Entropia pode ser definida como a medida de indisposição de energia para verificar o grau de desordem 
de um sistema, tratando-se de uma grandeza física, ligada a Lei da Termodinâmica, relacionada à maneira 
de organização de sistema (GOUVEIA, 2019). A entropia está ligada ao ciclo de um sistema, envolvendo 
suas fases de nascimento, crescimento e morte (IPEA, 2010, p. 18). Para Georgescu-Roegen (2012, p. 
82), o conceito de entropia não é de fácil compreensão. Para o autor é uma medida de desordem e 
conceituada como: “um índice da qualidade de energia não utilizável contida num dado sistema 
termodinâmico num determinado momento da sua evolução.”. 
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insumos de boa qualidade – entrada de energia -, uma vez que o processo entrópico 

impõe-se a todos os seres vivos, sem exceção, inclusive, para as atividades econômicas 

e humanas, pois os seres humanos importam energia do meio ambiente, do qual são 

dependentes (IPEA, 2010, p. 18). 

Nos sistemas dissipativos, que transformam um tipo de energia em outra, como é 

o caso dos sistemas de produção agrícola, a passagem da energia de uma forma a outra é 

irreversível (AZEVEDO, 2017, p. 83). Para Matsumura (2016, p. 43), a entropia está 

presente em diversas fases da produção agrícola e, no caso do sistema convencional – 

moderno -, reflete uma opção da sociedade em não contabilizar alguns fluxos 

energéticos, demonstrando que a agricultura convencional prioriza a quantidade ao 

invés da qualidade, acelerando a entropia, ou seja, praticando técnicas que dissipam a 

energia disponível (baixa entropia), transformando-a em energia indisponível (alta 

entropia). 

A desordem no sistema não pode ultrapassar a capacidade de assimilação do 

meio ambiente, o que demonstra a importância de haver a complexidade dos sistemas 

agrícolas e sua diversificação, visto que proporcionam estabilidade no sistema 

(NASCIMENTO, 2019, p. 380). 

Assim, ainda que se busque justificar a expansão econômica numa produção em 

ritmo acelerado - devido à necessidade de produzir alimentos suficientes para atender o 

crescimento demográfico -, a adoção de práticas que geram externalidades negativas 

decorrentes da alta entropia – como os pacotes tecnológicos (sementes transgênicas e 

agrotóxicos) utilizados na agricultura convencional - contraria o princípio encerrado na 

segunda lei da termodinâmica (Lei da Entropia). Isso leva à degradação do meio 

ambiente por não suportar a assimilação (poluição, degradação) que lhe é imposta ao 

priorizar a quantidade ao invés da qualidade, produzindo com alta entropia (alto gasto 

de energia que fica indisponível), em que os níveis de extração excedem os de 

regeneração dos recursos.  

Vê-se, assim, que é necessário respeitar os limites ecológicos, considerando que 

o planeta Terra é materialmente finito, de maneira que é incompatível praticar uma 

agricultura de alta entropia, priorizando um crescimento econômico indefinido, num 

ambiente que está sujeito à atuação das leis naturais da termodinâmica (AQUINO, 2013, 

p. 1714). 

A sustentabilidade pressupõe a necessidade de compatibilização entre a 

produção agrícola, o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente, 
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pois os recursos naturais não são infinitos. Produzir alimentos com baixa entropia, 

portanto, insere-se dentre os desafios advindos da proposta de desenvolvimento 

sustentável. 

 Dentre os aspectos que se destinam a realizar um cultivo sustentável, destacam-

se: i) otimização no uso dos insumos disponíveis no local e a redução de insumos 

externos; ii) reciclagem e geração de recursos e insumos no próprio agroecossistema; 

iii) utilização de estratégias de diversificação que promovam maior sinergismo entre os 

elementos do agroecossistema (ALTIERI, 2006, p. 7). A partir da conversão 

agroecológica, ocorre uma transformação no funcionamento e na estrutura da 

agricultura, com reflexo direto no ecossistema, promovendo manejo orientado e a 

prevalência da biodiversidade dentro do sistema agrícola (ALTIERI, 2012, p. 141). 

De acordo com Gliessman (2001, p. 473), “os agroecossistemas mais 

sustentáveis podem ser aqueles que têm algum tipo de padrão de mosaico na sua 

estrutura e desenvolvimento.”. O autor faz analogia do sistema como uma “colcha de 

retalhos”, na qual estão misturados arbustos, árvores, animais, em variados níveis. 

Também podem ser aqueles em que o manejo resulta em diversos estágios de 

desenvolvimento ao mesmo tempo. Esses sistemas podem incorporar cultivo mínimo ou 

empregar cultivo em faixa ou de cercas vivas, criando um mosaico de diversidade e 

níveis de desenvolvimento na paisagem agrícola. 

A conversão agroecológica, que consiste em reverter os sistemas de produção 

convencionais - que utilizaram meios degradantes ao meio ambiente, nos quais os 

agricultores tiveram altos custos, tanto ambientais como econômicos, com dependência 

de agrotóxicos – para sistemas de produção orientados por princípios ecológicos e sem 

aplicação de agrotóxicos, implica migrar para um manejo que resulta numa entropia 

mais baixa, considerando que o redesenho dos sistemas incentiva o sinergismo no 

agroecossistema (ALTIERI, 2012, p. 139-140). 

Para que uma produção agrícola seja sustentável, portanto, deve envolver baixa 

entropia – baixa concentração de energia inutilizável, ou seja, que a alteração 

ocasionada no ecossistema para realizar o cultivo não promova uma desordem tão 

grande ao ponto de o meio ambiente precisar dispender de uma energia maior do que é 

capaz de assimilar para poder renovar-se, recompor-se. Dentre os modelos de produção 

agrícola que demonstram atender aos princípios da termodinâmica, como a Lei da 

Entropia, destaca-se aqueles que utilizam técnicas ecológicas. 
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2.2.2 Como garantir viabilidade econômica às cadeias de alimentos orgânicos e outras 

questões: afinal de contas, pobre come orgânico?  

 

 Partindo-se do pressuposto que o sistema de produção agrícola orgânico71 adota 

técnicas que caracterizam uma baixa entropia em comparação ao sistema convencional 

de produção e que, por isso, poderia atender ao anseio de sustentabilidade na relação 

com o meio ambiente, cabe perquirir acerca da viabilidade econômica envolvendo essa 

forma de cultivo agrícola. 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(CNUMAD), também chamada de ECO 92, foi um incentivo para o aumento dos pontos 

comerciais de venda de produtos naturais e, posteriormente, mais para o fim da década, 

os supermercados começaram a disponibilizar os produtos orgânicos para o consumidor 

(NASCIMENTO, 2012, p. 15).  

 No Brasil, a ideia de produção orgânica em 1970 relacionava-se com a busca do 

contato com a terra diante de uma sociedade consumista, relacionando-se mais a 

movimentos filosóficos. Entretanto, a partir de 1980, a consciência acerca da 

necessidade de preservação ecológica aumentou, expandindo o consumo de produtos 

orgânicos e dando início à organização de cooperativas voltadas a produtos naturais. 

Dentre as razões que promoveram essa expansão, está o fato de que, nessa época, a 

agricultura brasileira passou a intensificar a produção agrícola com utilização de 

tecnologias voltadas para a aplicação de agrotóxicos, sendo que muitos deles eram 

altamente prejudiciais ao solo, levando os consumidores a preocuparem-se mais com o 

meio ambiente e com o futuro (ALVES; SANTOS; AZEVEDO, 2012, p. 20-21).  

Segundo Mazolleni e Nogueira (2006, p. 289-290): 

 

As externalidades negativas da agricultura química convencional e as 
externalidades positivas da agricultura orgânica, consideradas lado a lado, 
destacam aspectos a serem considerados na definição de estratégias de 
desenvolvimento. O desafio da atualidade é garantir a segurança alimentar, 
com alimentos saudáveis, e o fornecimento dos insumos necessários para a 
economia, de forma socialmente justa e sem comprometer o meio ambiente e 
as gerações futuras. Esse comprometimento promoveu o amplo 
desenvolvimento da agricultura orgânica, acontecendo de forma muito 
intensa em outras partes do mundo, principalmente na União Europeia. 
 

 
71 No presente trabalho optou-se em abordar mais acerca da agricultura orgânica como exemplo de 
produção considerada sustentável em razão de ser o modelo que atualmente vem se destacando quanto à 
regulamentação e comercialização no Brasil. 
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A tendência, desde então, tem sido a de um mercado cada vez mais promissor. 

Os alimentos orgânicos estão mais visíveis aos olhos da população que pode optar por 

alimentos produzidos sem aditivo químico. Além da preocupação em adquirir produtos 

cuja produção evite a degradação do meio ambiente, também há o interesse na 

promoção da saúde, em especial, para combater a obesidade mórbida, que aumenta 

gradativamente desde o processo de industrialização alimentar. 

 Cada vez mais, a população está disposta a consumir alimentos orgânicos e até a 

pagar um preço diverso do alimento produzido industrialmente, por ser o alimento 

orgânico mais benéfico para a saúde do ser humano, além de criar empregos e 

rendimentos para os agricultores. Os consumidores estão buscando obter mais 

informações antes de adquirir seus alimentos, priorizando a qualidade, a nutrição e o 

respeito ao meio ambiente, demonstrando possuir uma consciência ecológica 

(PEDRADA, 2018, p. 91). 

 A expansão do mercado de produtos orgânicos pode ser constatada a partir de 

balanço feito pela Federação Internacional de Movimentos da Agricultura Orgânica - 

IFOAM, o qual identifica a existência de 3 milhões de produtores orgânicos 

considerando pesquisas envolvendo 181 países. A produção de orgânicos alcançou uma 

área de cultivo de cerca de 70 milhões de hectares. Dentre os países com maiores áreas 

de hectares (ha) de produção de orgânicos está a Austrália em 1º lugar, com 35.645.038 

ha; em 2º lugar, a Argentina, com 3.385.827 ha; a China, em 3º lugar, com 3.023.000 ha 

cultivados; 4º lugar, situa-se a Espanha, com 2.082.173 ha; em 5º lugar, os Estados 

Unidos, com 2.031.318 ha; e, em 6º lugar, a Itália, com 1.908.653 em ha destinados à 

agricultura orgânica. O Brasil ocupa a 12ª posição em nível mundial (MAPA, 2019). 

O mercado brasileiro de orgânicos obteve, em 2018 o faturamento de R$ 4 

bilhões, resultado 20% maior do que o registrado em 2017, segundo o Conselho 

Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável. O país encontra-se em primeiro lugar no 

continente latino-americano, porém, em relação a sua extensão territorial que é 

destinada à agricultura orgânica, encontra-se em terceiro lugar, depois da Argentina e do 

Uruguai, e em 12º, em nível mundial (MAPA, 2019).  

 O sistema orgânico de produção possui uma série de regulamentações. O 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) estabelece diversos 

procedimentos para que uma propriedade seja considerada como orgânica, implicando o 

atendimento de regras para garantir uma produção sem degradação ambiental e 

fornecimento de alimentos com segurança. Os produtos orgânicos necessitam ser 
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certificados por empresas especializadas, as quais conferem um selo certificador ao 

produto, com finalidade de atestá-lo como orgânico (OLIVEIRA, 2013, p. 20). 

Existem diversas empresas certificadoras no Brasil. O selo de certificação de um 

alimento orgânico é muito importante, pois traz ao consumidor a garantia de que está 

adquirindo um produto que não foi resultado de uma agricultura que utiliza métodos 

degradantes ao meio ambiente, além de possuir segurança de estar consumindo alimento 

livre de agrotóxico e incentivando a agricultura com mais sustentabilidade para o 

ambiente natural, viabilizando, consequentemente, melhor qualidade de vida ao próprio 

consumidor e aos produtores desse modelo agrícola.  

 No Brasil, a Instrução Normativa n. 007/1999 de 17 de maio de 1999 (BRASIL), 

estabelece as normas de produção, tipificação, processamento, envase, distribuição, 

identificação e certificação da qualidade para os produtos orgânicos de origem vegetal e 

animal, trazendo detalhadamente, os procedimentos e etapas para realização da 

conversão e transição das propriedades rurais (OLIVEIRA, 2013, p. 20). 

 Conforme pesquisa do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (EMATER), o Estado de Santa Catarina foi apontado como o maior produtor de  

orgânicos com propriedades certificadas do Brasil, totalizando 2.805 propriedades, que 

em porcentagem com relação ao total de propriedade do Brasil, representam 18,9%, 

seguida do Paraná em 2º lugar, com 2.119 e porcentagem de 14,2%;  Rio Grande do Sul 

com 1.828 propriedades e 12,3%; em 4º lugar São Paulo com 1.670 propriedades e 

11,25%, e, em 5º lugar, o Estado da Bahia com 373 propriedades e com 2,5% 

(EMATER, 2017).  

Destaca-se que 70% da produção orgânica brasileira são realizadas pela 

agricultura familiar e que, no Brasil, o mercado desses alimentos cresce em torno de 20 

a 40% ao ano (DAROLT, 2007, p. 10-11). Nessa expansão de mercado orgânico, há 

uma divisão, em que os pequenos e médios agricultores disponibilizam a venda de seus 

produtos em feiras ou diretamente para a população, enquanto os maiores 

agricultores/produtores de orgânicos vendem sua produção diretamente para grandes 

redes de mercado. 

 Essa diferença no formato para disponibilizar o produto ao consumidor 

apresenta-se como circuitos longos, caracterizados pela comercialização em grandes 

redes de supermercados onde se exigem grandes quantidades, certificação, produtos 

selecionados, rotulados e embalados; e como circuitos curtos, também definidos como 
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canais alternativos, as feiras, delivery, compras públicas, grupos de consumo junto às 

cooperativas, turismo rural, etc. (KAMIYAMA, 2018, p. 8). 

Dentre as vantagens em relação às vendas para supermercados, está o 

escoamento de volumes maiores, a entrega em grupo de agricultores, menor tempo 

dispendido na comercialização dos produtos – 3 a 5 entregas por semana com gasto 

aproximado de 6 a 10 horas por semana. Para os consumidores há vantagens em relação 

ao horário, segurança, estacionamento, pagamento facilitado, compra centralizada. 

Quanto às desvantagens, há o prazo maior para repasse do pagamento, uma tendência ao 

enrijecimento de negociações e um descontrole nas sobras dos produtos, margem de 

lucro mais baixa do que na venda direta, custos com logística, distribuição, embalagens, 

demonstrando uma tendência à especialização da produção (KAMIYAMA, 2018, p. 9). 

Em relação às vendas em feiras, identifica-se como vantagens o contato direto 

entre produtor e consumidor, baixo custo com embalagens, pagamento à vista dos 

produtos e sem intermediação, maior controle das sobras e do crescimento da 

comercialização. Como desvantagens, há a necessidade de uma produção mais 

diversificada e de um tempo maior gasto na comercialização – geralmente 3 vezes por 

semana na feira para escoamento da produção, resultando em aproximadamente 54 

horas por semana, além de o crescimento ser mais limitado (KAMIYAMA, 2018, p. 

10). 

 O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) lançou, em 2012, um 

programa chamado de Mapa On-line de Feiras Orgânicas72, disponibilizado via internet, 

no qual coloca para acesso de toda a população uma plataforma que demonstra mais de 

640 feiras cadastradas em todo o país, destacando que existe venda direta pelas cestas 

entregues em domicílio, porém não há reconhecidamente uma mensuração desse 

trabalho (NEXO JORNAL, 2017). 

 Apesar da divulgação de informações acerca da localização das feiras que 

comercializam produtos orgânicos – cadeias curtas, pesquisa realizada pelo Conselho 

Brasileiro de Produção Orgânica e Sustentável (Organis) e Marketing Análises, 

divulgada em junho de 2017, demonstra que a maioria da população brasileira (64%) 

adquire os produtos via supermercados, sendo apenas 25% dos consumidores brasileiros 

os que vão até as feiras para comprar orgânicos. Referida pesquisa também aponta que o 

mercado de alimentos orgânicos no país cresce aproximadamente 20% ao ano e que, 

 
72 Também chamadas de feiras agroecológicas. 
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dentre os alimentos mais consumidos, estão verduras-legumes-frutas, cereais, sucos, 

leites, laticínios, biscoitos, carnes, chocolates, tecidos, entre outros (KAMIYAMA, 

2018, p. 7). 

Para garantir a viabilidade econômica às cadeias de alimentos orgânicos, é 

preciso levar em consideração a diferença entre o desempenho econômico – relacionado 

à sociedade como um todo - e o enfoque puramente financeiro, ou seja, de viabilidade 

da atividade. Para isso, é necessário utilizar instrumentos que promovam a 

internalização dos custos e benefícios – externalidades negativas e positivas -, tanto 

ambientais como sociais, ou seja, que, no cálculo da remuneração, estejam incluídos os 

benefícios ambientais, resultantes da agricultura orgânica, e também os custos 

ambientais, decorrentes da prática de cultivos prejudiciais ao meio ambiente 

(UNCTAD, 1996 apud OLIVEIRA, 2013, p. 18). 

 Contudo, apesar da necessidade de internalização das externalidades quando da 

formulação do preço do produto orgânico, em pesquisa divulgada pelo Conselho 

Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável (ORGANIS), constatou-se que o valor é 

o fator que mais influencia na compra desses produtos. Dados apontam que cerca de 

65% dos consumidores não aumenta a compra de orgânicos em razão do preço. A 

pesquisa também demonstrou que os consumidores têm intenção de gastar mais com 

vegetais cultivados sem agrotóxicos: quem declarou ter comprado orgânicos na 

pesquisa gasta R$ 400 por mês, enquanto os que adquirem produtos com agrotóxicos 

(convencionais) gastam R$ 340 todo mês; evidenciou-se ainda que, cerca de 37% dos 

entrevistados que adquiriram orgânicos nos últimos 30 dias relataram que se dispõem a 

pagar até 10% mais por um produto deste tipo, demonstrando que o consumidor está 

preocupado com a saúde, sendo esse o motivo de 84% comprarem orgânicos 

(ORGANIS, 2019). 

 O público entrevistado na pesquisa da Organis (2019) tinha faixa etária de 18 até 

82 anos, com média de 40 anos. As pessoas que consomem orgânicos possuem entre 25 

e 44 anos e correspondem a 47% dos entrevistados; 42% fizeram ensino médio e 22% 

possuíam ensino superior. Com relação aos rendimentos, 61% ganhavam entre R$ 

999,00 e R$ 4.990,00, 58% dos entrevistados eram assalariados ou autônomos e 62% 

eram da classe C (ORGANIS, 2019).  

Com base nas pesquisas em torno da produção e consumo de produtos orgânicos 

no Brasil, considerando que a maioria da população adquire esses produtos nos 

supermercados ao invés das feiras, e que um dos motivos para a dificuldade em 
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aumentar o consumo desses alimentos é o preço mais caro, observa-se que, para a 

população de baixa renda, ainda é um desafio comer orgânicos.  

Com relação à população de maior poder aquisitivo, não se identifica claramente 

nas pesquisas se o fator tempo interfere na aquisição desses produtos. Contudo, é fato 

notório que a dinâmica de compromissos e distrações presentes na sociedade atual 

influencia as escolhas do ser humano, de maneira que a incipiente conscientização que 

ainda há em torno da questão ambiental e de saúde relacionadas aos alimentos orgânicos 

em contraposição aos alimentos cultivados de forma convencional – com agrotóxicos 

e/ou OGMs – dificulta a organização da rotina pessoal para incorporar o consumo e, 

consequentemente, o incentivo aos produtos cultivados com técnicas sustentáveis. 

Pensa-se, ademais, que a tendência de gradual aumento na produção e consumo 

de produtos orgânicos acompanhará a projeção dos problemas de saúde da população, 

de maneira que o fator preocupação com a saúde possivelmente continuará – e, acredita-

se, aumentará - a justificar a escolha por alimentos livres de agrotóxicos, ainda que mais 

custosos, promovendo, talvez, uma necessária reorganização de prioridades por parte do 

consumidor.  

 

2.3 O QUE HÁ POR TRÁS DAS EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS DE 

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

  

Para que a agricultura sustentável seja uma realidade, verifica-se ser primordial 

que os recursos naturais sejam utilizados, respeitando-se o equilíbrio dinâmico do meio 

ambiente. Outro fator importante é evitar o uso de contaminantes no solo, os quais 

podem também afetar o próprio alimento extraído da natureza. Diante disso, o produtor 

precisa praticar técnicas alternativas que permitam conciliar a produção de alimentos 

com a preservação e conservação do meio ambiente.  

Fator importante para o êxito na prática da agricultura sustentável é a inciativa e 

determinação de todas as partes envolvidas, desde pesquisadores, agricultores e 

consumidores, todos com objetivo em comum de enfocar contextos sociais e 

institucionais mais favoráveis para a utilização de modelos de agricultura de base 

ecológica, que são mais sustentáveis através do tempo, considerando, também, questões 

sociais e econômicas do agricultor e as condições de todo o ecossistema (LUZZARDI, 

2006, p. 54). 
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Para a análise das experiências bem-sucedidas na agricultura sustentável é 

importante considerar o compartilhamento de conhecimentos entre os agricultores e a 

busca de transmissão do saber com os demais. O agricultor adquire conhecimento sobre 

as técnicas de cultivo em seu dia-a-dia, ou seja, seu conhecimento é uma construção 

dentro do que vivencia (HERNÁNDEZ, 2010, p. 38).  

Uma agricultura sustentável pressupõe viabilidade ecológica73 ou ambiental, 

econômica e social. Ecologicamente correta refere-se a manter a qualidade dos recursos 

naturais, viabilizando a manutenção da vitalidade do agroecossistema; por sua vez, 

economicamente viável refere-se a ser autossuficiente e, socialmente justa, dá-se no 

sentido de distribuir de maneira justa os recursos, sendo que nessa distribuição, 

incluem-se o uso do solo, acesso ao capital e participação de todos nas decisões 

(PAULUS; SCHLINDWEIN, 2001, p. 47). 

 Como exemplo de experiência bem-sucedida na agricultura orgânica brasileira, 

destaca-se o cultivo de morango no município de Rancho Queimado, no Estado de 

Santa Catarina74. Em estudo75 realizado por Silva Junior et al. (2014, p. 126-127), que 

comparou a produção de morangos de uma propriedade que pratica a agricultura 

convencional com uma propriedade que desenvolve a agricultura orgânica, verificou-se 

que, embora a operação do sistema orgânico seja mais dispendiosa76 que do sistema 

convencional, “os métodos orgânicos de produção são técnica e economicamente 

 
73 Ecologicamente viável, considera não somente a eficiência econômica e lucratividade, mas também a 
eficiência ecológica, mantendo as funções do meio ambiente, cuja verificação pode ser constatada através 
de indicadores de sustentabilidade ambiental (FREITAS; MATOS; OLIVEIRA, 2014, p. 04). 
74 De acordo com Silva Junior et al. (2014, p. 122), o Rancho EcoFrutícola, no qual foi realizado o 
estudo, é uma propriedade orgânica desde 1999, figurando dentre os maiores produtores de morango 
orgânico em Santa Catarina, com produção de morangos, amoras, fisális, cebola, tomate e pimentão. 
75 Parte do estudo consistiu na aplicação in loco, entre os produtores, de questionários semiestruturados, 
com posterior separação e comparação dos resultados obtidos em quatro categorias para facilitar a análise 
dos dados: caracterização das propriedades, questões sociais, questões ambientais e análise contábil. A 
pesquisa realizada demonstra, dentre outros aspectos, que um dos fatores que motiva os agricultores a 
realizarem a conversão do sistema de produção convencional para o sistema de produção orgânica é a 
expectativa de agregar valor econômico ao produto. Entretanto, também há o fator da “filosofia de vida”, 
que determina a mudança nos hábitos de cultivo, como foi o caso da produtora pesquisada no estudo em 
questão (SILVA JUNIOR et al., 2014, p. 122). 
76 Para Silva Junior et al. (2014, p. 127) “uma possível solução para a redução dos custos com operações 
seria o aprimoramento de técnicas que permitam a realização de plantio direto, também, em sistemas 
orgânicos”. Ainda que alguns estudos demonstrem que a produção de orgânicos é menor que a decorrente 
da agricultura convencional, “os custos de produção para produtos orgânicos também são menores”, de 
maneira que, na avaliação realizada no estudo, foi constatado que a produtividade foi proporcionalmente 
maior no cultivo orgânico em comparação ao convencional. 
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viáveis77 quando comparados aos métodos convencionais de agricultura, mesmo 

apresentando custos mais elevados.” (SILVA JUNIOR et al., 2014, p. 126).  

 Na análise dos dados coletados com a pesquisa, com relação aos aspectos 

envolvendo a sustentabilidade, de acordo com Silva Junior et al. (2014, p. 124): 

 

As questões levantadas a respeito da prática de pousio, rotação de culturas e 
criação de animais em consórcio com a atividade agrícola não apresentaram 
diferenças significativas, porém a posse de certificação orgânica para 
atividade exercida e existência de matas preservadas na propriedade são 
fatores que diferenciam o comprometimento com as causas ambientais. A 
certificação agrega renda e valor aos produtos finais, pois garante qualidade 
na produção, processamento, rotulagem e comercialização dentre dos padrões 
orgânicos estipulados em leis no país. Já a existência de matas ciliares 
preservadas auxilia na manutenção da qualidade da água, regulariza os ciclos 
hidrológicos, estabiliza os aspectos físico-químicos do solo e conserva a 
biodiversidade.  

 

Experiência de produção sustentável que também se destaca é o café produzido 

no Sítio Recanto dos Tucanos, localizado no município de Alto Caparaó, Estado de 

Minas Gerais, o qual passou por um processo de transição até atingir a lógica de 

consórcios e manejo da agricultura sintrópica e que recebeu o prêmio de Melhor Café 

do Ano 2019, num dos concursos mais importantes no cenário brasileiro e com rigorosa 

seleção. Wilians Valério Jr relata que seu pai adquiriu a propriedade quando ele tinha 10 

anos e passou a cultivar numa área 3 mil pés de café, e em outra pasto. Na época, o café 

era vendido como commodity, mas o preço não compensava e não havia mercado de 

café especial, então seu pai acabou desistindo da produção, podando o café – mantendo 

os pés - que era sua cultura principal, passando a cultivar frutas no local. Dessa forma, 

as árvores frutíferas cresceram em sincronia com o sistema, sem precisar eliminar o café 

e este brotou por baixo das árvores frutíferas, atingindo qualidade tal que o levou a ser 

premiado como um café especial (ANDRADE, 2019).  

Neste caso, além de ter havido uma ampliação da biodiversidade, fazendo-se a 

troca do monocultivo do café pelo policultivo com diversas árvores frutíferas, foi 

 
77 “A discussão dos resultados está baseada em alguns estudos, nos quais foram comparados os sistemas 
de produção orgânico e convencional de outros produtos agrícolas. Em relação aos indicadores de 
eficiência econômica, avaliou-se que o preço diferenciado obtido pela soja orgânica ao ser comercializada 
em mercados diferenciados permitiu que os produtores orgânicos obtivessem uma receita bruta superior à 
obtida no sistema convencional. No sistema orgânico, o preço médio recebido pela saca da soja foi de R$ 
33,60, enquanto no sistema convencional o preço recebido foi de R$ 22,00, o que representa um 
diferencial de preço da ordem de 53%. Em remate, verifica-se que na presente pesquisa, assim como em 
alguns estudos anteriores, a receita auferida com a venda do produto orgânico pode ser mais alta se 
comparada ao convencional.” (SILVA JUNIOR et al., 2014, p. 125-126). 
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agregado valor ao produto, permitindo a inserção do produtor no mercado de cafés 

especiais, além da sua inclusão no mercado de outras culturas frutíferas, deixando de ser 

dependente de um único produto. Dentre outros aspectos, extrai-se, dessa experiência, 

um exemplo de transição bem-sucedida de um sistema de produção no formato de 

monocultura para outro caracterizado pela sintropia, identificando-se a observância a 

princípios ecológicos, levando em consideração as características e potencialidades do 

ecossistema local78. Isso não significa que o referido modelo de agricultura será exitoso 

em todo o território brasileiro, mas se constitui em exemplo de êxito na transição para 

formas sustentáveis de agricultura no contexto brasileiro. 

A agricultura praticada com base em fundamentos ecológicos também está se 

verificando em produções de larga escala. É o que se constata a partir da experiência 

vivenciada pela indústria Native Alimentos79, sediada no município de Sertãozinho, em 

São Paulo. A referida empresa produz em torno de 100 mil toneladas de produtos 

orgânicos a partir de 22 mil hectares de áreas certificadas, com distribuição para o 

Brasil e mais 60 países (TAITSON, 2018). 

Com o objetivo de alcançar um alto índice de sustentabilidade agronômica, a 

Native Alimentos promoveu alterações em seu sistema produtivo, dentre elas: 

eliminação das queimadas; adoção de controle biológico de pragas; implantação de ilhas 

de biodiversidade florística; eliminação do uso de agrotóxicos; aproveitamento racional 

dos efluentes agroindustriais como fertilizantes; desenvolvimento de um sistema de 

manutenção da estrutura física do solo; adoção de práticas de adubação verde em 

rotação de cultura80 (NATIVE ALIMENTOS, 2020). 

 Dentre os trabalhos realizados pelo Grupo Baldo, menciona-se o Projeto Cana 

Verde81, iniciado em 1987, cujo objetivo consiste em manifestar todo o potencial 

 
78 Outro exemplo é o caso do arborista francês Christophe Bitault, que, depois de realizar diversos testes, 
constatou que criar galinhas pretas em seu pomar de macieiras, combate com presteza as pragas. Atuando 
em plantações orgânicas há mais de 10 anos, o francês introduziu 80 galinhas em 3 hectares de seu pomar 
e observou que 80% das pragas haviam desaparecido. Atualmente, são mais de 200 galinhas, juntamente 
com 120 ovelhas, que convivem numa área de 30 hectares de suas terras, em harmonia com as plantações 
de macieiras (GLETTE, 2019).  
79 Mais informações sobre a empresa e o Grupo Baldo do qual faz parte, podem ser consultadas em 
http://www.nativealimentos.com.br/pt-br/organizacao_balbo/index.html.  
80 De acordo com a empresa, os resultados superaram as expectativas nos aspectos econômicos, sociais e 
ambientais, proporcionando aumento da produtividade, agregação de valor pela certificação orgânica 
obtida, benefícios socioambientais como melhorias quantitativas e qualitativas nos recursos hídricos, 
redução de emissões de gases de efeito estufa, redução no uso de insumos químicos não renováveis, 
mitigação do risco de contaminação de trabalhadores e consumidores, qualificação profissional de 
trabalhadores rurais, dentre outros aspectos (NATIVE ALIMENTOS, 2020). 
81 Para mais informações consultar http://www.nativealimentos.com.br/pt-
br/organizacao_balbo/index.html.  
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ecológico e conservacionista da cultura da cana-de-açúcar, tornando-se um sistema 

autossustentável. As ações realizadas no Projeto consistiram em muitas pesquisas e 

investimentos, inclusive desenvolvendo uma colhedora de cana crua em colaboração 

com o fabricante, sistematização de áreas para colheita mecanizada, adequação de 

variedades, adubação orgânica, tratamento fitossanitário, preparo do solo, entre outras 

ações, culminando com o recebimento do certificado de produção orgânica, em 1997, 

pela Usina São Francisco (UFRA), onde foi realizado o empreendimento (NATIVE 

ALIMENTOS, 2020). De acordo com a Native Alimentos (2020): 

 

Atualmente, a UFRA cultiva organicamente 12.500 hectares de terras com 
cana-de-açúcar. Para complementar as necessidades de matéria-prima 
orgânica da Usina, mais 7.500 hectares de onze fazendas pertencentes à 
Usina Santo Antônio foram convertidos e certificados. Os atuais 20.000 
hectares de canaviais certificados são industrializados organicamente pela 
Usina São Francisco. 

 

Diante do observado82, constata-se que, por trás das experiências bem-sucedidas 

da agricultura sustentável, encontra-se o objetivo em comum de criar formas de cultivo 

que mantenham a produtividade de longo prazo, sem degradação ambiental. Como 

realizar essa forma de cultivo respeitando a dinâmica de equilíbrio do ecossistema e de 

maneira que possa acompanhar a disponibilização de alimento conforme a demanda da 

população, eis o desafio para as presentes e futuras gerações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

82 As experiências ora apresentadas são apenas algumas que se destacam num universo de inúmeras 
outras experiências de produções fundamentadas em princípios agroecológicos.  
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3. ENTRE OS MODELOS AGRÍCOLAS CONVENCIONAIS E OS DE BAIXA 

ENTROPIA: REGULAMENTAÇÕES DA INTENSIFICAÇÃO ECOLÓGICA 

NA EUROPA E NO BRASIL 

  

Apresentado um panorama atual da agricultura brasileira, passa-se à abordagem 

acerca de regulamentações do modelo de produção baseado na intensificação ecológica.  

Busca-se reunir elementos que permitam a formulação de respostas a duas 

questões que permeiam a pesquisa: 1) Como compatibilizar a necessidade alimentar 

humana com o equilíbrio ecológico e a disponibilidade de recursos naturais existentes 

nos ecossistemas que compõem o Planeta Terra? 2) Como equacionar as necessidades 

com os limites de forma a oportunizar a existência de um meio ambiente adequado para 

as presentes e futuras gerações83? 

Como a abordagem é jurídica, analisam-se o atual estado dos modelos de 

regulamentação da intensificação ecológica na União Europeia e no Brasil, bem como a 

forma como é tratado o processo de conversão nos dois sistemas jurídicos. 

 Parte-se das constatações realizadas no capítulo anterior para adentrar-se na 

proposta de intensificação ecológica. Como já delineado, nas áreas destinadas à 

produção de alimentos, ao mesmo tempo em que se busca atender à demanda alimentar 

decorrente do aumento demográfico, é necessário proteger a biodiversidade, fator que 

acaba por limitar a expansão agrícola. Tal fato leva o produtor à adoção de técnicas - 

como uso de agrotóxicos84 - que visem aumentar a produtividade (BARROS et al., 

2016, p. 7). 

Tendo em conta a observação precedente - onde a limitação à expansão agrícola 

induz à ideia de que justificaria a utilização de tecnologias como os agrotóxicos – no 

combate de pragas em plantações intensivas - para maior produtividade e atendimento à 

demanda mundial – torna-se importante considerar a capacidade de suporte do meio 

ambiente, fator que leva a buscar alternativas na forma de produzir alimentos. 

Conforme visto no capítulo anterior, as externalidades negativas verificadas em 

decorrência da prática da agricultura convencional demonstram a necessidade de buscar 
 

83 O caput do artigo 225 da Constituição Federal brasileira de 1988 (BRASIL) dispõe que: “Todos têm 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações.”. 
84 O Autor (BARROS et al., 2016, p. 7) utiliza o termo insumos químicos ao referir-se a pesticidas e 
fertilizantes solúveis, como necessários para o aumento na produtividade. No presente trabalho, 
entretanto, utilizou-se o termo agrotóxico conforme definição disposta no artigo 2º, da Lei 7.802/1989 e 
de acordo com a opção justificada no capítulo 2 do presente trabalho. 
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modelos de produção agrícola de baixa entropia, em que a desordem provocada pela 

produção não supere a capacidade de suporte do ecossistema que, a longo prazo, 

poderia gerar uma saturação do meio ambiente, cuja renovação não se demonstra 

realizar no mesmo ritmo da exploração humana, podendo comprometer a alimentação e 

qualidade de vida da população. 

Dentre as opções de formas de produção de alimentos que buscam minimizar os 

danos ocasionados ao meio ambiente, verifica-se que a agricultura orgânica, por 

exemplo, visa à proteção aos processos ecológicos. Contudo, observa-se que as técnicas 

e procedimentos utilizados nessa modalidade de produção, em princípio, são difíceis de 

serem aplicadas de forma intensiva, ou seja, em produções de larga escala, conforme as 

praticadas pelo setor agrícola brasileiro. No agronegócio brasileiro, predomina a 

produção intensiva de monoculturas, como as commodities de soja, milho, algodão, 

eucalipto, pinus, que propiciam a realização de negócios rentáveis para a economia do 

país. 

No Brasil, a Lei da Produção Orgânica nº 10.831/2003 (BRASIL, 2003) 

regulamenta a agricultura orgânica. O Decreto n. 6323/2007 (BRASIL, 2007) e a 

Instrução Normativa n. 46/2011 (MAPA, 2011) também são determinações que se 

destacam nessa forma de produção no país, estabelecendo diretrizes para os sistemas de 

produção, processo de comercialização e mecanismos de controle. 

No país, concomitantemente, há políticas incentivando a agricultura orgânica e, 

também, incentivando a flexibilização das normas que regulamentam a comercialização 

de novos agrotóxicos, alguns altamente degradantes ao meio ambiente. O Projeto de Lei 

n° 6.670/2016 – conhecido como PNARA (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016) - 

destina-se a implementar políticas visando reduzir progressivamente o uso de 

agrotóxicos, bem como ampliar a oferta de insumos naturais e biológicos para a 

produção de alimentos mais saudáveis. Já o Projeto de Lei nº 6.299/2002 (CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, 2002) 85, juntamente com os demais projetos de lei apensados a ele 

– também conhecido como “Pacote do Veneno” -, propõe, dentre outros aspectos, 

 
85 De acordo com Zanco (2019), o Projeto de Lei n. 6.299/02, passou a tramitar em Comissão Especial no 
ano de 2016, apresentando pareceres de aprovação, exceto na Comissão de Seguridade Social e Família, 
sob diversas justificativas, como a complexidade e onerosidade nos processos de aprovação de 
agrotóxicos acarretando uma dificuldade na produção e na consequente competitividade do mercado. O 
projeto foi aprovado em Comissão Especial em 2018 e está pendente de votação no Plenário, muito 
embora diversos foram os movimentos que fizeram oposição ao referido projeto, incluindo um conjunto 
de entidades, que, inclusive, defende a aprovação do PNARA e constitui outra comissão de projeto de lei 
que está em votação no Congresso Nacional. 
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alteração em relação aos critérios de avaliação para proibição de agrotóxicos, bem como 

a alteração do nome deles para “pesticidas”86 (BLAZEK, 2019, p. 17).  

Diante desse cenário, no qual coexistem interesses diversos, nota-se a 

importância da conjunção de esforços para a busca de técnicas de produzir alimentos 

que possibilitem minimizar os danos ambientais, manejando o meio ambiente com base 

em fundamentos ecológicos, que permitam aos agricultores transformarem-se em 

gestores de sua produção e do ecossistema (BARROS et al., 2016, p. 7).  

Na Europa, em 1972, foi criada a Federação Internacional para os Movimentos 

da Agricultura Orgânica, a IFOAM – International Federation of Organic Agriculture 

Movements (IFOAM)87, para intensificar a produção agrícola ecológica, regulamentando 

e certificando os produtos oriundos da agricultura orgânica (ABREU et al., 2009, p. 

151). 

A intensificação ecológica, modalidade de produção agrícola, que numa mesma 

área, possibilita o aumento da produção de alimentos e a redução dos impactos 

ambientais, é apontada como forma de concretizar um manejo mais sustentável na 

produção agrícola (ROYAL SOCIETY OF LONDON, 2009; BARROS et al., 2016, p. 

7).  

A referida modalidade é considerada oposta à ideia de pressão88, pois utiliza a 

própria funcionalidade89 e mecanismo do ecossistema, produzindo de forma mais 

sustentável ao levar em consideração a dinâmica ecológica, como, por exemplo, a 

capacidade de autorregulação do parasitismo e a manutenção da biodiversidade, 

utilizando, neste caso, apenas de forma subsidiária a aplicação de agrotóxicos, se 

compatível com a necessidade (GRIFFON, 2012, p. 30; BARROS et al. 2016, p. 7-14).  

 
86 Conforme Zanco (2019, p. 80-81), o Projeto de Lei nº 3.200/2015, apensado ao Projeto de Lei nº 
6.299/2002 (“Pacote do Veneno”), apresentava proposta de alteração do termo “agrotóxico” pelo termo 
“defensivo fitossanitário”. Entretanto, em comissão especial destinada a analisar o Pacote do Veneno, foi 
sugerido pelo relator a alteração do termo “agrotóxico” pelo termo “pesticidas”, considerando ser o termo 
empregado em tratados e acordos internacionais, tratando-se, portanto, de terminologia internacional. A 
partir disso, o projeto substitutivo passou a empregar o termo “pesticidas” e está aguardando votação pelo 
Plenário da Câmara. 
87 A IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) foi fundada a partir de uma 
reunião realizada em Versalhes-França, em 1972, com objetivo de estabelecer a Federação Internacional 
de Agricultura Orgânica. Para Lady Eve Balfour, que figura dentre a fundadoras da IFOAM, a 
“permanência” é característica que resume a agricultura verdadeiramente sustentável (IFOAM). 
88 Nesse contexto, pressão refere-se ao aumento da produtividade através da aplicação massiva de 
agrotóxicos, alterando o sistema de forma artificial sem considerar os efeitos que poderá causar em 
relação a outras variáveis presentes no sistema local (BARROS et al., 2016, p. 13). 
89 Funcionalidade: processo ecológico identificado pela sua utilidade. Exemplos: fertilidade do solo; 
capacidade de autorregulação de parasitas; manutenção da biodiversidade etc. (BARROS et al., 2016, p. 
14). 
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De acordo com a FAO (2009, p. 39), a intensificação ecológica caracteriza-se 

pela maximização da produção com práticas de gerenciamento que otimizam os fluxos 

de nutrientes e energia, utilizando recursos locais – combinações horizontais 

(policultivos), combinações verticais (como agroflorestas), integração espacial (como 

combinação de produção agropecuária com piscicultura), combinações temporárias 

(rotações de culturas). 

Trata-se, portanto, de intensificar a produtividade, aumentando-a sem a 

necessária aplicação de agrotóxicos - pois seu uso resulta na pressão do meio ambiente, 

podendo acarretar danos ecológicos, possibilitando, entretanto, a aplicação desses 

produtos, caso a necessidade mostrar ser o adequado.  

A intensificação ecológica surge a partir da constatação, especialmente no 

continente europeu – utilizado como referência em pesquisas em prol da 

sustentabilidade - das externalidades negativas causadas ao meio ambiente pelo avanço 

tecnológico aplicado ao setor agrícola, como alternativa ao uso descontrolado de 

insumos químicos na agricultura, no intuito de evitar a ampliação da devastação do 

meio ambiente. 

 

3.1 PRINCÍPIOS E TÉCNICAS DE INTENSIFICAÇÃO ECOLÓGICA 

 

Apresentada a definição acerca da intensificação ecológica, passa-se, a seguir, a 

identificar os princípios e técnicas que se relacionam com esse modelo de produção de 

alimentos, a fim de verificar aspectos que possam indicar seu potencial de 

sustentabilidade e pertinência como parâmetro apto a colaborar no processo de 

conversão para formas sustentáveis de praticar a agricultura. 

A agricultura ecologicamente intensiva pressupõe, dentre outros aspectos, a 

utilização de técnicas agrícolas e de organização espacial nos mais diferentes níveis de 

manejo do agroecossistema, que são mais complexas do que as realizadas na agricultura 

convencional. Portanto, há a necessidade de uma importante mobilização de 

conhecimentos, técnicas e princípios a serem empregados no processo produtivo, 

integrando todos os envolvidos (BARROS et al., 2016, p. 26). 

Para desenvolver uma agricultura que leve em consideração os processos 

ecológicos, como é o caso do modelo que ora se aborda, é importante ter em conta 
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aspectos que envolvem o funcionamento do ecossistema90. Ana Primavesi (1994, p. 17) 

apresenta-o da seguinte forma: 

 

No ecossistema todos os fatores devem ajustar-se perfeitamente um ao outro, 
como as peças de uma máquina ou de algum motor. Alguma modificação, e 
tudo será diferente, não podendo mais funcionar. Mas a natureza dá um 
“jeitinho” para preservar a vida e modifica todos os outros fatores do sistema, 
até que se ajustem a este que foi mudado. O ecossistema, em síntese, é o 
módulo de vida da natureza, como a família é o módulo básico da sociedade. 
Os ecossistemas formam o meio ambiente. “Ecológico” quer dizer 
perfeitamente adaptado ao seu módulo ambiental dentro das leis naturais. 
Mas estas leis não são estabelecidas pelo homem e não têm nada a ver com 
classificações, taxonomias e relações feitas para sistematizar. São as leis 
eternas, segundo as quais a natureza funciona. Isso nos dá enormes 
possibilidades de manejo, e por que não dizê-lo, para poder otimizar todas as 
nossas atividades que lidam com a natureza. E isso não ocorre pela 
subjugação e “dominação” da natureza, nem por sua prostituição, mas 
somente pela amigável observação de suas leis.   

 

Tratando-se, ademais, de um modelo de produção que se fundamenta em 

processos ecológicos – intensificação ecológica – é oportuno recordar do conceito de 

ecologia91 profunda, apresentado por Capra (2006, p. 25-26), no qual os seres humanos 

são considerados inseparáveis do meio ambiente natural, estando interconectados e 

interdependentes – os seres humanos são considerados um dos fios da grande teia da 

vida92.  

Dentre os princípios básicos da ecologia, através dos quais os ecossistemas 

organizam-se para potencializar sua sustentabilidade, Capra (2006, p. 231-235) cita a 

interdependência – pela qual “todos os membros de uma comunidade ecológica estão 

interligados numa vasta e intrincada rede de relações, a teia da vida”, configurando uma 

“dependência mútua de todos os processos vitais dos organismos”, o fluxo cíclico de 

recursos ou reciclagem –, “todos os organismos de um ecossistema produzem resíduos, 

mas o que é resíduo para uma espécie é alimento para outra, de modo que o ecossistema 

 
90 Conforme Ana Primavesi (1994, p. 15): “Toda natureza funciona em ecossistemas, ou seja, em 
conjuntos ligados a determinados lugares. As inter-relações são várias e as interdependências grandes. 
Assim como não existe fator econômico isolado, também não existe fator ecológico isolado. Cada um 
depende de outro e influi sobre outros. Se foi possível compreender isso na economia e usar estes 
conhecimentos como o mais poderoso instrumento de manejo (Managing), também deve ser possível 
entender isso em relação à natureza e usá-lo como base de manejo.”. 
91 Capra (2012, p. 25-26) apresenta o conceito de ecologia rasa e ecologia profunda, distinguindo aquela 
como sendo a antropocêntrica, ou seja, que situa os seres humanos acima ou fora da natureza, como fonte 
de todos os valores, e a natureza como apenas um instrumento, para uso pelo ser humano. Já ecologia 
profunda é apresentada pelo autor como uma rede de fenômenos interconectados e interdependentes do 
qual o ser humano é parte integrante, assim como todos os demais seres vivos. 
92 Segundo Capra (2006, p. 44), a expressão “teia da vida” é utilizada há anos para transmitir o sentido de 
entrelaçamento e interdependência dos fenômenos naturais. Para o autor, “a teia da vida consiste em redes 
dentro de redes.”. 
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como um todo permanece livre de resíduos”, a cooperação ou parceria - “os 

intercâmbios cíclicos de energia e de recursos são sustentados por uma cooperação 

generalizada”, em que a parceria caracteriza-se por ser uma “tendência para formar 

associações, para estabelecer ligações, para viver dentro de outro organismo e para 

cooperar”, a flexibilidade – “é uma consequência de seus múltiplos laços de 

realimentação, que tendem a levar o sistema de volta ao equilíbrio sempre que houver 

um desvio com relação à norma, devido a condições ambientais mutáveis” – e a 

diversidade – caso houver a destruição de determinada espécie, “uma comunidade 

diversificada será capaz de sobreviver e de se reorganizar, pois outros elos da rede 

podem, pelo menos parcialmente, preencher a função da espécie destruída”. Para o autor 

(2006, p. 235), todos esses princípios caracterizam a sustentabilidade. 

Comparando os sistemas de produção convencionais com os agroecossistemas 

sustentáveis, pode-se extrair o princípio geral que “quanto maior a similaridade 

estrutural e funcional de um agroecossistema com os ecossistemas naturais existentes 

em sua região biogeográfica, maior a possibilidade de que o agroecossistema seja 

sustentável” (GLIESMANN, 2001, p. 568). 

Nota-se, portanto, que a depender das características de cada localidade, a 

dinâmica que melhor atenderá ao equilíbrio do ecossistema pode levar à utilização de 

determinadas técnicas, práticas e formatos que não seriam os mais indicados para outros 

contextos. Diante disso, constata-se, a priori, ser relevante a coexistência de variadas 

formas de produção agrícola, de maneira que, embora a abordagem no presente trabalho 

esteja direcionada em torno do modelo da intensificação ecológica, não significa que se 

esteja considerando-o como o melhor ou mais adequado sistema de produção. Busca-se, 

isso sim, lançar um olhar93 em torno dos sistemas de produção, com base em 

fundamentos oriundos da Ecologia, e fomentar reflexões sobre formas de aproximar-se 

cada vez mais da noção de sustentabilidade na produção agrícola intensiva e como o 

direito pode contribuir para tal aproximação. 

Considerando as características da intensificação ecológica – de utilização da 

própria funcionalidade e mecanismo do ecossistema, estimulando os serviços 

ecossistêmicos a fim de promover a autorregulação e manutenção da biodiversidade, 

com racionalização dos tratamentos e manejo durável de agrotóxicos quando 

empregados, possibilitando maior produtividade – bem como a intenção em respeitar os 

 
93 “Há tantas formas de se ver o mesmo quadro [...] ninguém é igual a ninguém. [...]” (GESSINGER, 
1992). 
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processos ecológicos e, portanto, produzir alimentos com baixa entropia94, faz-se 

oportuno apresentar quadro comparativo com o sistema da agricultura convencional. 

 

Quadro 3. Comparação entre agricultura convencional e ecologicamente intensiva. 

Aspecto Agricultura Convencional Agricultura Ecologicamente 
Intensiva 

Orientação geral Artificialização do meio 
ambiente, emprego de insumos 
comprados 

Busca a utilização de 
processos naturais e da 
simbiose com a natureza 

Itinerário técnico e modo de 
racionalização das intervenções 

Seguem-se esquemas geralmente 
padrões 

Principalmente por 
observações de campo ou 
obtidas por fontes diversas, 
buscando-se adaptação ao 
meio 

Rede de assistência técnica Relevância para cooperativas e 
comerciantes 

Grupos de agricultores mais 
autônomos, refletindo 
coletivamente. 

Fertilidade Principalmente adubos químicos Uso de leguminosas, 
micorrizas, minhocas, agentes 
microbiológicos do solo, 
plantas de cobertura, 
agroflorestas.  
Maior valorização de resíduos 
orgânicos e estercos.  
Busca por mobilização de 
elementos em profundidade. 
Evitar solo nu. Objetiva-se 
aumentar a biomassa 
reciclável. 

Controle de plantas espontâneas Controle manual, herbicidas Rotação, capina mecânica, 
alelopatia, cobertura vegetal 
espessa, cobertura de solo 

Tração Motorização Plantio direto ou cultivo 
mínimo 

Controle de doenças Principalmente tratamentos 
químicos ou uso de variedades 
resistentes 

Rotações, controle integrado e 
biológico, emprego de 
associações de culturas, 
variedades resistentes, 
alelopatia. 
Busca de um manejo durável 
dos pesticidas quando 
empregado. Racionalização 
dos tratamentos 

Controle de pragas Principalmente uso de 
inseticidas ou variedades 
resistentes 

Variedades resistentes, 
associação varietal, 
feromônios, controle 
biológico, confusão sexual 

Limitações hídricas Irrigação onde for possível Plantas tolerantes à seca, 
cobertura de solo, aumento do 
teor de húmus, desenho de 
talhões, reservatórios para 
coleta de água, irrigação por 
gotejamento 

Produção de serviços ecológicos Fornecimento relativamente 
limitado 

Conservação de água e da sua 
qualidade. Evita-se o solo nu. 

 
94 Vide definição de baixa entropia no título 2.2.1 do capítulo anterior. 
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Redução das emissões de 
gases de efeito estufa e da 
erosão da biodiversidade 

Paisagem Localmente uniforme Paisagens mais variadas com 
culturas diversificadas e, se 
possível, presença simultânea 
de animais e de culturas nas 
mesmas zonas. 
Plantio de cercas vivas 

Fonte: Adaptado por Barros et al, 2016, p. 15-16 de BONNY, 2011, p. 455; BONNY, 2010. 

 

Para Griffon (2012, p. 176-177), o princípio fundador da intensificação 

ecológica está na viabilidade, termo técnico utilizado pelo autor para referir-se ao 

desenvolvimento sustentável que, neste caso, se caracterizaria por utilizar as 

funcionalidades do próprio ecossistema para elevar o nível de produtividade de maneira 

sustentável. Para o autor, o ecossistema funciona pela contribuição permanente da 

energia solar, através da qual a produção da biomassa vegetal realiza-se, alimentando o 

mundo animal e a espécie humana. A sustentabilidade, no caso, estaria na capacidade de 

um sistema permanecer funcionando de forma viável. Uma das formas de funcionar de 

forma viável está na capacidade de renovar-se como sistema, a partir das reservas 

existentes no próprio ecossistema - fertilidade do solo, capacidade de retenção de água 

etc. Outro fator de viabilidade está na resiliência, ou seja, na capacidade do ecossistema 

lidar com os eventos – como mudanças climáticas - aos quais possa estar sujeito, 

reparando-se ou adaptando-se de acordo com as circunstâncias – como no caso das 

plantas resistirem a períodos de seca95. 

Segundo Bonny (2010, p. 3), a produção agrícola intensiva é necessária, pois as 

áreas agrícolas estão cada vez mais limitadas no planeta e a população mundial continua 

crescendo. Ademais, especialmente para agricultores com pequenas e médias 

produções, é preciso certo nível de rendimento para que possam manter-se. Assim, a 

noção de intensificação ecológica para a autora faz referência a dois aspectos: i) que o 

nível de produção por hectare seja elevado; ii) que a produção esteja em harmonia e 

simbiose com o meio ambiente, valorizando os recursos naturais sem degradá-los e 

fazendo uso dos serviços ecossistêmicos. 

Para a autora (2010, p. 6), não há propriamente um consenso sobre como pode 

ser implementada a intensificação ecológica96, pois cada grupo de atores considera a sua 

 
95 Para Griffon (2012, p. 177) a sustentabilidade – ou, tecnicamente, a viabilidade – de um sistema pode 
ser aferida pela capacidade de resistência, reparação, memória – como a dos genes - e adaptação. 
96 De acordo com Bonny (2010, p. 5), alguns entendem que o caminho é através de inovações científicas; 
para outros seria, por exemplo, através da agricultura orgânica. A autora informa que em pesquisa 
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definição ou o seu conjunto de boas práticas de agricultura sustentável como sendo a 

correta. Note-se, que no quadro 3 apresentado anteriormente, adaptado por Barros et al 

(2016, p. 15-16) a partir de Bonny (2010, p. 4 e 2011, p. 455), no qual é feito um 

comparativo entre a agricultura convencional e a agricultura ecologicamente intensiva, 

não está descartado o uso de pesticidas no controle de doenças, recomendando-se, 

contudo, a racionalização dos tratamentos.  

Com relação às técnicas aplicáveis à intensificação ecológica, para Barros et al. 

(2016, p. 17-25), podem ser divididas considerando os seguintes aspectos: manejo da 

população vegetal; melhoramento vegetal97; manejo da água; manejo da fertilidade do 

solo; melhoria da estrutura do solo; controle de plantas espontâneas; controle de pragas 

e doenças; melhoramento vegetal. 

Na agricultura ecologicamente intensiva, a utilização da energia solar pelas 

plantas figura dentre os principais objetivos. O intuito é fazer com que a planta tenha 

suas funções específicas desenvolvidas ao máximo, com remontagem de nutrientes em 

razão da presença de um sistema de raízes profundo, bem como capacidade biológica de 

fixação de nitrogênio, com efeito natural de repelir pragas e resistir a doenças, tornando-

se um habitat para insetos auxiliares que combatem alguns insetos nocivos, assim como 

manter a umidade do solo, etc. Nessa técnica de manejo de vegetação98, deve-se 

favorecer as biocenoses naturais99, com desenvolvimento relacionado ao espaço-tempo 

associado às culturas locais, aproveitando-se a área com rotação de culturas, 

proporcionado, assim, o crescimento da produção de biomassa da propriedade na escala 

de tempo (BARROS et al., 2016, p. 17). 

 
realizada na França em 2009 constatou-se que naquela época 40% dos franceses declararam conhecer o 
temo “intensificação ecológica” apesar de existirem poucos artigos publicados na mídia sobre o assunto, 
sendo que 73% dos entrevistados indicaram confiar nesse novo conceito para enfrentar os desafios que 
envolvem a agricultura. 
97 Para Barros et al. (2016, p. 25) “dentro da ótica de uma agricultura ecologicamente intensiva, pode-se 
esperar, no futuro, que programas de melhoramento genético associados a modernas técnicas 
biotecnológicas busquem, além de aumentos de produtividade e resistência a doenças, adaptação a 
condições ambientais, tais como: seca e altas temperaturas, plantas mais eficientes no uso da água e dos 
nutrientes minerais ou mais tolerantes à salinidade ou à acidez, além de apresentarem melhores qualidade 
nutritivas, os chamados produtos biofortificados.”. 
98 Como exemplos dessa técnica de manejo da vegetação, Barros et al. (2016, p. 17) cita: “cultivos sob 
florestas tropicais úmidas (são cultivadas plantas perenes e raízes como cacaueiro, cafeeiro, pimenta-do-
reino, bananeira, baunilha, inhames e carás), os cultivos intercalares (mandioca, milho, feijoeiro e culturas 
perenes como laranjeira e cafeeiro), os sistemas agroflorestais (com uma larga gama de disposições de 
culturas), as plantas de cobertura em cultivos perenes (palma-de-óleo e coqueiro), os pousios melhorados, 
as rotações complexas de culturas, entre outras.”. 
99 Biocenose ou comunidade é definida por Dajoz (2005, p. 176) como o “[...] o conjunto de indivíduos 
pertencentes a várias espécies que coexistem em um mesmo meio e que formam conjuntos funcionais em 
interação uns com os outros.”. 
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 O manejo da água na intensificação ecológica tem como objetivo a conservação 

para os períodos de estiagem, bem como a colaboração na drenagem nos casos em que a 

propriedade apresenta excesso de água. Há várias técnicas de manejo de água que 

podem ser utilizadas, como a cobertura vegetal para evitar a enxurrada, o uso de matas 

ciliares, sistemas para obtenção e armazenamento de água das chuvas, as barragens 

subterrâneas, terraços, micro-açudes e manejo racional da irrigação. Essas técnicas de 

manejo da água colaboraram no combate à erosão, na conservação do solo e da 

biodiversidade etc. (BARROS et al., 2016, p. 19). 

 Para o manejo da fertilidade do solo, existem diversas técnicas, dentre as quais 

está o uso de leguminosas, rotação de culturas, utilização de esterco, dentre outras que 

visem à utilização sistemática de plantas que promovam uma cobertura viva ou morta 

do solo, estimulando a atividade biológica e a produção de húmus. O aumento da 

população de minhocas também é fator importante que torna a estruturação do solo mais 

favorável para o desenvolvimento das plantas, evitando a compactação e melhorando a 

estrutura do solo (BARROS et al., 2016, p. 19-21). 

Com relação ao controle de plantas espontâneas, o uso de herbicidas, por muitos 

anos, levou que se perdessem diversas técnicas alternativas. Apesar de complexas, 

considera-se, dentro dessa categoria de controle, o uso de rotação de culturas, uso de 

animais para pastoreio ou de patos em plantações de arroz, dentre outros mecanismos. 

Há expectativas em torno da utilização de conhecimentos envolvendo mecanismos de 

interações alelopáticas entre as plantas, considerando a existência de vastos estudos 

nessa seara. Para controle de pragas e doenças, sabe-se que não será fácil excluir 

rapidamente o uso de agrotóxicos em relação a produções intensivas, entretanto, o uso 

racional deles combinados a técnicas alternativas leva à lógica de redução na 

intervenção de químicos. Para viabilizar a redução dos agrotóxicos, deve-se priorizar 

técnicas como as misturas entre variedades de plantas resistentes e não resistentes, 

coberturas mortas ou vivas, construção de obstáculos naturais à dispersão de pragas100, 

como quebra-ventos (BARROS et al., 2016, p. 22-23).  

Ressalta-se que, para os autores (2016, p. 22-23), conforme já expresso, não é 

fácil excluir rapidamente o uso de agrotóxicos em produções agrícolas intensivas. 

Assim sendo, as técnicas apresentadas como integrantes do modelo de intensificação 

 
100 Para o caso de controle de insetos, pode-se utilizar técnicas como de controle biológico, construção de 
habitats para os insetos e animais auxiliares, policultivos, dentre outras (BARROS et al., 2016, p. 23). 
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ecológica, que referidos autores abordam, sugere uma redução gradual na utilização 

desses produtos, utilizando-os de forma racional combinados a técnicas alternativas.  

Neste sentido, no caso de realmente se verificar a necessidade da utilização de 

agrotóxicos, pensa-se ser importante a opção por aqueles de categoria de menor 

toxicidade e de menor tempo de permanência no ecossistema, sob pena de se continuar 

na dependência de referidos produtos, estagnando-se o processo de transição para 

formas ecológicas que independem desses elementos químicos e que, ao que se verifica 

na atualidade, são as consideradas mais condizentes com a noção de sustentabilidade. 

Com relação às técnicas sugeridas para prática da intensificação ecológica - 

conforme quadro comparativo apresentado no início deste tópico –, observa-se um 

conjunto de práticas características de sistemas agrícolas específicos, como é o caso dos 

sistemas orgânico, agroecológico, agroflorestal, bem como integração lavoura-pecuária-

floresta, plantio direto, práticas de rotação de culturas, dentre várias outras formas de 

manejo. Portanto, percebe-se que não há a prevalência de uma técnica, mas de várias, 

utilizadas conforme a necessidade e pertinência a cada contexto agrícola. 

De acordo com Dugué et al. (2012, p. 9-11), a intensificação ecológica busca 

reunir agronomia, ecologia e ciências sociais. Para os autores, a partir de estudos 

realizados com a finalidade de implementação desse modelo de produção em áreas de 

Savana na África Ocidental, verificou-se que a integração da agricultura e pecuária é um 

caminho importante da intensificação ecológica para aquele contexto. 

Apesar da variedade de técnicas sugeridas pelos autores para realização da 

intensificação ecológica, há os que defendem aplicações mais específicas de 

determinados sistemas de produção agrícola. Ressalta-se que o presente trabalho não 

tem como finalidade indicar determinada prática agrícola em específico – pois o 

objetivo é contribuir com abordagem que favoreça a implementação de sustentabilidade 

na agricultura, em especial à praticada em larga escala, com vistas a atender a demanda 

alimentar decorrente da projeção demográfica – todavia, mencionam-se, a seguir, 

aspectos referentes a determinados sistemas de produção agrícola, a fim de 

contextualizar a complexidade que pode envolver a escolha das técnicas a serem 

aplicadas na realização do processo de transição para formas sustentáveis de produção 

agrícola.  
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Para Denardin et al. (2011, p. 212), o sistema plantio direito (SPD)101 vem sendo 

interpretado como meio de promover a sustentabilidade e como exemplo de 

intensificação sustentável da agricultura. É prática abordada pela agricultura 

conservacionista que busca semear sem preparar previamente o solo. Ademais, tem 

como enfoque, a exploração agropecuária através da diversificação de espécies, rotação 

e/ou consorciação de culturas, manutenção da cobertura do solo, aplicando tecnologias, 

produtos e serviços que perturbem o solo e a biodiversidade o mínimo possível. No 

Plantio Direto, também chamado de “semeadura direta”, busca-se controlar a erosão 

hídrica e eólica; aproveitar melhor o uso da terra; economia de tempo, mão de obra, 

combustível, agrotóxicos, assim como, reduzir as externalidades negativas 

ambientais102. 

No Brasil, considera-se, como marco de introdução do plantio direto, o ano de 

1969103, a partir de experiência realizada através do plantio de sorgo em escala de 

lavoura motomecanizada no Estado do Rio Grande do Sul, sem prévio preparo do solo, 

mantendo-se, na superfície do solo, os resíduos da cultura antecedente. Contudo, foi a 

partir de 1975 que o Plantio Direito passou a ser incorporado em programas de pesquisa 

 
101 Segundo Paterniani (2001, p. 317), “o plantio convencional, envolvendo aração, gradagem e demais 
atividades de movimentos de solo, conduz a uma série de danos ao meio ambiente, salientando-se o 
elevado índice de erosão e consequente assoreamento das represas hidrelétricas, empobrecimento e 
esterilização do solo, sua compactação e demais inconvenientes. Por outro lado, o plantio direto na palha, 
como o próprio nome indica, dispensa as atividades de movimento do solo, semeando-se nele 
diretamente, sem aração ou gradagem. Resumidamente, é feito apenas um pequeno sulco para comportar 
a semente. Após a colheita, os restos da cultura são roçados, permanecendo no solo. Planta-se ainda na 
entressafra uma cultura para produção de matéria orgânica, que também é deixada sobre o solo. Com os 
sucessivos anos agrícolas há um aumento da matéria orgânica, quase total ausência de erosão e demais 
benefícios decorrentes. No próximo ano agrícola a semente é colocada no pequeno sulco no solo coberto 
de palha. O plantio direto na palha assemelha-se à condição da floresta, onde a quantidade de matéria 
orgânica é elevada e não há movimento de solo. O plantio direto na palha corresponde, assim, a uma 
autêntica agricultura orgânica.”. 
102 De acordo com Denardin et al. (2011, p. 212) o plantio direito requer menor infraestrutura de 
maquinas e equipamentos, menor força de trabalho e energia fóssil, além de beneficiar a atividade 
biológica do solo, favorecendo o controle biológico de pragas, doenças e plantas daninhas, ao mesmo 
tempo que reduz a erosão, otimizando a utilização de fertilizantes (que não estão totalmente excluídos), 
possibilitando a preservação das formas de vida presentes no solo. Esse sistema, portanto, favorece o 
equilíbrio dinâmico do sistema de produção agrícola, conservando o potencial biológico e possibilitando 
maior capacidade do próprio sistema se autoreorganizar. 
103 A técnica de plantio direito teve início em ensaios realizados na Inglaterra e Estados Unidos na década 
de 1950. É considerada ambientalmente correta e reconhecida mundialmente como sustentável por ser 
capaz de eliminar ações nocivas da erosão do solo e mitigar os efeitos provocados pelas emissões de 
gases e poluentes da atmosfera, pois promove o sequestro de carbono, além de incrementar a 
biodiversidade e contribuir positivamente para o ciclo hidrológico, ajustando-se a qualquer bioma. Os 
princípios que orientam o plantio direito são os mesmos da natureza, ou seja, o material orgânico que cai 
das árvores aduba naturalmente e a palha decomposta das colheitas anteriores também se transforma em 
alimento para o solo. Dentre os benefícios do sistema de plantio direito, está o de possibilitar a realização 
de uma agricultura de conservação através da qual se produz alimentos de qualidade com menor impacto 
ambiental e social, além de permitir o cumprimento do calendário agrícola, viabilizando maior segurança 
no campo e colheitas satisfatórias (MOTTER; ALMEIDA, 2015, p. 7-12).  
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de instituições para investigação agrícola no Brasil (DENARDIN et al., 2011, p. 188-

190). 

Motter e Almeida (2015, p. 14-15) entendem que o plantio direto demonstraria a 

prática de uma agricultura de baixo carbono, que acarreta a minimização de custos 

devido à maximização da produtividade de insumos e de mão de obra, com redução 

significativa de consumo de combustível, elevação do sequestro de carbono, aumento da 

matéria orgânica em decomposição na superfície, diminuição expressiva da perda de 

solo por erosão, além de permitir o cumprimento do calendário agrícola, dentre outros 

fatores. 

Segundo Denardin et al. (2011, p. 191), o motivo que levou à adoção do plantio 

direito no Brasil foi especialmente a eficiência no controle da erosão hídrica. Os 

rendimentos de grãos eram semelhantes ou superiores no plantio direito, quando 

comparado ao preparo convencional, porém os custos que envolviam o preparo do 

plantio direito eram desfavoráveis, quando comparado ao preparo convencional, em 

relação ao insumo herbicida. Porém, em razão da contribuição do Plantio Direito para a 

conservação do solo, essa técnica passou a ser considerada como método alternativo no 

preparo de solo, visando minimizar a erosão hídrica presente principalmente nas 

lavouras anuais de produção de grãos. 

Há, entretanto, entendimento de que o plantio direto ensejaria mais uso de 

agrotóxicos, de maneira que não poderia ser considerado meio sustentável de produção 

agrícola. Para Friedrich e Kassam (2012, p. 153-154), embora o plantio direto não 

realize manejo mecânico do solo – uso de arado104 –, experiências demonstram que 

referida forma de plantio tem levado à degradação e erosão do solo, sendo, inclusive, 

apontado como causa de desertificação. Mesmo em sistemas convencionais de plantio 

direto, há agricultores que utilizam grandes quantidades de agrotóxicos e organismos 

geneticamente modificados, assim como há agricultores que praticam o plantio direto 

sem a utilização desses elementos, a exemplo de algumas produções agrícolas 

orgânicas.  

Conforme Gattinger et al. (2011, p. 12-14), não há atualmente evidências 

científicas sobre o sistema de plantio direito ser eficaz, por exemplo, na redução de 

emissões de gases de efeito estufa para contribuir na mitigação das mudanças 

 
104 Segundo Friedrich e Kassam (2012, p. 153), na maioria das práticas da agricultura convencional, 
utiliza-se o arado como ferramenta primária na realização da lavoura. O ato de arar a terra ocasiona uma 
“inversão”, onde o solo literalmente vira de cabeça para baixo e sua estrutura é destruída. 
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climáticas. Ademais, apesar de permitir uma economia de mão de obra, pode ensejar a 

utilização de agrotóxicos. Para os autores (2011, p. 15-17), a adoção de uma nova 

tecnologia em determinado lugar não implica que as condições para sua adoção em 

outro local sejam as mesmas, podendo acarretar resultados diversos do pretendido. As 

práticas agrícolas precisam ser adaptadas às condições de cada local, de maneira que 

referido sistema não deve ser promovido como prática geral ou mesmo ser considerado 

sustentável por si só, pois constitui um método muito útil em situações específicas, mas 

que pode falhar se executado sob outras circunstâncias.  

Embora para alguns autores o plantio direto possa representar um avanço, de 

acordo com Gusson (2011, p. 42), o sistema “precisa ser aprimorado, estando em 

consonância com as leis que regem a natureza e a dinâmica da vida nos ecossistemas e 

nos agroecossistemas”. Segundo Friedrich e Kassam (2012, p. 156), o plantio direto 

bem gerenciado é uma prática necessária, contudo não é a única condição para chegar a 

uma agricultura sustentável, devendo ser complementado com outras práticas, bem 

como deve-se considerar a capacidade de recuperação natural do ecossistema. 

O sistema de plantio direito – que pode ser praticado tanto na agricultura 

convencional como na agricultura orgânica - pode ocasionar os seguintes problemas: em 

regiões muito úmidas, pode favorecer o desenvolvimento de fungos fitopatogênicos que 

sobrevivem na palhada; aumento na população de “corós”, besouros que consomem 

matéria orgânica e que podem atacar as raízes das plantas para alimentarem-se; aumento 

na população de cupins que também pode atacar as raízes; compactação do solo, no 

caso de não haver o pleno estabelecimento das plantas de cobertura, geralmente devido 

ao manejo inadequado ou escolha inadequada da rotação de culturas, dentre outros 

(ALCÂNTARA; MADEIRA, 2008, P. 10). 

Existem divergências sobre o plantio direto ser considerado uma técnica, por si 

só, sustentável para utilização na intensificação ecológica. Por isso, a análise de cada 

caso verifica-se pertinente, pois sua aplicação pode ser importante em determinadas 

situações - considerando as experiências já realizadas, a fim de gradualmente evitar-se 

práticas comprovadamente causadoras de degradação ambiental. 

Outro sistema agrícola específico que também se destaca é a interação lavoura-

pecuária-floresta (ILPF).  

Fundamentado nos princípios da intensificação ecológica, nesse modelo, são 

direcionados os mecanismos naturais dos ecossistemas de modo a favorecer o sistema 

de produção. Nessa prática, são aproveitadas as diversas espécies existentes no 
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ecossistema, tais como, pastagens, culturas anuais, essências florestais, em que cada 

uma tem sua forma e capacidade de explorar os recursos do solo sem que haja 

competição. A biodiversidade que se mantém nesse tipo de sistema proporciona 

benefícios como a simbiose e a alelopatia, que colaboram no controle de plantas 

invasoras e oportunizam o controle natural de pragas. A integração com animais 

possibilita o aproveitamento da biomassa produzida, que favorece a diversidade e 

ciclagem de nutrientes (BARROS et al., 2016, p. 25). 

No capítulo anterior foram abordados outros sistemas de produção agrícola que 

também estão dentre as técnicas sugeridas para realização da intensificação ecológica – 

a exemplo dos sistemas de produção orgânico, agroecológico, agroflorestal –, razão pela 

qual se deixa de adentrar no presente tópico. 

Independente, portanto, das técnicas utilizadas na produção agrícola, importa 

lembrar que a agricultura em si é um sistema não natural. Por isso, é necessário 

encontrar maneiras de aprender com a natureza, utilizando mecanismos naturais de 

controle de pragas, insetos, ervas daninhas etc., reduzindo a necessidade de outras 

intervenções artificiais (FRIEDRICH; KASSAM, 2012, p. 154). 

Existem várias técnicas e práticas que buscam implementar formas sustentáveis 

de manejo na agricultura, de maneira que se entende que mesmo posicionamentos 

particulares e/ou divergentes merecem ser considerados e debatidos, a fim de difundir 

experiências, evitando a repetição de problemas já constatados, considerando, é claro, as 

peculiaridades de cada ecossistema – o que, às vezes, pode prejudicar determinado 

ambiente, pode ser benéfico em outro. Ademais, uma técnica utilizada isoladamente 

pode ocasionar problemas, mas, se manejada em conjunto com outras técnicas, o 

resultado pode ser benéfico. 

Todos os esforços são importantes na implementação de técnicas e princípios 

que estejam em consonância com o equilíbrio dinâmico do meio ambiente. Pensa-se ser 

importante o estabelecimento de técnicas para fundamentar um modelo de produção 

agrícola intensiva sustentável, contudo, sem que se engesse ou restrinja sua atualização 

e/ou retificação, de maneira que o agricultor possa gradualmente ir adotando as práticas 

mais condizentes com o agroecossistema a ser trabalhado, interessando-se em cada vez 

implementar práticas mais sustentáveis, que considerem fatores de equilíbrio 

socioambiental, assim como de viabilidade econômica.  

Neste sentido, entende-se que outras técnicas não mencionadas na presente 

abordagem também devam ser consideradas, inclusive, e com significativa atenção, 
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aquelas decorrentes de saberes tradicionais, que embora não constituam objeto deste 

trabalho, não se ignora a significativa importância para a realização da sustentabilidade 

na agricultura. 

 

3.2 A INTENSIFICAÇÃO E A CONVERSÃO ECOLÓGICA NA EUROPA 

 

Na década de 30, iniciou, na Europa, uma grande revolução técnica no setor 

agrícola. Sob a justificativa de necessidade de mais alimentos para atender a crescente 

população urbana e, portanto, de uma produção intensiva, os produtores passaram a 

utilizar variedades melhoradas de plantas, adubos minerais, pesticidas químicos e 

mecanização105 para obter melhorias em sua produção (BARROS et al., 2016, p. 9) 106. 

A agilidade e produtividade obtida com a agricultura resultante da revolução 

tecnológica ocasionaram, entretanto, prejuízos ambientais que não foram previstos 

quando houve o surgimento da intensificação agrícola promovida por esse plano de 

modernização. Essas externalidades negativas eram visíveis na poluição das águas, pelo 

uso excessivo de pesticidas e outros insumos, resultando em risco à saúde da população. 

O surgimento de novas doenças nos animais, devido à utilização de medicamentos para 

acelerar seu desenvolvimento acabou por trazer riscos para os consumidores. Esses são, 

pois, alguns exemplos das consequências trazidas pela evolução tecnológica da 

agricultura para o meio ambiente e para a espécie humana107 (BARROS et al., 2016, p. 

11). 

Em razão dessa degradação ambiental e demais problemas decorrentes do 

modelo de agricultura convencional, a Comunidade Europeia buscou alternativas que 

visassem a uma produção aliada à preservação ambiental, encontrando, no sistema 

orgânico, formas ecológicas de exploração agrícola (ORMOND et al. 2002, p. 10). 

 
105 Na Europa, a revolução realizada no setor agrícola foi diferente da que ocorreu a partir de 1960 nos 
países em desenvolvimento, como o Brasil, onde foram introduzidos os pacotes tecnológicos – variedades 
melhoradas de plantas e agrotóxicos específicos para o cultivo dessas variedades -, sem inicialmente visar 
à mecanização do campo, sendo realizada com base em políticas agrícolas que ofereciam subsídios 
econômicos para a agricultura, a fim de manter uma grande quantidade de empregos manuais (BARROS 
et al., 2016, 9). 
106 A revolução foi estimulada por planos de modernização, principalmente dos países desenvolvidos, 
almejando utilizar os trabalhadores rurais na reconstrução dos países destruídos com a Segunda Guerra 
Mundial, principalmente Europa e Japão, nos quais a necessidade de alimentação era cada vez mais 
crescente devido ao aumento populacional (BARROS et al., 2016, 9). 
107 No item 2.1.2 do presente trabalho podem ser observadas mais externalidades negativas relacionadas 
ao modelo de produção agrícola convencional, caracterizado pelas variedades melhoradas, uso de 
agrotóxicos e mecanização, advindo da Revolução Verde iniciada na Europa na década de 30 e no Brasil 
a partir de 1960. 
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Para a União Europeia, a agricultura ecológica caracteriza-se como um sistema 

sustentável de gestão agrícola e produção de alimentos que respeita o meio ambiente e o 

bem-estar animal. Sua definição, além de incluir as melhores práticas ambientais, com 

alto nível de biodiversidade e preservação de recursos naturais, também envolve todas 

as etapas da cadeia produtiva de alimentos, desde a matéria prima, processamento, 

armazenamento, transporte, distribuição, dentre outros serviços relacionados. Dentre os 

princípios basilares dessa forma de produção, está a proibição do uso de agrotóxicos; a 

restrição ao uso de antibióticos; a proibição de organismos geneticamente modificados e 

a aplicação da rotação de cultivos (PARLAMENTO EUROPEO, 2018). 

A expansão do mercado de orgânicos na Europa vem se acentuando, 

promovendo rendimentos de aproximadamente 30.700 milhões de euros por ano. As 

terras destinadas à agricultura orgânica vêm aumentando com o passar dos anos, 

representando cerca de 7% da área total destinada para agricutura, sendo que a demanda 

e produção são preenchidas com o aumento das importações. Quanto às proporções de 

propriedades com agricultura voltada para o modelo de orgânicos, quatro países 

representam cerca de 54,4% das áreas de agricultura ecológica de toda a Europa, sendo 

que a Espanha é o país europeu que mais possui áreas nessa modalidade de cultivo, com 

16,9% do seu território produzindo orgânicos108 (PARLAMENTO EUROPEO, 2018). 

A mudança de um modelo baseado no uso intensivo de subsídios externos para 

outro pautado na aplicação de técnicas com fundamentos ecológicos, que sejam menos 

degradantes ao meio ambiente, é conhecida como conversão ecológica. Trata-se de um 

processo no qual se maneja o solo e animais, excluindo a utilização de insumos 

químicos, passando a usar insumos naturais, bem como biodegradáveis renováveis com 

objetivo de “desintoxicar109” a área. A conversão pode ser demorada e por vezes 

onerosa, sendo que, durante o período no qual os agrotóxicos permanecerem no solo, na 

 
108 Entre os anos de 1991 a 2010, a Espanha teve um salto em sua produção agrícola ecológica de 4.235 
para 1,65 milhão de hectares. Entre 1991 a 2009, o referido país também multiplicou o número de 
agricultores praticantes da agricultura ecológica passando de 346 para 25.291 produtores (CALDAS et 
al., 2012, p. 460). 
109 Segundo Ormond et al. (2002, p. 7), essa “desintoxicação” da área objetiva recompor a fertilidade 
natural do solo, repovoando-o com micro-organismos que promovem a decomposição da matéria 
orgânica e suprem os elementos minerais necessários para o tipo de cultivo que se pretende no local. O 
tempo que levará para esse processo ser concluído dependerá das condições do solo e do tipo de cultivo 
realizado, sendo que, para culturas temporárias de vegetais, o prazo geralmente oscila entre um e dois 
anos e, no caso de culturas permanentes, pode chegar a três anos. 
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água e nos animais presentes na área em questão, a produção não será considerada 

orgânica110 (ORMOND et al., 2002, p. 7). 

Gliessman (2014, p. 4) defende que a transição para modelos ecológicos de 

agricultura é uma forma para estabelecer a segurança alimentar, fazendo-o a longo 

prazo para todo o mundo. Contudo, para muitos agricultores, mudar rapidamente para a 

prática de uma agricultura sustentável não é simples. Neste caso, insere-se o processo de 

transição, mediante várias pequenas etapas de esforços em direção ao objetivo final – 

sustentabilidade – ou que ao menos se busque maior aproximação com a racionalidade 

ecológica. 

Constata-se, portanto, que a preocupação da Comunidade Europeia em 

minimizar as externalidades negativas ocasionadas pelos monocultivos convencionais 

tem oportunizado gradual ampliação na forma de produção agrícola baseada em 

fundamentos ecológicos. Como visto, dados apontam para um gradual aumento na 

mudança da forma de produção de alimentos por parte dos agricultores europeus, os 

quais estão buscando converter seu sistema de cultivo convencional para a produção 

orgânica de alimentos – de base ecológica - de maneira que, na Europa, há significativa 

regulamentação desse processo de conversão. 

   

3.2.1 A conversão ecológica: uma ponte necessária entre dois modelos de agricultura? 

 

A conversão111 ecológica é um processo que visa mudar a forma como é 

realizado o manejo do solo112, através do qual se busca substituir o modelo de produção 

convencional por outro que observe os fundamentos da ecologia. Esse processo é 

gradual e envolve etapas e procedimentos que objetivam concretizar a substituição de 

um sistema de agricultura para outro que se baseie nos fundamentos ecológicos.  

 
110 O regulamento da Comunidade Econômica Europeia (CEE) 2092 de 1991, dispõe que: “As plantas 
comestíveis ou partes comestíveis de plantas (frutos, sementes, talos, folhas, raízes etc.) que cresçam de 
forma espontânea em áreas naturais, florestas e áreas agrícolas são consideradas um produto orgânico, 
quando as áreas onde são encontradas não tenham sido tratadas com produtos químicos e/ou sintéticos, 
durante três anos precedentes à colheita. A colheita não poderá afetar a estabilidade do ecossistema nem 
prejudicar a conservação das espécies nativas” (ORMOND et al., 2002, p. 7). 
111 De acordo com Feiden et al. (2002, p. 184) da mesma forma como não há unanimidade em relação ao 
termo “orgânico”, também não há em relação ao significado do termo “conversão”. Os termos 
“conversão” e “transição” ora são utilizados como sinônimos, ora como coisas diferentes, podendo, ainda, 
significar “o processo de mudança de sistemas de produção convencional para orgânico”, como o período 
denominado de “quarentena” determinado na legislação e que se refere ao período após o encerramento 
da utilização de insumos proibidos pela lei para o produto ser vendido como orgânico.  
112 O processo de conversão abrange a produção de animais, contudo, para os fins do presente trabalho, 
referido termo será relacionado apenas ao manejo do solo em relação à produção de plantas, cereais 
(vegetais). 
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Para Caldas et al. (2012, p. 462), a conversão caracteriza-se por ser um período 

necessário para que determinada área possa ser considerada de produção efetivamente 

ecológica. O tempo de duração desse processo é variável, dependendo, dentre outros 

fatores, da atividade produtiva exercida. Durante a conversão, os produtos 

comercializados pelo agricultor ainda não são considerados “ecológicos”. Para utilizar 

essa identificação, será preciso ter cumprindo todas as etapas e prazos do processo de 

conversão. 

Não se trata, portanto, de uma simples mudança, muito menos se completa 

apenas na substituição dos insumos para enquadrar nas normas legislativas. Dentre os 

aspectos a serem observados pelo produtor, está a necessária proteção e manejo da 

fertilidade do solo, manejo da biodiversidade e respeito aos ciclos naturais do meio 

ambiente (FEIDEN et al., 2002, p. 183). 

De acordo com Gliessman (2001, p. 572-573), diante da complexidade que o 

processo de conversão pode configurar, exigindo mudança nas práticas dos agricultores, 

alguns princípios podem orientar essa transformação, quais sejam: 

i) Mover-se de um manejo de nutrientes, cujo fluxo passa através do sistema, 

para um manejo baseado na reciclagem de nutrientes, com uma crescente dependência 

em relação a processos naturais, tais como a fixação biológica do nitrogênio e as 

relações com micorrizas. 

ii)  Usar fontes renováveis de energia. 

iii) Eliminar o uso de insumos sintéticos não renováveis oriundos de fora da 

unidade produtiva. 

iv) Quando for necessário, adicionar materiais ao sistema, usando aqueles que 

ocorrem naturalmente, em vez de insumos sintéticos manufaturados. 

v) Manejar pragas, doenças e ervas adventícias, em vez de “controlá-las”. 

vi) Restabelecer as relações biológicas que podem ocorrer naturalmente na 

unidade produtiva, em vez de reduzi-las ou simplificá-las. 

vii) Estabelecer combinações mais apropriadas entre padrões de cultivo e o 

potencial produtivo e as limitações físicas da paisagem agrícola. 

viii) Usar uma estratégia de adaptação do potencial biológico e genético das 

espécies de plantas agrícolas e animais às condições ecológicas da unidade produtiva, 

em vez de modificá-la para satisfazer as necessidades das culturas e animais. 

ix) Valorizar a saúde geral do ecossistema, em vez do resultado de um 

determinado sistema de cultivo ou safra. 
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x) Enfatizar a conservação do solo, água, energia e recursos biológicos. 

xi) Incorporar a ideia de sustentabilidade a longo prazo no desenho e manejo 

geral do agroecossistema. 

Dentre os principais motivos que levam o agricultor a optar pela conversão 

ecológica, estão as doenças observadas na família ou vizinhos, originadas pelo uso 

frequente de agrotóxicos. Outros se baseiam em razões filosóficas ou religiosas. Há 

ainda os agricultores que escolhem a conversão ecológica buscando melhorar sua 

produção e comercialização, sem onerar sua planilha de custos, bem como os 

agricultores que investem na produção por meio de conversão ecológica para ganhar 

prêmios113 (KHATOUNIAN, 2001, p. 285). 

O processo de conversão ecológica demanda conhecimento, de maneira que o 

agricultor precisa estar ciente das regras de conversão caso queira realizar a 

comercialização do seu produto com a identificação de ser proveniente do modelo de 

agricultura orgânica ou agroecológica. Praticar uma agricultura sustentável é desafiador, 

devido à complexidade que envolve o aspecto econômico vivenciado durante esse 

período de transição, no qual poderá ocorrer queda da produção, além do processo de 

conversão da agricultura convencional para a agricultura orgânica não possuir um 

seguimento exato, como, por exemplo, um roteiro contendo as regras e a ordem dos 

métodos que se deve empreender, ocasionando dificuldades na sua realização (FEIDEN, 

2001, p. 17-18). 

Em conformidade com Feiden (2001, p. 17), alguns consideram que, para 

realizar a conversão ecológica da agricultura, é essencial ocorrer uma mudança imediata 

e definitiva quanto ao tipo de tecnologia empreendida na produção, o que leva à grande 

perda de produtividade. Tal condição é compensada em pouco espaço de tempo pelo 

sobre preço dos produtos certificados. Para outros, a melhor opção ao adotar o sistema 

de conversão ecológica na agricultura é ir aos poucos, de forma gradativa, com emprego 

de tecnologias mais adequadas para manter a produtividade, mas, ao mesmo tempo, 

diminuindo os custos de produção, optando, assim, por não esperar a questão do preço 

com a certificação. 

 
113 O processo de conversão da agricultura convencional para agricultura ecológica está relacionado a 
repassar para os agricultores e a comunidade que vive com base nessa conversão, os conhecimentos e 
informações essenciais. Fazer chegar alternativas ao conhecimento do produtor, buscar o conhecimento, 
realizar modificações voltadas a criar associações, cooperativas, sair da informalidade, idealizar projetos, 
fazer planos com objetivo de minimizar as dificuldades que terão que enfrentar pela mudança da 
agricultura convencional para a ecológica, tornando suas atividades cotidianas mais viáveis (LOPES et 
al., 2016,  p. 12). 
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Dentre os aspectos considerados chave114, do ponto de partida ao ponto de 

chegada no processo de conversão, destaca-se a identificação dos entraves (por 

exemplo, a baixa produção de biomassa no sistema e indefinições no comando e tomada 

de decisões envolvendo propriedades familiares) e possíveis soluções. Dentre os pontos 

chaves, pode-se mencionar os biológicos (como aporte de nutrientes para acelerar a 

recuperação do sistema em áreas sem histórico de adubação mineral); a gestão 

(definição do sistema de comando e tomada de decisões na propriedade); relações 

humanas (familiares, sociais, econômicas); capacitação das pessoas envolvidas 

(KHATOUNIAN, 2001, p. 289). 

Em razão do aumento na produção de orgânicos, os países têm elaborado suas 

normas nacionais a fim de regulamentar esse sistema de cultivo. Para tanto, as normas 

da IFOAM115 têm servido como base na construção doméstica dessa regulamentação. O 

agricultor não é obrigado a converter seu sistema de produção para o orgânico, 

entretanto, caso queira que seu produto seja comercializado com essa denominação – 

orgânico – precisará cumprir a legislação específica nesse sentido (KHATOUNIAN, 

2001, p. 293). 

 A conversão ecológica pode caracterizar-se como um elo entre dois modelos de 

agricultura – o convencional e outro de fundamento ecológico -, à medida que torna 

possível ao agricultor migrar de um sistema de produção para outro, conforme seja sua 

necessidade e interesse. Verifica-se, a priori, a possibilidade de coexistência de 

diferentes sistemas de produção agrícola, cada um com suas características, vantagens e 

desvantagens, dependendo do agricultor, com base nos conhecimentos, ferramentas e 

alternativas que possui, realizando um ou outro tipo de agricultura, enfrentando as 

situações correspondentes à opção feita. Neste sentido, entende-se que a normatização 

em torno do processo de conversão tem papel fundamental no estímulo ou desestímulo à 

sua realização. Mudar hábitos e práticas é tarefa geralmente dispendiosa que necessita 

 
114 Além da identificação dos pontos-chaves, também é importante a definição do cronograma e metas 
setoriais, a fim de facilitar a visualização e execução das tarefas necessárias; estabelecimento dos canais 
de comercialização, para escoamento da produção; buscar a certificação dos produtos, caso se queira 
maior visibilidade no mercado de orgânicos (KHATOUNIAN, 2001, p. 290-291). 
115 A IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) é referência internacional 
para elaboração de normas nacionais sobre o processo de conversão, por estabelecer parâmetros 
considerados mínimos a serem atendidos mundialmente. As normas dispostas pela IFOAM são genéricas 
e atualizadas a cada dois anos, cabendo a cada região o detalhamento das normas que mais se adequam a 
localidade. Dentre os aspectos que geralmente cabem às normas locais estão o de estabelecer o período de 
carência entre a realização da última prática ou produto proibido e a efetiva permissão para usar o selo 
orgânico; a lista dos produtos e procedimentos proibidos, tolerados e recomendados (KHATOUNIAN, 
2001, p. 292-293). 
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de incentivos, de maneira que a Política de Governo pode interferir sobremaneira no 

processo de conquista da sustentabilidade116.  

 

3.2.2 Tratamento jurídico da conversão ecológica na Europa 

 

 A elaboração de normas jurídicas para orientar práticas que visam à preservação 

do meio ambiente, como visto, é de fundamental importância. É indiscutível que a 

legislação precisa evoluir para acompanhar o progresso da sociedade, mas se pensa que 

a sociedade também pode adaptar-se a novos hábitos a partir de determinações legais 

que visem à promoção do bem comum e à preservação da própria espécie humana, 

como é o caso das normas que têm, como finalidade, a preservação do meio ambiente. 

Na União Europeia, as leis e políticas com foco na restauração do ecossistema, 

têm sido meta em larga escala, com apoio do governo, por meio de subsídios e 

financiamentos (DURIGAN et al., 2010, p. 473). O ponto considerado como de partida 

para normatizar e regulamentar a produção de orgânicos foi a criação da IFOAM 

(International Federation of the Organic Agriculture Movement) na Europa na década 

de 1970. O comércio desses produtos foi inicialmente regulamentado pelo documento 

2092/91 de 24 de junho de 1991117, que orientou ações através do Council Regulation da 

Comunidade Econômica Europeia (CEE), com avanços sequenciais para as boas 

práticas de produção, processamento e comercialização (BORSATO, 2015, p. 501). 

A União Europeia tem se empenhado na transição para uma economia mais 

sustentável, considerando a produção orgânica uma forma de evitar a degradação ao 

meio ambiente, passando a dar maior atenção jurídica à conversão ecológica para essa 

modalidade de agricultura. Tal situação refletiu na Política Agrícola Comum (PAC) da 

União Europeia118, passando-se a investir mais na produção de orgânicos, tanto é que, 

no ano de 1998, 88% das propriedades que produziam orgânicos passaram a receber 

subsídios, com apoio de programas agroambientais (ORMOND et al., 2002, p. 10). 

Outro fator motivador na regulamentação jurídica da conversão ecológica na 

Europa foi a criação de centros de pesquisas voltados ao assessoramento técnico para os 
 

116 O intuito do presente trabalho é contribuir para uma maior aproximação a essa conquista - a 
sustentabilidade na agricultura brasileira. 
117 Regulamento (CEE) n 2092/91 do Conselho, datado de 24 de junho de 1991 (EUR-LEX.EUROPA), 
refere-se às regras relativas ao modo de produção biológico de produtos agrícolas e à sua indicação nos 
produtos agrícolas e nos gêneros alimentícios na Comunidade Europeia. 
118 A PAC caracteriza-se por ser um conjunto de normas e mecanismos que regulamentam a produção, as 
trocas e o processamento dos produtos agrícolas na União Europeia, com atuação cada vez maior voltada 
para o desenvolvimento rural. 
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produtores orgânicos e suas respectivas associações. O primeiro país a criar um 

certificado oficial para circulação de produtos orgânicos foi a França. Impulsionado por 

seu governo no ano 1997, o país passou a investir em ações para conseguir alcançar o 

primeiro lugar como fornecedor de produtos orgânicos na Europa. Almejando incentivar 

os produtores a injetar no mercado mais produtos orgânicos, a Holanda também passou 

a estimular mais a produção voltada para agricultura ecológica, a fim de aumentar a 

participação dos produtos orgânicos no consumo de alimentos (ORMOND et al., 2002, 

p. 10-11).  

O tratamento jurídico destinado à conversão ecológica na Europa é significativo 

e rigoroso, composto por normas regulamentadoras voltadas à proteção do meio 

ambiente, resultado de estudos que convergem para o incentivo à agricultura 

sustentável.  

Dentre os fatores que atualmente podem ser identificados como determinantes 

para buscar-se formas de produção que protejam o meio ambiente, estão o da alteração 

climática, problemas decorrentes da poluição, do uso descontrolado dos recursos 

naturais, entre outros.  

Aliada a isso, permanece a preocupação sobre como suprir a crescente demanda 

de alimentos, conduzindo à busca por formas de intensificar a produção de alimentos, 

respeitando, contudo, a dinâmica de equilíbrio do meio ambiente.  

Como alternativa com potencial para compatibilizar essa necessidade humana 

por alimento com a capacidade de renovação dos recursos naturais, surgiu a forma de 

produção denominada de intensificação ecológica. 

 

3.2.3 O papel da intensificação ecológica nos processos de conversão ecológica  

 

 A intensificação da produção agrícola voltada para conversão ecológica tem sido 

considerada uma das alternativas para reduzir os danos ocasionados pela produção 

agrícola convencional. A referida modalidade visa produzir em larga escala, evitando o 

uso de agrotóxicos119 e técnicas que resultem em degradação do solo e devastação da 

biodiversidade, objetivando criar condições mais favoráveis para a recuperação e 

manutenção dos recursos naturais disponíveis. 

 
119 Conforme visto anteriormente, nessa modalidade de produção, embora não esteja totalmente excluído 
o uso de agrotóxicos, sugere-se sua utilização racional quando houver necessidade na aplicação e em 
conjunto com outras técnicas. 
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A Intensificação Ecológica tem como objetivo utilizar intensivamente os 

processos biológicos e ecológicos, substituindo o consumo intensivo de insumos 

químicos e de combustíveis fósseis, em determinados pontos de tal processo (NORDER 

et al., 2016, p. 8). Ela tem como base gerenciar a prestação de serviços ecossistêmicos 

direcionados para contribuir de maneira direta e indireta para a produtividade, uma vez 

que a capacidade de recuperação juntamente com os serviços ecossistêmicos 

proporcionados pela biodiversidade local devem ser direcionados para o crescimento da 

produção de maneira a reduzir os impactos ambientais, por meio do uso equilibrado de 

insumos, energia e água (DORÉ et al., 2011, p. 17-18).  

No contexto prático, durante o processo de conversão ecológica, a intensificação 

ecológica acaba por incentivar o cultivo de espécies locais, reduzindo a necessidade de 

aplicação de insumos, tornando o solo menos degradado, ampliando a capacidade de o 

ecossistema local resistir aos danos sofridos, com intuito de recuperação, mitigando as 

externalidades negativas frequentemente geradas pela agricultura moderna. O 

surgimento de inovações com base na intensificação tecnológica voltadas a consolidar 

um agrossistema que colabore com a transição, adequando-se aos recursos naturais, às 

demandas e aos conhecimentos existentes no local são de suma importância, bem como 

incentivo para obter novos conhecimentos e novas tecnologias de maneira participativa 

(UZÊDA et al., 2017, p. 35). 

Ao decidir-se por começar o processo de conversão, é essencial estar consciente 

de que há necessidade de monitoramento constante, uma vez que existe, na agricultura 

orgânica, um procedimento tecnológico que deve ser totalmente adequado à 

manutenção do meio ambiente saudável. O fundamental é buscar informações, 

conhecimento, estar disposto a aprender e pesquisar ideias utilizadas por outros 

agricultores. É importante tanto para o agricultor como para o técnico ter em conta que, 

para cada empecilho, existe um conjunto de ações a serem tomadas que se relacionam 

entre si120 (FEIDEN et al., 2002, p. 199). 

Verifica-se, assim, que as diversas técnicas de características ecológicas 

indicadas para utilização no sistema da intensificação ecológica121, a fim de substituir 

 
120 O fato de não existirem receitas exatas faz com que técnicos e agricultores possam sentir-se inseguros. 
Para sanar tal insegurança a busca pelo aprendizado é que trará o resultado e conhecimento necessário. 
Agricultura é uma atividade muito ampla, possuindo diversificação e dinâmicas variáveis, em cada parte 
do mundo, com diversidades econômicas e culturais, consequentemente, havendo também diversas 
maneiras de cultivar o solo (FEIDEN et al., 2002, p. 199). 
121 Conforme técnicas descritas no título 3.1 deste trabalho, dentre outras eventualmente não 
mencionadas, mas que possuam características de consonância com os fundamentos ecológicos. 
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gradualmente – ou já totalmente122 em determinados casos que se consiga – as práticas 

que ocasionam degradação ambiental, sugerem que o referido modelo de produção 

agrícola tem aptidão para amparar o agricultor que opta em converter uma produção 

agrícola intensiva praticada no modelo convencional para outra que se enquadre como 

sustentável, a exemplo dos sistemas de produção orgânica, agroecológica, agroflorestal. 

De acordo com Rebello e Sakamoto (2019, p. 1), desde maio de 2018, o Centro 

de Pesquisa em Agricultura Sintrópica (CEPEAS), sob orientação de Ernst Götsch, vem 

realizando experimentos para simular a agricultura sintrópica em larga escala para o 

cultivo de grãos. Nos experimentos realizados, busca-se encontrar o espaçamento e 

combinação de plantas que sejam adequados para tal objetivo. As operações foram 

realizadas manualmente e através de microtrator, pois ainda não se tem as máquinas 

necessárias, as quais estão sendo desenvolvidas, bem como não se utilizou nenhum tipo 

de agrotóxico. Com relação aos resultados obtidos até então, os referidos autores (2019, 

p. 26) destacaram que se trata dos primeiros experimentos realizados na agricultura 

sintrópica com o intuito de consorciar capins e grãos, sendo que os resultados indicaram 

ser possível e viável. Experiencias como essa são de significativa relevância para 

demonstrar a viabilidade da intensificação independente das técnicas ecológicas 

utilizadas, que, neste caso, teve, como base, as práticas que envolvem a sintropia 

difundida por Ernst Götsch.  

Observa-se, ademais, que a escolha do conjunto de técnicas que serão aplicadas 

na produção agrícola é fator determinante que pode ocasionar ou não a degradação 

ambiental e, portanto, afastar a característica de sustentabilidade do sistema produtivo, 

ainda que não se esteja utilizando agrotóxicos.  

Exemplo de degradação ambiental que pode ocorrer mesmo em produções 

agrícolas consideradas sustentáveis é a erosão. O referido problema pode ser constatado, 

por exemplo, na agricultura orgânica, caso o manejo do solo não seja realizado de forma 

adequada - como em determinados casos de cultivo intensivo, de baixa manutenção da 

palhada do solo ou simplesmente em razão da área ser declivosa e de chuvas frequentes. 

Outro exemplo é a possibilidade de contaminação do ambiente por aplicação de doses 
 

122 Parte-se da premissa de que, para conquistar maior sustentabilidade na produção, seria pertinente 
alcançar a condição de total independência da utilização de agrotóxicos, especialmente os considerados 
com maior potencial de toxicidade e aqueles cujos efeitos permanecem no meio ambiente por mais 
tempo. Entretanto, não se ignora que o modelo de intensificação ecológica ora apresentado pode incluir a 
utilização – racional, se necessária e em complemento a outras práticas - de agrotóxicos. Também não se 
exclui a possibilidade de desenvolvimento de alternativas ao uso dos agrotóxicos que não tenham sido 
contempladas no presente trabalho. Ademais, não se olvida acerca das dificuldades que se possa enfrentar 
para lograr independência dos agrotóxicos na conversão de uma produção intensiva convencional. 
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inadequadas de determinado composto orgânico – permitido na agricultura orgânica123 - 

ou por utilização inapropriada de dejetos naturais, demonstrando que, mesmo em 

produções consideradas sustentáveis, pode haver degradação ambiental dependendo da 

forma como são aplicadas as técnicas a priori tidas como ecológicas. 

 

O manejo do solo, independente do sistema de produção, não garante seu uso 
sustentável. É possível dizer que o manejo do solo no sistema orgânico, por 
causa da maior preocupação com a qualidade do solo, tem maiores chances 
de ser bem-sucedido e garantir o uso sustentável desse recurso. No entanto, 
devemos considerar que o manejo do solo envolve todas as práticas 
realizadas, desde o preparo até a adubação, sendo necessário que o produtor 
orgânico, assim como o convencional, cuide de todos os aspectos aí 
envolvidos, como por exemplo, da análise periódica da fertilidade para 
prevenir desequilíbrios químicos no solo e nutricionais na cultura 
(ALCÂNTARA; MADEIRA, 2008, p. 12). 
 

Portanto, observa-se a importância de o agricultor ter acesso a conhecimentos e 

troca de experiências que possam orientá-lo para a adoção das técnicas mais adequadas 

ao seu contexto de produção agrícola – a extensão rural constitui ferramenta de 

significativa importância para tanto. 

Identifica-se, portanto, que a intensificação ecológica, ao sugerir a aplicação de 

técnicas com fundamento em princípios ecológicos, demonstra ter potencial de 

contribuir no processo de conversão ecológica, visando minimizar a ocorrência de 

externalidades negativas ao meio ambiente e à sociedade, buscando fazer uso da própria 

dinâmica ecológica do ecossistema a fim de evitar a aplicação de agrotóxicos e outras 

técnicas que possam ocasionar degradação ambiental. Embora referido modelo não 

exclua totalmente a utilização de agrotóxicos – sabe-se que não é tarefa simples para 

produções em larga escala - mostra-se estar direcionado a sua utilização racional e apto 

a colaborar para a gradual redução no uso desses produtos, contribuindo no percurso a 

ser empreendido por quem objetiva a conversão para formas sustentáveis de produção 

agrícola. Ao mesmo tempo, intensificar de forma ecológica a produção agrícola indica 

contribuir no atendimento à crescente demanda alimentar decorrente do aumento 

demográfico. 

 

 

 
123 Para mais informações sobre os produtos permitidos para aplicação na agricultura orgânica, vide 
Instrução Normativa n. 46 de 2011 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. 
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3.2.3.1 Intensificação ecológica como uma novidade tecnológica ou como regresso a 

modelos antigos da agricultura? 

            

 Tratando-se de um modelo que busca aumentar a produtividade agrícola 

utilizando técnicas que estejam em harmonia com os fundamentos da ecologia, a 

intensificação ecológica inaugura uma nova forma de produzir alimentos ou se trataria 

apenas do retorno a antigas formas de realizar a agricultura? Para alcançar uma 

compreensão em torno dessa indagação, é importante considerar os aspectos que 

envolvem essa forma que vem ganhando significativo espaço dentre as pesquisas sobre 

sustentabilidade. 

 A intensificação agrícola convencional promoveu o aumento do uso de 

agrotóxicos dentre outras práticas que levaram à redução e fragmentação do habitat 

natural, lixiviação de nutrientes e poluição, ocasionando declínios de biodiversidade 

local e dos serviços ecossistêmicos associados. Diante disso, faz-se indispensável a 

realização de um balanço entre a forma de produzir alimentos e de proteger o meio 

ambiente, a fim de desenvolver estratégias que levem a minimizar os impactos 

ambientais ocasionados pelo padrão convencional de produzir alimentos (RAMOS, 

2017, p. 10). 

Já na intensificação ecológica da agricultura, utilizam-se técnicas de manejo para 

aumentar a produtividade, mas com enfoque na sustentabilidade social, econômica e 

ecológica, com a finalidade de reduzir o uso de insumos inorgânicos, em conjunto com 

emprego limitado de métodos convencionais. A integração entre espaço e tempo é 

essencial para a intensificação ecológica, uma vez que diminuir a devastação dos 

recursos naturais, empregando qualidade ambiental e competividade simultaneamente, é 

fator que proporcionam a efetivação da intensificação ecológica na agricultura 

(RAMOS, 2017, p. 5). 

Para Barros (2015), a intensificação ecológica evita a utilização de insumos 

inorgânicos à medida que busca criar condições para que o próprio ecossistema 

intensifique-se naturalmente. 

 
Isso significa, conforme o caso, eliminar ou reduzir as arações e gradagens e, 
dessa forma, otimizar o funcionamento do solo; usar plantas de cobertura e 
assim favorecer o desenvolvimento de minhocas e fixar o carbono; praticar o 
pousio melhorado para maximizar o período de fotossíntese, a produção de 
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biomassa e a fixação biológica do nitrogênio124 ou, ainda, praticar ao máximo 
o combate biológico de pragas e doenças e conservar a biodiversidade. Esse 
modelo não exclui o uso de fertilizantes nem de pesticidas, nem descarta os 
organismos geneticamente modificados, mas estes são praticados de forma 
muito mais racional, apenas em complemento às melhores práticas 
agroecológicas a fim de garantir ganhos na qualidade ambiental sem 
comprometer a lucratividade. 

 

Verifica-se, portanto, a presença de técnicas modernas e sustentáveis que 

permitem e potencializam a realização dos serviços ecossistêmicos, bem como tem o 

propósito de não ocasionar degradação ao meio ambiente, estimulando situações 

realizadas pela própria dinâmica do meio ambiente. A degradação ou não do 

ecossistema também dependerá da forma de aplicação de cada técnica, a exemplo do 

plantio direito, que, dependendo da situação, pode ocasionar problemas ao solo, 

embora, para alguns casos, pode vir a solucionar outros problemas, a exemplo da 

contribuição na produção de biomassa.  

Trata-se de uma novidade, quando comparada com o sistema convencional 

vigente. Além disso, a tecnologia é utilizada para decifrar os processos ecológicos, 

buscando ampliar e desmistificar saberes relacionados com os antigos modelos de 

agricultura. Neste sentido, ela busca conciliar o antigo com o novo, dando ênfase aos 

processos e tempos da Terra. 

 
124 Fixação biológica de nitrogênio caracteriza-se como “um processo realizado por alguns grupos de 
microrganismos, que apresentam a enzima nitrogenase funcional, o qual será posteriormente utilizado 
como fonte de nitrogênio (N) para a nutrição das plantas. A FBN se constitui na principal via de 
incorporação do nitrogênio à biosfera e depois da fotossíntese é o processo biológico mais importante 
para as plantas e fundamental para a vida na Terra. Estima-se que a FBN tenha uma contribuição global 
para os diferentes ecossistemas da ordem de 258 milhões de toneladas de nitrogênio (N) por ano, sendo 
que a contribuição na agricultura é estimada em 60 milhões de toneladas. No Brasil, o caso mais exitoso 
de sua contribuição é representado pela cultura da soja, onde o uso de inoculante, a partir da década de 
1960, garantiu a competitividade para a mesma quando comparada com a produção de outros países, 
refletindo diretamente na balança comercial do País. Caso o fornecimento de nitrogênio para a cultura da 
soja tivesse que ser efetuado via adubação nitrogenada seria necessário para uma produção média de 49 
sacos/ha (produtividade média da soja na safra 2012/2013) um total de 588 kg ureia/ha (considerando 
uma eficiência de apenas 60%), a um custo médio (outubro de 2013) de R$ 906,00/ha. O custo por 
hectare da inoculação é de R$ 8,00. Ou seja, com o processo de inoculação são economizados R$ 
898,00/ha. Se considerarmos os 27,7 milhões de hectares plantados com soja no Brasil, a economia 
proporcionada pela não utilização de adubos nitrogenados é da ordem de R$ 24,9 bilhões anuais, algo em 
torno de US$ 10,3 bilhões de dólares. [...] No Brasil, as culturas mais importantes, tanto pela extensão da 
área que ocupam como pelo alto consumo de fertilizantes, são culturas que podem em algum grau serem 
beneficiadas por processos biológicos, como a FBN, a saber; soja, cana-de-açúcar, milho, feijoeiro 
comum + feijão-caupi, arroz e trigo. Juntas, essas culturas ocupam 61,3 milhões hectares (Mha) e 
consomem 1.890 milhões de toneladas (Mt) de fertilizantes nitrogenados.  A estimativa é de que em 2030 
a área cultivada com estas culturas ultrapasse 70 Mha e o consumo de fertilizante nitrogenado será 
superior a 2,5 Mt. [...] Ainda em relação aos benefícios ambientais, a FBN é uma tecnologia que pode dar 
importante suporte nos esforços de recuperação de áreas degradadas, especialmente onde o uso pouco 
sustentável do solo resultou na perda de matéria orgânica do solo e na perda de produtividade.” 
(EMBRAPA). 
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A novidade reside, também, na associação de tecnologias, como 

desenvolvimento e utilização de maquinários, técnicas para maximização da 

fotossíntese, produção de biomassa, fixação biológica do nitrogênio, técnicas de 

incremento aos serviços ecossistêmicos, dentre outros conhecimentos que demonstram 

evolução na forma de produzir alimentos.  

Nesse modelo de produção, portanto, não há a proibição do uso de tecnologia se 

estiver em consonância com o que se considera sustentável na atualidade, de maneira 

que não se trataria de um regresso a modelos antigos de agricultura.  

A economia mundial não possui expectativas previsíveis, encontra-se em 

constante oscilação, pois há muitos problemas para serem sanados, a concorrência em 

nível mundial, as crises econômica e financeira, as alterações climáticas e a volatilidade 

do preço de fatores de produção, como os combustíveis e os adubos, são aspectos que 

demandam maior atenção, ensejando para a agricultura ecológica normas que 

regulamentem a circulação da sua produção. 

Na Comunidade Europeia, é relevante a preocupação envolvendo a produção de 

alimentos saudáveis, através de produtores idôneos, com preço que todos possam ter 

acesso, haja vista ser um mercado com mais de 500 milhões de consumidores, os quais 

conscientes da realidade vivida cobram políticas públicas e normas que regulamentem a 

produção de alimentos voltadas a não prejudicar o meio ambiente (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2017, p. 3). 

A União Europeia criou e pôs em prática a Política Agrícola Comum (PAC) em 

1962 para responder a esses desafios, objetivando estabelecer condições que permitam 

aos agricultores desempenhar as suas múltiplas funções na sociedade, começando pela 

produção de alimentos. A PAC objetiva garantir segurança alimentar aos cidadãos 

europeus, pois a agricultura não se limita à produção de alimentos, diz respeito às 

comunidades rurais e àqueles que nelas vivem. Em todos os Estados-Membros da UE, 

os agricultores mantêm vivo o espaço rural e contribuem para a conservação do modo 

de vida dos agricultores de um modo geral. Os incentivos à produção agrícola ecológica 

são de grande importância, uma vez que tal prática emprega muitas pessoas nas regiões 

rurais (COMISSÃO EUROPEIA, 2017, p. 3-4). 

Há toda uma cadeia de sustentação, de modo que os agricultores necessitam de 

máquinas, instalações, combustível e adubos, bem como de cuidados sanitários para os 

seus animais, o que gera diversos empregos, havendo, dessa forma, empregos diretos 

decorrentes desse meio, como o caso das pessoas que trabalham nas atividades 
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relacionadas à preparação, transformação e embalagem de alimentos, bem como 

empregos indiretos em decorrência desse meio, como é o caso dos trabalhadores que 

trabalham nos locais de armazenagem, transporte e vendas de alimentos125 (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2017, p. 4). 

Dentre os princípios centrais do direito do ambiente na União Europeia, está a 

definição e execução de políticas e ações por parte da União com objetivo de promover 

o desenvolvimento sustentável126, disposição jurídica encontrada no Tratado da União 

Europeia (TUE)127. Com relação ao enfoque jurídico para a intensificação ecológica da 

agricultura, nota-se que a União Europeia busca integrar as políticas, em matéria de 

ambiente, tendo, como objetivo, um elevado nível de proteção tendo em conta a 

diversidade das situações nas diferentes regiões (FERNANDES, 2017, p. 134). 

A intensificação ecológica é modalidade de produção que vem sendo 

experimentada e pesquisada na Europa, cujos preceitos e práticas transitam entre a 

agricultura convencional e a agricultura de base ecológica, como no caso da agricultura 

orgânica, que possui regulamentação própria, a exemplo do processo para obtenção da 

certificação dos produtos como orgânicos, dentre outros aspectos.  

Até o momento não se identifica legislação específica direcionada a 

intensificação ecológica, em que pese possa ser orientada através das normatizações 

europeias existentes, inclusive aquelas relacionadas à Política Agrícola Comum (PAC) e 

com o processo de conversão para formas sustentáveis de produção de alimentos – 

como o Regulamento (CEE) n 2092/91 do Conselho, datado de 24 de junho de 1991 

(EUR-LEX.EUROPA), uma vez que seus princípios e técnicas guardam estreita relação 

com outros sistemas de produção de base ecológica que possuem tratamento jurídico 

próprio. 
 

125 No intuito de conseguir, de maneira eficiente, trabalhar dentro do modelo de agricultura ecológica, faz-
se necessário buscar a ampliação do setor produtivo, acompanhando o mercado e sua evolução, 
conseguindo ao mesmo tempo manter o agricultor informado sobre o uso de técnicas que não ocasionem 
prejuízos ambientais, sendo um meio também de valorizar ainda mais a atuação da agricultura perante a 
União Europeia. A política agrícola comum da Europa, portanto, busca melhorar a situação do agricultor, 
incentivando o acesso a tecnologias de alta velocidade, levando ao meio rural informações necessárias 
para possuir um mercado único digital, conectando os agricultores e, por consequência, facilitando seu 
acesso a informações (COMISSÃO EUROPEIA, 2017, p. 3). 
126 O referido Tratado busca promover o progresso econômico e social da Comunidade Europeia, 
tomando em consideração o princípio do desenvolvimento sustentável e no contexto da realização do 
mercado interno e do reforço da coesão e da proteção do ambiente, além de aplicar políticas que garantam 
que os progressos na integração económica sejam acompanhados de progressos paralelos noutras áreas. 
127 O artigo 3.º, n.º 3, 1º parágrafo, do TUE dispõe: “A União estabelece um mercado interno. Empenha-
se no desempenho sustentável da Europa, assente num crescimento económico equilibrado e na 
estabilidade dos preços, numa economia de mercado altamente competitiva que tenha como meta o pleno 
emprego e o progresso social, e num elevado nível de proteção e melhoramento da qualidade do 
ambiente. A União fomenta o progresso científico e tecnológico.”. 



95 
 

3.3 CONVERSÃO E INTENSIFICAÇÃO ECOLÓGICAS NO BRASIL 

            

 Na agricultura brasileira, a regulamentação do processo de conversão de 

sistemas convencionais de produção para sistemas considerados orgânicos ou 

agroecológicos, iniciou com a Instrução Normativa n. 007/99128 (MAPA, 1999). A partir 

da referida norma, outras foram sendo implementadas com o propósito de aperfeiçoar as 

regras e procedimentos concernentes ao processo.  

Sobre o processo de conversão para sistema orgânico de produção, o Decreto n. 

6.323, de 27 de dezembro de 2007 (BRASIL, 2007), em seu artigo 2º, inciso IX, dispõe 

que período de conversão é o “[...] tempo decorrido entre o início do manejo orgânico, 

de extrativismo, culturas vegetais ou criações animais, e seu reconhecimento como 

sistema de produção orgânica”. O artigo 6º do referido diploma estabelece que “[...] 

para que uma área dentro de uma unidade de produção seja considerada orgânica, 

deverá ser obedecido um período de conversão.” O período de conversão, segundo 

dispõe o parágrafo 1º, do mesmo artigo 6º, “[...] variará de acordo com o tipo de 

exploração e a utilização anterior da unidade, considerada a situação socioambiental 

atual [...]” e “[...] as atividades a serem desenvolvidas durante o período de conversão 

deverão estar estabelecidas em plano de manejo orgânico da unidade de produção”, 

conforme preceitua o parágrafo 2º, do referido dispositivo legal. 

Em relação ao processo de transição para sistema agroecológico de produção, o 

Decreto n. 7.794 de 2012 (BRASIL, 2012), em seu artigo 2º, inciso IV, assim o define:  

 
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 (BRASIL, 2012). 

 

Sobre o processo de conversão outro instrumento importante é a Instrução 

Normativa n. 46, de 6 de outubro de 2011 – IN n. 46/2011 (MAPA, 2011)129, a qual 

 
128 A Instrução Normativa n. 007/99 que estabelece as normas de produção, tipificação, processamento, 
envase, distribuição, identificação e de certificação da qualidade para os produtos orgânicos de origem 
vegetal e animal, sendo alterada pela Instrução Normativa n. 16, de 11 de junho de 2004, que estabelece 
os procedimentos a serem adotados, até que se concluam os trabalhos de regulamentação da Lei nº 
10.831, de 23 de dezembro de 2003, para registro e renovação de registro de matérias primas e produtos 
de origem animal e vegetal, orgânicos, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 
MAPA, posteriormente, foi revogada pela Instrução Normativa n. 64, de 18 de dezembro de 2008, que 
aprovou o Regulamento Técnico para os Sistemas Orgânicos de Produção Animal e Vegetal. 
129 A Instrução Normativa n. 46/2011 encontra-se regulada pela Instrução Normativa n. 17, de 18 de 
junho de 2014. 
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estabelece o regulamento técnico para os sistemas orgânicos de produção, bem como as 

listas de substâncias e práticas permitidas130 para uso nos referidos sistemas131.  

O plano de manejo mencionado no parágrafo 1º do dispositivo supracitado deve 

contemplar inúmeros aspectos que envolvem a produção de alimentos do sistema 

orgânico, conforme relação elencada nos parágrafos 2º ao 6º do artigo 8º da Instrução 

Normativa n. 46/2011132 (MAPA, 2011). A referida norma também estabelece regras 

sobre o período de conversão, elencando, no artigo 10, os objetivos do período de 

conversão133, dentre os quais está o de promover o estabelecimento do equilíbrio do 

agroecossistema e preservar a diversidade biológica dos ecossistemas naturais e 

modificados. 

O início do período de conversão, disciplinado no artigo 12 da Instrução 

Normativa n. 46/2011 (MAPA, 2011), é estabelecido pelo Organismo de Avaliação da 

 
130 Com relação às permissões e proibições aplicadas ao sistema orgânico destacam-se os artigos 98, 100 
a 103 e 106 a 109 da Instrução Normativa n. 46/2011, os quais dispõem: “Art. 98. É proibido o uso de 
reguladores sintéticos de crescimento na produção vegetal orgânica. Parágrafo único. Os reguladores de 
crescimento similares aos encontrados na natureza são permitidos, desde que obedeçam ao mesmo modo 
de ação dos reguladores de origem natural ou biológica, respeitados os princípios da produção orgânica. 
[...] Art. 100. As sementes e mudas deverão ser oriundas de sistemas orgânicos. [...] Art. 101. É proibida a 
utilização de organismos geneticamente modificados, derivados da fusão de protoplasma e organismos 
resultantes de técnicas biotecnológicas similares em sistemas orgânicos de produção vegetal. Art. 102. É 
vedado o uso de agrotóxico sintético no tratamento e armazenagem de sementes e mudas orgânicas. Art. 
103. Somente é permitida a utilização de fertilizantes, corretivos e inoculantes que sejam constituídos por 
substâncias autorizadas no Anexo V deste Regulamento Técnico e de acordo com a necessidade de uso 
prevista no Plano de Manejo Orgânico. [...] Art. 106. Somente poderão ser utilizadas para o manejo de 
pragas, nos sistemas de produção orgânica, as substâncias e práticas elencadas no Anexo VII e no Anexo 
VIII desta Instrução Normativa, dando preferência às fontes naturais. [...] Art. 107. Os insumos 
destinados ao controle de pragas na agricultura orgânica não deverão gerar resíduos, nos seus produtos 
finais, que possam acumular-se em organismos vivos ou conter contaminantes maléficos à saúde humana, 
animal ou do ecossistema. Art. 108. É vedado o uso de irradiações ionizantes para qualquer finalidade em 
todas as fases do processo produtivo, inclusive na pós-colheita e armazenagem. Art. 109. São proibidos 
insumos que possuam propriedades mutagênicas ou carcinogênicas.” (MAPA, 2011). 
131 A referida norma estabelece no caput do artigo 8º: “Todos os produtores orgânicos devem elaborar 
Plano de Manejo Orgânico, aprovado pelo OAC ou OCS ao qual esteja vinculado, no qual constem, de 
forma detalhada, insumos e práticas adotados em sua(s) unidade(s) de produção”. O parágrafo 1º do 
artigo 8º, assim dispõe: “Para o período de conversão, deverá ser elaborado um plano de manejo orgânico 
específico contemplando os regulamentos técnicos e todos os aspectos relevantes do processo de 
produção.” (MAPA, 2011). 
132 A referida Instrução Normativa inclui desde informações acerca do histórico de utilização da área, 
biodiversidade, manejo de resíduos, conservação do solo e da água, manejos da produção vegetal e 
animal, procedimentos pós-produção, armazenamento, transporte, comercialização, medidas de prevenção 
e mitigação de riscos, aplicação de boas práticas de produção, inter-relações ambientais, econômicas e 
sociais, croqui e descrição da ocupação, localização e acesso da unidade de produção, medidas de 
proteção em relação às fontes de contaminantes para áreas limítrofes, controle da qualidade da água, etc., 
demonstrando a complexidade da implementação do referido sistema na agricultura brasileira. 
133 “O período de conversão para que as unidades de produção possam ser consideradas orgânicas tem por 
objetivo: I - assegurar que as unidades de produção estejam aptas a produzir em conformidade com os 
regulamentos técnicos da produção orgânica, incluindo a capacitação dos produtores e trabalhadores; e II 
- garantir a implantação de um sistema de manejo orgânico por meio: a) da manutenção ou construção 
ecológica da vida e da fertilidade do solo; b) do estabelecimento do equilíbrio do agroecossistema; e c) da 
preservação da diversidade biológica dos ecossistemas naturais e modificados.” (MAPA, 2011). 
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Conformidade Orgânica (OAC), pela Organização de Controle Social (OCS), sendo que 

“a decisão da data a ser considerada como ponto de partida do período de conversão terá 

como base as informações levantadas nas inspeções ou visitas de controle interno”134, 

nos termos do que dispõe o parágrafo único do referido artigo 12.  

Analisando-se a Instrução Normativa n. 46/2011 (MAPA, 2011), observa-se a 

importância do agricultor ser adequadamente assessorado por profissional especializado 

para elaboração e realização do plano de manejo e cumprimento dos inúmeros aspectos 

previstos na referida instrução normativa, de maneira que se poderia dizer que a 

conversão para formas sustentáveis de produção agrícola constitui-se num processo 

significativamente complexo que necessita de importantes incentivos e fomento através 

de políticas públicas. 

 Os agricultores que optam pela conversão ecológica podem adotar técnicas 

novas, cujas estratégias escolhidas de conversão podem ser a conversão radical e 

imediata de toda unidade produtiva, na qual há a imediata eliminação do uso de todo 

tipo de insumos químicos, os quais devem ser substituídos por práticas e insumos 

originados na produção orgânica; a conversão radical de parte da unidade produtiva, que 

se caracteriza por delimitar a área para a produção orgânica, sendo que o restante da 

área mantém-se no cultivo de produção convencional; a utilização de unidade produtiva 

que dispensa conversão, como o arrendamento de áreas que já são certificadas, para 

então o produtor iniciar sua produção orgânica; e a conversão gradual da unidade 

produtiva, na qual o foco principal é conseguir estabilizar o sistema de produção e ao 

mesmo tempo diminuir os riscos da produção agrícola, adotando-se técnicas 

agroecológicas - neste caso, não se objetiva obter a certificação da produção orgânica, 

mas se adequar a modelo que não degrade o meio ambiente e coloque em risco a 

segurança alimentar (ASSIS, 2005, p. 26). 

 Com relação aos incentivos promovidos pelo governo brasileiro, destaca-se o 

programa conhecido como Pronaf Agroecologia, através do qual o governo concede 

empréstimos para a agricultura familiar, a fim de facilitar a conversão da produção 

 
134Dentre os aspectos que são verificados na Instrução Normativa n. 46/2011 (MAPA, 2011), está a 
“compatibilidade da situação encontrada com os regulamentos técnicos, por meio de elementos 
comprobatórios”. São levantados e analisados os seguintes elementos: “I - declarações de órgãos oficiais 
relacionados às atividades agropecuárias; II - declarações de órgãos ambientais oficiais; III - declarações 
de vizinhos, associações e outras organizações envolvidas com a rede de produção orgânica; IV - análises 
laboratoriais; V - fotos aéreas e imagens de satélite; VI - inspeção in loco na área; VII - documentos de 
aquisição de animais, sementes, mudas e outros insumos; e VIII - verificação do conhecimento dos 
produtores e trabalhadores da unidade produtiva quanto aos princípios, às práticas e à regulamentação da 
produção orgânica.” (MAPA, 2011). 



98 
 

convencional para a orgânica. Nesse programa, o governo fornece ao agricultor até dois 

créditos consecutivos, com cobrança de juros abaixo dos normalmente praticados, 

destinados a projetos de produção agroecológica e projetos de conversão para a 

agroecologia (MAPA, 2007, p. 62). 

 Existem, também, linhas de financiamento rural para agricultores familiares que 

já trabalham com agricultura orgânica ou agroecológica ou estão com processo de 

conversão em andamento, porém há necessidade de se criar maiores estímulos para sua 

consolidação, como investimento em programa direcionado exclusivamente para que os 

agricultores comecem o processo de conversão ecológica. Diversos agricultores, 

juntamente com seus familiares, dão início ao processo de conversão, mas devido ao 

tempo que esse processo leva, dentre outros fatores - para gerar lucro é necessário 

cumprir com as regras, período no qual o agricultor precisa manter sua sobrevivência e 

de sua família, bem como a insuficiência organizacional dos próprios agricultores e a 

ausência de políticas públicas mais eficazes para viabilizar essa fase de transição - 

fazem com que o agricultor acabe por retornar ao modelo de agricultura convencional 

(DIDONET et al., 2006, p. 62-63). 

Outro aspecto a ser analisado diz respeito aos requisitos que os programas de 

crédito governamental, como o Pronaf Agroecologia, apresentam para conceder o 

crédito para o agricultor, os quais nem sempre estão de acordo com a realidade da 

localidade onde vive o agricultor. Ademais, há a exigência de apresentação de um plano 

de conversão a curto prazo, para que o agricultor tenha acesso ao crédito, o que 

geralmente é incompatível com os prazos e procedimentos do processo de conversão 

ecológica, que demanda longo prazo. Tais fatores dificultam a situação do agricultor, 

ensejando que os referidos programas aperfeiçoem-se para atender as necessidades do 

agricultor que deseja ou encontra-se investindo no processo de conversão ecológica de 

produção agrícola (BORGES, 2007, p. 128-129) 

Identifica-se ainda, na legislação atualmente vigente no Brasil, que a 

regulamentação do processo de conversão de um sistema para outro, aponta 

simplesmente para o não uso de agrotóxicos, ou seja, o agricultor deve migrar de um 

modelo para outro, abstendo-se de utilizar agrotóxicos e organismos geneticamente 

modificados, a fim de que possa vir a conquistar a condição de certificação como 

produtor orgânico/agroecológico. 

Ocorre que, nesse processo de conversão do sistema convencional - no qual as 

pragas eram controladas com agrotóxicos e o desenvolvimento das plantas era 
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subsidiado por fertilizantes químicos – para o sistema orgânico, o agricultor precisará 

adaptar-se a novas formas de controlar pragas, assim como controlar o desenvolvimento 

das plantas que impactarão na parte econômica da sua produção, especialmente diante 

da necessidade de maior mão de obra para administrar a produção, considerando a 

ausência de produtos agrotóxicos. 

Se, para produções agrícolas menores, a realização da conversão ecológica é um 

desafio, para produções intensivas, que, em sua maioria, demandam maquinário em 

todo o processo produtivo – a exemplo das extensas lavouras de soja, produzida como 

commoditie –, as dificuldades podem ser ainda maiores, considerando a escassez de 

maquinário adaptado para cultivos diversos do convencional. 

Diante desse quadro, em que podem existir dificuldades no atendimento das 

normas relativas ao processo de conversão ecológica – no caso do Brasil, a 

regulamentação refere-se à conversão para a produção orgânica e agroecológica, com 

exclusão total de agrotóxicos, para que se possa ter certificação de produtor orgânico - 

torna-se pertinente a análise acerca do agricultor praticar a agricultura utilizando as 

técnicas sugeridas na modalidade da intensificação ecológica, até que consiga, 

gradualmente, migrar para um sistema considerado sustentável – por exemplo, isento de 

agrotóxicos -, caso seja esse o objetivo final, considerando os aspectos econômicos que 

envolvem a produção de alimentos com sustentabilidade e que será objeto de estudo no 

capítulo seguinte.  

Dessa maneira, é pertinente pensar em parâmetros, legislações ou incentivos que 

permitam futuramente “bonificar” produtores convencionais por adotarem práticas mais 

sustentáveis em sua lavoura, visando a uma política de ampliação de sistemas mais 

sustentável em um país agrícola, em que grande parte da produção de alimento ainda é 

realizada em pequenas propriedades. 

No Brasil, além da regulamentação existente em torno do sistema da agricultura 

orgânica e agroecológica, Barros et al. (2016, p. 25) considera a Integração Lavoura-

Pecuária-Floresta (ILPF) como exemplo de sistema que busca realizar a intensificação 

ecológica. Neste sentido, verifica-se existir no país a Lei n. 12.805, de 29 de abril de 

2013 (BRASIL, 2013), que institui a Política Nacional de Integração Lavoura-Pecuária-

Floresta135. A referida lei, no parágrafo primeiro do seu artigo 1º, dispõe que:  

 
135 O parágrafo primeiro da Lei n. 12.805/2013 (BRASIL, 2013) dispõe que: “A ILPF, para os 
dispositivos desta Lei, é entendida como a estratégia de produção sustentável que integra atividades 
agrícolas, pecuárias e florestais, realizadas na mesma área, em cultivo consorciado, em sucessão ou 
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A ILPF, para os dispositivos desta Lei, é entendida como a estratégia de 
produção sustentável que integra atividades agrícolas, pecuárias e florestais, 
realizadas na mesma área, em cultivo consorciado, em sucessão ou 
rotacionado, buscando efeitos sinérgicos entre os componentes do 
agroecossistema, com vistas à recuperação de áreas degradadas, à viabilidade 
econômica e à sustentabilidade ambiental. 

 
Dentre os objetivos da Política Nacional de Integração Lavoura-Pecuária-

Floresta elencados no artigo primeiro da mencionada lei, destacam-se, para os fins do 

presente trabalho, os incisos I, VI e X:  

 
I - melhorar, de forma sustentável, a produtividade, a qualidade dos produtos 
e a renda das atividades agropecuárias, por meio da aplicação de sistemas 
integrados de exploração de lavoura, pecuária e floresta em áreas já 
desmatadas, como alternativa aos monocultivos tradicionais; [...]; VI - apoiar 
a adoção de práticas e de sistemas agropecuários conservacionistas que 
promovam a melhoria e a manutenção dos teores de matéria orgânica no solo 
e a redução da emissão de gases de efeito estufa; [...]; VII - diversificar a 
renda do produtor rural e fomentar novos modelos de uso da terra, 
conjugando a sustentabilidade do agronegócio com a preservação ambiental; 
[...]; X - estimular e difundir sistemas agrossilvopastoris aliados às práticas 
conservacionistas e ao bem-estar animal. 
 

 Se considerar a regulamentação brasileira em torno dos sistemas de produção 

agrícola sustentáveis136, pode-se dizer que no país há normas e políticas que a priori 

aparentam que atenderiam a realização do processo de conversão ecológica para 

alcançar-se gradualmente produções agrícolas intensivas e sustentáveis. Contudo, 

depende da efetiva aplicação dessas normas – as quais precisam amparar 

adequadamente os agricultores que produzem em larga escala e desejam tornar suas 

produções intensivas sustentáveis –, bem como da disseminação de conhecimentos – 

por exemplo, através da extensão rural voltada para a produção sustentável - e 

adaptação econômica de toda a sociedade. Diante disso, a fim de ampliar a presente 

abordagem, contemplando aspecto que também constitui a noção de sustentabilidade, 

identifica-se como importante o estudo que envolve a teoria da economia ecológica, a 

fim de extrair elementos para a construção de novas formas de ver o quadro atual da 

sustentabilidade brasileira, de maneira que se passará a analisar sua possível relação 

com a intensificação ecológica. 

 
rotacionado, buscando efeitos sinérgicos entre os componentes do agroecossistema, com vistas à 
recuperação de áreas degradadas, à viabilidade econômica e à sustentabilidade ambiental.”. 
136 A exemplo da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Decreto n. 7.794 de 20 de 
gosto de 2012); da Lei sobre Agricultura Orgânica (Lei n. 10.831 de 23 de dezembro de 2003); do 
Regulamento da Lei sobre Agricultura Orgânica (Decreto n. 6.323, de 27 de dezembro de 2007); das 
diversas Instruções Normativas que regulamentam as práticas voltadas para a agricultura sustentável e 
para o processo de conversão ecológica, dentre outras normas direcionadas à implementação de práticas 
sustentáveis na agricultura. 
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4 INTENSIFICAÇÃO ECOLÓGICA E SUSTENTABILIDADE 

 

 A intensificação ecológica procura desenvolver uma agricultura de forma 

sustentável, promovendo práticas que visem ao respeito ao equilíbrio dinâmico do 

ecossistema, utilizando os seus próprios mecanismos naturais para incremento e 

potencialização da produtividade, recorrendo ao uso de agrotóxicos se realmente 

necessário137 e em complemento às melhores práticas agrícolas.  

Atualmente, fatores como o aumento demográfico, doenças relacionadas a 

questões alimentares, mudanças climáticas, interesses econômicos, dentre outros 

aspectos, têm aumentado a preocupação em torno da sustentabilidade dos sistemas de 

produção de alimentos.  

Diante disso, considerando que o modelo de produção agrícola eleito para estudo 

no presente trabalho é a intensificação ecológica, constata-se ser pertinente investigar 

referido sistema agrícola sob o viés da economia ecológica, a fim de extrair elementos 

indicativos de sustentabilidade, bem como verificar acerca da sua pertinência como 

parâmetro na regulamentação da conversão ecológica. 

 Tem-se demonstrado que determinados impactos ocasionados pelo homem ao 

meio ambiente são irreversíveis, sendo um grande problema enfrentado atualmente e 

que não pode ser avaliado nem compensado monetariamente (UZÊDA, 2004, p. 35).

 Diante dessa preocupação - acerca da irreversibilidade dos impactos ambientais - 

torna-se essencial o levantamento de questões relacionadas à sustentabilidade.  

Em 1987, a irreversibilidade dos impactos ambientais ganhou maior importância 

com a divulgação do Relatório Brundtland138, através do qual foram determinadas as 

diretrizes para o desenvolvimento sustentável. No relatório, sustentabilidade foi 

relacionada à habilidade da população atual conseguir atender suas necessidades, sem 

colocar em risco as das futuras gerações (LEITE, 2019, p. 22). A sustentabilidade 

ambiental, neste sentido, tem como base, o princípio de que os recursos naturais devem 

ser preservados para viabilizar a vida da atual e das futuras gerações, oportunizando 

 
137 Conforme Barros (2015), no modelo da intensificação ecológica, não há a exclusão total do uso de 
agrotóxicos e não se descarta o uso de organismos geneticamente modificados, contudo, “estes são 
praticados de forma muito mais racional, apenas em complemento às melhores práticas agroecológicas a 
fim de garantir ganhos na qualidade ambiental sem comprometer a lucratividade.”. 
138 Segundo a Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1991, p. 49), 
desenvolvimento sustentável é: “[...] um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a 
direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se 
harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender as necessidades e aspirações 
humanas.”. 
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meios para que o meio ambiente tenha condições de regenerar-se, adaptando-se aos 

danos cometidos pela ação humana (OLIVEIRA et al., 2011, p. 3).  

 Para Veiga (2010, p. 39-40), três concepções de sustentabilidade vêm se 

destacando: a sustentabilidade fraca, condicionada à regra de que cada geração deve 

legar à geração seguinte “o somatório de três tipos de capital que considera inteiramente 

intercambiáveis ou intersubstituíveis: o propriamente dito, o natural/ecológico e o 

humano/social”; a sustentabilidade forte, para a qual é obrigatória a manutenção 

constante, pelo menos, dos serviços do “capital natural”; e a perspectiva biofísica, que 

nega ser a economia um sistema autônomo, entendendo-a como subsistema que 

depende da evolução darwiniana e da segunda lei da termodinâmica, a entropia, de 

maneira que, para o autor (2010, p. 40), “só pode haver sustentabilidade com 

minimização dos fluxos de energia e matéria que atravessam esse subsistema, e a 

decorrente necessidade de desvincular avanços sociais qualitativos de infindáveis 

aumentos quantitativos da produção e do consumo.”. 

Buscando alcançar de forma imediata o aumento da produtividade e da oferta de 

alimentos139, tem-se utilizado em demasia produtos químicos – como os agrotóxicos -, 

que acabam por trazer consequências graves ao meio ambiente, interferindo, inclusive, 

nas condições climáticas, fatores que ensejam a proposição de novas formas de 

produção que incorporem princípios sustentáveis (LEITE, 2019, p. 23). Há diversas 

ideias defendendo que um estabelecimento rural deve ser ambientalmente sustentável e 

que, para isso, é necessário buscar uma melhoria nos ativos ambientais locais e globais, 

além de construir um elo com outros estabelecimentos no curto e longo prazo 

(CHAMBERS; CONWAY, 1991 apud LEITE, 2019, p. 23). 

Para o estabelecimento tornar-se socialmente sustentável, deve estar em 

patamares de produção parecidos com os dos demais produtores, conseguindo, ao 

mesmo tempo, recuperar-se de problemas como as crises climáticas140, degradação do 

 
139 Para fins de contextualização acerca da produção intensiva da agricultura brasileira e como forma de 
contraponto na análise acerca da sustentabilidade, destacam-se dados da Embrapa (2019, p. 01) que 
apontam que a modernização que vem ocorrendo na agricultura do país já demonstra tratar-se de uma 
experiência bem sucedida de intensificação da produção agrícola, sendo que a produtividade é o principal 
indicador dessa constatação, o qual demonstra que hoje, a cada hectare, produz-se três vezes mais grãos 
do que em 1975. Segundo informações do referido órgão, a intensificação da produção teria ajudado o 
Brasil a alcançar na atualidade, 66% de suas terras cobertas de vegetação nativa, de maneira que a 
agricultura e pecuária, juntas, estariam ocupando 30% do território brasileiro. O país é considerado um 
dos poucos a buscar conciliar a possibilidade de expansão da fronteira agrícola com a proteção dos 
remanescentes naturais, atendendo a normas do seu Código Florestal (EMBRAPA, 2019, p. 5). 
140 Estima-se que a agricultura, atualmente, seja responsável por cerca de 25% das emissões de gases de 
efeito estufa, e que a poluição ambiental decorrente da agricultura, com utilização de fertilizantes e 
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solo etc., visando melhorar as capacidades desenvolvidas. Segundo a ONU, para que se 

obtenha uma agricultura sustentável, é necessário promover a conservação dos recursos 

naturais, reduzindo as externalidades negativas ambientais, utilizando técnicas de 

manejo adequadas, aliadas à busca por benefícios sociais e econômicos (LEITE, 2019, 

p. 23). Note-se que o fator econômico faz parte dos pilares da sustentabilidade e, 

portanto, precisa haver viabilidade econômica na produção agrícola. Contudo, é 

necessário manter o equilíbrio com os demais elementos que envolvem a noção de 

sustentabilidade, quais sejam, o aspecto ambiental e social. 

Para Contini et al. (2018, p. 26):  

 

O cerne do desafio tecnológico do manejo adequado do solo está no 
entendimento das restrições impostas pelo mercado aos produtores agrícolas, 
assestando o fulcro do desenvolvimento tecnológico na busca de soluções 
factíveis [...] que permitam a retomada de conceitos dogmáticos da 
Agronomia, como a rotação de culturas, tornando o solo o substrato mais 
adequado para o estabelecimento de sistemas agrícolas sustentáveis, 
permitindo melhor aproveitamento de nutrientes e estabilidade produtiva 
entre safras. 

 

O estudo em torno da intensificação sustentável traz à tona a análise de alguns 

pontos importantes: i) a demanda por alimentos aumentará dramaticamente nas 

próximas décadas e ampliar produção é um imperativo nesse contexto a fim de garantir 

a segurança alimentar; ii) converter novas terras para a agricultura causaria danos 

significativos ao meio ambiente; iii) é essencial reduzir as externalidades negativas da 

produção de alimentos para o bem-estar e prosperidade da espécie humana; e; iv) todas 

as ferramentas devem ser consideradas para buscar formas de agricultura sustentável, 

sem preconceito (GODFRAY; GARNETT, 2014, p. 9). 

Para superar tais desafios, há pesquisas apontando para a necessidade de se 

observar métodos que promovam uma agricultura sustentável, como o uso de técnicas 

de gestão direcionadas a manter e aumentar a fertilidade do solo - como a rotação de 

culturas e o aumento da matéria orgânica; melhorar a gestão dos recursos hídricos, com 

foco em não desperdiçar água; aumentar a eficiência na utilização de nutrientes; usar 

sementes e mudas melhoradas e certificadas e, principalmente, intensificar os métodos 

de produção, sem devastação ambiental (LEITE, 2019, p. 24-25). 

 
agrotóxicos com algum grau de toxicidade para o ambiente, ocasiona efeitos negativos à biodiversidade e 
à saúde humana (DEVINE, 2007 apud RAMOS, 2017, p. 12). 
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Segundo Oliveira et al. (2011, p. 3), a agricultura sustentável depende da 

utilização de métodos que zelem pela saúde, vitalidade, cultura humana e capital 

natural; da cessação de atividades que resultem em devastação ambiental e da promoção 

de atividades que mantenham o que existe, evitem a extinção de espécies, previnam 

danos futuros e recuperem o que foi destruído. 

 

Na agricultura o conceito de sustentabilidade não pode ter o aspecto estático, 
comumente implícito no termo, pelo qual os sistemas agrícolas são 
considerados sustentáveis desde que a produção seja mantida nos níveis 
atuais. Um conceito dinâmico é mais apropriado e atende à evolução e ao 
desenvolvimento da sociedade. [...] Num conceito dinâmico, a 
sustentabilidade deve considerar as mudanças temporais nas necessidades 
humanas, especialmente relacionadas a uma população crescente, bem como 
uma adequada percepção da relação ambiental com a agricultura 
(PATERNIANI, 2001, p. 303-304). 

 

De acordo com Ramos (2017, p. 12), na tentativa de diminuir os impactos 

negativos da produção em larga escala praticada na agricultura convencional, surgem as 

práticas da intensificação ecológica, que utilizam técnicas agroecológicas, como rotação 

de cultura, plantio direito, colocação da palhada para cobertura do solo, que são 

métodos naturais para manter a produção agrícola e contribuem para a permanência de 

processos ecológicos locais e a realização dos serviços ecossistêmicos.  

Nesse modelo de produção – intensificação ecológica -, busca-se criar condições 

para que os mecanismos naturais dos ecossistemas sejam intensificados em vez de se 

subsidiar diretamente a produção com insumos (BARROS, 2015, p. 2). 

Observados aspectos de sustentabilidade na intensificação ecológica, buscar-se-á 

verificar fatores econômicos em torno do referido sistema agrícola, utilizando-se, como 

base, a economia ecológica. 

 

4.1 POR QUE ECONOMIA ECOLÓGICA PARA INFERIR-SE ACERCA DA 

SUSTENTABILIDADE DA INTENSIFICAÇÃO ECOLÓGICA? 

 

Ao tocar no aspecto econômico que envolve a produção de alimentos, entende-

se importante buscar elementos da economia ecológica, a fim de se tentar extrair 

parâmetros de sustentabilidade que possam melhor orientar a realização de formas 

sustentáveis de produção agrícola, procurando equilibrar aspectos econômicos e 

ecológicos. 
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Conforme Santos (2018, p. 19), inúmeros debates internacionais em torno da 

questão ambiental acabaram por refletir efeitos na ciência econômica, com a 

sistematização da disciplina “economia do meio ambiente”, da qual a economia 

ambiental neoclássica – que aborda questões entre economia da poluição e economia 

envolvendo recursos naturais141 - e a economia ecológica – baseada em fundamentos 

biofísicos e ecológicos - são consideradas ramificações. 

Segundo Alier (2015, p. 2): 

 

Na economia ecológica, enxerga-se a economia como embutida no 
ecossistema (ou, de modo mais exato, na percepção social cambiante da 
história do ecossistema). A economia também está embutida na estrutura dos 
direitos de propriedade sobre os recursos e serviços ambientais, na 
distribuição social do poder e da renda, nas estruturas sociais de gênero, 
classe ou casta social. Na economia predominante, em vez dessa visão, a 
economia é vista como um sistema auto-suficiente, onde se formam os preços 
de bens e serviços ao consumidor e os preços para os serviços dos fatores de 
produção. 

 

Cavalcanti (2010, p. 63) diferencia economia convencional, economia ambiental 

e economia ecológica da seguinte forma: 

 

A economia convencional exclui a natureza como externalidade do processo 
econômico; a economia ambiental se preocupa em dar preço à natureza, com 
a tendência de vê-la como amenidade (uma ideia implícita na noção vulgar 
do “verde”); e a economia ecológica atribui à natureza a condição de suporte 
insubstituível de tudo o que a sociedade pode fazer. 

 

De acordo com o autor (2010, p. 60-61), a ecologia cuida apenas da natureza, 

excluindo os seres humanos, enquanto a economia leva em consideração 

exclusivamente a realidade humana, tratando o ecossistema como uma externalidade, de 

maneira que se poderia colocar essas disciplinas em pontos extremos opostos de uma 

escala. Neste caso, a economia ecológica estaria localizada mais próxima da ecologia, 

pois tem como objetivo demonstrar em que medida a natureza pode ser utilizada de 

forma sustentável. Já a economia ambiental tenderia à economia, por aplicar aos 

problemas ecológicos as ferramentas oferecidas pela economia neoclássica, valorando o 

meio ambiente monetariamente, de forma que os preços reflitam valores hipotéticos 

para serviços e funções da natureza.  

 
141 De acordo com Santos (2018, p. 19): “a Economia Ambiental Neoclássica considera o meio ambiente 
neutro e passivo e por isso os impactos sofridos pelo meio ambiente são considerados externalidades do 
sistema econômico que devem ser internalizadas por meio de mecanismos de controle para garantir o 
bem-estar dos indivíduos.”. 
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Quadro 4 – Relações entre as disciplinas da ecologia e economia 

 
Fonte: Cavalcanti (2010, p. 61) 

 

A grande diferença entre os dois modelos reside na relação escala/alocação. Os 

economistas ecológicos, primeiro, definem a escala e, depois, determinam a alocação 

dos recursos naturais, já os economistas ambientais primeiro preocupam-se com a 

eficiência alocativa e, depois, com a escala (MELLO; FILIPPI, 2007, p. 13). O quadro a 

seguir, enumera outras dissemelhanças entre os dois modelos. 

 

Quadro 5 - Diferença entre economia ecológica e economia dos recursos 

ambientais 

Economia ecológica Economia dos recursos naturais 

Escala ótima 

Prioridade para a sustentabilidade 

Desenvolvimento sustentável 

Pessimismo no crescimento 

Foco no longo prazo 

Completo, integrativo e descritivo 

Concreto e específico 

Indicadores físicos e biológicos 

Avaliação multidimensional 

Modelo integrado com relacionamento 

causa-efeito 

Incerteza e racionalidade individual 

limitada 

Comunidade local 

Ética ambiental 

Alocação ótima e externalidades 

Prioridade para a eficiência 

Crescimento sustentável 

Otimismo no crescimento 

Foco no médio e curto prazo 

Parcial, monodisciplinar e analítico 

Abstrato e geral 

Indicadores monetários 

Análise custo-benefício 

Aplicação do modelo de equilíbrio geral 

com custos externos 

Maximização da utilidade ou do lucro 

Mercado global e isolamento individual 

Utilitarismo e funcionalismo 

Fonte: Bergh (2001) apud Mello, Filippi (2007, p. 14). 
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Há também a Economia Verde, que, de acordo com PNUMA (2011, p. 1-2), 

refere-se a uma abordagem econômica que visa à melhoria do bem-estar da 

humanidade, assim como a igualdade social, ao mesmo tempo que busca minimizar as 

externalidades ambientais negativas e a escassez ecológica.  

 

Em outras palavras, uma economia verde pode ser considerada como tendo 
baixa emissão de carbono, é eficiente em seu uso de recursos e socialmente 
inclusiva. Em uma economia verde, o crescimento de renda e de emprego 
deve ser impulsionado por investimentos públicos e privados que reduzem as 
emissões de carbono e poluição e aumentam a eficiência energética e o uso 
de recursos, e previnem perdas de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. 
Esses investimentos precisam ser gerados e apoiados por gastos públicos 
específicos, reformas políticas e mudanças na regulamentação. O caminho do 
desenvolvimento deve manter, aprimorar e, quando possível, reconstruir 
capital natural como um bem econômico crítico e como uma fonte de 
benefícios públicos, principalmente para a população carente cujo sustento e 
segurança dependem da natureza (PNUMA, 2011, p. 1-2). 

 

Em conformidade com Oliveira (2017, p. 101), a economia verde está mais 

próxima da economia ambiental e da economia tradicional, pois visa manter o sistema 

econômico como ele está e internalizar os custos, como na economia ambiental. 

Entretanto, embora se diferencie da economia ecológica – indicada pelo autor como 

sendo mais radical por “dizer não ao crescimento econômico em benefício do meio 

ambiente” (2017, p. 101) - também exige modificações de estruturas, a exemplo da 

exigência de criação de “empregos verdes”142. Para o autor (2017, p. 101), o fato de a 

economia verde ser mais favorável ao crescimento econômico faz com que esteja mais 

próxima da economia tradicional e ambiental. 

 

Quadro 6 – Distinções entre as economias verde, ambiental e ecológica 

Modelos Características 

Economia verde Erradicação da Pobreza, baixa emissões de carbono, uso 

eficiente dos recursos naturais; 

Economia ambiental Atribuição de valor monetário a bens ambientais, favoráveis 

ao crescimento econômico, preservação de recursos naturais 

suficientes para manter a economia; 

Economia ecológica Subsistema dentro do sistema maior, o meio ambiente, não 

 
142 A expressão “empregos verdes” é denominação utilizada por Gallo et al. (2012) apud Oliveira (2017, 
p. 104) para referir-se aos resultados gerados pelo incentivo da economia verde a empreendimentos que 
gerem pouca poluição e utilizem o capital natural de forma eficiente. 
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aceitação do crescimento econômico, decrescimento 

econômico e economia estacionária. 

Fonte: Oliveira (2017, p. 101). Referências: PNUMA (2011); Pearce e Tumer (1995); Cavalcanti (2010); 
Daly (2004); Geoergescu (1971); Cechin e Veiga (2010); Organização: Oliveira (2016). 

 

A economia ecológica, arcabouço teórico escolhido no recorte do presente 

trabalho, foi institucionalizada a partir da criação da International Society for Ecologic 

Economics, em 1988, e do jornal Ecological Economics, em 1989, evoluindo com base 

na concepção de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade econômico-ambiental. 

Os estudos envolvendo a economia ecológica abordam a relação entre o sistema 

econômico e o meio ambiente, sendo que considera este como organismo vivo e 

complexo que suporta as atividades humanas, reconhecendo que a “interação do sistema 

econômico vai além da extração e devolução de recursos ao meio ambiente”. Por 

considerarem a finitude dos recursos naturais e da capacidade de absorção de resíduos 

como limite, defensores dessa corrente alegam que tais fatores devem ser levados em 

conta quando da análise econômica (SANTOS, 2018, p. 19-20). 

 

As teorias sobre sustentabilidade encontram-se na base dos debates acerca 
dos desafios a serem superados em prol do desenvolvimento, da erradicação 
da pobreza, da diminuição dos riscos ambientais e das disparidades de 
gênero, dentre outras metas traçadas em documentos internacionais, a 
exemplo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. No entanto, poucos 
desses debates assentam seus pressupostos nas contribuições da Ecologia e 
raros problematizam os fundamentos econômicos de suas conclusões. Sem o 
devido aprofundamento, dão lugar a teses frágeis, pouco confiáveis quando 
se trata de oferecer elementos para a tomada de decisões nos campos da 
política e do direito (PEREIRA; WINCKLER, 2017, p. 409). 

 

De acordo com Alier (2015, p. 17-18), dentre os tópicos e métodos que a 

economia ecológica estuda, estão: i) novos indicadores e índices de (in)sustentabilidade 

da economia; ii)  macroeconomia ecológica sem crescimento (debate entre 

sustentabilidade fraca e forte); iii) aplicação de noções ecológicas de capacidade de 

carga e resiliência a ecossistemas humanos; iv) valoração e pagamento por serviços 

ambientais, valoração monetária de externalidades e também a discussão sobre a 

incomensurabilidade de valores; v) avaliação de riscos, incerteza, complexidade e 

ciência "pós-normal"; vi) avaliação ambiental integrada, incluindo a concepção de 

cenários, modelagem dinâmica, métodos decisórios participativos multicritério; vii) 

alocação de direitos de propriedade e sua relação com a gestão de recursos naturais, 

instituições comunais novas e antigas para a gestão ambiental; viii) causas e 
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consequências ambientais da mudança tecnológica, relações entre economia ecológica e 

economia evolucionária; ix) teorias de consumo (necessidades, satisfatores), como elas 

relacionam-se com impactos ambientais; x) relações com ecologia industrial, aplicações 

à administração de empresas, responsabilidade civil corporativa e prestação de contas; 

xi) relações com campos tais como economia feminista, história ambiental e econômica, 

ética ambiental, ecologia política, planejamento urbano, estudos camponeses; xii) 

políticas públicas ambientais, instrumentos de política ambiental. 

Para Georgescu-Roegen143  (2012, p. 123), o aumento da produção de alimentos, 

a mecanização da agricultura e a intensificação do uso de fertilizantes e pesticidas 

químicos caracteriza um tipo de cultura que a longo prazo é contrária ao interesse 

bioeconômico do ser humano. 

Apesar de se ter tecnologias avançadas para produzir em larga escala, 

viabilizando a produtividade, tal método ocasiona esgotamento da baixa entropia de 

origem terrestre, resultando em escassez, trazendo sérios prejuízos à humanidade em um 

breve futuro. A par dessa realidade, caso se empregasse metade do input144 de energia 

terrestre utilizado pela agricultura convencional por hectare de trigo, em dois anos, 

poder-se-ia produzir mais que o dobro de trigo através de uma agricultura menos 

mecanizada (GEORGESCU-ROEGEN, 2012, p. 123-124). 

Conforme Winckler e Renk (2017, p. 211), a sustentabilidade guarda relação 

com a termodinâmica no que se refere à Lei de Entropia, pois, de acordo com 

Georgescu-Roegen (2012, p. 60), a quantidade de energia presa (entropia) de um 

sistema fechado aumenta constantemente ou a ordem desse sistema transforma-se 

continuamente em desordem. Para as autoras (2017, p. 217), considerando que “o 

modelo capitalista de produção intensifica os processos de conversão de recursos 

naturais em produtos e serviços que alimentam padrões insustentáveis de consumo e de 

entropia”, os limites ecológicos junto com os aportes teóricos da economia são 

 
143 Segundo Winckler e Renk (2017, p. 213-217), o pensamento defendido por Georgescu-Roegen, 
decorrente de seu trânsito por várias áreas (matemática, física, estatística, filosofia, economia, ecologia), é 
de que “o número não explica tudo” e que se estaria ocultando a maior parte da evidência ao concentrar a 
atenção apenas no crescimento exponencial, de maneira que a maioria das teorias econômicas ainda não 
incorporou elementos da Ecologia, desconsiderando as contribuições de Georgescu-Roegen, para o qual, 
“os recursos naturais são representativos de valor econômico e que há diferença de valor entre o que é 
absorvido no processo econômico e o que dele resulta.”. 
144 A palavra input está relacionada ao termo entrada. Trata-se do primeiro item a adentrar no processo de 
transformação, geralmente uma matéria prima ou outro produto terminado que, agora, será transformado 
novamente. Enquanto output quer dizer saída, versa-se o produto final, depois de concluído o processo de 
transformação. Este, por sua vez, já pronto para ser fornecido ao consumidor (LEÃO, 2014). 
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fundamentais para compreender a noção de sustentabilidade, motivando a escolha da 

economia ecológica como arcabouço teórico no presente trabalho145. 

Cavalcanti (2015, p. 19) entende que a ordem no sistema econômico146 é capaz 

de fornecer as coisas que necessitamos, almejando a satisfação do ser humano, porém, 

somente será mantida com um fluxo constante de matéria/energia de baixa entropia, 

com isso o principal fator para garantia de melhor qualidade de vida para o homem, é 

utilizar o sistema natural, onde a ordem vigora. 

Para o autor (2015, p. 5-6), o meio ambiente apresenta uma dimensão transversal 

– não um setor da vida, da sociedade ou da economia - e está presente em tudo, desde 

fonte supridora (matéria e energia) até como acolhedora de todo lixo (matéria e energia 

degradada), em que se convertem os produtos decorrentes da atividade humana. Assim, 

não se deve tratá-lo à parte, como um setor, mas como uma condição primária, pois 

permeia tudo o que o ser humano faz. A ubiquidade ambiental demanda políticas 

ecologicamente corretas que sujeitem o sistema econômico a princípios que estejam em 

consonância com a dinâmica da natureza, da qual depende a sobrevivência do ser 

humano. 

 

Figura 1 – A economia como um subsistema no interior do ecossistema global 

 
145 Para Pereira e Winckler (2017, p. 410), “alguns conceitos básicos da Economia Ecológica e da 
Ecologia poderão agregar complexidade às teorias da sustentabilidade e qualificar os debates acerca dos 
desafios apresentados à sociedade globalizada.”. 
146 Segundo Cavalcanti (2015, p. 19) “o sistema econômico, portanto, consome natureza (matéria e 
energia de baixa entropia, que são os meios fundamentais à disposição do mundo), inexoravelmente 
fornecendo lixo (matéria e energia de alta entropia) de volta ao sistema natural. Simultaneamente, 
proporciona um fluxo de prazer ou bem-estar psíquico aos indivíduos que compõem a sociedade 
(ajudando-os na realização de seu fim último), justificando assim sua existência. A produção de bens e 
serviços econômicos nada mais é, sem dúvida, do que a oportunidade material para que as pessoas 
consigam chegar à realização da felicidade. Nisso consiste a missão da economia, um sistema organizado 
para converter matérias-primas e energia de baixa entropia em lixo e energia térmica dissipada de alta 
entropia. Cumpre ao ser humano definir de que forma o sistema econômico vai lhe prestar o serviço de 
facilitar sua vida.”. 
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Fonte: Cavalcanti (2015, p. 7) 

 

A sustentabilidade agrícola demanda métodos de viabilidade ecológica e práticas 

de intensificação que respeitem os limites e os tempos da natureza.  

 

Essas alternativas deverão ser viáveis. Dentro do domínio ecológico, um 
ecossistema é viável quando se pode, pelo seu manejo, garantir a renovação 
dos recursos naturais renováveis que o compõem, como por exemplo, a água, 
a diversidade biológica, a fertilidade orgânica ou a estrutura do solo; ele não 
poderá poluir e, se possível, deverá contribuir para a despoluição. Caso 
contrário, ele não será ecologicamente viável. Do ponto de vista econômico, 
um ecossistema cultivado deverá ser capaz de equilibrar as receitas e as 
despesas; senão, ele não poderá ser considerado economicamente viável. Ele 
deverá também ser compatível com o calendário de trabalhos daqueles que 
produzem e com as suas limitações, senão ele não será socialmente viável. 
Vale lembrar que o desenvolvimento sustentável se apoia sobre os três 
pilares: ecológico, econômico e social e, portanto, um sistema só pode ser 
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considerado sustentável quando a viabilidade desses três pilares é alcançada 
(GRIFFON, 2009 apud BARROS, 2016, p. 13). 

 

Os pilares que caracterizam o desenvolvimento sustentável – ecológico, 

econômico e social - buscam compatibilizar o constante enfrentamento entre sociedade 

e natureza, entre economia e meio ambiente. É justamente essa comensurabilidade de 

valores entre o que é essencial para a vida humana e o aspecto econômico, que se 

constitui no enfoque principal da economia ecológica (EE), a qual trata a economia 

humana como um subsistema vinculado a um todo, à natureza, a qual o homem 

submete-se, uma vez que é dependente daquela (CAVALCANTI, 2010, p. 58). 

 

[...] na compreensão econômica usual (aquela que predomina na cabeça de 
quase todo mundo), tem-se em vista apenas a geração de benefícios pelas 
atividades produtivas. Os custos normalmente considerados são os internos a 
essas atividades, ou seja, os que dizem respeito à sua contabilidade interna 
(custos ditos privados) – outros custos, como os da destruição de uma 
paisagem bela ou da extinção de uma espécie, constituem externalidades que 
se excluem do cálculo econômico. Um olhar para as evidentes interconexões 
do sistema econômico com o ecológico, sem isolar um do outro, permite 
perceber de que modo é possível chegar-se a um mundo (sustentável) onde a 
vida não se veja ameaçada de extinção (nem considerada como uma 
externalidade). Esta é a tarefa para um modelo de desenvolvimento novo, 
muitas vezes considerado utópico, que estamos chamando – por cortesia dos 
ecólogos, de quem se tomou emprestada a noção – de sustentável. É a tarefa 
também para uma ciência da economia de fundamentos ecológicos 
(CAVALCANTI, 2004, p. 150). 

 

Conforme Oliveira et al. (2011, p. 3), na sustentabilidade econômica, além de se 

ter o foco na lucratividade, simultaneamente, deve-se buscar manter a saúde financeira 

da propriedade rural, a fim de sobreviver aos altos e baixos do mercado, diante das 

incertezas trazidas pelas crises desse mercado. Para aliar sustentabilidade a 

desenvolvimento econômico é preciso, dentre outros fatores, verificar a diversificação 

da propriedade, a aquisição de insumos externos, a manutenção dos mercados etc. 

De acordo com Barbosa (2008, p. 40) a sustentabilidade a partir da economia 

ecológica possui três tipos de escalas temporais: curto, médio e longo prazos. Há 

divergências quanto às concepções de sustentabilidade, uma vez que são utilizadas 

escalas diferentes de tempo para tentar resolver o mesmo problema. Isso porque é 

constatado que as atividades humanas cada vez mais resultam na desordem do sistema, 

na escala de longo prazo. Se o objetivo é tornar o mundo viável para as próximas 

gerações, devem ser observados e seguidos os limites entrópicos da natureza, com vistas 

a produzir o menos possível de energia que resulte na degradação ambiental e na 



113 
 

escassez de recursos não renováveis. Diante de tal constatação, existe a proposta – 

defendida por Daly - de se criar um estado estacionário da economia, onde se instituiria 

o crescimento material zero, para viabilizar a sustentabilidade das atividades do homem 

em uma perspectiva temporal que leve em conta sua própria existência147. 

A economia ecológica, portanto, à medida que busca compatibilizar objetivos 

econômicos com as práticas ecológicas, oferece elementos importantes para analisar o 

modelo de intensificação ecológica como alternativa ao processo de transição para 

formas mais sustentáveis de produção de alimentos. 

Diante da riqueza de elementos apresentados como objeto de estudo na 

abordagem da economia ecológica, entende-se ser adequada para inferir acerca da 

sustentabilidade do sistema de produção denominado intensificação ecológica, a fim de 

se buscar extrair possíveis indicadores e contribuir na formulação de escalas de 

sustentabilidade aptas a orientar o processo de conversão ecológica em prol do 

desenvolvimento sustentável na agricultura brasileira. 

 

4.2 INDICADORES PARA A DEFINIÇÃO DA SUSTENTABILIDADE NA 

INTENSIFICAÇÃO ECOLÓGICA 

 

 A busca pela implementação do desenvolvimento sustentável traz a necessidade 

de se estabelecer indicadores que possam apontar o grau de comprometimento em 

relação ao objetivo a ser alcançado – sustentabilidade. Tendo, como base, a abordagem 

sugerida pela economia ecológica, torna-se importante verificar os indicadores que 

poderiam ser aplicados para mensurar a sustentabilidade em relação à referida linha de 

pensamento. 

 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2017), 

os indicadores de desenvolvimento sustentável têm a finalidade de acompanhar o grau 

de sustentabilidade concernente ao padrão de desenvolvimento do país. Os indicadores 

 
147 Segundo Alier (2015, p. 5), “a contribuição fundamental de Georgescu à economia ecológica foi, 
portanto, devido a que, por motivo da Segunda Lei da Termodinâmica ou da Lei da Entropia, mesmo uma 
economia industrial que não esteja em crescimento não é sustentável. Portanto, nas economias ricas, não 
seria suficiente uma economia de estado estacionário (como proposta por Daly, apoiando-se em Stuart 
Mill). Uma economia de estado estacionário objetiva níveis demográficos e de consumo de energia e 
materiais levemente flutuantes. Taxas de nascimento iguais a taxas de mortalidade, e, em termos 
econômicos, poupança/investimento igual a depreciação. Georgescu disse que, nos países ricos, é 
necessário o decrescimento nos insumos de combustíveis fósseis e outros materiais.”. 
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adotados no Brasil seguem o marco ordenador proposto pela ONU – Organização das 

Nações Unidas, cuja proposição ocorreu em 2001 e foi revisto em 2007.  

 Em conformidade com o IBGE (2017), “indicadores são ferramentas 

constituídas por uma ou mais variáveis que, associadas através de diversas formas, 

revelam significados mais amplos sobre os fenômenos a que se referem”. Os referidos 

indicadores estão organizados em temas e nas seguintes dimensões: ambiental, social, 

econômica e institucional.  

A dimensão ambiental refere-se aos fatores de pressão e impacto, relacionados à 

preservação e conservação do meio ambiente – atmosfera, terra, água doce, oceanos, 

mares e áreas costeiras, biodiversidade e saneamento –, envolvendo questões atinentes à 

política ambiental, com influência na saúde e qualidade de vida da população. A 

dimensão social corresponde à satisfação das necessidades humanas, melhoria da 

qualidade de vida e justiça social - população, trabalho e rendimento, saúde, educação, 

habitação e segurança -, abrangendo questões ligadas à equidade e às condições de vida 

da população, apontando o sentido de sua evolução recente. A dimensão econômica 

trata do uso e esgotamento dos recursos naturais, produção e gerenciamento de resíduos, 

uso de energia, desempenho macroeconômico e financeiro do País – ocupa-se da 

eficiência dos processos produtivos e das alterações nas estruturas de consumo 

orientadas a uma reprodução econômica sustentável de longo prazo. A dimensão 

institucional refere-se à orientação política, capacidade e esforço realizado por governos 

e sociedade na implementação do desenvolvimento sustentável - quadro institucional e 

capacidade institucional (IBGE, 2017).  

Indicadores de sustentabilidade têm função de encaminhar o planejamento para 

que sejam traçadas medidas visando garantir melhor desempenho e, como 

consequência, melhores condições de vida futura e, ao mesmo tempo, preservando ao 

máximo os recursos naturais. Ao avaliar-se a sustentabilidade das ações do homem, o 

objetivo é verificar os impactos resultantes da sua conduta em todas as dimensões que 

suas atividades possam atingir, ou seja, as consequências produzidas pelo homem 

relacionadas ao ambiente onde vive (RAMOS, 2009, p. 21). 

Ao desenvolver-se os indicadores de sustentabilidade, é importante considerar o 

que será medido, como será feita essa medição e o que se espera obter com essa 

mensuração. Com relação ao fator tempo, os indicadores podem ser construídos em 

forma escalar ou vetorial. Os vetores caracterizam-se por terem tamanho, direção e, de 

uma maneira geral, demonstrar melhor a realidade. Os indicadores em forma de escala 
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ou escalares direcionam-se para demonstrar o contrário dos vetores, entendendo-se que 

a forma simplificada é a que mais traz vantagens nesse sentido (RAMOS, 2009, p. 21).  

A sustentabilidade deve ser pesquisada de maneira dinâmica e os seus 

indicadores de desenvolvimento precisam demonstrar a realidade das circunstâncias de 

uma forma simples (VAN BELLEN, 2005 apud RAMOS, 2009, p. 21). No caso da 

economia ecológica, interessa que os indicadores possam alertar quanto à natureza e 

dimensão dos problemas identificados, sendo relevante apontar os problemas 

especificamente (RAMOS, 2009, p. 22). Diante disso, é importante definir indicadores 

operacionais para implementar na prática o conceito de sustentabilidade (PEREIRA, 

2008, p. 26). 

À luz da economia ecológica, algumas condições funcionam como premissas de 

sustentabilidade: i) capacidade de regeneração dos ecossistemas; ii) capacidade de 

absorção dos ecossistemas e; iii) esgotamento de recursos não-renováveis. Presentes 

esses três requisitos, se conseguirá obter o uso sustentável dos recursos naturais. 

Verifica-se, assim, a importância de os indicadores de sustentabilidade fornecerem 

informações do total de recursos naturais utilizados atualmente (PEREIRA, 2008, p. 

26). 

 Uma forma de criar tais indicadores é identificar os elementos presentes no 

capital natural e suas respectivas funções econômicas; selecionar os elementos mais 

essenciais para elaborar os indicadores, que nem sempre são conhecidos quanto à sua 

importância, sendo necessário um método de pesquisa contendo as prioridades com 

padrões segmentados por regras de utilização sustentável de recursos; construir os 

indicadores para refletir a realidade atual do meio ambiente relacionados aos padrões de 

sustentabilidade (OPSCHOOR; REIJNDERS, 1991 apud PEREIRA, 2008, p. 26).  

 Destaca-se que a utilização ineficiente dos recursos naturais é identificada como 

a principal causa dos problemas ambientais e isso não é considerado pela estratégia 

econômica quando da fixação do preço, deixando-se de internalizar as externalidades 

negativas ambientais nos produtos e serviços (PEREIRA, 2008, p. 26). 

Para Veiga (2010, p. 40-49), a sustentabilidade precisa ser avaliada, mensurada e 

monitorada através de uma trinca de indicadores - dimensão ambiental, desempenho 

econômico e qualidade de vida -, de maneira que a resiliência dos ecossistemas poderá 

ser expressa por indicadores referentes às emissões de carbono, à biodiversidade e à 

segurança hídrica.  
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Dentre os indicadores que definem a sustentabilidade a partir de critérios da 

econômica ecológica, encontram-se os indicadores da pegada ecológica. Esse indicador 

possui um alto potencial educativo ao enfatizar o efeito das ações do homem sobre os 

sistemas ambientais. Os indicadores de pegada ecológica estão direcionados ao 

consumo de recursos naturais nas atividades econômicas, considerando a capacidade de 

suporte da terra. Esse indicador baseia-se em três pontos, ou seja, a sustentabilidade, a 

equidade (princípio de igualdade) e a superexploração. Esses aspectos permitem que 

seja medida a pressão que o homem está exercendo sobre a biosfera. Servem como meio 

para descobrir quanto uma área produtiva de solo e mar do planeta é necessária para que 

possa prover recursos suficientes para assimilar os resíduos resultantes da ação humana 

(ARRUDA; AZEVEDO; DALMAS, 2017, p. 109-110). 

No presente trabalho, entende-se que a trinca de indicadores - dimensão 

ambiental, desempenho econômico e qualidade de vida -, sugerida por Veiga (2010, p. 

40)148, poderia orientar a verificação em torno do nível de aproximação ou de efetiva 

caracterização da noção de sustentabilidade alcançado em produções agrícolas 

realizadas com base no modelo da intensificação ecológica. Menciona-se “nível de 

aproximação à sustentabilidade” em razão da intensificação ecológica sugerir, como 

visto anteriormente, a utilização de práticas dentre as quais, por exemplo, não se exclui 

totalmente o uso - racional e complementar - de agrotóxicos, sendo esse – exclusão de 

agrotóxicos - um dos fatores utilizados para indicar como sustentável outros sistemas de 

produção agrícola, como é o caso do orgânico e agroecológico. 

Diante disso, torna-se oportuno o estudo acerca da pertinência na formulação de 

escalas de sustentabilidade, com amparo em elementos disponibilizados pela economia 

ecológica, dentre outros, a fim de se observar o caminho a ser percorrido e os 

mecanismos que podem ser adotados como estímulo para a transição rumo à 

sustentabilidade na produção agrícola. 

 

4.3 ESCALAS DE SUSTENTABILIDADE A PARTIR DA ECONOMIA 

ECOLÓGICA 

 

A economia ecológica preconiza que o sistema seja utilizado dentro de uma 

escala de exploração aceitável, de modo que sejam inseridas práticas sustentáveis, 

 
148 Sem prejuízo da utilização de outros indicadores pertinentes. 
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resultando no bem-estar social e evitando causar prejuízos ambientais (TÔSTO et al., 

2010, p. 8).  

Para Mattos, Mattos e Mattos (2004, p. 4):  

 

O estudo da economia em relação ao ambiente natural, hoje em dia, não é 
bem definido, mas sabe-se que sua principal característica é a necessidade de 
ser sustentável, considerando a capacidade de suporte dos ecossistemas. As 
energias devem ser conduzidas para a questão de como limitar a escala a um 
nível sustentável. Pode-se começar investigando os princípios operacionais 
da sustentabilidade e desenvolvendo-se ferramentas econômicas que 
evidenciem isso. A questão ambiental tem sido tratada, dentro do pensamento 
econômico, no âmbito da microeconomia, buscando-se internalizar no preço 
de um produto os custos dos efeitos ambientais externos da produção, 
fazendo com que o preço final reflita a degradação do ambiente. Essa 
internalização dos custos ambientais é um problema microeconômico e seria 
desejável que fosse largamente empregado, porém não é o que ocorre. A 
microeconomia se ocupa da análise custo/beneficio de uma atividade 
localizada. 

 

Verifica-se, portanto, que não há uma dimensão macroeconômica envolvendo a 

questão do meio ambiente, de maneira que se ignora que mesmo a macroeconomia – 

que é a parte maior, a qual está submetida a microeconomia - é apenas parte de um 

sistema ainda maior, que, no caso, seria a biosfera149 (MATTOS; MATTOS; MATTOS, 

2004, p. 4). 

Diante disso, verifica-se a importância da economia estar alinhada à dinâmica do 

meio ambiente, sendo oportuno pensar na definição de uma escala de sustentabilidade 

ambiental, considerando que a biosfera, como um macro sistema - do qual é subsistema 

a economia –, é finita. Portanto, a economia deve respeitar os parâmetros possíveis de 

serem mantidos pelos ecossistemas, de maneira que se considera pertinente determinar 

parâmetros como limites150 de transformação de energia a fim de manter o equilíbrio 

dos ecossistemas151 (MATTOS; MATTOS; MATTOS, 2004, p. 4-5). No que se refere 

ao desenvolvimento econômico voltado a reduzir danos ambientais, emprega-se a escala 

 
149 Para Mattos, Mattos e Mattos (2004, p. 4), “a macroeconomia é um subsistema aberto da biosfera e é 
totalmente dependente dela, tanto como fonte de matéria/energia de baixa entropia como depósito de 
matéria/energia de alta entropia; desta forma, as trocas físicas que cruzam a fronteira entre o sistema 
ecológico total e o subsistema econômico constituem objeto de estudo da Economia Ecológica.”. 
150 A transformação de energia de forma sustentável, garantindo a subsistência dos ecossistemas, somente 
será possível se observados pontos específicos, como limitar a retirada de recursos dos ecossistemas, a 
fim de respeitar sua capacidade de regeneração e a capacidade dos ecossistemas de absorção (MERICO, 
1996 apud MATTOS; MATTOS; MATTOS, 2004, p. 5). 
151 A biosfera, sendo o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, é o maior nível da organização 
ecológica, ela não é infinita, de maneira que o subsistema econômico precisa ter controle, não podendo 
degradar de forma ilimitada os recursos naturais, sob pena de se extinguirem (MATTOS; MATTOS; 
MATTOS, 2004, p. 4). 



118 
 

– que busca verificar o tamanho físico da economia em relação ao ecossistema em que 

está inserida (OLIVEIRA, 2017, p. 95).  

De acordo com Cechin e Veiga (2010, p. 31 apud OLIVEIRA, 2017, p. 95), 

“para a economia ecológica existe uma escala ótima além da qual o aumento físico do 

subsistema econômico passa a custar mais do que o benefício que pode trazer ao bem-

estar da humanidade.”.  

 Sobre o conceito de escala ótima, Daly (1992 apud Matos, 2017, p. 12) explica 
que 
 

[...] é originário da microeconomia convencional, exemplificando-a por meio 
da metáfora de um navio, em que a carga deve ser distribuída de forma 
equilibrada, não podendo ultrapassar um peso máximo, acima do qual o 
navio naufraga. Tal metáfora indica que são necessários mecanismos 
distintos para resolver problemas específicos, já que o mercado soluciona o 
problema da alocação de recursos de forma mais ou menos eficiente, ainda 
que isso não garanta uma distribuição justa, ou seja, mesmo que os recursos 
sejam alocados da melhor forma possível, a sua utilização pode superar a 
capacidade de carga do ambiente. 

 

A economia ecológica visa ao uso dos recursos que são renováveis em 

quantidade inferior à sua capacidade de se renovar; à extração de recursos que são 

esgotáveis, em taxa menor que a substituição por recursos renováveis; e à geração de 

resíduos em quantidade que possibilite sua absorção pelo solo. Não há nada garantido 

acerca de imposição de limites que efetivamente façam com que a humanidade cesse 

suas ações que resultam na extinção de recursos não renováveis. Também há pouca 

informação de escalas de melhoria técnica, no sentido de que venham trazer benefícios e 

ao mesmo tempo mantenha-se a qualidade ambiental e, além disso, quanto às dúvidas 

acerca da capacidade das áreas devastadas se autorecuperarem. A escala a curto prazo 

defende que deve ocorrer o controle de externalidades, com fixação de parâmetros para 

utilização dos recursos, uma vez que a maioria dos propósitos econômicos ecológicos 

hoje é baseada em escalas temporais longas, o que resulta em uma enorme dificuldade 

para aplicar-se políticas ambientais direcionadas (BARBOSA, 2008, p. 41). 

Segundo Santos (2018, p. 23): 

 
A escala pode ser analisada de acordo com três caracterizações, são elas: 
sustentável, ótima e real. A escala sustentável é o limite do possível, o quanto 
o sistema econômico pode se expandir dentro do ecossistema. A escala ótima 
é o limite do desejável, o quanto se deseja que o sistema econômico se 
expanda dentro do ecossistema. E a escala real é o tamanho atual do sistema 
econômico dentro do ecossistema. 
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A capacidade do planeta é fator essencial para delimitar os impactos da ação do 

homem por meio de uma escala considerada ecologicamente sustentável (MELLO; 

FILIPPI, 2007, p. 14). A escala sustentável leva em conta que os benefícios econômicos 

têm custos ambientais que somente serão evitados mantendo-se o equilíbrio. O fator 

econômico não deve ignorar que existem custos ecológicos, uma vez que o aumento da 

produtividade implica sacrifício de recursos naturais, de maneira que é essencial haver 

uma visão ecológica da economia (CAVALCANTI, 2010, p. 62).  

Considerando os aspectos concernentes à economia ecológica, questiona-se 

como seria possível produzir alimentos de maneira sustentável, em larga escala, para 

atender a demanda de milhões de pessoas?  

Diante disso, o principal desafio da economia ecológica é saber destinar os 

recursos com vistas a garantir equilíbrio entre o sistema econômico e o sistema 

ecológico (CAVALCANTI, 2004, p. 154). A necessidade de inovação é elemento 

preponderante diante desse quadro, uma vez que há necessidade de soluções que sejam 

direcionadas para otimizar a produção de alimentos.  

Uma produção intensiva para atender às demandas por alimentos a milhões de 

pessoas, de maneira sustentável, precisa levar em conta modelos de agricultura voltados 

a preservar o solo, a água, o ar, investimentos em políticas destinadas a incentivos em 

pesquisas sobre novas tecnologias, dentre outros fatores, sendo uma difícil missão para 

ser cumprida, porém se entende não ser impossível. 

Considerando como objetivo a conversão de sistemas de produção agrícola para 

modelos sustentáveis, bem como as peculiaridades de cada área produtiva que 

determinam diferentes soluções em relação ao caminho a ser percorrido para tornar-se 

cada vez mais sustentável, pode-se estabelecer escalas que graduassem o nível de 

aproximação à noção de sustentabilidade, com base na economia ecológica, de maneira 

a estimular a gradual transição para níveis cada vez mais próximos do considerado 

sustentável – a escala sustentável seria o objetivo final152 –, a exemplo de uma escala 

ótima153, que, no percurso, estaria mais próxima da escala sustentável154.  

Dentre os aspectos que podem ser considerados na elaboração das escalas, cita-

se, como exemplo, a aplicação de técnicas que observem a capacidade de regeneração 

 
152 Seria o limite do possível, como mencionado por Santos (2018, p. 23). 
153 Considerado por Santos (2018, p. 23) como o limite do desejável. 
154 Entende-se que nada impede que a definição dessa escala ótima e das escalas intermediárias até 
alcançar a ótima e, finalmente, a escala sustentável, possa ser regularmente revista e atualizada de acordo 
com a evolução da compreensão humana e com base nas experiências observadas. 
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do ecossistema e a emissão de resíduos em consonância com a sua capacidade de 

absorção. 

A escala poderia considerar também fatores como a intensidade e eficiência no 

uso de recursos naturais e no grau de maior ou menor poluição e degradação ocasionado 

pelas práticas e técnicas agrícolas empregadas na produção – a exemplo das queimadas, 

desmatamentos, perda de biodiversidade como no caso dos desertos verdes etc., de 

maneira que a constatação de sua aplicação enquadraria a produção agrícola numa 

escala intermediária mais distante da noção de sustentabilidade e de uma escala ótima. 

Em razão das externalidades negativas comprovadamente ocasionadas pelo uso 

de agrotóxicos, a ascensão de grau na escala pode levar em conta também a quantidade 

e tipo específico de agrotóxico – de maior ou menor toxicidade; de maior ou menor 

tempo de permanência no meio ambiente - utilizado na produção agrícola, de maneira a 

proporcionar benefícios, mediante políticas públicas, aos modelos de produção que 

utilizem técnicas e práticas que ocasionem menos externalidades negativas 

socioambientais.  

Outro aspecto que também pode ser considerado é a utilização de sementes 

crioulas nas produções agrícolas. Neste caso, verifica-se a importância da alteração da 

legislação competente a fim de permitir a comercialização desse tipo de sementes. 

Para fomentar interesse em percorrer os níveis de escala em direção àquela 

considerada mais condizente com uma produção sustentável, entende-se relevante a 

existência de benefícios econômicos ao agricultor que busca a conversão ecológica. 

Para suprir o ganho em quantidade/volume de produção – significativo, por exemplo, no 

caso das produções voltadas para commodities –, o qual pode vir a ser alterado em razão 

das técnicas ecológicas a serem implementadas, considerando importante formular 

políticas públicas de incentivo e conscientização – talvez até com premiações - para 

cada escala de sustentabilidade, a fim de tornar vantajoso produzir de forma sustentável, 

estimulando futuro aumento na adesão de produtores, ao mesmo tempo em que os 

produtos deverão chegar em valor acessível aos consumidores. O enquadramento da 

produção agrícola em determinada escala também poderia proporcionar ao consumidor 

mais informações acerca da qualidade e sobre como foram produzidos os alimentos que 

está adquirindo, em atenção ao direito à informação disposto no art. 6º, inciso III, da Lei 

8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor)155.  

 
155 O artigo 6º, inciso III, dispõe: “São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e 
clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, 
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Exemplo da aplicação de escalas de graduação da sustentabilidade pode ser 

encontrado no trabalho científico realizado por Silva e Silva (2010), no qual analisou-se 

o grau de sustentabilidade de propriedades rurais no município de Marechal Cândido 

Rondon, no Estado do Paraná, Brasil. Os autores realizaram pesquisa a partir de estudo 

de casos múltiplos, com informações obtidas em entrevistas com agricultores a partir de 

formulário previamente elaborado. Com base no diagnóstico realizado, construíram uma 

matriz parametrizada em cinco graus de sustentabilidade, representada da seguinte 

forma: 1 – Insustentável; 2 - Tendendo para a Insustentabilidade; 3 – Transição; 4 – 

Tendendo para a Sustentabilidade; 5 – Sustentável (2010, p. 71). 

No referido estudo, Silva e Silva (2010, p. 75-81) utilizaram 30 indicadores, 

atribuindo notas a cada um deles156. Os indicadores levaram em conta aspectos 

econômicos (área; benfeitorias; máquinas; animais; culturas permanentes), ambientais 

(qualidade do solo; água; floresta; bem estar), técnicos (infraestrutura; manejo dos 

animais, do solo e das culturas; integração sistêmica; produtos comercializados; 

adequação jurídica; retorno anual de investimentos), políticos e sociais (posse da terra; 

integração cívica; programas sociais; organização política e social; educação formal e 

informal); e qualidade de vida (renda bruta; fluxo de caixa; infraestrutura habitacional; 

saúde; satisfação; continuidade).  

Como conclusão, os autores explicam que os parâmetros utilizados nos 

intervalos da escala dos indicadores são relativos ao nível regional, de maneira que 

devem ser reajustados conforme as características de cada região. Destacam, ainda, que 

a escala indicando grau de sustentabilidade contribui na análise e tomada de decisões 

acerca de políticas públicas para municípios e comunidades (2010, p. 82). 

Com base nos princípios e técnicas verificados acerca da intensificação 

ecológica, visualiza-se que um sistema de escalas de sustentabilidade pode ser aplicado 

tanto para pequenas produções agrícolas157 – a exemplo da fiscalização, certificação158 e 

 
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.” 
(BRASIL, 1990). 
156 Para cada indicador era atribuída uma nota considerando de 0-20 para Insustentável; de 20.1-40 para 
Tendendo para a Insustentabilidade; de 40.1-60 para em Transição; de 60.1-80 para Tendendo para a 
Sustentabilidade; e de 80.1-100 para Sustentável (SILVA, SILVA, 2010). 
157 Acredita-se que à medida que fossem implementados incentivos - por exemplo, decorrente de políticas 
públicas e também de iniciativas privadas – que compatibilizassem aspectos a fim de atender também à 
viabilidade econômica – considerada dentre os pilares da sustentabilidade - para superação de cada escala 
rumo à caracterização da sustentabilidade da produção agrícola, quiçá, haveria maiores perspectivas para 
intensificação de pequenas produções que já são consideradas ecológicas, mas que esbarram em 
dificuldades econômicas, as quais, por vezes, acabam levando o agricultor a deixar de produzir neste 
modelo. 
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valorização realizada em relação às produções agrícolas orgânicas – como também para 

médias e grandes produções agrícolas, que gradualmente podem buscar adaptação de 

técnicas e práticas com objetivo de ascender a níveis mais próximos do que for 

considerado sustentável.  

Para a consecução desse objetivo – sustentabilidade na agricultura -, as políticas 

públicas, tecnologias, ferramentas e maquinários para produções ecológicas em larga 

escala159, meios de comunicação, difusão de conhecimentos, educação, consumo, dentre 

outros fatores, serão fundamentais, de maneira que os desafios estão diante das 

presentes e futuras gerações, aguardando serem enfrentados e transformados em 

oportunidades e desenvolvimento sustentável. 

No que se refere ao estímulo à produção sustentável, oportuno mencionar o 

Projeto de Lei - PL n. 3.899, de 22 de maio de 2012 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2012), que tramita na Câmara dos Deputados160, de autoria da Deputada Federal Jandira 

Feghali, o qual visa instituir a Política Nacional de Estímulo à Produção e ao Consumo 

Sustentáveis e direciona-se a incentivar a adoção de práticas de consumo e produção 

ecológica e economicamente sustentáveis (artigo 1º). 

Em que pese referido Projeto de Lei não esteja voltado especificamente para a 

produção agrícola161, por apresentar simetria em vários aspectos com a sugestão de 

 
158 A exemplo da certificação realizada pelos Organismos Participativos de Avaliação da Conformidade 
(OPAC) e da certificação por auditoria. De acordo com Marques, Conterato e Schneider (2016, p. 281-
282), “a certificação por auditoria, além de custosa, coloca o agricultor sob um rigoroso sistema de 
inspeção que tende a lhe retirar a autonomia sobre o processo produtivo”, já no caso dos OPACs, “os 
responsáveis pelo controle são os próprios produtores, técnicos e a sociedade civil, sob o reconhecimento 
e registro no Ministério da Agricultura” permitindo “maior ingerência dos agricultores no que tange ao 
planejamento dos processos produtivos”. Apesar das considerações dos autores em torno dos custos da 
certificação por auditoria, em se tratando de produções agrícolas ecológicas intensivas, pensa-se ser 
oportuno haver diferentes modalidades de certificação. 
159 De acordo com Pasini (2018), no que se refere ao desenvolvimento de maquinário direcionado para 
produções ecológicas em larga escala, em 2016 Ernst Götsch iniciou com recursos próprios a construção 
de uma ceifadeira com a finalidade de cortar e organizar o capim nas linhas das árvores para utilização 
em sistemas agroflorestais, abrindo, assim, novo campo para a inovação em sustentabilidade. Segundo o 
autor (2018), “ao invés de contornar ou eliminar a complexidade inerente dos sistemas vivos, esses (e 
futuros) implementos incorporam a lógica das dinâmicas naturais”. Ele complementa ressaltando que o 
momento é oportuno para inovações em sustentabilidade, uma vez que “(1) temos os maiores estoques de 
alimentos da história, (2) uma quantidade inquestionável de estudos comprovando a insustentabilidade do 
modelo atual e (3) tecnologia existente para essa mudança (drones para podas, laser, materiais superleves, 
motores elétricos, etc.).”. Ainda, de acordo com informações enunciadas em 2019 por Pasini, Ernst 
Götsch já teria desenhado mais oito máquinas com capacidade de preparar o solo, semeadura, poda, 
ceifagem, organização de matéria orgânica e colheita, para utilização em sistemas agroflorestais, 
denominando esse conjunto de implementos de “Peace-Farming Technologies”. 
160 O Projeto de Lei n 3.899/2012 aguarda a criação de Comissão Temporária pela Mesa (CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, 2012). 
161 O PL n. 3.899/2012 menciona o setor empresarial, a iniciativa privada, a Administração Pública, 
conforme se verifica no artigo 3º, inciso VI; artigo 5º, incisos IV, X, XIII, XVI e XVIII; artigo 9º; artigo 
11 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2012).  
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escalas de sustentabilidade, serão destacados alguns pontos que podem contribuir na 

elaboração das escalas em relação a produção agrícola, dentre os quais, os seguintes 

princípios, elencados no artigo 3º do PL n. 3.899/2012 (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2012, p. 4): “I – a prevenção e a precaução; II – o poluidor-pagador e o 

protetor-recebedor; III - a visão sistêmica, na produção e consumo, que considere as 

variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública [...]”.   

O desenvolvimento sustentável e a ecoeficiência, “mediante a compatibilização 

entre o fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços qualificados que 

satisfaçam às necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto 

ambiental e do consumo de recursos naturais” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2012, 

p. 4), dispostos nos incisos IV e V do artigo 3º do PL, também demonstram relação com 

os fundamentos da economia ecológica, indicada no presente trabalho como arcabouço 

teórico para a formulação das escalas de aproximação à sustentabilidade. 

Visando criar mecanismos que fomentem a produção e o consumo sustentáveis, 

bem como estimulem a adoção de padrões sustentáveis (PL, art. 5º, incisos II e III), 

dentre outros objetivos, o PL 3.899/2012 apresenta os seguintes instrumentos para 

efetivação da Política Nacional em questão, pertinentes, também, à produção agrícola 

objeto desta pesquisa: i) criação do Selo Nacional de Produção e Consumo 

Sustentáveis; ii) incentivos fiscais, financeiros e creditícios; iii) pagamento por serviços 

ambientais162; iv) investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 

 
162 O pagamento por serviços ambientais é objeto do Projeto de Lei n. 5.028/2019 que institui a Política 
Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, dentre outras providências. Tem por objetivo incentivar 
os proprietários rurais a promoverem ações destinadas à preservação ambiental. O PL, de autoria dos 
Deputados Rubens Bueno e Arnaldo Jordy, iniciou sua tramitação em 2015 na Câmara dos Deputados 
com o número 312/2015, e, atualmente, tramita no Senado Federal – PL n. 5.028/2019 - sob a relatoria do 
Senador Fabiano Contarato. Dentre os pontos que se destaca, para fins do presente trabalho, citam-se os 
seguintes incisos do artigo 4º, do mencionado PL, elencados como objetivos da Política Nacional em 
questão: “II – estimular a conservação dos ecossistemas, dos recursos hídricos, do solo, da 
biodiversidade, do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado; III – valorizar 
econômica, social e culturalmente os serviços ecossistêmicos; IV – desestimular a perda de vegetação 
nativa, a fragmentação de habitat, a desertificação e outros processos de degradação dos ecossistemas 
nativos e fomentar a conservação sistêmica da paisagem; [...] VI – reconhecer as iniciativas individuais 
ou coletivas que favoreçam a manutenção, a recuperação ou a melhoria dos serviços ecossistêmicos, por 
meio de retribuição monetária ou não monetária, prestação de serviços ou outra forma de recompensa, 
como o fornecimento de produtos ou equipamentos; [...] XI – fomentar o desenvolvimento sustentável.”. 
Destaca-se, também, o artigo 6º do PL, o qual estabelece que a Política Nacional de Pagamento por 
Serviços Ambientais “deve promover ações de: [...] VI – manejo sustentável de sistemas agrícolas, 
agroflorestais e agrossilvopastoris que contribuam para captura e retenção de carbono e conservação do 
solo, da água e da biodiversidade.”. Com relação a forma como serão valorados os serviços ambientais, o 
artigo 10 do PL dispõe que “o poder público fomentará assistência técnica e capacitação para a promoção 
dos serviços ambientais e para a definição da métrica de valoração, de validação, de monitoramento, de 
verificação e de certificação dos serviços ambientais e estabelecerá periodicamente as prioridades da 
PNPSA.”. Com relação às cláusulas essenciais que devem constar nos contratos de pagamento por 
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Com relação ao Selo de Produção e Consumo Sustentáveis - que tem como 

objetivo estimular a produção e o consumo sustentáveis e desestimular o consumo de 

bens e serviços que estejam em desacordo com os princípios da sustentabilidade 

ambiental e da equidade social - o artigo 7º do PL 3.899/2012 dispõe que deverão ser 

considerados os aspectos elencados nos seus incisos I ao VI, transcritos a seguir, os 

quais podem contribuir na formulação das escalas de sustentabilidade para a produção 

agrícola: 

 

I – procedimentos adotados para redução da quantidade e periculosidade dos 
resíduos gerados e incremento da reciclagem, assim como destinação final 
ambientalmente adequada; II – procedimentos adotados para redução do 
potencial de poluição e degradação do meio ambiente, incluindo a redução da 
emissão de gases de efeito estufa, assim como recuperação ou neutralização 
dos gases que não puderem deixar de ser emitidos; III – consumo de energia, 
incluindo a participação de fontes renováveis de energia; IV – consumo de 
recursos naturais; V – possibilidades de reciclagem, reutilização e retorno dos 
bens produzidos; VI – existência de sistema de logística reversa, nos termos 
da Lei nº 12.305, de 2010 (CÂMARA DE DEPUTADOS, 2012, p. 7-8). 

  

É importante salientar que o presente trabalho não pretende apresentar um 

modelo pronto de escala, até porque não se olvida acerca das limitações impostas pela 

ausência de formação na área das ciências ambientais, agronômica e econômica por 

parte da autora que o escreve. Ademais, não se descura acerca da atenção necessária 

quando da instituição de parâmetros e normas envolvendo questões ambientais e 

utilização de recursos naturais, mormente em razão das inúmeras situações que 

possivelmente não se conseguirá abarcar - a exemplo da necessidade de utilização de 

princípios gerais para suprir lacunas na lei –, de maneira que é necessário um amplo 

estudo em torno da forma como poderiam ser disponibilizadas essas escalas de 

aproximação à noção de sustentabilidade, a fim de que não acarrete efeito inverso do 

pretendido – pretende-se fomentar a busca pela implementação da sustentabilidade na 

agricultura -, vindo a institucionalizar modelos de produção agrícola em desacordo com 

direitos fundamentais.  

 
serviços ambientais o artigo 11 estabelece, dentre outros, os critérios e indicadores da qualidade dos 
serviços ambientais prestados - inciso IV - ,  a previsão acerca da obrigatoriedade, forma e periodicidade 
da prestação de contas – inciso VI – e a bonificação para aquele que atingir indicadores de desempenho 
socioambiental superior ao previsto no contrato – inciso VII (SENADO FEDERAL, 2019). Em 03 de 
março de 2020 a Comissão de Meio Ambiente realizou a segunda audiência pública de instrução do 
referido PL, reunindo especialistas na área, os quais, dentre outros aspectos, manifestaram a necessidade 
de haver respeito as particularidades de cada estado da federação. As fontes dos recursos para pagamento 
pelos serviços ambientais também foi objeto de debate na audiência, indicando a necessidade de 
aprofundamento quanto a esse aspecto, a fim de tornar o programa viável economicamente (SENADO 
FEDERAL, 2020). 
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Este trabalho, portanto, tem como objetivo estimular debate em torno de 

regulamentações e políticas públicas em prol da implementação da noção de 

sustentabilidade na agricultura brasileira. Neste sentido, considera-se que a economia 

ecológica pode contribuir na construção de escalas que auxiliem àqueles que buscam 

realizar o processo de transição para formas sustentáveis de produção agrícola.   

 

4.4 AFINAL, A PARTIR DA ECONOMIA ECOLÓGICA, A INTENSIFICAÇÃO 

ECOLÓGICA É UM PARÂMETRO SUSTENTÁVEL PARA A 

REGULAMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRICOLA NO 

BRASIL? 

 

Conforme apresentado no capítulo anterior, o sistema de intensificação 

ecológica abrange a aplicação de diversas técnicas consideradas, em sua maioria, como 

de fundamento ecológico. O referido modelo visa à implementação de sustentabilidade 

em produções agrícolas intensivas, o que pode influenciar significativamente a 

economia brasileira, considerando os dados estatísticos demonstrados acerca da 

participação do agronegócio – baseado em grande parte na produção agrícola de 

monoculturas em larga escala - no PIB brasileiro. 

Foi justamente essa importante participação econômica da produção agrícola 

intensiva que levou à escolha da economia ecológica como arcabouço teórico para 

amparar as incursões realizadas em torno da intensificação ecológica. No percurso desse 

caminho rumo à implementação da sustentabilidade em produções agrícolas de larga 

escala que se depara com a proposta de criação de escalas de aproximação à noção de 

sustentabilidade que pudesse auxiliar no processo de conversão para formas 

sustentáveis de produção. 

Assim, o presente trabalho reúne elementos que possibilitam indicar que a 

intensificação ecológica possui aptidão para fazer parte do processo cujo objetivo é a 

produção sustentável de alimentos. Entretanto, entende-se que o título de “produção 

sustentável” ao referido modelo dependerá das técnicas utilizadas e do grau que se 

conseguir alcançar numa escala que pode contribuir na construção da noção de 

sustentabilidade.  

Pensa-se que não seria coerente com os demais sistemas de produção agrícola, 

considerados sustentáveis – a exemplo da agricultura orgânica, agroecológica, 

agroflorestal etc. – e que não utilizam agrotóxicos, se, de pronto, se apontasse a 
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intensificação ecológica como sistema sustentável de produção agrícola. Assim, 

verifica-se a necessidade de parâmetros – a exemplo das escalas – para aferir o grau de 

sustentabilidade de determinada produção agrícola. 

Diante disso, não se está afirmando que a intensificação ecológica ora abordada 

seja sustentável, da mesma forma que não se está afirmando que não possa ser. O que se 

observa é que referido modelo de produção poderia servir de parâmetro na 

regulamentação dos sistemas de produção agrícola brasileiros com o objetivo de 

construir uma escala de aproximação ao que seria sustentável. O trânsito por essa escala 

de sustentabilidade, entende-se, poderia ser amplamente incentivado, proporcionando 

benefícios para cada nível intermediário escalado rumo a uma produção gradualmente 

mais sustentável. 

Ao considerar os preceitos da economia ecológica, constata-se que a produção 

agrícola precisará internalizar os custos ambientais demandando ajustes no aspecto 

econômico. No caso das produções em larga escala, o conjunto de técnicas e práticas 

ecológicas precisará ser viável economicamente. Visualiza-se, assim, que o desafio 

reside justamente no aspecto econômico, que precisa estar alinhado com a noção de 

sustentabilidade a fim de ser compatibilizado com os aspectos ambiental e social. 

Diante disso, acredita-se que a difusão das experiências realizadas nos sistemas 

de produção irá construindo a noção de sustentabilidade e contribuindo para amparar 

mudanças na legislação, assim como estabelecer as políticas públicas mais adequadas ao 

objetivo que se busca alcançar. Contudo, para que se tenha interesse em realizar essa 

construção, alterando-se paradigmas importantes, serão necessários incentivos 

significativos através de políticas públicas efetivas.  

 

4.5 DIRETRIZES PARA A REGULAMENTAÇÃO JURÍDICA COM VISTAS À 

CONVERSÃO ECOLÓGICA 

 

Como viabilizar a conversão ecológica a partir dos fundamentos extraídos da 

economia ecológica? 

A resposta a essa indagação depende da análise da vontade do legislador 

constituinte de 1988 e das diretrizes aptas a orientar a alteração163 e/ou elaboração de 

regulamentação em torno da conversão ecológica. 

 
163 Conforme visto no capítulo anterior, existem normas regulamentando o processo de conversão 
ecológica no Brasil em relação aos sistemas de produção orgânico e agroecológico – a exemplo dos 
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Em seu artigo 225, a Constituição Federal Brasileira - CF (BRASIL, 1988) 

estabelece que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”, 

dispondo tratar-se de um “bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida”. O referido dispositivo legal demonstra a vontade do legislador, o qual utiliza os 

termos “ecologicamente equilibrado” e “essencial à sadia qualidade de vida”, que 

devem orientar a elaboração das demais legislações integrantes do ordenamento jurídico 

brasileiro. 

O artigo 225 também determina ao Poder Público e à coletividade o dever de 

preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, de maneira que as ações 

e opções políticas realizadas pelo ente público devem estar em consonância com os 

preceitos constitucionais, sob pena de ferirem a Constituição Federal e direitos inerentes 

à própria manutenção da vida do ser humano. Assim, o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida, tratando-se, portanto, de um direito 

humano, independentemente de fronteiras estatais, interligado, por exemplo, com o 

direito à alimentação, pois o alimento é extraído do meio ambiente. 

Segundo Milaré (2018, p. 180-181), o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é um direito fundamental e, portanto, indisponível. Essa 

característica decorre do fato de a Constituição Federal mencionar que o meio ambiente 

deve ser preservado não apenas em razão do interesse das gerações atuais, mas 

igualmente em prol das gerações futuras. Diante disso, o autor ressalta que se 

estabeleceu, consequentemente, um dever jurídico constitucional de ser transmitido, 

pelas gerações atuais, um ‘patrimônio’ ambiental ecologicamente equilibrado para as 

futuras gerações. Ademais, o meio ambiente é entidade autônoma – “bem de uso 

comum do povo” (art. 225, CF/1988) - patrimônio comum da humanidade, de maneira 

que não pertence a indivíduos isolados ou a uma geração específica de seres humanos. 

Por ser considerado bem “essencial à sadia qualidade de vida [...]” (art. 225, CF/1988), 

é necessário que seja respeitada a dinâmica que proporciona o seu equilíbrio. 

O autor (2018, p. 181) explica que a partir da disposição constante no artigo 

225 da Constituição Federal, o cidadão passou a ter, além do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, o dever de defendê-lo e preservá-lo. A partir do texto 

 
Decretos n. 6.323/2007 e n. 7.794/2012 e das Instruções Normativas n. 46/2011 e n. 17/2014 – as quais 
representam importante atendimento por parte do Poder Público no que se refere aos deveres 
constitucionais que lhe são atribuídos – defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 
gerações (artigo 225, da CF/1988). Entende-se, contudo, ser pertinente a atualização das referidas normas, 
bem como a elaboração de outras, no sentido de compatibilizar o ordenamento jurídico brasileiro com o 
princípio do desenvolvimento sustentável, utilizando-se, para tanto, fundamentos da economia ecológica. 
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constitucional de 1988, criou-se, ainda, um dever ao Poder Público de zelar pela defesa 

e preservação do meio ambiente.  

 

Não mais tem o Poder Público uma mera faculdade na matéria, mas está 
atado por verdadeiro dever. Quanto à possibilidade de ação positiva de defesa 
e preservação, sua atuação transforma-se de discricionária em vinculada. Sai 
da esfera da conveniência e oportunidade para ingressar num campo 
estritamente delimitado, o da imposição, onde só cabe um único, e nada mais 
que único, comportamento: defender e proteger o meio ambiente. Não cabe, 
pois, à Administração deixar de proteger e preservar o meio ambiente. Não 
cabe, pois, à Administração deixar de proteger e preservar o meio ambiente a 
pretexto de que tal não se encontra entre suas prioridades públicas. Repita-se, 
a matéria não mais se insere no campo da discricionariedade administrativa. 
O Poder Público, a partir da Constituição de 1988, não atua porque quer, mas 
porque assim lhe é determinado pelo legislados maior (MILARÉ, 2018, p. 
181). 

 

Verifica-se, portanto, que o artigo 225 está em consonância com a ideia de 

desenvolvimento sustentável, visto que determina que o Poder Público deve considerar 

a proteção ao meio ambiente quando da elaboração de suas legislações e políticas 

públicas de forma a propiciar o equilíbrio ecológico, possibilitando uma sadia qualidade 

de vida ao ser humano. 

De acordo com Fiorillo (2017, p. 66-67), as atividades econômicas devem 

considerar o fato de que os recursos ambientais não são inesgotáveis164, buscando uma 

“coexistência harmônica entre economia e meio ambiente”, planejando, de forma 

sustentável, o desenvolvimento, a fim de que os recursos não se esgotem e as futuras 

gerações também possam desfrutá-los. Para o autor (2017, p. 68-70), a partir do texto 

constitucional de 1988 foi alterada a compreensão acerca da expressão “livre 

iniciativa”165, restringindo-a de forma a considerar que a ordem econômica deve 

coexistir com a necessidade de se manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado 

 
164 “Atento a esses fatos, o legislador constituinte de 1988 verificou que o crescimento das atividades 
econômicas merecia um novo tratamento. Não mais poderíamos permitir que elas se desenvolvessem 
alheias aos fatos contemporâneos. A preservação do meio ambiente passou a ser palavra de ordem, 
porquanto sua contínua degradação implicará diminuição da capacidade econômica do País, e não será 
possível à nossa geração e principalmente às futuras desfrutar uma vida com qualidade.” (Fiorillo, 2017, 
p. 68-69). 
165 Fiorillo (2017, p. 69) explica que “[...] a Constituição Federal estabelece que a ordem econômica, 
fundada na livre iniciativa (sistema de produção capitalista) e na valorização do trabalho humano (limite 
ao capitalismo selvagem), deverá regrar-se pelos ditames de justiça social, respeitando o princípio da 
defesa do meio ambiente, contido no inciso VI do art. 170. Assim, caminham lado a lado a livre 
concorrência e a defesa do meio ambiente, a fim de que a ordem econômica esteja voltada à justiça 
social.”. É o que se depreende do disposto no artigo 170, inciso VI, da Constituição Federal: “Art. 170. A 
ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar 
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental 
dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; [...].” (BRASIL, 1988).   
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de maneira que aquela não inviabilize este e que este não obste o desenvolvimento 

econômico. 

 
Com isso, o princípio não objetiva impedir o desenvolvimento econômico. 
Sabemos que a atividade econômica, na maioria das vezes, representa alguma 
degradação ambiental. Todavia, o que se procura é minimizá-la, pois pensar 
de forma contrária significaria dizer que nenhum empreendimento que venha 
a afetar o meio ambiente poderá ser instalado, e não é essa a concepção 
apreendida do texto. O correto é que as atividades sejam desenvolvidas 
lançando-se mão dos instrumentos existentes adequados para a menor 
degradação possível (FIORILLO, 2017, p. 70). 

 

Constata-se, assim, que a Constituição Federal demonstra a vontade do 

legislador em determinar que o ordenamento jurídico brasileiro esteja em consonância 

com a proposta de promover o desenvolvimento do país de forma sustentável, em 

respeito ao equilíbrio ecológico e à sadia qualidade de vida para o ser humano, tanto em 

relação às presentes como às futuras gerações. Ademais, o artigo 225 da CF (BRASIL, 

1988) estabelece a observância ao princípio da solidariedade intergeracional ao dispor 

que cabe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender o equilíbrio ecológico 

do meio ambiente a fim de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

O princípio da solidariedade intergeracional – também conhecido como 

princípio da equidade intergeracional - preceitua que “as presentes gerações não podem 

deixar para as futuras gerações uma herança de déficits ambientais ou do estoque de 

recursos e benefícios inferiores aos que receberam das gerações passadas.” (SAMPAIO; 

WOLD; NARDY, 2003, p. 53). 

A Declaração de Estocolmo de 1972 (MMA, 2020), em seus princípios 

primeiro e segundo, dispõe acerca da solidariedade das gerações presentes com as 

futuras: 

 

Princípio 1. O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao 
desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade 
tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene 
obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes 
e futuras. Princípio 2. Os recursos naturais da terra incluídos o ar, a água, a 
terra, a flora e a fauna e especialmente amostras representativas dos 
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ecossistemas naturais devem ser preservados em benefício das gerações 
presentes e futuras, mediante uma cuidadosa planificação ou ordenamento166. 

 

O princípio da solidariedade intergeracional também consta na Declaração do 

Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, elaborada a partir da Conferência das 

Nações Unidas realizada em 1992 no Rio de Janeiro. O terceiro princípio da Declaração 

dispõe que “o direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que 

sejam atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio 

ambiente das gerações presentes e futuras.” (ONU, 1992). 

Para Sampaio, Wold e Nardy (2003, p. 57), embora o problema em torno do 

uso e gozo dos recursos naturais não se resolva a contento com ações isoladas, não 

significa que haja fundamento para dar-se preferência à geração atual em prejuízo das 

gerações futuras. 

Dentre as diretrizes que podem servir como fundamento na regulamentação – 

criando, revogando, alterando normas e políticas públicas - dos sistemas de produção 

agrícola no Brasil, além dos preceitos do desenvolvimento sustentável, do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado como direito e dever fundamental do ser humano 

e da solidariedade intergeracional que embasam dispositivos da Constituição Federal 

brasileira, citam-se ainda: o princípio da ubiquidade; o princípio da natureza pública da 

proteção ambiental e o princípio da consideração da variável ambiental no processo 

decisório de políticas de desenvolvimento167.  

O meio ambiente é indissociável da sociedade humana pelo fato de o ser 

humano estar inserido no Planeta Terra e depender deste para sua sobrevivência. 

Expresso em outros termos, o meio ambiente possui a característica da ubiquidade, pois 

 
166 O item 6 da Declaração de Estocolmo de 1972 apresenta as seguintes considerações sobre a 
preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações: “Chegamos a um momento da 
história em que devemos orientar nossos atos em todo o mundo com particular atenção às consequências 
que podem ter para o meio ambiente. Por ignorância ou indiferença, podemos causar danos imensos e 
irreparáveis ao meio ambiente da terra do qual dependem nossa vida e nosso bem-estar. Ao contrário, 
com um conhecimento mais profundo e uma ação mais prudente, podemos conseguir para nós mesmos e 
para nossa posteridade, condições melhores de vida, em um meio ambiente mais de acordo com as 
necessidades e aspirações do homem. As perspectivas de elevar a qualidade do meio ambiente e de criar 
uma vida satisfatória são grandes. É preciso entusiasmo, mas, por outro lado, serenidade de ânimo, 
trabalho duro e sistemático. Para chegar à plenitude de sua liberdade dentro da natureza, e, em harmonia 
com ela, o homem deve aplicar seus conhecimentos para criar um meio ambiente melhor. A defesa e o 
melhoramento do meio ambiente humano para as gerações presentes e futuras se converteu na meta 
imperiosa da humanidade, que se deve perseguir, ao mesmo tempo em que se mantém as metas 
fundamentais já estabelecidas, da paz e do desenvolvimento econômico e social em todo o mundo, e em 
conformidade com elas.” (MMA, 2020). 
167 Os princípios da prevenção e da precaução, certamente, devem ser observados quando ocorre a 
elaboração de toda regulamentação jurídica. Contudo, em razão do recorte escolhido para o presente 
trabalho, deixa-se de abordar especificamente referidos princípios. 
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está presente em toda parte, devendo ser considerado em todas as atividades humanas, 

por influir diretamente na vida e qualidade de vida dos seres humanos.  

Considerando o princípio da ubiquidade fenômenos como poluição e 

degradação ambiental não respeitam fronteiras e limites territoriais. Diante disso, é 

necessária atuação globalizada e solidária, em que se “pense” de forma global e atue em 

âmbito local, agindo sobre a causa da degradação e não apenas sobre o efeito. Assim, 

qualquer tema, obra de desenvolvimento ou atividade precisa observar o impacto que 

pode gerar no equilíbrio do meio ambiente (FIORILLO, 2017, p. 97).  

O agricultor que deseja converter sua produção agrícola para ecológica, de 

acordo com a legislação vigente, só pode utilizar, no local da conversão, insumos 

compostos de determinadas substâncias permitidas, dentre os quais não se inclui 

produtos agrotóxicos168. Contudo, sua produção pode estar sujeita aos efeitos causados 

pelos agrotóxicos aplicados em produções lindeiras à sua, em razão, por exemplo, da 

deriva, especialmente quando a aplicação dos produtos ocorrer através de pulverizações 

aéreas. Neste caso, considera-se importante que a legislação disponha acerca de como 

encaminhar situações como essa, onde, de um lado, há um produtor que deseja atender 

aos preceitos constitucionais para promover o desenvolvimento da sua produção de 

forma sustentável, e, de outro, um produtor que deseja produzir, por exemplo, 

commodities da forma convencional169. 

A situação descrita anteriormente também enseja observância ao princípio da 

consideração da variável ambiental no processo decisório de políticas de 

desenvolvimento, constituindo preceito aplicável às ações e decisões tanto no âmbito 

público como no privado. Tem como marco o surgimento, no final da década de 1960, 

nos Estados Unidos, do mecanismo denominado de “Estudo de Impacto Ambiental” 170, 

mediante o qual se busca prevenir ou mitigar ações que agridam à natureza (MILARÉ, 

2018, p. 270).  

 
168 Vide artigos 98, 102, 103, 106 a 109, da Instrução Normativa n. 46/2011 (MAPA, 2011).  
169 Sem adentrar no mérito que envolve as opções de um e de outro produtor, pensa-se que o Poder 
Público deve regulamentar políticas efetivas de incentivo àqueles que buscam cumprir os preceitos 
constitucionais de produzir de forma sustentável em benefício das presentes e das futuras gerações, 
conforme preconiza o artigo 225, da CF/1988, e para acompanhar a evolução do pensamento humano que 
se direciona para a sustentabilidade. 
170 No Brasil, o Estudo de Impacto Ambiental está inserido na Constituição Federal, no artigo 225, 
parágrafo 1º, inciso IV, que dispõe: “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º 
Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: [...] IV - exigir, na forma da lei, 
para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.” (BRASIL, 1988). 
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Embora não se esteja sugerindo Estudo de Impacto Ambiental para as 

produções agrícolas171 – em que pese também não se exclua essa possibilidade, pois 

pareceria pertinente em alguns casos específicos de produções convencionais intensivas 

que acabam por causar significativa degradação ambiental, além de impossibilitar a 

realização de produções de base ecológica no entorno -, entende-se que o preceito de se 

considerar a variável ambiental no processo decisório de políticas de desenvolvimento 

deve orientar a elaboração e/ou alteração de normas acerca do processo de conversão 

para formas cada vez mais sustentáveis de produção. 

O preceito em questão relaciona-se com o princípio da natureza pública da 

proteção ambiental, o qual decorre do dever imposto ao Poder Público de defender e 

preservar o meio ambiente assegurando seu equilíbrio ecológico para as presentes e 

futuras gerações, visto que se trata de bem de uso comum essencial à sadia qualidade de 

vida. A partir da Constituição Federal de 1988, o Estado passou a ser responsável pela 

proteção ao meio ambiente – considerado bem de uso comum e, portanto, de interesse 

geral e coletivo -, cabendo-lhe exercer nova forma de controle de legalidade e 

estabelecer instrumentos direcionados a esse objetivo. Verifica-se, assim, a vinculação 

desse princípio com a primazia e indisponibilidade do interesse público de maneira que, 

em caso de dúvidas quanto à norma aplicável ao caso concreto, deverá prevalecer o 

interesse na proteção ao meio ambiente – por privilegiar a sociedade - em detrimento 

dos direitos individuais privados, ou seja, vigora o in dubio, pro ambiente (MILARÉ, 

2018, p. 264-265). 

Ao considerar a natureza pública da proteção ambiental - advinda do texto 

constitucional de 1988 - e sua vinculação a princípios de Direito Público, não se ignora 

os desconfortos que ocasionam ao Poder Público, em relação ao dever de considerar a 

defesa da questão ambiental em todos os aspectos.  

Ao reconhecer-se que os recursos da natureza são limitados e estabelecer como 

prioridade o bem-estar das presentes e futuras gerações, passa-se a considerar a 

sustentabilidade como fator determinante da transformação cultural. A sustentabilidade, 

como valor e princípio-síntese, vincula e determina mudanças, promovendo a geração 

de novos direitos subjetivos públicos, induzindo, assim, a alterar o contexto jurídico-

institucional (FREITAS, 2012, p. 133). 

 

 
171 Até porque o princípio em questão não se limita ao referido mecanismo de Estudo de Impacto 
Ambiental, o qual foi citado apenas a título de referência como marco de consagração desse princípio. 
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O cerne da questão é que a sustentabilidade exige um pensamento 
prospectivo de longo prazo, sem precedentes. Legitima-se como princípio 
fundamental, que amplia o controle de constitucionalidade, na seara das 
decisões públicas e privadas, individuais e coletivas. Proporciona, com 
realismo crítico, uma perspectiva sistemática revigorada, que não contempla 
o ambiental, o econômico e o social em separado ou como reféns do 
mercado. Sem dúvida, a sustentabilidade ambiental sozinha não faz sentido, 
assim como não se considera sustentável a abordagem focada apenas no pilar 
econômico ou no pilar social. O que faz sentido é produzir o 
desenvolvimento realmente integrado, isto é, social, econômico, ambiental, 
ético e jurídico-político [...] (FREITAS, 2012, p. 304). 

 

Reconhece-se que o desafio é hercúleo. Basta cogitar a retirada dos incentivos 

fiscais172 concedidos aos produtos agrotóxicos173, utilizados em larga escala em 

produções convencionais de commodities, as quais representam significativa 

importância no PIB brasileiro, conforme observado no primeiro capítulo deste trabalho. 

Entretanto, verifica-se que é um dever inafastável do Poder Público realizar a 

elaboração de normas que estejam em consonância com a defesa e preservação do meio 

ambiente, a fim de que seja ecologicamente equilibrado para a sadia qualidade de vida 

das presentes e futuras gerações (art. 225, CF/1988). Neste sentido, as diretrizes ora 

sugeridas podem amparar a formulação de estratégias para enfrentar esse desafio através 

de regulamentações jurídicas condizentes com um desenvolvimento sustentável. 

A Constituição Federal de 1988, além de alçar a higidez ambiental a direito 

fundamental, de natureza difusa e intergeracional, preocupou-se em garanti-lo e 

preservá-lo a partir de um número considerável de obrigações, que serão tratadas nesta 

dissertação como instrumentos, direcionadas ao Poder Público. 

 
172 Tratando-se de um Estado Democrático de Direito, o Brasil tem elencado dentre os seus princípios 
fundamentais o de fazer justiça social e diminuir as desigualdades econômicas. Diante disso, torna-se 
necessária sua intervenção nas relações sociais a fim de alcançar tal objetivo, utilizando-se, em razão de 
tendências neoliberais, o instrumento da extrafiscalidade em sua política fiscal (ARAÚJO, 1996, p. 333-
334). Para Cassone (1996, p. 86): “Incentivo ou benefício fiscal é o direito que a União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios conferem ao contribuinte, consistente em vantagem, ganho, proveito ou estímulo, 
expresso em pecúnia ou em forma outra economicamente apreciável, através de isenção, crédito 
presumido, crédito-prêmio etc. Só pode ser concedido através de lei, pela pessoa política competente, 
obedecidos princípios e limitações constitucionais.”. 
173 No STF - Supremo Tribunal Federal está em tramitação, desde 29 de junho de 2016, a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade - ADI n. 5553, ajuizada pelo PSOL - Partido Socialismo e Liberdade, através da 
qual se busca a declaração de inconstitucionalidade de normas que concedem incentivos fiscais em 
relação ao ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, aplicado aos produtos 
agrotóxicos no país. A referida ação foi ajuizada contra cláusulas do Convênio 100/1997, do CONFAZ - 
Conselho Nacional de Política Fazendária, e contra dispositivos da TIPI - Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados, estabelecida pelo Decreto n. 7.660 de 23 de dezembro de 2011, 
posteriormente, revogado pelo Decreto n. 8.950, de 29 de dezembro de 2016, a fim de questionar os 
incentivos fiscais permitidos (BRASIL, 2016). O acompanhamento processual da ADI n. 5553 junto ao 
STF pode ser feito através do portal do STF disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5011612. Acesso em 15 fev. 2020. 
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Tais instrumentos estão previstos no parágrafo primeiro do artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988.174 Dentre eles, merece destaque, para os fins da presente 

pesquisa, o indicado no inciso I do referido dispositivo, ou seja, que incumbe ao Poder 

Público “preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas”.  

Diante dessa incumbência e considerando a significativa importância da 

agricultura, tanto no que se refere à alimentação da população como sua participação na 

regulação da economia do país, a preservação e restauração dos processos ecológicos 

essenciais, assim como o manejo ecológico de espécies e ecossistemas devem ser 

atendidos pelos sistemas de produção agrícola. 

Dentre os exemplos sobre como preservar e restaurar os processos ecológicos 

essenciais, citam-se: a fixação biológica de nitrogênio; a fotossíntese e a decomposição 

da matéria orgânica175. Esses processos constituem-se importante fator que contribui 

para um meio ambiente ecologicamente equilibrado, de maneira que o sistema de 

produção que promover esses aspectos, dentre outros, estaria no caminho de realizar o 

preconizado no inciso I do parágrafo primeiro do artigo 225 da CF e com a própria 

noção de sustentabilidade indicada no texto constitucional. Isso leva a refletir sobre a 

importância do processo de conversão ecológica no contexto brasileiro, no qual se 

destaca a prática do sistema de produção convencional voltado para commodities e que 

interfere significativamente no setor econômico do país. 

Assim, inclui-se o dispositivo constitucional em questão – art. 225, §1º, I, CF - 

como diretriz fundamental para a regulamentação dos sistemas de produção agrícola no 

contexto brasileiro.  

Os fundamentos da economia ecológica – a qual defende que a economia é um 

subsistema vinculado à natureza da qual o ser humano depende e que a análise 

 
174 O § 1º, do artigo 225 da Constituição prevê que: “Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe 
ao Poder Público: I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico 
das espécies e ecossistemas; II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III - definir, em todas as 
unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo 
a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; IV - exigir, na forma da lei, para instalação de 
obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio 
de impacto ambiental, a que se dará publicidade; V - controlar a produção, a comercialização e o emprego 
de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente; VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 
para a preservação do meio ambiente; VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade.” (BRASIL, 1988).  
175 Vide abordagem realizada no título 2.2 deste trabalho. 
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econômica deve considerar que os recursos naturais e a capacidade de absorção dos 

rejeitos são finitos –, juntamente com os princípios e preceitos legais ora destacados, 

podem servir como diretrizes na regulamentação do processo de conversão ecológica. É 

necessário que as normas infraconstitucionais efetivamente considerem, de maneira 

equilibrada, os pilares que caracterizam o desenvolvimento sustentável – ecológico, 

econômico e social – sob pena das normas que privilegiem em demasia o pilar 

econômico, além de estarem em contraposição à vontade do legislador constituinte, 

também contribuírem para o esgotamento dos meios necessários à sobrevivência 

humana. 

Percebe-se, assim, que a regulamentação jurídica exerce papel significativo 

para favorecer o desenvolvimento sustentável à medida que consiga proporcionar 

normas direcionadas ao cumprimento desse anseio. Para tanto, a formulação de políticas 

públicas que incentivem e orientem o processo de conversão ecológica, considerando o 

equilíbrio entre os pilares da sustentabilidade, conforme sugerido pela economia 

ecológica, mostra-se pertinente para a atualização do ordenamento jurídico brasileiro 

com vistas à defesa e preservação do meio ambiente. 

 

4.5.1 Adequação da legislação vigente à conversão ecológica com fundamento na 

economia ecológica 

 

No presente trabalho, foram apresentados aspectos acerca da importância atual 

do setor agrícola no PIB brasileiro, bem como realizada abordagem sobre o modelo de 

produção agrícola denominado intensificação ecológica, a fim de verificar sua 

pertinência no processo de conversão para formas sustentáveis de produção, sob a ótica 

da economia ecológica. A partir dos elementos recolhidos, buscou-se identificar 

indicadores de sustentabilidade que pudessem orientar a formulação de escalas de 

aproximação ao que se considera sustentável. 

Diante desse caminho percorrido e dos elementos reunidos, observou-se a 

pertinência de inserir, na legislação brasileira, disposições que incentivem, amparem e 

orientem a trajetória do agricultor que deseja realizar o processo de conversão para 

produzir de forma mais sustentável, especialmente, considerando o dever do Poder 

Público em formular políticas que orientem e viabilizem o cumprimento do princípio do 

desenvolvimento sustentável, fazendo-o em atenção à solidariedade intergeracional, 
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dentre outros preceitos constitucionais anteriormente destacados como diretrizes com 

aptidão para amparar a formulação de regulamentações jurídicas nesse sentido. 

Ao abordar acerca do desenvolvimento sustentável, Milaré (2018, p. 89) 

destaca que os processos produtivos precisam ser radicalmente modificados, tanto no 

aspecto quantitativo, como no aspecto qualitativo do consumo, a fim de atender às 

legítimas necessidades da espécie humana e do Planeta Terra.  

Sabe-se que atos que promovam alteração na dinâmica econômica são sempre 

delicados, demandando estratégias bem articuladas e estudos especializados e que, 

ademais, abrangem diversas ciências do conhecimento, especialmente em torno dos 

efeitos que cada mudança pode acarretar.   

 
O caminho a percorrer é longo e árduo, visto que estão em jogo os estilos de 
vida e os modelos de civilização. Deixando de lado as muitas disputas a 
respeito, poderíamos resumir a questão no uso racional de energia e matéria-
prima, assim como na conservação dos recursos naturais dentro das 
características essenciais dos ecossistemas, de modo que a demanda sobre 
eles se contenha dentro dos limites da capacidade dos mesmos ecossistemas 
para se regenerarem e autorregularem. O processo produtivo não tem outra 
fonte de insumos, de tal sorte que, valendo-nos de uma expressão popular, o 
meio ambiente é como a “galinha dos ovos de ouro” e, por isso, não pode ser 
morta (MILARÉ, 2018, p. 89). 

 

No Brasil, a conversão ecológica encontra regulamentação nos Decretos n. 

6.323/2007 e n. 7.794/2012, bem como nas Instruções Normativas n. 46/2011 e n. 

17/2014176. Tal legislação refere-se à conversão para produções orgânicas e à transição 

para produções agroecológicas. Assim, parte-se da normatização existente com vistas a 

sua adequação com base em preceitos da economia ecológica. 

Levando-se em consideração que a intensificação ecológica abordada no 

presente estudo sugere práticas agrícolas dentre as quais se incluem técnicas utilizadas 

na agricultura orgânica e agroecológica, bem como outros sistemas de produção, 

entende-se que o processo de conversão ecológica não se limitaria apenas a esses dois 

modelos – orgânico e agroecológico – como de característica sustentável.  

As legislações concernentes a tais sistemas de produção a priori, entende-se que 

podem ser mantidas, verificando-se, posteriormente, a necessidade ou não de sua 

adaptação. Contudo, uma nova política pública poderia ser instituída, considerando a 

regulamentação da intensificação ecológica e a utilização de escalas de aproximação à 

 
176 Legislação abordada no título 3.3 do presente trabalho. 
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sustentabilidade, formuladas a partir de preceitos extraídos da economia ecológica, 

como se buscou fazer – ainda que de forma incipiente, reconhece-se – no título 4.3. 

Conforme abordado no título 3.1 deste trabalho, a intensificação ecológica 

sugere a utilização de variadas técnicas de manejo para a produção agrícola, 

demonstrando que referida modalidade - a depender das práticas empregadas - tem 

aptidão para encaminhar o produtor a fim de alcançar a sustentabilidade na agricultura. 

Com base nessa constatação, no título 4.3, foi sugerida a formulação de escalas 

de aproximação à sustentabilidade, com base nas diretrizes ora apresentadas177, dentre 

as quais se destaca a observância à preservação e a restauração dos processos ecológicos 

essenciais e ao manejo ecológico das espécies e ecossistemas, conforme incumbência 

determinada no artigo 225, parágrafo primeiro, inciso I, da CF.  

Através de política pública, pode estabelecer-se essas escalas, dentre outros 

aspectos, que contribuam para a conversão de produções para a sustentabilidade na 

agricultura, como, por exemplo, incentivos fiscais e econômicos.  

A política fiscal adotada no Brasil desde a Revolução Verde tem exercido papel 

fundamental no incentivo ao modelo convencional de produção agrícola – que utiliza 

agrotóxicos –, o que alavancou a posição desse setor em relação à participação no PIB 

brasileiro. 

A política fiscal é uma opção política de quem exerce o poder soberano. De 
acordo com esta, determinados comportamentos são incentivados pela 
concessão de isenções, pela previsão constitucional de imunidades, ou 
coibidos por uma grande carga tributária. Uma política fiscal, por exemplo, 
que tem como objetivo incentivar o desenvolvimento nacional faz incidir 
uma carga tributária menor sobre os bens de capital e maior sobre 
propriedades ociosas e importações, com a finalidade de viabilizar o aumento 
da produção industrial. Nesse caso, todos esses tributos têm uma função 
extrafiscal, ou seja, o objetivo dessa tributação é viabilizar a industrialização 
e não apenas arrecadar receitas para o financiamento do Estado. Resta claro 
que a política fiscal é uma opção política de quem detém e exerce o poder 
soberano do Estado. De acordo com esta, arrecadam-se receitas para a 
manutenção da máquina estatal. Todavia, ela pode, também, ter como 
objetivo uma reforma social, incentivando o desenvolvimento nacional e 
conduzindo a uma melhor distribuição da renda nacional (ARAÚJO, 1996, 
331). 

 

A redução ou isenção de tributos em relação a substâncias tóxicas, acarreta, 

consequentemente, o incentivo à sua comercialização e utilização, constituindo-se numa 

opção política de quem exerce o poder. Da mesma forma, o incentivo fiscal à produção 

de determinadas culturas, como, por exemplo, ao cultivo de milho, soja, trigo, conduz 

ao aumento da produção desses alimentos e, portanto, num valor de compra menor ao 
 

177 Vide item 4.5 do presente trabalho. 
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consumidor final, em detrimento do cultivo de uma maior diversidade de produtos, 

podendo interferir na dieta nutricional da população, que, possivelmente, optará pelos 

alimentos mais baratos, especialmente em tempos de recessão econômica.   

O governo, portanto, a partir da opção de política fiscal adotada – da aplicação 

da extrafiscalidade -, conjuntamente com a distribuição de recursos para o 

financiamento rural de safra, interfere significativamente na forma de produzir 

alimentos e, inclusive, em parte da sua qualidade nutricional, se serão mais 

diversificados ou não. A direção empreendida pelo incentivo econômico propiciado 

pelo governo – o montante direcionado para a produção convencional de determinados 

grãos ou para a agricultura familiar ou para a produção agroecológica, orgânica, 

intensificação ecológica – influenciará em diversos fatores, dentre eles, 

socioeconômicos, ambientais e de saúde. 

Exemplo de utilização da política fiscal em prol da sustentabilidade ambiental 

é a denominada tributação verde, que consiste na adoção de medidas tributárias com 

intuito de incentivar a preservação ambiental, visando à maior sustentabilidade e 

qualidade de vida, em atenção ao disposto nos artigos 225 e 170, inciso VI, ambos da 

CF178. É uma ferramenta que tem como base, a mesma legislação que permite o 

manuseio de tributos com função extrafiscal, contudo, direciona-se a conceder reduções 

e isenções tributárias para quem preserva o meio ambiente.  

Incentivos fiscais relacionados à produção de maquinários, ferramentas e 

tecnologias voltadas à produção agrícola ecológica estão dentre os pontos fundamentais 

de uma Política Pública que vise ao desenvolvimento sustentável, especialmente no 

caso de produções ecológicas intensivas. Incentivos econômicos às pesquisas nessa área 

também são indispensáveis para atender ao disposto no artigo 225 da Constituição 

Federal. 

Outro fator importante a ser levado em conta na regulamentação jurídica em 

prol da sustentabilidade na agricultura é a questão envolvendo as sementes crioulas. A 

depender do que se atribuirá como escala sustentável - o limite do desejável, segundo 

Santos (2018, p. 23) –, será necessário fomentar maior acesso a esse tipo de sementes, 

ensejando o direcionamento de incentivos que possivelmente demandarão a alteração 

 
178 O artigo 170, VI, da CF dispõe: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios: [...] VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 
prestação” (BRASIL, 1988). 
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das normas que, atualmente, vigoram sobre elas, inclusive no que se refere à sua 

comercialização179. 

Da mesma forma que o incentivo à produção de base ecológica é importante 

para realizar o desenvolvimento sustentável, o incentivo ao consumo sustentável 

também deve ser promovido. A Lei 13.186, de 11 de novembro de 2015 (BRASIL, 

2015), que institui a Política de Educação para o Consumo Sustentável, estabelece, no 

artigo 1º, como seu objetivo: “estimular a adoção de práticas de consumo e de técnicas 

de produção ecologicamente sustentáveis”. A referida lei dispõe no parágrafo único do 

artigo 1º, que: “entende-se por consumo sustentável o uso dos recursos naturais de 

forma a proporcionar qualidade de vida para a geração presente sem comprometer as 

necessidades das gerações futuras” (BRASIL, 2015). 

No artigo 2º, inciso VI, da referida lei (BRASIL, 2015), está disposto, como 

objetivo dessa Política: “promover ampla divulgação do ciclo de vida dos produtos, de 

técnicas adequadas de manejo dos recursos naturais e de produção e gestão 

empresarial”. Dentre os demais objetivos dispostos no artigo 2º, destacam-se: o de 

fomentar o uso de técnicas e manejo ecologicamente sustentáveis; zelar pelo direito à 

informação; fomentar a rotulagem ambiental; incentivar a certificação ambiental.  

Para atender a esses objetivos, o artigo 3º da Lei 13.186/2015, determina que 

incumbe ao Poder Público “I - promover campanhas em prol do consumo sustentável, 

em espaço nobre dos meios de comunicação de massa” e “II - capacitar os profissionais 

da área de educação para inclusão do consumo sustentável nos programas de educação 

ambiental do ensino médio e fundamental” (BRASIL, 2015). 

A partir dessa legislação vigente, entende-se cabível regulamentação jurídica 

para fazer chegar ao consumidor as informações sobre como os alimentos que está 

adquirindo foram produzidos, ou seja, se são decorrentes de sistemas de produção 

considerados sustentáveis ou que estejam em processo de conversão ecológica. Para 

isso, a partir das escalas de sustentabilidade formuladas com base na economia 

ecológica, podem-se estabelecer certificações ambientais que permitam ao consumidor 

identificar em qual grau de aproximação ao sustentável está o produto que pretende 

adquirir.  

Acredita-se que a própria rotulagem de alimentos indicando a condição de 

estarem em processo de conversão ecológica poderia servir como incentivo e ao mesmo 

 
179 Vide abordagem sobre as sementes crioulas no título 2 deste trabalho. 



140 
 

tempo como elemento apto a despertar a conscientização sobre a importância no 

fomento dessa transição rumo a formas sustentáveis de produção e consumo, para 

realização do desenvolvimento sustentável e observância aos direitos das presentes e 

futuras gerações. 

O legislador constituinte, representando os interesses do povo brasileiro, 

estabeleceu claramente a necessidade de defender e preservar o equilíbrio ecológico do 

meio ambiente para as presentes e futuras gerações, incumbindo ao Poder Público 

assegurar a efetividade desse direito através da preservação e restauração dos processos 

ecológicos essenciais e do manejo ecológico das espécies e ecossistemas, dentre outras 

obrigações (artigo 225, §1º, inciso I, da CF).  

Diante disso, verifica-se que os sistemas de produção agrícola, diretamente 

relacionados com o manejo dos ecossistemas e das espécies, devem estar em 

consonância com referida determinação legal, assim como as legislações 

infraconstitucionais devem ser formuladas de acordo com os preceitos constitucionais. 

Não se olvida acerca do quão desafiador possa ser o alinhamento do ordenamento 

jurídico ao texto constitucional, especialmente quando reflete em aspectos econômicos, 

como no caso da agricultura brasileira, na qual parte significativa dos produtores utiliza 

técnicas que promovem degradação ambiental e outras externalidades negativas.  

Apesar disso, é necessário ajustar o que precisa ser adequado com a finalidade 

de garantir a própria continuidade da espécie humana neste Planeta. Para isso, um dos 

caminhos que se acredita estar direcionado a esse objetivo é o de incentivar a conversão 

ecológica, a partir da formulação de políticas públicas e da regulamentação de escalas 

de aproximação à sustentabilidade, fomentando a prática de sistemas de produção 

agrícola como a intensificação ecológica, que, ao mesmo tempo, busca o manejo 

ecológico do ecossistema e das espécies e visa produzir alimentos em larga escala, fator 

essencial considerando a demanda alimentar decorrente do crescimento demográfico. 
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5 CONCLUSÃO 

  
A transdisciplinaridade, por vezes, é desafiadora. Lançar um olhar jurídico sobre 

a agricultura brasileira com vistas a contribuir para a implementação da sustentabilidade 

nesse setor, que envolve a atividade humana e sua própria subsistência como espécie no 

Planeta Terra, não é tarefa simples. Compatibilizar conhecimentos de diferentes ciências 

– como Direito, Agronomia, Economia, Ecologia - em meio a tantas formas de se ver o 

mesmo quadro, com divergências entre teorias, inclusive, dentro de uma mesma ciência, 

certamente, suscitará oposições. Entretanto, com base nos conhecimentos adquiridos no 

percurso percorrido para a realização desta pesquisa, foram feitas opções que resultaram 

no presente trabalho. Diferentes trajetórias poderiam reunir elementos que resultariam 

em outro olhar, eis o livre arbítrio atuando como lei natural sobre o ser humano e 

promovendo a ampliação do conhecimento a partir da junção de diferentes pontos de 

vista. 

Diante disso, espera-se que o tema abordado no presente trabalho prossiga como 

objeto de estudos e que possa contribuir na compreensão e internalização, nas ações 

humanas, da lógica das leis que regem o meio natural no qual está inserida a espécie 

humana, respeitando-se a interdependência e a interdisciplinaridade que envolvem a 

Criação.  

Um longo caminho foi percorrido até aqui e tem-se consciência que ainda há 

muito para percorrer em torno da proposta de sustentabilidade aplicada à agricultura 

brasileira. Neste trabalho, buscou-se reunir elementos que pudessem contribuir com a 

realização do processo de conversão para formas sustentáveis de produção agrícola, 

enfocando a produção ecológica intensiva, considerando as dificuldades em 

simplesmente migrar do modelo convencional – no qual predomina o sistema de 

commodities e o uso de agrotóxicos - para modelos isentos de agrotóxicos e organismos 

geneticamente modificados, considerados como sustentáveis. Teve-se como intenção 

identificar possíveis caminhos para a construção de regulamentações com aptidão de 

conduzir à prática de uma agricultura que possa atender à demanda alimentar decorrente 

do crescimento demográfico de forma sustentável.  

A pesquisa iniciou com um sobrevoo acerca do panorama atual que apresenta as 

características da agricultura brasileira, identificando-se definições importantes – 

agronegócio, commodities, agricultura convencional, monocultura, agrotóxicos, desertos 

verdes, sementes crioulas, externalidades negativas, dentre outras –, bem como 
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apresentando dados sobre a participação do setor agrícola na economia brasileira e os 

problemas socioambientais – perda da biodiversidade; efeitos negativos nos 

ecossistemas; bioacumulação de agrotóxicos nos seres vivos; contaminação de 

organismos e desequilíbrio ecológico; desertificação; alterações no clima; migração -, 

que são decorrentes do modelo de produção agrícola convencional que predomina no 

país e sobre os reflexos advindos da Revolução Verde – através das variedades de alto 

rendimento associadas ao emprego de agrotóxicos - na economia brasileira. 

Foi possível observar que a agricultura possui variadas facetas, especialmente 

em territórios mais extensos como é o Brasil. A definição de sustentabilidade também 

suscita muitas reflexões de maneira que foi necessário definir recortes específicos, sob 

pena de se enredar em discussões para as quais, admite-se, não se tem elementos que 

oportunizem maior compreensão, considerando que a formação acadêmica que dá 

origem a este trabalho é a ciência do Direito. Assim, não se olvida acerca das limitações 

que afetam o presente trabalho. Ademais, o objetivo não é impor pensamentos nem 

discutir com veemência, mas reunir e difundir elementos que possam contribuir para a 

prática de uma agricultura sustentável. 

Ao abordar sobre os modelos de produção considerados sustentáveis – a 

exemplo da agricultura orgânica, utilizada como parâmetro em vários momentos no 

trabalho em razão da significativa prática e regulamentação já existente no Brasil –, 

verificou-se a necessidade de estudar aspectos envolvendo as leis da termodinâmica 

para entender como produzir alimentos em larga escala com baixa entropia para 

manutenção do equilíbrio dinâmico do ecossistema, identificando-se dificuldades 

enfrentadas e experiências bem sucedidas desses sistemas de produção. Neste sentido, 

observou-se a viabilidade da produção realizada com base em fundamentos ecológicos e 

o desafio de praticá-la em larga escala – considerando aspectos econômicos, políticas 

públicas, necessidade de tecnologia, maquinários, internalização de custos e benefícios 

no preço de produtos, compartilhamento de conhecimentos, hábitos, consumo, dentre 

outros fatores. 

Na sequência, foi realizado estudo em torno da intensificação ecológica, também 

denominada intensificação sustentável da agricultura, que segundo Griffon (2012), se 

trata de modalidade de produção que tem se apresentado como alternativa para a 

produção de alimentos em larga escala de forma sustentável, por utilizar a própria 

funcionalidade e mecanismos do ecossistema, considerando a dinâmica ecológica, para 

elevar a produtividade de forma sustentável. 
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Apresentados os princípios e técnicas que envolvem a intensificação ecológica, 

comparando-a com a agricultura convencional, bem como verificada a regulamentação 

em torno desse modelo e do processo de conversão na União Europeia, passou-se a 

verificar sua viabilidade como parâmetro no processo de conversão para formas 

sustentáveis de produção agrícola no Brasil, utilizando-se, para tanto, fundamentos da 

economia ecológica, que busca encontrar equilíbrio entre economia e ecologia, 

considerando a capacidade do planeta como delimitador dos impactos causados pelo ser 

humano, de maneira que a utilização dos recursos naturais não deveria ultrapassar sua 

capacidade de regeneração e no preço dos produtos, deveriam estar internalizados os 

custos ambientais decorrentes da sua produção.  

A partir disso, e sem olvidar, como já dito, os limites decorrentes da ausência de 

uma formação em ciências ambientais, buscou-se responder se a intensificação 

ecológica da agricultura poderia servir como parâmetro para a regulamentação do 

processo de conversão para formas sustentáveis de agricultura no contexto brasileiro.  

Assim, chegou-se ao entendimento de que a intensificação ecológica poderia ser 

utilizada como parâmetro na regulamentação do processo de conversão ecológica no 

Brasil, pois busca a aplicação de princípios ecológicos nas práticas agrícolas. 

Entretanto, conforme mencionado no trabalho, a priori, não se atribuiria ao referido 

sistema o título de modelo sustentável, visto que pode ou não ser considerado 

sustentável, a depender das técnicas utilizadas no processo produtivo – entende-se que 

não seria considerado sustentável, por exemplo, se houvesse uso de agrotóxicos ou se 

fosse empregada técnica que causasse degradação ambiental. 

Ademais, a intensificação ecológica poderia ser utilizada na conversão em razão 

de estar direcionada para as produções em larga escala – necessárias, a priori, para 

atender à demanda por alimentos, que é decorrente do crescimento demográfico –, não 

impedindo, todavia, a coexistência com outras formas de produção agrícola adequadas a 

cada contexto específico – a própria diversidade que envolve os ecossistemas existentes 

no Planeta Terra parece indicar essa necessidade de variadas formas de manejo. A 

inclusão e regulamentação dessa forma de produção poderia incentivar a conversão de 

grandes produções agrícolas, o que possivelmente mobilizaria – ou pelo menos deveria 

mobilizar, a depender dos reais interesses predominantes - mais esforços em prol da 

criação de políticas públicas direcionadas especificamente a esse objetivo – produzir de 

forma sustentável –, utilizando-se incentivos escalonados, ou seja, benefícios 
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ascendentes concedidos com base no grau mais próximo de uma escala do que se 

consideraria sustentável.  

Neste sentido, foi sugerida a construção de escalas de aproximação à 

sustentabilidade a partir dos fundamentos da economia ecológica, que poderiam ser 

agregadas ao processo de conversão, no intuito de estimular a transição gradual para 

formas cada vez mais sustentáveis de produção agrícola. Produzir alimentos de forma 

sustentável, especialmente em larga escala para atender a demanda populacional, 

precisa ser incentivado e proporcionado amparo. Como promover esse incentivo e esse 

amparo? O presente trabalho apresentou algumas diretrizes - formuladas a partir do 

texto constitucional e dos fundamentos da economia ecológica - e aspectos que podem 

ser considerados na regulamentação de Políticas Públicas com a finalidade de contribuir 

na trajetória da sustentabilidade da agricultura brasileira. 

Ainda que o sistema convencional atualmente predomine e reflita na economia 

do Brasil, as consequências que vem acarretando ao ser humano denotam a necessidade 

de se buscar outras formas de produção agrícola que não promovam tantos efeitos 

negativos como os gerados pelo referido sistema. Sabe-se que uma mudança desse 

calibre necessita da convergência de diversos conhecimentos - transdisciplinaridade, 

saberes tradicionais, tecnologias - e deve ser realizada respeitando cada contexto, de 

maneira que se entende precisa haver uma necessária coexistência de várias técnicas até 

que se internalize gradualmente a noção de sustentabilidade nos sistemas de produção 

agrícola como elemento cultural e hábito efetivo da espécie humana, considerando a 

interdependência que envolve os seres vivos no Planeta Terra. Até lá, compreende-se 

que as regulamentações em torno da agricultura no Brasil precisam considerar, 

logicamente, o papel desse setor na economia do país, mas também fornecer amparo e 

incentivo para a realização do processo de conversão para formas sustentáveis de 

produção, em atenção aos direitos das presentes e futuras gerações ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 
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