
QUE AGRICULTURA PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL ?

O DESAFÍO NO SECULO XXI :

Sustentar uma crescente população mundial,
Satisfazer uma demanda crescente de 
produtos cada vez mais diversificados 
(biocombustíveis, moléculas medicinais, etc. ) 
e de bom qualidade,
Garantir uma renda digna para os agricultores
Producir do bem-estar com eqüidade social 
sem prejuízo para o meio ambiente, 
e sem prejuízo para as potentialidades 
produtivas dos ecossistemas para futuras 
gerações (desenvolvimento sustentável)



OS HÁBITOS ERRADOS DO PASSADO

Busca de economias de escala sem considerar 
custos ambientais

Extensão das superficies cultivadas e destruição 
dos ecossistemas

A pesquisa genética : alto potencial de rendimento 
fotossintético por hectare

Especialização exagerada com simplificação e 
fragilização dos ecossistemas

Separação da agricultura da criação de animais 
(Carbono e nitrogênio)

Perda da biodiversidade (doméstica e espontânea)

OS HÁBITOS ERRADOS DO PASSADO

Desequil Íbrios ecológicos : espécies invasoras
Menor cobertura dos solos pela biomassa
Erosão e salinização dos solos
Utilização exagerada de pesticidas e de adubos 

quÍmicos
Contaminação das águas, do ar, dos solos e dos 

alimentos
Custos crescentes de transporte, etc.
Emissão de gás efeito de estufa, etc.
Éxodo rural



OS ERROS DO PASSADO :
Extensão das superficies cultivadas e destruição do s ecossistemas

OS ERROS DO PASSADO :
Extensão das superficies cultivadas e destruição do s ecossistemas



ROçA E QUEMA 

PARA IMPLANTA çÃO DO PASTAGEM

SISTEMA DE PRODUçÃO PECUÁRIA EXTENSIVA



MONOCULTURA EXTENSIVA : 

CANA DE AçUCAR NO LITORAL

MONOCULTURA EXTENSIVA : 

CANA DE AçUCAR NO LITORAL



SISTEMA DE PRODUçÃO PECUÁRIA EXTENSIVA

SISTEMA DE PRODUçÃO PECUÁRIA EXTENSIVA



MONOCULTURA EXTENSIVA : 
CACAUICULTURA NO SUL DA BAHIA

MONOCULTURA EXTENSIVA 
NA REGIÃO CENTRO-OESTE



OS ERROS DO PASSADO :
Mecanização e especialização exageradas dos sistema s de produção

MONOCULTURA EXTENSIVA 
SOJA / TRIGO NA REGIÃO SUL



MONOCULTURA EXTENSIVA 
NO RIO GRANDE DO SUL

MONOCULTURA EXTENSIVA : 
CITRICULTURA NA REGIÃO SUDESTE



MONOCULTURA EXTENSIVA : 
ABACAXI NO PARAÍBA



ROçA E QUEMA 
PARA CULTURAS DE SUBSISTÊNCIA

ROçA E QUEMA 
PARA CULTURAS DE SUBSISTÊNCIA



ROçA E QUEMA 
PARA CULTURAS DE SUBSISTÊNCIA
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ROçA E QUEMA 

PARA IMPLANTA çÃO DO PASTAGEM







A VIA DO FUTURO :                           
A AGROECOLOGIA  

O ecossistema é o objeto de trabalho dos 
agricultores

Otimizar os ciclos do carbono, água, 
nitrogênio, fósforo, etc.

Implementar consórcios de cultivos e 
assegurar uma cobertura permanente dos 
solos

Favorecer a fixação biológica do nitrogênio
Associar agricultura e criação de animais
Gestão das águas em os solos e sub-solos















AS ALTERNATIVAS TÉCNICAS 
EXISTEN, mas…

• É preciso favorecer as unidades de 
produção familiares

• de tamanho médio (reforma agrária),
• com uma renda suficiente para investir
• É preciso proteger os mercados locais
• É preciso implementar sistemas de 

crédito adequados
• Gestão social das águas







OBRIGADO ! 

SER REALISTA 

• Não existem « boas » ou « más » técnicas no 
absoluto

• Só existem técnicas mais ou menos adaptadas à
operação de sistemas de produçao complexos 
para os quais precisamos saber se eles 
correspondem aos interesses dos agricultores

• Concerne aos especialistas do desenvolvimento 
agrícola elaborar e ajudar a realizar as novas 
condições que permitem adquirir os meios e os 
criar o interesse para praticar os sistemas de 
produção que mais se aproximam dos objetivos 
definidos nos projetos.

• É preciso renunciar à idea de querer propor 
sistemas de produção totalmente pré-fabricados.


