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Canción por la Unidad de Latino América
Chico Buarque / Pablo Milanés
El nascimiento de un mundo se aplazó por un momento
Fue un breve lapso del tempo, del universo un segundo
Sin embargo parecia que todo se iba a acabar
Con la distância mortal que separó nuestras vidas
Realizavan la labor de desunir nossas mãos
E fazer com que os irmãos se mirassem com temor
Cuando passaron los años se acumularam rancores
Se olvidaram os amores, pareciamos extraños
Que distância tão sofrida, que mundo tão separado
Jamás se hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas
E quem garante que a História é carroça abandonada
Numa beira de estrada, ou numa estação inglória
A História é um carro alegre, cheio de um povo contente
Que atropela indiferente todo aquele que a negue
É trem riscando trilhos, abrindo novos espaços
Acenando muitos braços, balançando nossos filhos
Lo que brilla con luz própria nadie lo puede apagar
Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas
Quem vai impedir que a chama saia iluminando o cenário
Saia incendiando o plenário, saia inventando outra trama
Quem vai evitar que os ventos batam portas mal fechadas
Revirem terras mal socadas e espalhem nossos lamentos
E enfim quem paga o pesar do tempo que se gastou
De las vidas que costó, de las que puede costar
Já foi lançada uma estrela pra quem souber enxergar
Pra quem quiser alcançar e andar abraçado nela
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Cartografia agroecológica: concepção teórico-metodológica e a experiência
aplicada na Costa do Descobrimento, Bahia, Brasil
RESUMO GERAL
Na região da Costa do Descobrimento existem experiências em agricultura orgânica e
agroecológica, no entanto, ainda são escassos dados sobre aspectos ambientais, sociais e
econômicos sobre elas. Este trabalho desenvolveu uma proposta teórico-metodológica de
Cartografia Agroecológica, visando caracterizar e espacializar as unidades produtivas
agroecológicas certificadas por um processo participativo, na Costa do Descobrimento. No
primeiro artigo, foi feita uma análise sobre a produção orgânica no Estado da Bahia, por
Territórios de Identidade, com base nos dados do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos,
observando a série espaço-temporal dos anos de 2014 a 2020 e os tipos de entidades
certificadoras atuantes. Constatou-se que a produção orgânica baiana cresceu muito, tendo tido
forte adesão aos Mecanismos de Controle Social a partir de 2015 e aos Sistemas Participativos
de Garantia, a partir de 2017. Na Costa do Descobrimento, somente três municípios têm
produtores orgânicos certificados: Belmonte, com dois registros associados a certificação
orgânica por auditoria empresarial; e, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, que concentram
produção agroecológica. O segundo artigo consistiu em uma revisão integrativa de literatura
sobre o termo “Cartografia Agroecológica”, e uma proposta teórico-metodológica para ele, com
base na literatura de planejamento ambiental. A revisão integrativa indicou que ainda não existia
uma proposição teórico-metodológica sobre a terminologia. A proposta interpreta a cartografia
agroecológica como um instrumento ou ferramenta de planejamento ambiental, seguindo
preceitos metodológicos associados a esse processo. Considerando isso, no terceiro artigo,
realizou-se a aplicação da proposta teórico-metodológica para o desenvolvimento da cartografia
agroecológica na Costa do Descobrimento seguindo as etapas: articulação social, definição de
recursos, delimitação da unidade de análise, delimitação da área de influência, levantamento de
dados, elaboração dos mapas e publicação dos mapas. Os resultados apontam que as áreas
visitadas no período em que foi desenvolvida a pesquisa, somam 21 hectares de área
agroecológica certificada e que as propriedades analisadas estão muito próximas a importantes
fragmentos florestais de Mata Atlântica, com inúmeras nascentes e corpos d’água em seu
entorno; por meio do levantamento de indicadores sociais, ecológicos e econômicos,
verificaram-se diversos serviços ecossistêmicos favorecidos pela produção agroecológica, e
índice de sustentabilidade médio de 2,37 em uma escala de 1 a 3. A produção cartográfica
favoreceu um melhor entendimento sobre as relações das unidades de análise com unidades de

conservação, nascentes, corpos d’água, terras indígenas, assentamentos rurais e demais
elementos do território, o que deve colaborar com decisões de planejamento ambiental regional.
Concluiu-se que apesar do crescimento considerável de novos produtore sorgânicos na Bahia,
principalmente com a atuação das OCSs e OPACs, há uma ausência de dados sistematizados
sobre a abrangência das áreas produtivas, o que deixa uma lacuna na dinâmica do uso e
ocupação da terra. Isso demanda ações articuladas entre instituições de diferentes naturezas. A
proposição

teórico-metodológica

da

cartografia

agroecológica

deve

favorecer

ao

desenvolvimento de projetos, contribuindo com a construção do conhecimento agroecológico e,
sua aplicação na Costa do Descobrimento, mostrou-se uma ferramenta eficiente, respondendo ao
problema da pesquisa sobre a escassez de dados e colaborando com a sistematização de dados
sobre agroecologia na região de estudo.

Palavras-chave: Agroecologia. Certificação orgânica. Ciências ambientais.
Indicadores de sustentabilidade. Planejamento ambiental. Sistemas Participativos
de Garantia.

Agroecological cartography: theoretical-methodological conception and
applied experience in the Discovery Coast, Bahia, Brazil
ABSTRACT
In the Discovery Coast region there are experiences in organic and agroecological
agriculture, however, there is still little data on environmental, social and economic aspects about
them. This work developed a theoretical-methodological proposal of Agroecological
Cartography, aiming to characterize and spatialize the agroecological productive units certified
by a participative process, on the Discovery Coast. In the first article, an analysis was made on
organic production in the State of Bahia, by Identity Territories, based on data from the National
Register of Organic Producers, observing the spatio-temporal series from 2014 to 2020 and the
types of entities acting certifiers. It was found that organic production in Bahia grew a lot,
having had strong adherence to the Social Control Mechanisms from 2015 and to the
Participatory Guarantee Systems, from 2017. On the Discovery Coast, only three municipalities
have certified organic producers: Belmonte, with two records associated with organic
certification by business audit; and Porto Seguro and Santa Cruz Cabrália, which concentrate
agroecological production. The second article consisted of an integrative literature review on the
term “Agroecological Cartography”, and a theoretical-methodological proposal for it, based on
the literature on environmental planning. The integrative review indicated that there was still no
theoretical-methodological proposition on terminology. The proposal interprets agroecological
cartography as an instrument or tool for environmental planning, following methodological
precepts associated with this process. Considering this, in the third article, the application of the
theoretical-methodological proposal for the development of agroecological cartography on the
Discovery Coast was carried out, following the steps: social articulation, definition of resources,
delimitation of the unit of analysis, delimitation of the area of influence, data collection,
preparation of maps and publication of maps. The results show that the areas visited in the period
in which the research was developed, totaled 21 hectares of certified agro-ecological area and
that the properties analyzed are very close to important forest fragments of the Atlantic Forest,
with numerous springs and water bodies in their surroundings. ; through the survey of social,
ecological and economic indicators, several ecosystem services favored by agroecological
production were verified, with an average sustainability index of 2.37 on a scale of 1 to 3.
Cartographic production favored a better understanding of the relationships analysis units with
conservation units, springs, water bodies, indigenous lands, rural settlements and other elements
of the territory, which should collaborate with regional environmental planning decisions. It was
concluded that despite the considerable growth of new organic producers in Bahia, mainly with
the role of CSOs and OPACs, there is an absence of systematized data on the scope of productive
areas, which leaves a gap in the dynamics of land use and occupation. This requires coordinated
actions between institutions of different natures. The theoretical-methodological proposition of
agroecological cartography should favor the development of projects, contributing to the
construction of agroecological knowledge and, its application in the Discovery Coast, proved to
be an efficient tool, responding to the research problem on the scarcity of data and collaborating
with the systematization of data on agroecology in the study region.

Keywords: Agroecology. Organic certification. Environmental Sciences.
Environmental planning. Participatory Guarantee Systems. Sustainability
Indicators.
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INTRODUÇÃO GERAL
Segundo Altieri (2001) e Gliessmann (2000), a agroecologia é uma ciência ou disciplina
científica que envolve a aplicação de conceitos e princípios ecológicos no desenho e manejo de
agroecossistemas sustentáveis. Wezel e colaboradores (2009) apontam que ela vem sendo
debatida na esfera das ciências, das práticas agrícolas e dos movimentos sociais.
Para Altieri (2012), tanto no Brasil como no resto do mundo, a agroecologia pode ser a
resposta para uma nova revolução agrária, pois fornece as bases científicas, metodológicas e
técnicas que ajudam a constituir uma estratégia energética e produtiva vinculada a noção de
soberania alimentar. Os sistemas que adotam princípios agroecológicos, buscam a indepêdencia
de agroquímicos e de energia externa, conduzindo a uma diversificação agrícola planejada
intencionalmente e favorecendo as comunidades locais a “experimentar, avaliar e expandir seu
poder de inovação por meio da pesquisa de agricultor a agricultor e utilizando ferramentas de
extensão [rural] baseadas em relações mais horizontais entre os atores” (ALTIERI, 2012, p.16).
No Brasil dos anos 1990, quando o paradigma da extensão rural estava pautado no
humanismo crítico, Caporal e Costabeber (1994), um passo à frente, apontavam que a
agroecologia poderia impulsionar um novo mercado, o de produtos naturais, principalmente no
âmbito das pequenas produções. Mas isso exigiria grandes esforços para superar entraves sociais
decorrentes das condições históricas, assim como o nível de degradação ambiental das unidades
familiares. Segundo os autores “os ensinamentos da Agroecologia ou da agricultura orgânocientífica, aliados às práticas mecânicas adequadas a realidade, poderão se tornar necessidades
inadiáveis” (CAPORAL & COSTABEBER, 1994, p. 22, grifo nosso).
Para Assis (2006) e Fernandes (2012), as bases integrativas e interdisciplinares da
agroecologia têm a intenção de promover melhorias em toda a cadeia produtiva, visando reduzir
e até mesmo reverter a degradação gerada pelos impactos negativos do paradigma agroalimentar
hegemônico, o qual tem refletido também na integridade e na disponibilidade de diversos
serviços ecossistêmicos.
Segundo Constanza e colaboradores (1997) serviços ecossistêmicos são benefícios que as
populações humanas obtêm, direta ou indiretamente, das funções dos ecossistemas. A
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura – FAO, citada por Buquera
(2015), aponta que a agricultura é o maior ecossistema modificado do planeta, sendo que ela
provê inúmeros benefícios essenciais para a humanidade, como alimentos, fibras, combustíveis
etc. Nesse sentido, a agroecologia também se estabelece como um paradigma mais sustentável,

por incorporar a noção de agroecossistema e, assim, analisar sistemas agrícolas como
ecossistemas (BUQUERA, 2015).
Ainda que a agroecologia, por meio de mobilizações sociais envolvendo agentes de
diferentes áreas, já tenha conquistado espaço no universo agrário e nas políticas públicas com a
criação de leis, planos e programas específicos, o modelo da agricultura convencional ainda é
dominante. As grandes indústrias de insumos químicos (fertilizantes, pesticidas, fungicidas,
agrotóxicos em geral), genética (produção de sementes transgênicas), da transformação, assim
como os modelos de beneficiamento e comercialização hegemônicos, interferem nas decisões
das forças políticas atuantes na gestão territorial de áreas rurais, conforme é observado em Stotz
(2012).
No Território de Identidade da Costa do Descobrimento, essa realidade também é
verificada, apesar de já existirem algumas iniciativas voltadas à promoção da agroecologia.
Segundo Narezi et al. (2014), uma das primeiras iniciativas é o Projeto Assentamentos
Agroecológicos, que teve início em 2011, a partir da articulação multiinstitucional envolvendo a
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq) da Universidade de São Paulo (USP),
o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) e o Instituo de Pesquisas Florestais
(IPEF).
Mais atualmente, destaca-se o inicío da certificação orgânica participativa promovida
pelo Núcleo Monte Pascoal da Rede de Agroecologia Povos da Mata, a partir de 2017, e, no
mesmo ano, a criação do Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica Pau-Brasil
(NEA-PB) da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), que desenvolve diversas ações de
pesquisa e extensão no território.
Assim, observa-se um grande esforço, neste território, pela sistematização dos
conhecimentos já presentes nas comunidades, por formas mais participativas de comunicação
entre os atores, para a promoção de técnicas para a transição agroecológica em propriedades da
agricultura familiar, assentamentos rurais e terras indígenas, além de incentivo à produção e ao
consumo de produtos agroecológicos através da criação de feiras agroecológicas criadas na
região desde 2018.
Apesar destas iniciativas, há uma escassez de dados sobre a produção agroecológica e
orgânica local, seja em termos de área de produção e escoamento de produtos, assim como sobre
os aspectos sociais, ecológicos e econômicos que caracterizam três dimensões da
sustentabilidade alcançada pelas propriedades, famílias e comunidades, desfavorecendo um
entendimento integral do cenário local da agroecologia e, por conseguinte, o planejamento
ambiental regional.

Conforme Sanchez et al. (2021), a Lei 10.831 de 2003 define que os sistemas ecológico,
biodinâmico, natural, regenerativo, biológico, agroecológico, permacultural e demais
denominações, são orgânicos. Segundo Abreu et al. (2012) a agricultura orgânica pode prever a
substituição simples de insumos, sendo possível observar a ocorrência de extensas monoculturas
orgânicas. Os sistemas agroecológicos, diferentemente, têm foco no redesenho dos
agroecossistemas, na alta diversificação de espécies, otimização de fluxos de energia e da
produtividade, além do seu enfoque social, conectado aos movimentos campesinos da América
Latina, conforme Gliessman (2001) e Altieri (2002).
Esta pesquisa foi fundamentada à luz de bases teóricas como agroecologia, planejamento
ambiental, cartografia ambiental e ecologia de paisagem, e sua fundamentação foi publicada
como capítulo no e-book Desafios Ambientais e Culturas Agrícolas, organizado por Rabbani e
Fabris (2021). O desenvolvimento da pesquisa culminou em três artigos científicos. O primeiro
analisa o cenário da produção orgânica no Estado da Bahia, com base no Cadastro Nacional de
Produtores Orgânicos (CNPO), do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA),
observando a série espaço-temporal dos anos de 2014 a 2020 e os tipos de entidades
certificadoras atuantes. O segundo consistiu em uma revisão integrativa de literatura sobre o
termo “Cartografia Agroecológica” e uma proposta teórico-metodológica com base na literatura
de planejamento ambiental. O terceiro artigo abrange o desenvolvimento e a aplicação da
Cartografia Agroecológica na Costa do Descobrimento.
A pesquisa ocorreu entre março de 2019 e julho de 2021, no âmbito do Programa de Pósgraduação em Ciências e Tecnologias Ambientais (PPGCTA), associação interinstitucional entre
o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) e a UFSB e também, no
contexto de atuação do Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica Pau-Brasil da
UFSB (NEA-PB/UFSB), o qual foi responsável pelo financiamento da bolsa de mestrado e de
todo apoio logístico para atividades de campo, através do projeto Desenvolvimento
Socioambiental para a Agricultura Familiar (DSAF).
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PLANEJAMENTO AMBIENTAL E ECOLOGIA DE PAISAGEM NA
FUNDAMENTAÇÃO DE UMA CARTOGRAFIA AGROECOLÓGICA 1
Introdução

Cabe destacar a grande relevância socioambiental que abriga a região da Costa do
Descobrimento, no sul do Estado da Bahia, não somente por seus extensos remanescentes de
Mata Atlântica, reconhecidos internacionalmente pela Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como Patrimônio Mundial Natural desde 1999, mas
também pela presença marcante de comunidades indígenas, agricultores familiares e pequenos
produtores, que acabam condicionados às decisões de planejamento e ordenamento territoriais
fortemente influenciadas pelos carros chefes da economia regional, que é pautada principalmente
pela silvicultura de eucalipto, agricultura extensiva de culturas como café e mamão, pecuária e
pelas atividades e serviços voltados ao turismo.
No ano de 2018, foram criadas feiras orgânicas nessa região, mais especificamente no
município de Porto Seguro, que resultaram do esforço de um grupo de agricultoras e agricultores
incentivados pelo Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC) Rede de
Agroecologia Povos da Mata e pela Prefeitura Municipal de Agricultura e Pesca de Porto
Seguro. As agricultoras e agricultores realizaram a conversão de suas áreas produtivas para
atender às normas de produção orgânica, adotando princípios da agroecologia, e foram aos
poucos obtendo certificação orgânica de modo participativo, passando a comercializar seus
produtos nas feiras e em outros circuitos de comercialização.
A ideia da cartografia agroecológica surgiu a partir da aproximação de uma estudante do
NEA Pau Brasil junto ao grupo de agricultoras e agricultores mencionado, tendo como objetivos
iniciais registrar, mapear e sistematizar dados relativos às essas iniciativas. Diversos
questionamentos permearam o desenvolvimento do trabalho: Como descobrir o total de área de
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Os elementos deste capítulo trazem alguns dos principais fundamentos da dissertação de mestrado

“Cartografia agroecológica: concepção teórico-metodológica e a experiência aplicada na Costa do Descobrimento,
Bahia, Brasil”, desenvolvida entre março de 2019 e julho de 2021 no Programa de Pós-graduação em Ciências e
Tecnologias Ambientais (PPGCTA), associação interinstitucional entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia (IFBA) e a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), e no Núcleo de Estudos em
Agroecologia e Produção Orgânica Pau-Brasil da UFSB (NEA Pau-Brasil/UFSB), através do projeto
Desenvolvimento Socioambiental para a Agricultura Familiar (DSAF).

produção manejada de modo orgânico em uma cidade, região, estado, ou até mesmo de um país?
Dados do Censo Agropecuário são consistentes para isso? Se existe algum banco de dados sobre
isso, como ele é monitorado, atualizado? Quais os órgãos responsáveis por informar isso? Como
cartografar, contabilizar e pesquisar dados sobre produção orgânica e ou agroecológica? O que é
uma cartografia agroecológica, isso existe? Se não existe, esse termo seria adequado? Como se
planejam os territórios, e as áreas destinadas à agricultura convencional e não convencional?
Quanto, em termos de área, da agricultura familiar está sendo manejada sob princípios da
agroecologia? Quantos produtores estão buscando se inserir no mercado de orgânicos por meio
de certificação? Entre muitas outras perguntas...
Embora esta fundamentação tente, a partir das ciências ambientais, esclarecer alguns
conceitos para embasar teoricamente a cartografia agroecológica, é mister a compressão de que
talvez esse objetivo não seja alcançado em sua totalidade, que talvez faltem melhores perguntas e
mais pesquisas científicas para embasar a cartografia agroecológica. A única certeza presente é
que os questionamentos levantados, assim como outros que surgirão, demandam um esforço
contínuo de diversos atores sociais (aqueles que realmente pensam, defendem, planejam e
trabalham com métodos mais sustentáveis para a agricultura) em monitorar e sistematizar dados
relativos à produção orgânica e agroecológica.
Nesse sentido, o objetivo desse texto é, partindo da ótica das ciências ambientais,
articular os conceitos de agroecologia, planejamento ambiental, ecologia de paisagem e
cartografia ambiental, bem como outros que surgirem, para, com isso, favorecer a sistematização
e monitoramento de dados relativos à produção orgânica e agroecológica.
Fundamentos teóricos para uma cartografia agroecológica
A agroecologia ganhou forte visibilidade nos últimos tempos, em diferentes espaços.
Conforme Wezel e colaboradores (2009), a primeira menção sobre esse termo foi feita pelo
agrônomo Basil Bensin, em 1928, ao descrever características chamadas de agroecológicas para
classificar a distribuição local de variedades de milho. Em 1930, o mesmo autor, atento ao uso
indiscriminado de tecnologias pós-guerra, publicou um artigo convocando uma cooperação
internacional para a aplicação de métodos ecológicos na agricultura, nomeando tal ciência de
agroecologia (WEZEL e colaboradores, 2009).
Desde aquela época a noção de agroecologia recebeu uma ampla gama de definições
enquanto disciplina científica, configurando um campo de disputa conceitual e política,
principalmente a partir dos anos 1970, quando passou a ser mais incorporada no contexto de
movimentos sociais e políticos e de práticas e tecnologias agrícolas (WEZEL et al., 2009).

Considerando a história e as diferentes definições atribuídas à agroecologia, Wezel et al.
(2009) realizaram estudos de caso sobre quatro países - Alemanha, Brasil, Estados Unidos e
França – para verificar qual o enfoque predominante de agroecologia. Os autores apontam que a
Alemanha aborda a agroecologia somente como disciplina científica. Para os Estados Unidos e
Brasil, a agroecologia é reconhecida nas três abordagens, no entanto, nos Estados Unidos
predomina o enfoque científico, enquanto no Brasil, os movimentos e as práticas são mais fortes.
O caso da França é considerado excepcional pelo fato de o termo agroecologia ainda não ser
reconhecido como disciplina científica pela maior instituição de agricultura do país, o Instituto
Francês de Pesquisa Agropecuária (INRA).
Os autores esclarecem que a ciência agronômica, até pouco tempo, era isolada de
disciplinas voltadas à proteção e reprodução de culturas e da ecologia. Além disso, o
desenvolvimento da agronomia, na França, adotou uma abordagem sistêmica para a agricultura,
com dois direcionamentos: um analítico, voltado à ecofisiologia das plantas; o outro, mais
holístico, considerando todo o agroecossistema, bem como a atenção às técnicas agrícolas e aos
desempenhos econômicos e ambientais (WEZEL et al., 2009).
Gliessman (2001) e Altieri (2002) apontam que a pesquisa em agroecologia é um campo
crescente, por aproximar conhecimentos científicos e não científicos, reforçando um enfoque
interdisciplinar e integrativo (holístico). Eles definem a agroecologia como uma ciência ou
disciplina científica, que envolve a aplicação de conceitos e princípios ecológicos no desenho e
manejo de agroecossistemas sustentáveis.
Para Gliessman (2001) a noção de sustentabilidade “é uma versão do conceito de
produção sustentável – a condição de ser capaz de perpetuamente colher biomassa de um
sistema, porque sua capacidade de se renovar ou ser renovado não é comprometida”
(GLIESSMAN, 2001, p. 52). Nesse sentido, o autor ainda enfatiza que “a agricultura do futuro
deve ser tanto sustentável como quanto altamente produtiva para alimentar a crescente
população humana” (GLIESSMAN, 2001, p. 53, grifo do autor).
Altieri (2012) descreve que os princípios básicos da agroecologia consistem na ciclagem
de nutrientes, melhoria da qualidade do solo e da matéria orgânica disponível, da diversificação
de espécies, recursos genéticos dos agroecossistemas no tempo e no espaço, integração
animal/vegetal e otimização das interações e da produtividade. Também ressalta que a ideia
central da agroecologia é gerar o máximo de autossuficiência do agroecossistema, reduzindo a
dependência de insumos externos.
Moreira e Carmo (2004) afirmam que é necessário evidenciar tal concepção
agroecológica de sustentabilidade, face ao discurso hegemônico ecotecnocrático que foi

incorporado às estratégias de desenvolvimento implementadas pelos mesmos organismos que
promoveram a modernização conservadora da agricultura nos países periféricos, ao longo da
história do desenvolvimento rural.
Para Caporal e Costabeber (2004) algumas definições dadas à agroecologia revelam
equívocos conceituais que podem desfavorecer o entendimento de seu enfoque científico, o qual
fornece as bases para o desenvolvimento rural sustentável e de agricultura sustentável:

a Agroecologia se consolida como enfoque científico na medida em que este
campo de conhecimento se nutre de outras disciplinas científicas, assim como de
saberes, conhecimentos e experiências dos próprios agricultores, o que permite o
estabelecimento de marcos conceituais, metodológicos e estratégicos com maior
capacidade para orientar não apenas o desenho e manejo de agroecossistemas
sustentáveis, mas também processos de desenvolvimento rural sustentável. É preciso
deixar claro, porém, que a Agroecologia não oferece, por exemplo, uma teoria sobre
Desenvolvimento Rural, sobre Metodologias Participativas e, tampouco, sobre métodos
para a construção e validação do conhecimento técnico. Mas busca nos conhecimentos e
experiências já acumuladas, ou através da Investigação-Ação Participativa ou do
Diagnóstico Rural Participativo, por exemplo, um método de intervenção que, além de
manter coerência com suas bases epistemológicas11, contribua na promoção das
transformações sociais necessárias para gerar padrões de produção e consumo mais
sustentáveis (CAPORAL & COSTABEBER, 2004, pp.13-14)

Cabe resgatar, conforme Hecht (1993), que a noção de agroecologia emergiu
intelectualmente junto ao movimento ambientalista no século XX, pois cientistas e ativistas
preocupados com o crescimento populacional mundial, desastres ambientais e colapsos
iminentes “infundiram ao discurso agroecológico uma atitude crítica em relação à agronomia
orientada para a produção” (HECHT, 1993, p. 11).
A obra “Primavera Silenciosa” de Carson (1964), considerada o estopim do movimento
ambientalista, deu ênfase aos problemas agrícolas ao denunciar que o DDT (Dicloro-DifenilTricloroetano), primeiro pesticida introduzido na cadeia produtiva, se bioacumulava nos tecidos
de animais gerando diversos efeitos nocivos. Hech (1993) também descreve que as obras de Azzi
(1956), Wilsie (1962), Tischler (1965), Chang (1968) e Loucks (1977) representaram uma
mudança gradual em direção a um enfoque ecossistêmico da agricultura, sendo que a partir dos
anos 1970, houve uma forte expansão na literatura agronômica com enfoque agroecológico
(HECHT, 1993).
Wezel e colaboradores (2009), na mesma linha que Caporal e Costabeber (2004),
chamam a atenção para os equívocos conceituais relativos à noção de agroecologia, mas deixam

evidente que as visões e dimensões trazidas para a agroecologia enquanto disciplina científica
em construção devem ajudar a criar soluções para os reais desafios da produção agrícola, por
conta de um pensamento sistêmico cada vez mais aplicado e das abordagens de pesquisa
interdisciplinares, conforme apontam Prates Junior e colaboradores, 2016.
Guzman Casado e colaboradores (2000) indicam que as bases epistemológicas da
agroecologia se distanciam do paradigma tradicional de agricultura sustentado através da
racionalidade técnico-científica e convencionalmente orientadora das ciências agrárias. Tal
percurso moldou a agricultura do século XX sob uma perspectiva atomística, ou seja, em
pequenas partes dissociadas do todo. Isso determinou que o desenvolvimento de análises físicas,
químicas e biológicas sobre o solo, e da vegetação e fauna associadas, fosse feito de modo
separado, fragmentado, e que os processos sociais, como a oscilação dos preços agrícolas e a
desigualdade no acesso à terra, não influenciassem a estabilidade ou as mudanças das
propriedades físico-biológicas da exploração agrícola (GUZMAN CASADO et al., 2000).
O objetivo da agroecologia não é negar o pensamento técnico-científico, mas sim alinharse com uma racionalidade mais ecológica e emergir como um paradigma antitotalitário, contra
hegemônico, pluralista, com a função de “manter um diálogo constante com outros paradigmas
nos quais se reconhece, já que podem existir e existem, construções teóricas e conceituais
igualmente úteis” (GUZMAN CASADO et al., 2000, p. 91). Percorrendo tal caminho
epistemológico, comprova-se que o enfoque científico da agroecologia é essencialmente
interdisciplinar:

A agroecologia reivindica a unidade necessária entre as diferentes ciências
naturais entre si e com as ciências sociais para compreender as interações existentes
entre os processos agronômicos, econômicos e sociais; enfim, reivindica o vínculo
essencial que existe entre o solo, a planta, o animal e o ser humano (GUZMAN
CASADO et al., 2000, p. 85).

Tal vínculo essencial remete à noção de agroecossistemas, amplamente reconhecida como
unidade de análise da agroecologia. Odum (1969) aponta que são ecossistemas domesticados,
intermediários entre ecossistemas naturais e fabricados; Guzman Casado e colaboradores (2000)
incrementam o conceito, definindo como um “pedaço de natureza” no qual a ação humana
converte o ecossistema natural em um sistema de produção agrícola:

A agroecologia estabelece como espaço de observação aquele pedaço da
natureza que pode ser reduzido a uma última unidade com arquitetura, composição e
funcionamento próprios e que tem um limite teoricamente reconhecível, do ponto de

vista agronômico, para sua adequada apropriação pelo ser humano. A agroecologia,
portanto, usa o conceito de agroecossistema como uma unidade de análise. Pretende-se
referir-se à articulação específica que o ser humano possui com os recursos naturais de
cada um deles: água, solo, energia solar, espécies vegetais e o resto das espécies
animais. Essa articulação se explicita em uma estrutura interna de autorregulação
contínua, ou seja, de autossustentação, autorregulação ou autorrenovação. Nessa
perspectiva, a estrutura interna dos agroecossistemas passa a ser uma construção social,
produto da coevolução do ser humano com a natureza (Redclift e Woodgate, 1993)
(GUZMAN CASADO et al., 2000, p.86).

Segundo Altieri (2012) não é simples delinear os limites de um agroecossistema,
justamente pelas interações humanas com o meio, mas “deve-se ter em mente que são sistemas
abertos que recebem insumos do exterior, gerando como resultado, produtos que podem ser
exportados para fora dos seus limites” (Altieri, 2012, p. 183).
O autor cita Whittlesay (1936), que estabeleceu cinco critérios para classificar
agroecossistemas: (1) a associação vegetal-animal, (2) os métodos adotados para cultivos e
criações, (3) a demanda de mão de obra, capital, organização e a produção resultante, (4) se a
destinação da produção é para venda ou subsistência e, (5) a infraestrutura de moradia e demais
operações da propriedade (apud ALTIERI, 2012).
Considerando que a agroecologia, enquanto ciência interdisciplinar que aplica conceitos
ecológicos no desenho e manejo de agroecossistemas sustentáveis, entende-se que ela converge
com o planejamento ambiental. Conforme Santos (2004), a ideia de planejar e ordenar o espaço é
pensada desde a antiguidade, sendo uma das principais características que difere a humanidade
de outras espécies. A autora explica que o ato de planejar, se refere a um:

processo contínuo que envolve coleta, organização e análises sistematizadas
das informações, por meio de procedimentos e métodos, para chegar a decisões ou a
escolhas acerca das melhores alternativas para o aproveitamento dos recursos
disponíveis. Sua finalidade é atingir metas específicas no futuro, levando à melhoria de
uma determinada situação e ao desenvolvimento das sociedades. Um importante papel
destinado ao planejamento é, ainda, o de orientar os instrumentos metodológicos,
administrativos, legislativos e de gestão para o desenvolvimento de atividades num
determinado espaço e tempo, incentivando a participação institucional e dos cidadãos,
induzindo relações mais estreitas entre sociedades e autoridades locais e regionais
(SANTOS, 2004, p. 23).

Como a agroecologia, o planejamento ambiental emergiu no século XX a partir do
movimento ambientalista que impulsionou o surgimento das primeiras políticas ambientais,

frente à problemática da competição por terras, água, recursos energéticos e biológicos,
resultando na necessidade de se organizar o uso da terra, compatibilizando com a proteção de
ambientes ameaçados e com a melhoria da qualidade de vida das populações. Assim, sua noção
foi amadurecendo à medida que os instrumentos de planejamento convencionais iam adotando a
perspectiva da sustentabilidade (SANTOS, 2004). Segundo a autora, o planejamento ambiental:

fundamenta-se na interação e integração dos sistemas que compõem o
ambiente. Tem o papel de estabelecer as relações entre os sistemas ecológicos e os
processos da sociedade, das necessidades socioculturais a atividades e interesses
econômicos, a fim de manter a máxima integridade possível dos seus elementos
componentes. O planejador que trabalha sob esse prisma, de forma geral, tem uma visão
sistêmica e holística, mas tende primeiro a compartimentar o espaço, para depois
integrá-lo (SANTOS, 2004, p.28)

O planejamento ambiental é organizado dentro de uma estrutura que envolve pesquisa,
análise e síntese, visando organizar e reunir dados para interpretação, analisar e avaliar tais dados
para a compressão sobre o meio estudado e a aplicação do conhecimento alcançado para uma
tomada de decisão. Assim, a autora aponta que existem várias concepções de planejamento
ambiental, diferentes objetivos e várias estruturas metodológicas, embora seu ideário, de modo
geral, almeje, por meio da definição de seus objetivos, metas e instrumentos, “apontar caminhos
sustentáveis para um destino mais adequado e ambientalmente equilibrado de um espaço”
(SANTOS, 2004, p. 32).
Os principais instrumentos de planejamento ambiental são Zoneamentos, Estudos de
Impacto Ambiental, Planos de Bacias Hidrográficas, Planos Diretores Ambientais, Planos de
Manejo, Áreas de Proteção Ambiental, entre outros, que devem ser definidos de modo cauteloso
para corresponder ao objetivo do planejamento ambiental em desenvolvimento (SANTOS,
2004).
No Brasil, a promulgação da Política Nacional de Meio Ambiente por meio da Lei nº
6.938, em 1981, foi a primeira ação para inserir o país no ideário do planejamento ambiental.
Através dela, criaram-se o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), assim abrindo caminhos para a formulação de
diretrizes de avaliação de impactos, planejamentos e gerenciamento e zoneamentos ambientais,
os quais adotoram as bacias hidrográficas como unidade de análise, estimulando a elaboração de
Planos de Bacias Hidrográficas (PBHs) (SANTOS, 2004).
Embora a concepção de planejamento ambiental seja baseada em uma visão sistêmica e
na interdisciplinaridade (assim como a agroecologia), existe um descompasso entre e teoria e

prática, pois “os profissionais de cada área não relativizam seus conhecimentos e continuam
usando métodos particularizados de abordagem, com grandes dificuldades no estabelecimento de
uma escala única de tomada de decisão. ” (SANTOS, 2004, p.29)
A autora aponta que a integração dos temas relativos aos elementos que compõe o
conhecimento do espaço/unidade de análise em questão no processo de planejamento ambiental
demanda a utilização da dimensão territorial como base de investigação. A representação dessa
integração permeia-se através de uma análise de todos os temas envolvidos em cada ponto do
território, agrupando pontos com características e funções semelhantes, segmentando tais
agrupamentos em setores e denominando cada setor conforme critérios pré-estabelecidos. Tal
caminho é construído através de análise espacial, tendo um documento cartográfico como
produto. Segundo a autora: “um mapa não é uma simples representação espacial da informação.
Sua produção é o resultado de um processo de construção de conhecimento” (SANTOS, 2004,
p.129).
Nesse sentido, a autora resgata uma série de métodos e aponta que os ecologistas de
paisagem são os que mais chegam próximos de corresponder à noção sistêmica nos processos de
planejamento ambiental, pois a paisagem, como objeto central da análise, permite a composição
de um mosaico intrincado, heterogêneo e interativo (SANTOS, 2004).
A ecologia de paisagem é definida por Forman e Godron (1986) como um estudo da
estrutura, função e das mudanças em uma área heterogênea composta por ecossistemas em
interação. Conforme Metzger (2001), é uma disciplina cada vez mais adotada nas pesquisas
científicas a na orientação do uso da terra e da conservação ambiental, e tem duas abordagens: a
geográfica, conhecida como ecologia humana de paisagem, onde privilegia-se o estudo da
influência humana sobre a paisagem e a gestão do território; e a abordagem ecológica, conhecida
como ecologia espacial de paisagem, que privilegia a análise do padrão espacial nos processos
ecológicos e suas relações em termos de conservação.
Importa destacar que os agroecossistemas, enquanto unidade de análise da agroecologia,
também têm seu processo de planejamento favorecido se forem considerados os princípios de
ecologia de paisagem. Altieri (2012), ao citar Bunce e colaboradores (1993), explica que tal
perspectiva favorece “as relações ecológicas, a diversificação do espaço, a dispersão de espécies
e a coordenação do manejo agrícola com a conservação dos recursos naturais” (ALTIERI, 2012,
p.188), enfatizando que os principais conceitos de ecologia da paisagem para o planejamento de
agroecossistemas são: hierarquia das paisagens, gradientes, biodiversidade e metapopulação.
A hierarquia das paisagens favorece a análise dos diferentes níveis de funcionamento das
paisagens, considerando os diversos componentes do sistema, como bacias hidrográficas, áreas

de captação de água, florestas, plantações, culturas, parques, centros urbanos, bem como as
interações que ocorrem entre seres humanos, plantas, solos, ciclos de nutrientes, fluxos de
energia. As interações entre esses elementos modificam a paisagem, nesse sentido, a análise da
hierarquia nas paisagens, favorece a previsibilidade de riscos, como por exemplo, como uma
determinada prática agrícola pode afetar a qualidade e a disponibilidade de um recurso hídrico
próximo (ALTIERI, 2012).
O conceito de gradientes ajuda a compreender as mudanças graduais e os ecótonos (áreas
de transição ambiental) presentes nas paisagens, evidenciando a importância de se avaliar o
efeito de borda “como um aspecto que pode aumentar a diversidade e sofisticar a estrutura”
(ALTIERI, 2012, p.189).
A biodiversidade existente nas paisagens é um conceito relevante já que seus índices têm
sido alterados com a crescente pressão das atividades humanas. Muitos processos de
planejamento envolvendo a criação de políticas e de áreas para conservação foram desenvolvidos
em prol da conservação da biodiversidade e, dentre as atividades humanas que mais perturbam
esse aspecto, está a agropecuária (ALTIERI, 2012).
O conceito de metapopulação “ajuda a compreender o impacto do isolamento progressivo
de áreas de vegetação e suas populações animais associadas, na paisagem agrícola moderna,
sendo a extinção temporal e a recolonização, processos característicos da metapopulação”
(ALTIERI, 2012, p.190).
A ecologia de paisagem tem como uma de suas principais ferramentas os Sistemas de
Informações Espaciais (SIG), amplamente utilizados em estudos ambientais, na previsão de
fenômenos e no apoio a decisões de planejamento, segundo Câmara (1998), constituindo:

um conjunto de "ferramentas" especializadas em adquirir, armazenar,
recuperar, transformar e emitir informações espaciais. Esses dados geográficos
descrevem objetos do mundo real em termos de posicionamento, com relação a um
sistema de coordenadas, seus atributos não aparentes (como a cor, pH, custo, incidência
de pragas etc.) e das relações topológicas existentes (CÂMARA, 1998, p. 2).

Isso dialoga diretamente com a ideia da cartografia agroecológica, uma vez que, ao aliar
os conceitos da ecologia de paisagem e sua aplicabilidade através dos SIG para direcionar ações
de planejamento e sistematização de dados relativos às propriedades rurais que tem como
princípios produtivos a agroecologia e a produção orgânica, ela deve otimizar o entendimento
das relações ecológicas principalmente no que concerne ao rastreamento e identificação de
serviços ecossistêmicos.

Outro ponto relevante, totalmente relacionado aos conceitos e ferramentas anteriores, é a
cartografia ambiental, que tem gerado contribuições nos processos de planejamento ambiental, e
que, segundo Martinelli (2011), emerge também junto aos conceitos descendentes do movimento
ambientalista, como a agroecologia e o planejamento ambiental. Cabe destacar, conforme a
International Cartographic Association - ICA (1996), que a cartografia consiste em:

um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo
por base o resultado de observações diretas ou da análise da documentação, se voltam
para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão e representação de
objetos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como sua utilização.
(ICA, 1966)

Muitos autores dividem a ciência cartográfica em duas vertentes: a sistemática (ou geral)
e a temática. Rosa (1996), citado por Santos e colaboradores (2016), define a vertente
sistemática como representações genéricas da superfície tridimensional terrestre no plano e
indica que a cartografia temática é destinada a mapeamentos mais temáticos, abrangendo a
coleta, a análise, a interpretação e a representação das informações sobre uma carta base. Fitz
(2008) explica que a cartografia temática difere da sistemática, pois “apresenta uma solução
analítica ou explicativa” (FITZ, 2008, p.48). Conceição (2011) aponta que a cartografia temática
está relacionada a “informações específicas de determinados fenômenos ou temas, mostrando
sua localização e distribuição no espaço, surgindo da necessidade de incorporação de temas à
topografia” (CONCEIÇÃO, 2011. p. 32). Santos et al. (2016) também apontam que alguns
autores não enxergam uma linha divisória entre as duas vertentes, pois na maioria dos casos as
diferenças entre elas são muito sutis.
Para Martinelli (2011), a cartografia precisa mediar o discurso do trabalho científico de
modo crítico e abrangente, socializando e desmistificando o mapa; nesse sentido, a ecologia de
paisagem favorece a “inclusão da dimensão espacial e da sucessão escalar nos estudos dos
fenômenos ambientais” (MARTINELLI, 2011, p. 64) subsidiando um entendimento integral de
tais fenômenos.
O autor afirma que a cartografia ambiental é um ramo específico da cartografia temática,
mas sua concepção não foi totalmente sistematizada, embora tenham sido realizadas muitas
tentativas nos últimos anos, configurando um desafio para estudiosos das ciências ambientais e
da cartografia temática. (MARTINELLI, 2011). Não obstante, Sousa (2009) complementa que a
cartografia ambiental:

busca representar graficamente num plano bidimensional as complexas
relações entre os meios biótico e abiótico, onde está incluído o homem, ser social,
dando origem às cartas ambientais que, entre outras finalidades, servem de base para
verificação e reflexão das questões do ambiente, onde está presente a sociedade
(SOUSA, 2009, p. 4).

Sousa (2009) aponta que existem premissas que orientam as propostas metodológicas
sobre cartografia ambiental. A primeira consiste na definição do enfoque que será dado ao estudo
sobre o meio ambiente. A segunda diz respeito ao método para a representação do binômio
sociedade-natureza, o qual deve sempre ser reavaliado e readequado, tendo em vista uma
representação dialógica e contínua entre sujeito-objeto. A terceira premissa indica que “os mapas
ambientais devem conter a síntese (do grego synthesis, que significa composição, fusão) do
mundo observado" (SOUSA, 2009, p.78).
Sousa (2009) e Martinelli (2011) defendem que a cartografia ambiental está assentada nas
bases da semiologia gráfica, contemplando diferentes níveis de organização, complexidade e
múltiplas escalas de espaço e tempo.
Citando Alonso (2002), Sousa (2009) apresenta três vertentes da cartografia que
constituem a cartografia ambiental: a cartografia ecológica, que advém da cartografia da
vegetação incorporando mapas bioclimáticos, geológicos, geomorfológicos, edafológicos, de
usos do solo, de gestão e planejamento territorial, chegando a níveis de discussão mais
integrados; a cartografia geoambiental e da paisagem, que integra as variáveis físicas e, em
menor proporção, humanas que permitam chegar a unidades territoriais/paisagens homogêneas,
e; a cartografia relacionada à geografia, que incorpora o componente humano.
A autora explica que os mapas de cartografia ambiental podem ser construídos por meio
de métodos diversos, apropriados "às características e às formas de manifestação (em pontos,
linhas, em áreas) dos fenômenos da realidade considerados em cada tema, seja na abordagem
qualitativa, ordenada ou quantitativa" (SOUSA, 2009, p.46). Também salienta que existem duas
abordagens para a cartografia ambiental: uma analítica, cujos mapas representam elementos
constitutivos dos fenômenos, mesmo que cheguem à exaustão, através de justaposições e
superposições; e a outra, de síntese, que busca confeccionar mapas considerando a fusão dos
seus elementos constitutivos em tipos (SOUSA, 2009).
Martinelli (2011) aponta que embora os mapas analíticos abordem os componentes
ambientais, são os mapas de síntese que tem maior consonância com o contexto dos atuais
estudos ambientais, cada vez mais alinhados com uma abordagem sistêmica e integradora.

Outro conceito importante para a construção da cartografia agroecológica é a cartografia
social, aplicada em muitos projetos de orientação agroecológica, pois se concretiza por meio do
auto mapeamento de populações inseridas no contexto a ser mapeado, dando um caráter de
construção de conhecimento popular, democrático, simbólico e cultural, conforme apontam
Costa e colaboradores (2016), o que é extremamente relevante no ponto de vista da agroecologia
e da constituição da cartografia agroecológica em diversas aplicações.
Deve-se ter em mente que embora seja fundamental o desenvolvimento de processos que
favoreçam o engajamento social e a participação dos diversos atores que vivem e desenvolvem
atividades na unidade de análise, a cartografia agroecológica não pode perder sua função em
termos de sistematização de dados, sobretudo dados espaciais acerca da produção orgânica e
agroecológica, que têm sua obtenção e disponibilidade como um desafio a ser superado. Nesse
sentido, a cartografia social caminha junto, mas não é a única determinante/condicionante dos
processos cartográficos da cartografia agroecológica.
A aposta dessa fundamentação é que a cartografia agroecológica se fundamenta na
cartografia ambiental. No entanto, conforme reflete Martinelli (2011), citando Journaux (1985),
alguns termos da moda como ecologia e meio ambiente carregam ambiguidades da linguagem
corrente, e que o mesmo ocorre em relação à sua cartografia, “cartografia do meio ambiente”,
“cartografia ecológica” etc.
Por isso, é preciso situar a cartografia agroecológica no contexto do planejamento e da
cartografia ambiental, no qual ela deverá ser considerada uma ferramenta ou instrumento de
planejamento ambiental, composta por dados sobre agroecologia e produção orgânica de
determinada unidade de análise, utilizando os conceitos e ferramentas da ecologia de paisagens.
O desenvolvimento dessa ferramenta e sua aplicabilidade no Território Costa do Descobrimento,
Bahia, promoverá uma melhor compreensão dos serviços ecossistêmicos, agrícolas e sociais das
áreas agroecológicas, o que possibilitará adoção de estratégias regionalizadas. Ademais, a partir
da experiência de aplicação da Cartografia agroecológica na Costa do Descobrimento, propõe-se
que o esse tipo de estudo seja replicado para diferentes cenários com a ocorrência de agricultura
agroecológica.
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A PRODUÇÃO ORGÂNICA NO ESTADO DA BAHIA, BRASIL: UMA
ANÁLISE

ESPAÇO-TEMPORAL

DOS

CADASTROS

E

DAS

ENTIDADES CERTIFICADORAS (2014-2020)
Organic production in the State of Bahia, Brazil: a spatiotemporal analysis of registrations
and certifying entities (2014-2020)

Resumo
A agricultura orgânica no Brasil tem crescido consideravelmente nos últimos vinte anos,
principalmente após a criação de leis e regulamentações específicas. Este trabalho objetivou
analisar a dinâmica espacial e temporal dos registros de produtores orgânicos e das entidades
certificadoras na Bahia, no período de 2014-2020, considerando os dados relativos aos
Territórios de Identidade – TIs e à natureza do processo de certificação. Foram realizadas
consultas bibliográficas, coletas de dados do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos e
elaboração de mapas comparativos sobre os dados coletados. Constatou-se que, entre 2015 e
2017, a média anual de crescimento de novos produtores cadastrados foi de 43%; entre 2018 e
2020, caiu para 4%, coincidindo com um novo cenário político, que trouxe como marco no
âmbito da agropecuária nacional, o fim do Ministério do Desenvolvimento Agrário e a ampliação
e flexibilização do mercado de agrotóxicos. Os TIs Litoral Sul e Baixo Sul, na região cacaueira,
foram os que apresentaram mais produtores orgânicos cadastrados; e os TIs que apresentaram
menos cadastros foram Bacia do Rio Grande, Velho Chico, Bacia do Rio Corrente e Bacia do
Paramirim, no extremo oeste, região dominada por sojicultura e cotonicultura. Os produtores
orgânicos certificados por Sistemas Participativos de Garantia e Controle Social na Venda Direta,
chegaram a representar 68% do total de cadastros em 2018 e 2019. Concluiu-se que há a
necessidade de fortalecimento, no Estado da Bahia, dos Sistemas de Participativos de Garantia
em processos de planejamento ambiental e territorial, apontando também a necessidade
aprimorar o diagnóstico e a disponibilidade de dados sobre as áreas de produção orgânica. Além
disso, na maior parte dos TIs do Estado, há lacunas que geram uma demanda de ações de
Assistência Técnica Rural e pesquisas científicas voltadas à produção orgânica.
Palavras-chave: Certificação orgânica. Planejamento ambiental. Sistema Participativo
de Garantia. Territórios de Identidade da Bahia.
Abstract
Organic agriculture in Brazil has grown considerably in the last twenty years, mainly due
to the creation of specific laws and regulations. This work spatially and temporally analyzed the
growth in registrations of certified organic producers in the state of Bahia, between 2014 and
2020, considering data related to the identity territories (ITs) and to the nature of the certification
process. Bibliographic consultations, data collection from the national register of organic

producers and the elaboration of comparative maps based on the collected data were carried out.
It was found that between 2015 and 2017 the annual average growth of newly registered
producers was 43%. From 2018 to 2020, it fell to 4%, coinciding with a new political scenario,
which is seen as a landmark in the scope of national agriculture, the end of federal departments
responsible for agrarian development and the expansion and flexibilization of the pesticide
market. The Litoral Sul and Baixo Sul ITs, in the south region, had the highest number of
registered organic producers, with cocoa production. The ITs with the fewest registrations were
the Bacia do Rio Grande, Velho Chico, Bacia do Rio Corrente and Bacia do Paramirim, in the
extreme west, which is a region dominated by soybean and cotton farming. Organic producers
certified by participatory assurance systems and social control organizations in direct sales
represented 68% of the total registrations in 2018 and 2019. There is a need to strengthen the
participatory assurance systems in environmental and territorial planning processes, and to
improve the diagnosis and the availability of data on the areas of organic production in the state
of Bahia. In addition, in most ITs in the state, there are gaps that generate a demand for actions
of rural technical assistance and scientific research aimed at organic production.
Keywords: Organic certification. Environmental planning. Participatory Guarantee
System. Identity Territories.

INTRODUÇÃO
Os movimentos sociais, defensores de agriculturas mais ecológicas e sustentáveis,
começaram a se organizar no Brasil, na década de 1980 (MEIRELES, 2020), impulsionando a
criação da Lei nº 10.831, de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica, e a sua
regulamentação, por meio do Decreto Nº 6.323 de 2007. Segundo Bacoccina (2018), a
agricultura orgânica nacional alcançou média de crescimento 25% ao ano, entre 2009 e 2017. A
partir de 2012, foram lançadas a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica
(PNAPO) e o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO), tornando o
Brasil uma nação pioneira na implementação de políticas públicas voltadas ao enfoque
agroecológico (VILELA et al., 2019).
Para a Lei 10.831/03 (BRASIL, 2003) são sistemas orgânicos os denominados ecológico,
biodinâmico, natural, regenerativo, biológico, agroecológico, permacultural e demais
denominações. Assim, os princípios da agricultura orgânica devem ser uma base comum entre
essas outras denominações. Abreu et al. (2012) apontam que a agricultura orgânica pode prever a
substituição simples de insumos e vem sendo comumente praticada na lógica organizacional da
agricultura convencional, sendo possível observar a ocorrência de extensas monoculturas
orgânicas. Diferentemente, os sistemas agroecológicos, segundo Gliessman (2001) e Altieri
(2002), têm foco no redesenho dos agroecossistemas, com forte diversificação de espécies,

otimização dos fluxos de energia e da produtividade, além da sua abordagem social, relacionada
ao fortalecimento dos movimentos campesinos de luta pela terra da América Latina.
Conforme os relatórios “The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging
Trends”, de 2017 e 2019, houve crescimento na área de produção orgânica mundial, de 50,9
milhões de hectares em 2015, para 69,8 milhões de hectares em 2017. A América Latina
manejou 8 milhões de hectares, 11% da área de produção orgânica mundial. O Brasil representa
0,4%, totalizando 1.136.857 hectares (FIBL; IFOAM, 2017; 2019).
Apesar dos dispositivos legais e das áreas destinadas à produção orgânica brasileira
mencionadas no relatório da FIBL, não há indicativos mais detalhados disponíveis, configurando
um dos desafios nos estudos em ciências agrárias e ambientais, que é a obtenção de dados acerca
da abrangência das agriculturas orgânicas. Este cenário, de ausência de informações, se agrava
na Bahia, que ainda não tem regulamentação específica, apesar de haver a proposta de Lei
21.916/2016 de criação da Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, além das
demandas locais advindas principalmente de cadeias produtivas associadas à sociobiodiversidade
baiana (BAHIA, 2017).
O único mecanismo que fornece informações sobre produção orgânica, em nível
municipal, estadual e nacional, é o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO), que,
conforme Vilela et al. (2019), foi implementado, em 2011, pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA). O CNPO é uma relação de todos os produtores orgânicos
nacionais e internacionais certificados por uma entidade acreditada pelo MAPA – este cadastro é
um procedimento obrigatório para comercialização de produtos orgânicos no Brasil.
O CNPO não disponibiliza dados como total de área produtiva, abordagem do sistema
orgânico, tamanho da produção por cultura ou criação, colheita e escoamento. Não fica claro se
estes dados não existem ou se apenas não são disponibilizados. Mas o CNPO fornece
informações relevantes, como a natureza do processo de certificação, o município de origem, o
escopo e as atividades produtivas. Nesse sentido, alguns trabalhos já foram desenvolvidos:
Constanty e Darolt (2014), Vilela et al. (2019) e Siqueira et al. (2020), mas nenhum deles traz
muitos delhates sobre o Estado da Bahia.
Como unidade de planejamento, a Bahia tem sua regionalização por Territórios de
Identidade (TIs) que, segundo Flores (2016), nasceu a partir do conceito de “pertencimento” em
fusão com a definição de “território”, difundida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário,
que considera critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a
cultura, a política e as instituições, e uma população com grupos sociais relativamente distintos
(MDA, 2003).

Considerando que a produção orgânica adota novos sistemas produtivos que podem
contribuir amplamente com o planejamento ambiental de uma determinada região, objetivou-se
analisar a dinâmica espacial e temporal dos registros de produtores orgânicos e das entidades
certificadoras na Bahia, no período de 2014 a 2020, elegendo os TIs baianos como divisão
espacial

ao

longo

do

estudo.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada considerando os cadastros dos produtores orgânicos relativos ao
Estado da Bahia, no período de 2014 a 2020. Para o desenvolvimento de geoprocessamento e
elaboração de mapas, foram realizadas análises de dados obtidos em consultas bibliográficas e
solicitações dos dados retroativos do CNPO ao MAPA.
A consulta bibliográfica, considerou legislações, websites de instituições, relatórios de
órgãos públicos nacionais e internacionais, artigos científicos, livros e demais publicações
disponíveis pertinentes ao tema da agricultura orgânica.
Os dados retroativos do CNPO foram solicitados via Sistema Eletrônico de Informações
ao Cidadão (e-SIC) e o MAPA forneceu em resposta, via e-mail, planilhas anuais referentes ao
período de 2014 até 2018. As planilhas referentes aos anos de 2019 e 2020 foram coletadas mês
a mês, no decorrer do desenvolvimento da pesquisa. Ressalta-se que a relação do CNPO não
acumula registros de produtores, pois o MAPA atualiza mensalmente; estarão listados somente
agricultores com a certificação ativa.
Os dados coletados foram analisados, contabilizados e organizados no Microsoft Excel.
O geoprocessamento foi feito no QGIS 3.4.11, no Sistema de Coordenadas Geográficas com o
Datum SIRGAS 2000, usando vetores do continente, do Brasil, da Bahia, disponibilizados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2017, e, dos Territórios de Identidade,
fornecidos pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI-BA) de 2017,
no qual foram inseridos os dados compilados do CNPO.
Foram elaboradas duas composições de mapas, através do recurso de “graduação”,
estabelecendo classes de números inteiros com paleta de cores personalizada. A primeira
apresenta a variação anual (2014 a 2020) do total dos registros e a segunda apresenta a variação
anual (2014 a 2020) dos registros para cada mecanismo de certificação, que pode ser: por
Certificadora contratada, Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade Orgânica
(OPAC) ou Organização de Controle Social (OCS).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aspectos gerais sobre o Estado da Bahia
O Estado da Bahia localiza-se na região do nordeste brasileiro, abriga 417 municípios e
sua formação populacional resulta do processo de miscigenação, com destaque aos povos
indígenas originários e as populações das nações africanas que foram escravizadas no Brasil
(IBGE Cidades, 2020).
A divisão por TIs foi instituída em 2007 (Lei Estadual nº 10.705/07), no lançamento do
Plano Plurianual Participativo 2008-2011 (PPA), contemplando 26 TIs. Atualmente, existem 27
TIs (Figura 1). Conforme Flores (2016), os TIs são um desdobramento do Programa Nacional de
Desenvolvimento Sustentável (PRONAT), através do MDA e da Secretaria de Desenvolvimento
Territorial (SDT) em parceria com a Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia (SEPLANBA) e a SEI-BA, objetivando ampliar o foco para os territórios e superar a dicotomia entre o
rural e o urbano.
Conforme o último Censo Agropecuário 2017 (IBGE/SIDRA, 2019), a estrutura agrária
baiana integra 762.848 estabelecimentos, distribuídos em 28 milhões de hectares (ha). A
agricultura familiar possui cerca de 593 mil estabelecimentos e ocupa 9 milhões de ha,
aproximadamente 33% do total de terras. A agricultura não familiar, com 169 mil
estabelecimentos, é responsável pela concentração fundiária estadual e ocupa 19 milhões de ha,
aproximadamente 67% do total de terras. Sobre a produção agrícola, destacam-se a cana-deaçúcar e a soja, nas lavouras temporárias; e o cacau e o café, nas lavouras permanentes. Com
relação à pecuária, destacam-se galináceos, com 32 milhões de cabeças, e em seguida bovinos,
com

8,2

milhões

de

Figura 1 – Territórios de Identidade do Estado da Bahia, Brasil.

Fonte: elaborado pelas autoras, com base em SEI-BA (2017).

cabeças

Existem 239 Unidades de Conservação (UCs) no Estado da Bahia, conforme os dados do
Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), do Ministério do Meio Ambiente
(MMA) (2021), tais UCs visam conservar remanescentes dos biomas Caatinga, Cerrado e Mata
Atlântica, que ocorrem no Estado (Figura 2).
Figura 2 – Biomas e Unidades de Conservação da Bahia, Brasil.

Fonte: elaborado pelas autoras, com base em CNUC (MMA, 2021).
A diversidade de biomas confere características singulares ao território baiano, como uma
grande diversidade de espécies de interesse para diferentes populações, como indígenas,
quilombolas, pescadores, camponeses e outras, que inseridas nos contexto de áreas protegidas,
atuam nas cadeias produtivas associadas ao manejo sustentável, gerando auto-sustento e uma
demanda por ações territorializadas de planejamento ambiental que considerem tais relações e
garantam a integridade dos recursos naturais diante das diferentes pressões externas (BAHIA,
2017).
Os Cadastros de Produtores Orgânicos do Estado da Bahia
Houve um aumento de 454 novos cadastros entre 2014 e 2020 (Figura 3-A), e uma média
de crescimento de novos cadastros de 43% ao ano entre 2015 e 2017 (Figura 3-B). Nos anos
posteriores, 2018 a 2020, os novos cadastros caíram para média de crescimento de 4% ao ano
(Figura 3-B), denotando uma estagnação na inserção de novos cadastros de produtores orgânicos
na Bahia.

Figura 3 - A. Total de cadastros no CNPO no Estado da Bahia, por ano, 2014 a 2020; B.
Crescimento anual de novos cadastros, em percentual, 2014 a 2020.

Fonte: elaborado pelas autoras, com base em CNPO (MAPA, 2014-2020).
A referida estagnação de novos cadastros no CNPO, pode estar relacionada ao novo
cenário político instaurado pós impeachment da Presidente Dilma (2016), e eleições de 2018,
eventos que tiveram como marco a extinção do MDA e a adoção de estratégias muito distintas
do que fora implementado antes no país. Na década de 2000 até meados da década 2010, foram
criadas políticas e ampliados programas e ações territoriais que enfatizavam o conceito de
território, como o já citado o PRONAT, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (PRONAF), e a própria PNAPO, que priorizam a participação e o acesso a direitos
sociais, bem como a proteção dos recursos naturais brasileiros.
O crescimento de registros de novos produtos agrotóxicos no Brasil (Figura 4), também é
preocupante. Entre 2016 e 2020, houve uma média anual de 365 novos registros; entre 2010 a
2015, essa média era 121 registros por ano. Isso indica que a política agrícola atual está mais
voltada para a expansão das fronteiras agrícolas, retroalimentando o agronegócio por meio do
mercado de insumos agrícolas.
Figura 4 - Total de produtos agrotóxicos e total de produtos de baixo risco, registrados no
Brasil, de 2010 a 2020.

Fonte: Elaborado pelas autoras, com base em Registros Concedidos (MAPA, 2021).

Tal problemática persistiu em 2020, mesmo durante a pandemia de Covid-19, que
também teve como marco no agronegócio, o favorecimento ao setor de exportações, em
detrimento ao abastecimento nacional – fato observado na alta de preços de produtos básicos
como arroz, feijão e óleo de soja, atingindo a população brasileira e agravando as problemáticas
da fome e da insegurança alimentar, conforme Schappo (2021).
Santarelli e colaboradores (2017; 2019) e Schappo (2021), afirmam que as ações
praticadas, desde 2016, com a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (CONSEA) e reduções de recursos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e
da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), comprometem o lugar que o Brasil
ocupava como referência internacional em políticas voltadas à agricultura familiar e à
erradicação da fome. Esse cenário acaba reverberando em todos estados da federação e explica,
em parte, a estagnação na inserção de novos cadastros de produtores orgânicos no estado baiano
nos últimos três anos. No entanto, o crescimento de novos cadastros de produtores ainda deve ser
observado de forma mais minuciosa. Sendo assim, considerando os TIs da Bahia, foram criados
mapas que indicam a variação no total de cadastros do CNPO no período de 2014 até 2020
(Figura 5).

Figura 5 - Composição espaço-temporal sobre o Cadastro Nacional de Produtores
Orgânicos, por Territórios de Identidade do Estado da Bahia (2014-2020).

Fonte: elaborado pelas autoras, com base em CNPO (MAPA, 2014-2020).
Destacaram-se os TI-5-Litoral Sul e 6-Baixo Sul, ao sul, e o TI-10-Sertão do São
Francisco, ao norte, pois mantiveram mais de 50 novos cadastros em quase todos os anos da
análise. Os dois primeiros, inseridos no bioma Mata Atlântica, são referências na produção de
cacau orgânico (MAPA, 2014-2020). O terceiro, inserido no bioma Caatinga, vem promovendo a
agricultura orgânica através da fruticultura (MAPA, 2014-2020). Nessa última região, ressaltamse UCs como o Parque Nacional (PARNA) e a Área de Proteção Ambiental (APA) do Boqueirão
da Onça e o Refúgio de Vida Silvestre (RVS) da Ararinha-azul (MMA, 2021).
Na porção central mais ao norte do estado, os TI-1-Irecê, 3-Chapada Diamantina, 16Piemonte da Diamantina e 25-Piemonte Norte do Itapicuru, inseridos na macrorregião do
semiárido, apresentaram acima de 20 novos produtores certificados em quase todos os anos da
análise. Tais TIs estão inseridos no contexto da proposta de criação do Geoparque Morro do
Chapéu (CBPM, 2012), devido aos aspectos geológicos de interesse para educação patrimonial e
geoconservação, embora o Brasil ainda não tenha avançado nesse conceito, tendo como único
Geoparque o de Araripe, no Ceará (ONARY-ALVES, 2015).
Os TIs-7-Extremo Sul, 8-Médio Sudoeste da Bahia, 13-Sertão Produtivo, 20-Sudoeste
Baiano e 27-Costa do Descobrimento apresentaram, na maior parte dos anos da análise, de 1 a 10
registros. Para os TI-7-Extremo Sul e 27-Costa do Descobrimento, ressalta-se a silvicultura de
eucalipto como uma das principais atividades econômicas, embora sejam TIs relevantes para
conservação por conta dos seus remanescentes de Mata Atlântica (SEPLAN-BA, 2016). O TI-8Médio Sudoeste da Bahia insere-se na transição de bioma Cerrado/Mata Atlântica, e os TIs-13Sertão Produtivo e 20-Sudoeste Baiano no Cerrado, conforme observado nas Figuras 1 e 2.
Na região oeste, zona de expansão da sojicultura e cotonicultura conforme a Secretaria de
Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (SEAGRI-BA) (2018), estão os
TIs que menos apresentaram registros de produtores orgânicos certificados: TI-2-Velho Chico,
11-Bacia do Rio Grande, 23-Bacia do Rio Corrente e 12-Bacia do Paramirim. O TI-11-Bacia do
Rio Grande, manteve até dois registros nos municípios de Formosa do Rio Preto e Gameleira
(MAPA, 2014-2020).
Natureza da Certificação Orgânica e Sistemas Participativos de Garantia
Existem três mecanismos de controle da qualidade orgânica: i) certificação por empresa
Certificadora contratada, que realiza auditorias na propriedade; ii) Sistemas Participativos de
Garantia da Qualidade Orgânica (SPG), que são Organismos Participativos de Avaliação da
Conformidade Orgânica (OPAC); iii) Controle Social, por uma Organização de Controle Social

(OCS) (BRASIL, 2007). A Associação de Agricultores Biológicos do Rio de Janeiro (ABIO,
2016), aponta algumas diferenças entre esses mecanismos (Quadro 1).
As OPACs são formadas por produtores, consumidores, técnicos e pesquisadores que
realizam um processo de autocertificação, estabelecendo procedimentos de verificação das
normas de produção orgânica para produtores que compõe a OPAC. Precisam ser credenciados
no MAPA, que fiscaliza seu trabalho. Os produtos recebem o selo único brasileiro, emitido pelo
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica (SISOrg). As OCSs se assemelham
às SPGs, mas sua estrutura organizativa é composta pelo próprio grupo de agricultores e a venda
é direta, não podendo haver intermediários entre o produtor e o consumidor. Os produtos não
recebem selo SISOrg, a garantia orgânica é o próprio controle social, promovido através do
direito de visita do consumidor na unidade produtiva, bem como o livre acesso de órgãos
fiscalizadores (ABIO, 2016).
Quadro 1 - Comparação entre os mecanismos de controle.
Certificadora
contratada

Temas

SPG/OPAC

Controle social/OCS

Base da garantia

Confiança

Confiança
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OPAC
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Coletiva

Coletiva

Produtor

Produtor
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pela qualidade orgânica
do produto
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diretos maiores
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Apenas custos indiretos
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Fonte: Adaptado de ABIO (2016).

Meirelles (2020) afirma que a certificação participativa começou a ser discutida no
âmbito do Núcleo Técnico Agropecuário (NTA) da Cooperativa Ecológica Coolméia, no sul do
Brasil, em 1992. A certificação por Certificadoras contratadas, era questionada pelas famílias
agricultoras, que achavam incoerente pagar para uma empresa garantir que seus produtos eram
ecológicos. Assim, segundo o autor, a criação dos SPG, respaldados na regulamentação do
Decreto 6.323/07, é fruto da luta de organizações defensoras de uma agricultura mais ecológica,
promovendo a participação e inclusão da agricultura familiar no setor de orgânicos.
Foi analisada a influência dessas organizações, nas variações dos CNPO baianos,
conforme a natureza do processo de certificação orgânica, de 2014 até 2020 (Figura 6).
Figura 6 - Variação anual da natureza da certificação orgânica dos cadastros do CNPO
relativos ao Estado da Bahia (2014-2020).

Fonte: elaborado pelas autoras, com base em CNPO (MAPA, 2014-2020).
Nota-se que em 2014, a modalidade de Certificadoras contratadas já ocorria no estado,
com um total de 220 cadastros. Desses, 133 advinham da produção de cacau, realizada nos TIs5-Litoral Sul, 6-Baixo Sul e 27-Costa do Descobrimento. Cabe ressaltar, conforme aponta
Collaço (2006), que o projeto Cacau Orgânico, iniciado em 2001, ganhou mais adesão em 2006:
“71 fazendas do sul da Bahia, totalizando mais de 3700 ha, estão sendo gradativamente
certificadas pelo Instituto Biodinâmico (IBD) ” (COLLAÇO, 2006, p. 54).
Os registros de OCSs surgiram em 2015, e os de OPACs em 2017 (Figura 6). Ambos
demonstraram destaque viabilizando crescimento no número de registros baianos, representando

juntos mais de 50% dos cadastros do CNPO, de 2018 até 2020, e 68% nos anos de 2018 e 2019
(MAPA, 2018-2020). Isso se deu por meio da atuação de quinze grupos de controle da qualidade
orgânica, sendo doze OCSs e três OPACs (Tabela 1).
O surgimento das OCSs e OPACs baianas é recente em comparação com os estados do
Sul e Sudeste do Brasil. Segundo Hirata (2020), as OPACs precursoras no Brasil organizaram-se
nas décadas de 1980 e 1990, foram credenciadas após a normatização e regulamentação da
legislação orgânica, entre 2007 e 2010, tendo destaque a atuação da Associação de Agricultura
Natural de Campinas e Região (ANC/SP); da Associação Ecovida de Certificação Participativa
(Ecovida/RS, PR, SC), e; da ABIO/RJ.
Observa-se uma redução de novos cadastros por SPGs no ano de 2020 (Figura 6 e Tabela
1), que pode ter ocorrido em função do processo de reavaliação da certificação, quando
agricultores certificados que não corrigiram não conformidades identificadas pelo seu grupo,
acabam saindo da relação, só retornando se houver adequação e aprovação em um novo
processo. Nesse sentido, é relevante o monitoramento contínuo e mais aprofundado dos dados do
CNPO.
As OCSs corresponderam a 80% das entidades, no entanto, as OPACs têm mais destaque
na quantidade de cadastros, principalmente a Associação Povos da Mata, que atuou em seis TIs
com uma grande quantidade de cadastros, e a Assoc. Abc Orgânicos, que atua principalmente no
TI-25-Piemonte Norte do Itapicuru (Tabela 1).

Tabela 1 - Relação de OCS e OPACs que atuaram nos Territórios de Identidade (TIs) do Estado
da Bahia e o número de registros (NR) no CNPO de 2014 a 2020.
ENTIDADE

NC

TIs

NR
2014

NR
2015

NR
2016

NR
2017

NR
2018

NR
2019

NR
2020

A.C.P.O.BA

OCS

14

0

4

4

4

0

0

0

Assoc. Com. BETE II Revivência QuilombolaACBRQ

OCS

19

0

0

0

0

31

31

32

Assoc. de Agricultores
Familiares Orgânicos de Mata
de São João (AFOMA)

OCS

26

0

13

13

13

13

13

13

Assoc. dos Moradores e
Plantadores de F. e Hf. da Faz.
Barroca de Cima e Adjacências

OCS

25

0

44

44

44

44

44

44

Assoc. dos Moradores e
Plantadores de Frutas e Horti.
da Faz. Barroca de Cima - Abc

OPAC

10; 19; 25;
26

0

0

0

0

112

112

0

Orgânicos

Assoc. Ecovida de Certificação
Participativa

OPAC

6

0

0

0

0

1

1

0

Associação Povos da Mata
Atlântica do Sul da Bahia de
Certificação Participativa

OPAC

1; 3; 5; 6;
26; 27

0

0

0

200

220

220

181

Conselho de Segurança da
Agricultura Orgânica - Consea
Organico

OCS

9; 10; 26

0

3

3

3

2

2

2

Grupo Luz do Sol

OCS

19

0

1

1

1

1

1

1

OCS Chão Verde

OCS

16

0

0

0

0

0

0

18

OCS Refas Campim Grosso

OCS

15

0

0

0

0

0

0

7

Refas Piemonte Caém

OCS

16

0

0

0

4

4

4

4

Refas Piemonte Jacobina

OCS

16

0

0

7

7

7

7

7

Refas Piemonte Mirangaba

OCS

16

0

0

7

7

7

7

7

Refas Piemonte Saúde

OCS

16; 26

0

0

0

7

7

7

7

-

-

0

65

79

290

449

449

323

Total

NC - Natureza da certificação da entidade; TI - Territórios de identidade que atuou; NR - número de registros no
CNPO. Fonte: elaborado pelas autoras, com base no CNPO (MAPA, 2014 a 2020).

Foi realizada uma espacialização do número de cadastros no CNPO, com base na
natureza do processo de certificação e nos TIs do Estado da Bahia, para o período de 2014-2020
(Figura 7).

Figura 7 - Composição espaço-temporal do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, por
entidades certificadoras e por Territórios de Identidade do Estado da Bahia, de 2014-2020.

Fonte: elaborado pelas autoras, com base em CNPO (MAPA, 2014-2020).

O TI-5-Litoral Sul destaca-se pelo mercado de cacau orgânico próspero na região,
sobretudo nos municípios de Ilhéus e Itacaré. Nos primeiros dois anos da análise, tais produções
eram certificadas somente pela certificadora contratada IBD Certificações. A partir de 2017, com
a criação OPAC Associação Povos da Mata, houve incremento de cadastros de produtores de
cacau na modalidade participativa. Os municípios de Arataca, Una e Uruçuca apresentaram
muitos cadastros com escopo produtivo vegetal mais variado (MAPA, 2014-2020).
No TI-6-Baixo Sul destaca-se o município de Taperoá, com a produção vegetal e
processamento do guaraná e, em menor proporção, a produção vegetal de cacau, piaçaba,
mandioca, cravo-da-índia, entre outros vegetais, por meio da certificação do IBD Certificações.
Mais recentemente, no município de Ibirapitanga, a certificação participativa da Associação
Povos da Mata chegou com a expressiva produção de feijão fradinho, mandioca, hortaliças e
uma grande variedade de outras espécies vegetais (MAPA, 2014-2020).
No TI-10-Sertão do São Francisco os municípios Curaçá, Uauá e Canudos destacam-se
com a produção de Umbu, consolidada há quase 20 anos, conforme apontado no site da
Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos (COOPERCUC), que concentra a certificação
de seus produtores pela Certificadora contratada Ecocert. O município de Sobradinho apresenta
uma quantidade significativa de produtores, principalmente com o cultivo de acerola,
certificados pelo IBD ao longo dos anos da análise (MAPA, 2014-2020).
O TI-25-Piemonte Norte do Itapicuru destaca-se pela presença da OCS Associação dos
Moradores e Plantadores de F. e HF. da Fazenda Barroca de Cima e adjacências - Abc
Orgânicos, com cadastros no CNPO desde 2015, principalmente nos municípios de Antônio
Gonçalves, Campo Formoso, Jaguarari e Senhor do Bonfim, com cultivos diversificados de
vegetais. Na cidade de Caldeirão Grande, através de auditorias da Certificadora contratada
Ecocert, tem-se o extrativismo sustentável orgânico da Palmeira de Licuri (MAPA, 2014-2020).
Segundo a SEAGRI-BA (2019), em 2019 houve incentivo estadual da Secretaria de
Desenvolvimento Rural (SDR), por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional
(CAR), que empenhou assinatura de convênios e a entrega de kits apícolas, somando R$ 1,4
milhão destinados a agricultores familiares de Campo Formoso, além de aproximadamente R$
354 mil destinados a organização de agricultores para a certificação participativa.
No TI-3-Chapada Diamantina, com as certificações em maior quantidade pela IBD
Certificações, houve o crescimento do café e também, com maior destaque no ano de 2017 no
município de Palmeiras, a produção de mel e cera de abelha. A certificação participativa existe
na região por meio da OPAC Associação Povos da Mata, no município Morro do Chapéu, com

quatro produtores orgânicos que produzem amendoim, abóbora, pimentão, tomates, berinjela,
chuchu e outras espécies (MAPA, 2014-2020).
O TI-1-Irecê, a partir de 2017, ganhou destaque na certificação participativa da
Associação Povos da Mata, por meio do Núcleo Raízes do Sertão. Com produção variada de
espécies vegetais, como milho, mandioca, abóbora, coentro, acerola e feijão fradinho, a
certificação participativa segue consolidada nos municípios de Barra do Mendes, Barro Alto,
Canarana, Central, Ibipeba, Ibititá, Irecê, João Dourado, Lapão e Presidente Dutra (MAPA,
2014-2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados sobre produção a orgânica baiana evidenciaram um grande potencial e uma
resposta positiva, sendo pertinente a instituição da Política Estadual de Agroecologia e Produção
Orgânica no Estado da Bahia, assim como a criação de leis municipais da mesma natureza.
Apesar do crescimento considerável de novos produtores orgânicos na Bahia,
principalmente com a atuação das OCSs e OPACs, há uma ausência de dados sistematizados
sobre a abrangência das áreas produtivas, o que deixa uma lacuna na dinâmica do uso e
ocupação da terra. Isso demanda ações articuladas entre governo, instituições de pesquisa e
demais atores sociais envolvidos na gestão e planejamento territorial, visando o desenvolvimento
de estudos e monitoramento desse setor.
Recomenda-se que o MAPA, por meio do CNPO ou outros mecanismos, dê publicidade a
informações detalhadas e padronizadas da área de produção orgânica declarada e certificada, e
que a SEAGRI-BA realize um acompanhamento mensal dos dados do CNPO – ação que pode
ser reproduzida pelas secretarias municipais baianas, com vistas à criação de um banco de dados
sobre a produção orgânica baiana.
De modo geral, considerando a produção orgânica nos 27 TIs do Estado da Bahia, há
uma discrepância nos cadastros, revelada pelo número/distribuição dos mesmos e também na
atuação das OCSs e OPACs. Apontando-se TIs que caminham para um processo de consolidação
na produção orgânica como os TIs-5-Litoral Sul, 6-Baixo Sul e 10-Sertão do São Francisco, que
apresentaram potencial para difusão aos TIs adjacentes. Por outro lado, nos territórios ao oeste
do estado há baixo número de registro da produção orgânica.
Com relação à atuação das OCSs e OPACs baianas, o Governo Estadual deve promover
incentivo por meio da SDR e da CAR, como o caso de Campo Formoso. Tais entidades podem
aprimorar o desenvolvimento de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) de base

agroecológica, fortalecendo práticas cada vez mais sustentáveis na agricultura familiar,
principalmente junto às populações inseridas no contexto de UCs, impulsionando o processo de
certificação. Nesse sentido, surge também uma demanda de pesquisa sobre as entidades de
certificação atuantes no Estado da Bahia.
Cabe frisar que é preciso fomentar amplo conhecimento sobre a produção orgânica
baiana para fundamentar as tomadas de decisões relacionadas ao planejamento ambiental e
zoneamento econômico ecológico dos Territórios de Identidade da Bahia.
AGRADECIMENTOS
Ao Programa de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais do Instituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia e da Universidade Federal do Sul da Bahia.
Ao Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica Pau-Brasil (NEA-PB), da
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).
À Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Agricultura Orgânica pelo apoio à solicitação
realizada via Sistema de Informação ao Cidadão (e-Sic) e ao Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento pelo fornecimento dos dados retroativos do Cadastro Nacional de Produtores
Orgânicos empregados nesta pesquisa.
Ao Edital 19/2020 PRPGI IFBA.
FINANCIAMENTO
Projeto Desenvolvimento Socioambiental para a Agricultura Familiar, cooperação técnica
entre NEA Pau Brasil (UFSB) e Veracel Celulose S. A.

REFERÊNCIAS
ABREU, L. S. et al. Relações entre agricultura orgânica e agroecologia: desafios atuais em torno
dos princípios da agroecologia. Desenvolvimento e Meio Ambiente, v.26, p.143-160,
jul./dez.2012. Editora UFPR. http://dx.doi.org/10.5380/dma.v26i0.26865
ALTIERI, M. A. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. Guaíba:
Agropecuária, 2002. 592 p.
Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro – ABIO. Caderno sistemas
participativos de garantia (SPG). 2016. 13p. Disponível em: https://abiorj.org/wpcontent/uploads/documentos/caderno-spg-mai-16-abio.pdf. Acesso em: Mar. 16, 2021.
BACOCCINA, D. O dilema dos orgânicos. Plant Project, ed.05, jul./ago. p.28-35, 2018.
Disponível em: https://plantproject.com.br/2018/02/o-dilema-dos-organicos/. Acesso em:
Jul. 18, 2021.

BAHIA. Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia – SEMA. Álbum seriado de
educação ambiental: a Sociobiodiversidade da Bahia. Salvador, 2017. 45p. ISBN: 97885-54951-05-4.

Disponível

em:

http://www.meioambiente.ba.gov.br/arquivos/File/ZPublicacaoAlbumSocioDiversidade.pd
f Acesso em: Mar. 18, 2021.
BRASIL. Lei Nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Dispõe sobre a agricultura orgânica e dá
outras

providências.

Disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.831.htm. Acesso em: Jul. 18, 2021.
BRASIL. Decreto Nº 6.323, de 27 de dezembro de 2007. Regulamenta a Lei no 10.831, de 23
de dezembro de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica, e dá outras providências.
Disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2007/decreto/d6323.htm. Acesso em: Jul. 18, 2021.
COLLAÇO, J. Cacau orgânico, baiano e internacional. Revista A Lavoura. Ano 109 - Nº 659.
p.

54.

ISSN

0023-9135.

2006.

Disponível

em:

http://www.zebu.org.br/Scripts/pdfviewer/web/viewer.html?file=/PortalUploads/Revistas/
A_Lavoura/2006_Dezembro/revista.pdf. Acesso em: Jul. 18, 2021.
Companhia Baiana de Pesquisa Mineral – CBPM. Geoparque de Morro do Chapéu Bahia
(proposta). 2012. Disponível em: http://www.cbpm.ba.gov.br/book/geoparque-de-morrodo-chapeu-bahia-proposta/. Acesso em: Jul. 18, 2021.
CONSTANTY, H. F. P.; DAROLT, M. R. O Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos: o caso
do estado do Paraná. Resumos do I Congresso Paranaense de Agroecologia –Pinhais/PR –
29 e 30/05/2014. Cadernos de Agroecologia – Vol.9, No.1, 2014. Disponível em
http://revistas.aba-agroecologia.org.br/index.php/cad/article/view/15601/10085.

Acesso

em: Jan. 28, 2021.
FIBL – Forschungsinstitut für biologischen landbau; IFOAM – Federação Internacional dos
Movimentos da Agricultura Orgânica. The world of organic agriculture: statistics &
emerging trends 2017. Research Institute of Organic Agriculture FIBL and IFOAM
Organics

International,

2017.

Disponível

em:

https://shop.fibl.org/chen/mwdownloads/download/link/id/785/ Acesso em: Sep. 15, 2020.
FIBL – Forschungsinstitut für biologischen landbau; IFOAM – Federação Internacional dos
Movimentos da Agricultura Orgânica. The world of organic agriculture: statistics &
emerging trends 2019. Research Institute of Organic Agriculture FIBL and IFOAM
Organics

International,

2019.

Disponível

em:

https://shop.fibl.org/chen/mwdownloads/download/link/id/1202/ Acesso em: Sep. 15,
2020.
FLORES, C. D. Territórios de Identidade na Bahia: Saúde, Educação, Cultura e Meio
Ambiente frente à Dinâmica Territorial. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal da
Bahia.

Instituto

de

Geociências.

Salvador,

2016.

Disponível

em:

http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/19347. Acesso em: Jul. 18, 2021.
GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. 2.ed. Porto
Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2001. 653 p.
HIRATA, A. R. Sistemas participativos de garantia do Brasil: Histórias e Experiências /
Pouso Alegre: IFSULDEMINAS, 2020. 226p. ISBN 978-85-67952-18-5.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário 2017: resultados
definitivos.

Rio

de

Janeiro:

IBGE/SIDRA,

2019.

Disponível

https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2017.

em:
Acesso

em: Jul. 18, 2021.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística . Cidades e Estados. Estado da Bahia.
Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/panorama. Acesso em: Jul. 18, 2021.
MEIRELLES, L. A origem da certificação participativa e o desafio dos sistemas participativos
de garantia. 2020, 46-59p. in Hirata, A. R. Sistemas participativos de garantia do Brasil:
Histórias e Experiências / Pouso Alegre: IFSULDEMINAS, 2020. 226p. ISBN 978-8567952-18-5.
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. Cadastro Nacional de
Produtores Orgânicos. CNPO. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Disponível
em:

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/organicos/cadastro-

nacional-produtores-organicos. Acesso em: Jul. 18, 2021.
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA . Registros concedidos: 20052021. 2021. Disponível em:

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-

agropecuarios/insumos-agricolas/agrotoxicos/informacoes-tecnicas. Acesso em: Jul.18,
2021.
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA. Referências para o desenvolvimento
territorial

sustentável.

Brasília:

CONDRAF/NEAD,

2003.

Disponível

em:

http://repiica.iica.int/docs/B0612p/B0612p.pdf. Acesso em: Jul. 18, 2021.
Ministério do Meio Ambiente - MMA. Cadastro Nacional de Unidades de Conservação.
CNUC.

2021.

Disponível

em:

https://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-

nacional-de-ucs. Acesso em: Jul. 17, 2021.

ONARY-ALVES, S. Y. et al. O conceito de geoparque no Brasil: reflexões, perspectivas e
propostas de divulgação. Terrae Didatica, Campinas, SP, v.11, n.2, p.94–107, 2015.
http://dx.doi.org/10.20396/td.v11i2.8640712
SANTARELLI, M., et al. Da democratização ao golpe: avanços e retrocessos na garantia do
direito humano à alimentação e à nutrição adequadas no Brasil. Brasília: FIAN Brasil;
2017.

Disponível

em:

https://fianbrasil.org.br/wp-

content/uploads/2017/06/Publica%C3%A7%C3%A3o-Completa-Informe-Dhana.pdf.
Acesso em: Jul. 18, 2021.
SANTARELLI, M., et al. Informe Dhana 2019: autoritarismo, negação de direitos e fome.
Brasília: FIAN Brasil; 2019. 102p. Disponível em: https://fianbrasil.org.br/wpcontent/uploads/2019/11/Informe-Dhana-2019_v-final.pdf. Acesso em: Jul. 18, 2021.
SCHAPPO, S. Fome e insegurança alimentar em tempos de pandemia da covid-19. SER Social,
[S. l.], v. 23, n. 48, p. 28–52, 2021. https://doi.org/10.26512/sersocial.v23i48.32423
Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia.
Agronegócio na Bahia: plantar, colher e alimentar bons resultados. 2018. Disponível em
http://www.seagri.ba.gov.br/sites/default/files/Agronegocio_WEB.pdf. Acesso em: Jul. 18,
2021.
Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia . Estado
reforça investimentos para agricultura familiar de Campo Formoso. 2019. Disponível
em:

http://www.adab.ba.gov.br/2019/05/1904/Estado-reforca-investimentos-para-

agricultura-familiar-de-Campo-Formoso.html. Acesso em: Jul. 18, 2021.
Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia – SEPLAN-BA. A política territorial e a
participação social. 2018. Disponível em: https://seplan.ba.gov.br/arquivos/File/politicaterritorial/PUBLICACOES_TERRITORIAIS/Historico_da_Politica_Territorial_da_Bahia
_v3.pdf. Acesso em: Jul. 18, 2021.
Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia – SEPLAN-BA . Plano territorial de
desenvolvimento

sustentável

e

solidário

–

PTDSS.

2016.

Disponível

em:

http://www.seplan.ba.gov.br/arquivos/File/politicaterritorial/PUBLICACOES_TERRITORIAIS/Planos-Territoriais-de-DesenvolvimentoSustentavel-PTDS/2018/PTDS_TI_Costa_do_Descobrimento.pdf. Acesso em: Jul. 18,
2021.
SIQUEIRA, R. O. et al. Os produtores orgânicos certificados no Rio Grande do Sul: análise
sobre dados relativos ao período de 2006 e 2018. Cadernos de Agroecologia – Anais do
XI Congresso Brasileiro de Agroecologia, São Cristóvão, Sergipe. v.15, n.2, 2020.

Disponível

em:

http://cadernos.aba-

agroecologia.org.br/index.php/cadernos/article/view/5339/3501. Acesso em: Jul. 18, 2021.
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI-BA. Territórios de
Identidade.

2017.

Disponível

em:

https://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2650&Itemi
d=657. Acesso em: Jul. 18, 2021.
VILELA, G. F. et al. Agricultura orgânica no Brasil: um estudo sobre o Cadastro Nacional de
Produtores Orgânicos / Campinas: Embrapa Territorial, 2019. 20p. ISSN 0103-7811.
Disponível
em:https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1108738/1/5058.pdf.
Acesso em: Jul. 18, 2021.

CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
Anna Raquel Nunes Sanchez concebeu o estudo, coletou, analisou os dados e redigiu o
texto. Thyane Viana da Cruz colaborou na orientação do desenvolvimento do estudo e revisou o
texto. Gabriela Narezi colaborou na coorientação do desenvolvimento do estudo e revisou o
texto. Maria Otávia Silva Crepaldi colaborou na coorientação do desenvolvimento do estudo e
revisou

o

texto.

10

Este artigo foi submetido na revista InterEspaço: Revista de Geografia e
Interdisciplinaridade no dia 30 de agosto de 2021.

11

REVISÃO

INTEGRATIVA
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AGROECOLÓGICA
INTEGRATIVE REVIEW AND THEORETICAL-METHODOLOGICAL
PROPOSAL FOR AN AGROECOLOGICAL CARTOGRAPHY
REVISIÓN INTEGRATIVA Y PROPUESTA TEÓRICOMETODOLÓGICA DE CARTOGRAFÍA AGROECOLÓGICA
Resumo
Os impactos socioambientais gerados pela agricultura têm exigido posturas mais
sinérgicas entre as ciências que estudam e colaboram com o desenvolvimento do setor
agrícola. Nesse sentido a agroecologia apresenta-se também como uma inovação
científica e tecnológica, favorecendo ações de planejamento ambiental regionalizado
destinadas à agricultura. Objetivou-se encontrar definições sobre cartografia
agroecológica e realizar uma proposição teórico-metodológica para o tema. Foi
realizada uma revisão integrativa de literatura e uma proposta teórico-metodológica,
com base em teorias e práticas referentes ao processo de planejamento ambiental. Os
resultados da revisão indicaram que ainda não havia sido formulada uma definição ou
metodologia específica à terminologia. A cartografia agroecológica foi definida como
uma ferramenta e ou instrumento de planejamento agroambiental. Foram propostos sete
procedimentos metodológicos, que devem ser previamente discutidos em uma
articulação social, participativa e sem estruturas hierárquicas, dando primazia a uma
visão sistêmica e interdisciplinar do trabalho a ser realizado. Concluiu-se que a
proposição deve estimular o desenvolvimento de projetos e contribuir com a construção
do conhecimento agroecológico.
Palavras-chave: Agroecologia; Ecologia de paisagem; Planejamento ambiental.
Abstract
The social and environmental impacts generated by agriculture have required more
synergistic positions between the sciences that study and collaborate with the
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development of the agricultural sector. In this sense, agroecology also presents itself as
a scientific and technological innovation, favoring regionalized environmental planning
actions aimed at agriculture. The objective was to find definitions about agroecological
cartography and to make a theoretical-methodological proposition for the theme. An
integrative literature review and a theoretical-methodological proposal were carried out,
based on theories and practices related to the environmental planning process. The
results of the review indicated that a definition or specific methodology for the
terminology had not yet been formulated. Agroecological cartography was defined as an
agro-environmental planning tool and/or instrument. Seven methodological procedures
were proposed, which should be previously discussed in a social, participatory
articulation without hierarchical structures, giving priority to a systemic and
interdisciplinary view of the work to be carried out. It was concluded that the proposal
should stimulate the development of projects and contribute to the construction of
agroecological knowledge.
Keywords: Agroecology; Environmental planning; Landscape ecology.
RESUMEN
Los impactos sociales y ambientales que genera la agricultura han requerido posiciones
más sinérgicas entre las ciencias que estudian y colaboran con el desarrollo del sector
agrícola. En este sentido, la agroecología también se presenta como una innovación
científica y tecnológica, favoreciendo acciones de planificación ambiental regionalizada
orientadas a la agricultura. El objetivo fue encontrar definiciones sobre cartografía
agroecológica y hacer una propuesta teórico-metodológica del tema. Se realizó una
revisión integradora de la literatura y una propuesta teórico-metodológica, basada en
teorías y prácticas relacionadas con el proceso de planificación ambiental. Los
resultados del examen indicaron que aún no se había formulado una definición o
metodología específica para la terminología. La cartografía agroecológica se definió
como una herramienta y / o instrumento de planificación agroambiental. Se propusieron
siete procedimientos metodológicos, los cuales deben ser discutidos previamente en una
articulación social, participativa y sin estructuras jerárquicas, dando prioridad a una
visión sistémica e interdisciplinaria del trabajo a realizar. Se concluyó que la propuesta
debe estimular el desarrollo de proyectos y contribuir a la construcción del
conocimiento agroecológico.
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INTRODUÇÃO
Segundo Altieri (2012), os sistemas agroecológicos promovem maior
biodiversidade, resiliência e eficiência do ponto de vista energético, além de favorecem
a edificação de sistemas agroalimentares socialmente mais justos e estratégias
energética e produtiva vinculadas à noção de soberania alimentar.
A agroecologia converge com as premissas do planejamento ambiental e da
cartografia ambiental em diversos aspectos e aplicações, como através da ecologia de
paisagem. Definida por Forman e Godron (1986) como um estudo da estrutura, função e
das mudanças em uma área heterogênea composta por ecossistemas em interação, a
perspectiva da ecologia de paisagem aplicada à agroecologia favorece as relações
ecológicas, a diversificação do espaço e a dispersão de espécies, sendo útil para mapear
o uso da terra, orientar a produção de alimentos, fibras, combustíveis e na conservação
dos recursos naturais (ALTIERI, 2012).
As decisões e disputas que incidem no uso da terra interferem nos limites
existentes entre agricultura e conservação, resultando em debates como land sparing e
land sharing, conforme discorrem autores como Perfecto and Vandermeer (2008; 2010),
Kremen (2015) e Baudron e colaboradores (2021).
Land sparing, entendido como “isolamento” de áreas destinadas a conservação
de terras agrícolas, é um paradigma mais defendido por conservacionistas, os quais
enxergam a agricultura como uma prática antagônica à conservação. Durante muito
tempo, essa visão se mostrou coerente. No entanto, questiona-se se apenas isolar áreas
de conservação é o suficiente, já que isso não tem contido a expansão agrícola, que por
sua vez, não tem deixado de interferir na capacidade de resiliência ecossistêmica de
áreas conservadas, tão menos tem melhorado os problemas socioeconômicos das
populações rurais (PERFECTO AND VANDERMEER, 2008; 2010).
Land sharing, mais defendido por ecologistas de paisagem, considera o
“compartilhamento” da terra, sob a ótica da integração da matriz paisagística e da
multifuncionalidade da paisagem e, visa incorporar a matriz agrícola como componente
integrante dos programas de conservação, incrementando a biodiversidade na
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agricultura, alinhando-se com estratégias de manejo sustentável, como a agroecologia
(PERFECTO AND VANDERMEER, 2008; 2010).
Há alguns desafios a serem destacados como a demanda de incentivos para
iniciativas que integrem agricultura e biodiversidade, e o investimento em estudos
interdisciplinares visando diagnosticar, monitorar e/ou propor áreas de interesse para
implementação e ampliação de agroecossistemas sustentáveis e biodiversos.
Nesse sentido, a cartografia e suas diferentes aplicações e ferramentas, torna-se
uma grande aliada segundo Associação Internacional Cartográfica (1996), ela envolve
um conjunto de estudos e operações científicas, temáticas e artísticas voltados à
elaboração de mapas, cartas e outras expressões e representações de objetos, fenômenos
e ambientes físicos e socioeconômicos.
Para Martinelli (2011), a cartografia também deve mediar o discurso do trabalho
científico de modo crítico e abrangente, socializando e desmistificando o mapa; nesse
sentido, a ecologia de paisagem favorece a “inclusão da dimensão espacial e da
sucessão escalar nos estudos dos fenômenos ambientais” (MARTINELLI, 2011, p. 64),
subsidiando um entendimento integral e temporal de tais fenômenos.
Sousa (2009) aponta que a cartografia ambiental é uma cartografia temática que
almeja representar as complexas relações entre os meios biótico e abiótico, culminando
“nas cartas ambientais que, entre outras finalidades, servem de base para verificação e
reflexão das questões do ambiente, onde está presente a sociedade” (SOUSA, 2009,
p.4), dando ênfase à importância da síntese cartográfica na cartografia ambiental.
Tendo em vista as complexidades associadas ao uso e à ocupação da terra no que
concerne o planejamento de zonas rurais e áreas de conservação, a demanda de
incentivos para agricultura sustentável, bem como estratégias de monitoramento, este
trabalho considera a cartografia agroecológica como uma ferramenta ou instrumento de
planejamento ambiental, que deve ser composta por dados sobre agroecologia e
produção orgânica de determinada unidade de análise. Dados esses, que podem variar e
compor algo di que ainda não se tem noção, como total de áreas certificadas, sistemas
agroflorestais agroecológicos, serviços ecossistêmicos associados às atividades
agroecológicas, escoamento produtivo, feiras agroecológicas, Núcleos de Estudos em
Agroecologia (NEAs), cursos superiores voltados ao tema, entre outras informações.
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Assim, buscou-se compreender se há na literatura disponível alguma definição
ou metodologia sobre cartografia agroecológica e realizar uma proposição teóricometodológica para a terminologia.

METODOLOGIA
Para pesquisar o que existe na literatura sobre o tema, adotou-se o método da
revisão integrativa, que segundo Ercole e colaboradores (2014), favorece “a definição
de conceitos, revisão de teorias ou análise metodológica dos estudos incluídos de um
tópico particular.” (ERCOLE et al., 2014, p. 9), o que pareceu condizente considerando
a ideia de cartografia agroecológica.
Foram estabelecidas as etapas da revisão propostas por Botelho e colaboradores
(2011), que consistem em: Identificação do tema e seleção da questão de pesquisa;
Estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; Identificação dos estudos préselecionados e selecionados; Categorização dos estudos selecionados; Análise e
interpretação dos resultados.
A revisão foi realizada durante o mês de maio de 2020. Definiu-se como tema e
questão de pesquisa, respectivamente: “Cartografia agroecológica” e “Existem artigos
com alguma definição sobre cartografia agroecológica?”. Foram determinados como
plataformas de pesquisa os indexadores Scholar Google e o Portal Periódicos
CAPES/MEC e, como descritores da pesquisa, os dispostos no Quadro 1, totalizando
dezoito descritores e trinta e seis tentativas de buscas – dezoito em cada indexador.
Quadro 2 – Descritores empregados nos indexadores Scholar Google e Portal Periódicos
CAPES/MEC.
IDIOMA
Português
Espanhol
Inglês
Português
Espanhol
Inglês
Português
Espanhol
Inglês
Português
Espanhol

DESCRITORES
Cartografia agroecológica
Cartografía agroecológica
Agroecological cartography
Planejamento agroecológico
Planificacíon agroecológica
Agroecological planning
Mapeamento agroecológico
Mapeo agroecológico
Agroecological mapping
Cartografia agroecológica AND planejamento
Cartografía agroecológica AND planificación

BUSCA
Simples
Simples
Simples
Simples
Simples
Simples
Simples
Simples
Simples
Avançada
Avançada

16
Inglês
Português
Espanhol
Inglês
Português
Espanhol
Inglês

Agroecological cartography AND planning
Planejamento agroecológico AND cartografia
Planificación agroecológica AND cartografia
Agroecological planning AND cartography
Mapeamento agroecológico AND cartografia
Mapeo agroecológico AND cartografia
Agroecological mapping AND cartography
Elaborado pelo autor.

Avançada
Avançada
Avançada
Avançada
Avançada
Avançada
Avançada

Como critérios de exclusão, foram desconsiderados os artigos repetidos, com
acesso restrito e erros dos indexadores. O restante dos resultados das buscas, foram
incluídos como “pré-selecionados”. Os resultados pré-selecionados foram tabulados em
uma planilha Excel, conforme título, autores, resumo, palavras-chave, país de origem,
ano de publicação, tipo de publicação e indexador em que foi identificado.
Para definir quais trabalhos seriam selecionados, realizou-se análise de conteúdo
temática conforme Minayo (2007), através da leitura flutuante dos títulos, resumos e
palavras-chave. Foram selecionados trabalhos que apresentavam conteúdos associados a
aplicações cartográficas/geotecnológicas, análise de ecologia de paisagem e/ou
processos de planejamento ambiental em agroecossistemas sustentáveis.
Os resultados selecionados foram lidos na íntegra e categorizados em outra
planilha do Excel, por título, autores, origem, tipo e relevância. A relevância foi
atribuída para cada resultado de 1 a 3 (sendo 1 = baixa, 2 = média, e, 3 = alta), conforme
o assunto abordado, considerando os temas: aplicações cartográficas/geotecnológicas,
análise de ecologia de paisagem e processos de planejamento ambiental em
agroecossistemas sustentáveis: se abordou somente um desses temas, teve baixa
relevância (1); se apresentou dois, média relevância (2); e se apresentou os três, alta
relevância (3).
Em paralelo à revisão integrativa, realizou-se a elaboração da proposta teóricometodológica para a realização de uma cartografia agroecológica, utilizando como base
principal o livro sobre planejamento ambiental de Santos (2004) e as referências
consideradas mais relevantes da revisão integrativa. Tanto a revisão como o
desenvolvimento da proposta consideraram responder as perguntas: “O que é cartografia
agroecológica?”; “Para que serve a cartografia agroecológica?”, e; “Como elaborar uma
cartografia agroecológica? ”.
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DESENVOLVIMENTO
Revisão integrativa
Foram obtidos 421 resultados, de acordo com os termos empregados nas 36
tentativas de busca, sendo que 359 resultados corresponderam à busca simples e, 62 à
busca avançada. Após a exclusão por repetições e por erros das plataformas, restaram
187 resultados, classificados como pré-selecionados. Dos 187 trabalhos préselecionados, destacaram-se 33, que conforme a condição de relevância estabelecida na
metodologia, foram classificados em uma tabela (Tabela 1).
Tabela 2 - Categorização dos trabalhos selecionados que mencionaram em seus títulos,
resumos e palavras-chave, aplicações cartográficas/geotecnológicas, análise de ecologia
de paisagem e processos de planejamento ambiental em agroecossistemas sustentáveis,
em maio de 2020.
NÚMERO

ORIGEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Equador
Espanha
França
Hungria
Itália
México

ANO DE
PUBLICAÇÃO
2009
2014
2010
2007
2011
2013
2009
2017
2015
2010
2009
2016
2009
2009
2014
2015
2016
2010
2009
2016
2001
2009
1988
2018
2010

TIPO DE
PUBLICAÇÃO
Anais
Revista
Anais
Anais
Anais
Anais
Dissertação
Dissertação
Anais
Dissertação
Capítulo de livro
Anais
Anais
Anais
Dissertação
Revista
Revista
Dissertação
TCC
TCC
Anais
Revista
Revista
Revista
Revista

RELEVÂNCIA*
1
2
1
3
2
2
3
3
2
2
1
3
3
1
2
1
2
3
2
2
2
1
1
2
2
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26
México
2013
Revista
2
27
Nicarágua
2019
TCC
2
28
Rússia
2009
Revista
1
29
Rússia
2019
Revista
3
30
Rússia
2013
Revista
2
31
Rússia
2019
Revista
3
32
Rússia
2017
Revista
1
33
Zimbabwe
1997
Revista
1
Elaborado pelo autor. * Relevância: atribuída para cada resultado, de acordo com a
quantidade de termos apresentados (aplicações cartográficas/geotecnológicas, análise de
ecologia de paisagem e processos de planejamento ambiental em agroecossistemas
sustentáveis), sendo 1 = baixa relevância (um termo), 2 = média relevância (dois termos) e,
3 = alta relevância (mais de dois termos).

Revistas e anais representaram 73% do total das publicações selecionadas. Para
as publicações classificadas com alta relevância (total de oito), 75% são publicações em
revistas. Das publicações classificadas com média relevância (quinze) e baixa
relevância (dez), respectivamente 33% e 60% delas correspondem a publicações em
revistas.
Os resultados selecionados advêm de dez diferentes países, sendo que o Brasil se
destaca com dezenove publicações, seguido da Rússia com cinco; esses países
correspondem a 72% do total das publicações selecionadas. Considerando a relevância
das publicações e os países de origem, ressalta-se que as publicações brasileiras
representam a maioria dos trabalhos considerados de alta relevância (total de seis).
Com relação ao destaque de trabalhos russos nos resultados, cabe destacar que a
Rússia vem ampliando sua produção orgânica com incentivo do Estado. De acordo com
a notícia “A lei sobre produtos orgânicos” do jornal DairyNews, publicado em sua
página eletrônica em janeiro de 2020, o país possuía algumas normatizações
interestaduais aplicáveis à produção e distribuição de orgânicos, desde 2014: GOST R
56104-2014 (termos e definições), GOST R 56508-2015 (produção, armazenamento e
transporte) e GOST R 57022-2016 (certificação). Em 2018, foi proposta a primeira lei
federal sobre produtos orgânicos, que entrou em vigor em 2020, a Lei Federal nº 280FZ: "Sobre produtos orgânicos e emendas a certos atos legislativos da Federação
Russa". Segundo Fernandes (2018), em 2016, o governo russo proibiu o cultivo e a
importação de plantas geneticamente modificadas, almejando ser exportador de
produtos não transgênicos. Além disso, conforme os dados do Relatório 2019, da
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IFOAM - Federal Internacional de Movimentos de Produção Orgânica e, do FiBL, a
Rússia é o país que apresentou maior média de crescimento de área agricultável voltada
à produção orgânica, entre os anos de 2007 e 2017, com um percentual de 34,5% em um
ranking de vinte países, além de ocupar o 14º lugar em termos de área total destinada
para esse modelo produtivo, em 2017 (FiBL, 2019).
Com relação ao destaque de trabalhos brasileiros, conforme os dados da IFOAM
e FiBL (2019), em 2017, o país ocupava a 12ª posição em termos do total de área
destinada à produção orgânica. Segundo Meirelles (2020), o Brasil é vanguardista na
organização do movimento orgânico e na promulgação das leis específicas sobre
agroecologia e produção orgânica, que culminaram na criação dos Sistemas
Participativos de Garantia (SPG). Os SPG favoreceram a ampliação do processo de
certificação orgânica, promovendo a inclusão da agricultura familiar no mercado de
orgânicos e uma ampla adesão dos movimentos campesinos por toda a América Latina.
Nenhum dos resultados selecionados apontou uma definição ou metodologia
específica para o termo cartografia agroecológica. Alguns resultados foram selecionados
por indicar trabalhos que talvez possam ter definições específicas, mas não estavam
disponíveis para o acesso. Por exemplo, resultado francês, de Wezel e Soldat (2009) que
é um dos artigos mais citados em estudos sobre a agroecologia. Embora o texto não
traga referenciais metodológicos ou teóricos para a proposta da cartografia
agroecológica, foi selecionado por indicar que “cartografia agroecológica” foi um termo
mencionado por Bensin (1951) em “Agroecological world geography”, e por Thran &
Broekhuizen (1965) em “Agro-ecological atlas of cereal growing in Europe”. Isso é
relevante, pois Bensin foi o primeiro cientista a mencionar e definir o termo
agroecologia.
Os trabalhos mexicanos selecionados fazem referência a um livro também
indisponível para consulta, intitulado “Cartografia agroecológica do cultivo de abacate
em Mochoacán”, de Guillén-Andrade e colabores (2007). Os dois trabalhos
selecionados trazem diferentes detalhamentos de estudos espaciais que consideram
desde doenças em plantações orgânicas até o desmatamento de florestas tropicais e
temperadas do país, o que é relevante para a construção metodológica da cartografia
agroecológica.
O resultado espanhol que menciona “cartografía agroecológica” refere-se a um
projeto interinstitucional entre a região da Catalunha, na Espanha, e a Namíbia que
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aborda aplicações cartográficas voltadas ao zoneamento agroecológico. A proposta
remete às definições estabelecidas pela Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura (FAO), em que o qualificador “agroecológico” não faz
referência a agroecologia enquanto paradigma para agricultura, mas sim, aos
diagnósticos de elementos ambientais de determinada unidade de análise, com
condições climáticas, solo, hídricas, entre outros elementos.
Dos trabalhos russos, os de número 29 e 31 apresentam um termo de avaliação
ecológica da paisagem de áreas secas, desenvolvido e implementado com base na
integração de abordagens científicas de geossistema, paisagem ecológica e
agroecológica, além de terem apresentado ferramentas de planejamento da paisagem e
métodos cartográficos.
De modo geral, a maior parte dos textos classificados com média e baixa
relevância apresentaram aspectos relacionados à fragmentação da paisagem,
caracterização de uso do solo em assentamentos rurais para planejamento
agroecológico, planejamento territorial voltado à implementação de pólos de
agroecologia e metodologias participativas, e somam as referências gerais para a
proposta teórico-metodológica de uma cartografia agroecológica.
Foram especificadas as publicações brasileiras selecionadas, explicitando o
título, local da publicação e autores, tendo em vista observar quais as revistas, eventos e
instituições que mais têm contribuições publicadas, associadas à temática do presente
trabalho, em uma tabela (Tabela 2). Cabe destacar os trabalhos de número quatro, sete,
oito, doze, treze e dezoito, que, de acordo com a análise, apresentaram mais elementos
significativos, conforme a relevância atribuída.
Tabela 3 - Categorização dos trabalhos brasileiros, identificando número
correspondente, título, local da publicação, autores, ano de publicação e relevância.
N*

1

2

TÍTULO
A Importância da Adoção de
Técnicas de Geoprocessamento
no Planejamento
Agroecológico de Propriedades
Rurais Familiares
A utilização do
geoprocessamento e da
cartografia nos estudos
agropecuários: um estudo de

LUGAR DE
PUBLICAÇÃO

AUTORES

A*

R*

Resumos do VI CBA e II
CLAA - Rev. Bras. De
Agroecologia/nov. 2009
Vol. 4 No. 2

Manuela Rodrigues Paz,
Francelle Antunes
2009
França, Carlos Loch

1

Sociedade e Território,
Natal, v. 26, nº 2, p. 92 108, jul./dez. 2014.

Rafael Pereira da Silva,
Angélica Verônica de
Oliveira Martins, Paulo
César de Araújo

2

2014
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3

caso para a Região
Metropolitana de Natal
Aplicativo de geodecisão para
monitoramento espaçotemporal da produção
extensiva de bovinos

II SIMPÓSIO
BRASILEIRO DE
AGROPECUÁRIA
SUSTENTÁVEL - UFV
II Seminário Internacional
sobre Desenvolvimento
Regional - Programa de
Pós-Graduação em
Desenvolvimento Regional
Mestrado e Doutorado

4

Aspectos Naturais Da
Fisionomia Da Paisagem Da
Agricultura Familiar Na
Região Do Médio Alto
Uruguai, Rs.

5

Definição de áreas prioritárias
para a recuperação florestal
visando conectividade entre
fragmentos: Análise
Multicriterial

6

Desenvolvimento de Base de
I Reunião Nordestina de
Dados para Mapeamento
Ciência do Solo - UFPB
Digital de Assentamento Rural

7

8

9

Diagnóstico ambiental da
paisagem do entorno do
reservatório do Rio Atibainha,
Nazaré Paulista, SP: uso do
mapeamento espacial e social
da região como ferramenta
para o planejamento
agroecológico
Geotecnologias para o
Planejamento da Transição
Agroecológica: Estudo de caso
na Microbacia Hidrográfica de
Barracão dos Mendes, Nova
Friburgo, RJ

Anais XV Simpósio
Brasileiro de
Sensoriamento Remoto

2010

1

Marceli Inês Schons,
Vera Maria Favila
Miorin

2007

3

Fábio Ávila Nossack,
Anderson Antônio da
Conceição Sartori,
Ramon Felipe Bicudo da 2011
Silva, Diego de Campos
Augusto Moraes, Célia
Regina Lopes Zimback
Paulo Roberto Megna
Francisco; José
Vandilson do
2013
Nascimento Silva; José
Vanildo do Nascimento
Silva

2

2

Dissertação de Mestrado UFSCAR - Pós-Graduação
em Agroecologia e
Desenvolvimento rural

Antunes, Luciana Rocha 2009

3

Dissertação de mestrado UFRJ - Programa de pósgraduação em agricultura
orgânica

Daniel Vasconcellos Da
Silveira Dias

2017

3

Matheus Cardim
Ferreira Lima;
SOARES, Flavo Elano
Soares, João Cardim
Ferreira Lima; Lucas
Pinheiro Oliveira

2015

2

2010

2

2009

1

Gestão territorial
agroecológica do campus da
XV Encontro regional de
Escola Agrícola de Jundiaí agroecologia, Bananeiras UFRN por meio de técnicas de PB
geoprocessamento

Identificação do uso da terra
sob manejo agroecológico
10
utilizando imagem de alta
resolução e conhecimento local
Implatação de pólos
11
agroecológicos para o

Anderson Soares
Ferreira, Ricardo
Guimarães Andrade,
Mateus Batistella

Dissertação mestrado UFV
- Programa de PósRaquel de Castro Portes
graduação em Solos e
Nutrição de Plantas
Parte de livro EMBRAPA Mário Artemio Urchei
agropecuária oeste
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desenvolvimento territorial da
agricultura familiar em Mato
Grosso do Sul, Brasil
Mapeamento e análise
multitemporal da paisagem nos
12 assentamentos rurais de
Cáceres/ MT, situados na
fronteira Brasil-Bolívia

Anais 6º Simpósio de
Geotecnologias no
Pantanal, Cuiabá, MT Embrapa Informática
Agropecuária/INPE

Poliana Roma Greve
Nodari, Sandra Mara
Alves da Silva Neves,
Larissa Espinosa de
Freitas, Miriam Raquel
da Silva Miranda,
Douglas Ehle Nodari

2016

3

Planejamento Agroecológico
13 de Uso do Solo de
Assentamentos Rurais

Resumos do VI CBA e II
CLAA - Rev. Bras. De
Agroecologia/nov. 2009
Vol. 4 No. 2

Fernanda Ayaviri Matuk 2009

3

Resumos do VI CBA e II
CLAA - Rev. Bras. De
Agroecologia/nov. 2009
Vol. 4 No. 2

Renata Souza de
Rezende; Marcos Paulo
Leite da Silva; Ubiratan
Oliveira Souza;
Alexandre Américo
Almassy Junior;
Franceli da Silva.

2009

1

Gabriela de Oliveira
Romão

2014

2

Planejamento de Ações
Agroecológicas em
14 Comunidades Rurais do
Município de Cruz das Almas
– BA

Dissertação UNB Uso De Geotecnologias Para A
Programa de pós-graduação
Análise Da Dinâmica Do Uso
15
em geografia área de
Da Terra No Município De
concentração Gestão
Santa Rita De Cássia (Ba).
Ambiental e Territorial
Utilização de metodologias
EXTRAMUROS - Revista
participativas na construção do
de Extensão da UNIVASF 16 conhecimento agroecológico
Volume 3, número 2, jul.
na comunidade do Povoado
2015
Zanguê-SE
Zoneamento Agroecológico
17 Do Assentamento Che
Guevara Em Ocara-Ce

18

Zoneamento agroecológico do
município de Apodi/RN

Revista Encontros
Universitários UFC, v. 1 n.
1 (2016)
Dissertação UFRN Programa regional de pósgraduação em
Desenvolvimento e Meio
Ambiente

Francielle Rodrigues
Santos, Lucia Marisy
Souza Ribeiro de
2015
Oliveira, Mário Jorge
Campos dos Santos
Cecília Barreto
Rodrigues, Lindenberg
Costa Paulino, Sammya
2016
Carla de Alencar Coelho
Ribeiro, Maria Lucia de
Sousa Moreira
Henrique Eufrásio de
Santana Júnior

2010

1

2

3

Zoneamento Geoambiental do
TCC - UNESP - graduado
19 Município e Região de Franca
Meire Mateus de Lima
2009 2
em ecologia
– SP
Elaborado pelo autor. *N – Número de identificação; *A – Ano de publicação; *R – Relevância:
atribuída para cada resultado, de acordo com a quantidade de termos apresentados (aplicações
cartográficas/geotecnológicas, análise de ecologia de paisagem e processos de planejamento ambiental
em agroecossistemas sustentáveis), sendo 1 = baixa relevância (um termo), 2 = média relevância (dois
termos) e, 3 = alta relevância (mais de dois termos).
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A maioria dos textos nacionais apontam que as aplicações cartográficas e
geotecnológicas favorecem as análises de paisagem, conforme exposto na literatura
introdutória. Os textos quatro, sete, oito e doze envolvem análise de paisagem em áreas
de agricultura familiar, assentamentos rurais e na perspectiva de ações de planejamento
agroecológico, o que é bastante relevante como referencial para a proposta da
cartografia agroecológica.
No trabalho de número dez, foi ressaltada a dificuldade em adotarem-se métodos
convencionais de captação de imagem para identificação dos usos do solo em
mapeamento agrícola de atividades agroecológicas, ressaltando a importância do
trabalho de campo. Tal reflexão pode ser incorporada na proposta da cartografia
agroecológica, no sentido de reforçar a demanda por imagens mais detalhadas, na escala
das propriedades rurais, para produção de mapas, e de possíveis ações de capacitação
das famílias agricultoras sobre temas como mapeamento e geotecnologias, com foco
principalmente no público mais jovem, tendo em vista favorecer a participação, otimizar
o registro e o monitoramento sobre aspectos de sua propriedade, contribuindo assim
com os processos emancipatórios das famílias que estão investindo em práticas de
agricultura menos nocivas ao meio ambiente.
Os trabalhos dezoito e dezenove são zoneamentos, sendo um agroecológico do
município de Apodi/RN e o outro geoambiental da região de Franca/SP. Considerando
que zoneamentos são instrumentos de planejamento ambiental, esses trabalhos
importam muito para a presente análise, considerando que a cartografia agroecológica
pode ser incorporada por esses tipos de zoneamentos.

Proposta teórico-metodológica para uma Cartografia Agroecológica
Para a proposta teórica-metodológica de uma “cartografia agroecológica” foram
definidas três questões orientadoras: “O que é cartografia agroecológica?”; “Para que
serve a cartografia agroecológica?”, “Como elaborar uma cartografia agroecológica?”.
Para responder às duas primeiras perguntas foi mobilizada a literatura disponível sobre
o assunto que em parte foi levantada na revisão integrativa.
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Com relação à primeira questão, a cartografia agroecológica pode ser definida
como uma ferramenta ou instrumento de planejamento ambiental, composta por dados
sobre agroecologia e produção orgânica de determinada unidade de análise. Tal
instrumento ou ferramenta propicia uma compreensão sistêmica e interdisciplinar da
unidade de análise, resultado da colaboração de diferentes agentes sociais envolvidos no
processo, que serão responsáveis por tornar as informações visíveis para toda a
sociedade.
Sobre a segunda questão, a cartografia agroecológica serve como ferramenta
para alguns instrumentos de planejamento ambiental, como zoneamentos, planos
diretores, planos de manejo, planos de bacias hidrográficas, entre outros. Como
instrumento, pode ser um exímio formato de comunicação/divulgação de ações e dados
sobre agroecologia e produção orgânica, colaborando com o fomento de políticas
públicas locais e decisões territoriais. Também pode servir como registro de memória da
transição do modelo da agricultura convencional para o modelo sustentável em
determinada localidade. Isso, porque registros sobre as atuais transformações, projetos e
iniciativas que favoreçam uma mudança positiva e no caminho da sustentabilidade, têm
valor histórico, de memória e estratégico para permeância, assistência e difusão da
ciência agroecológica.
A terceira questão orientadora direciona a metodologia. As cartas ou mapas
criados, devem abordar um conjunto de informações que incidem na unidade de análise,
obviamente, no entanto deve ser dada primazia à incorporação de dados sobre
agroecologia e produção orgânica. Toda a elaboração metodológica deve ser discutida e
definida em um processo de planejamento ambiental, por isso, a principal referência
desta proposta é o livro “Planejamento ambiental: teoria e prática” de Santos (2004).
A cartografia agroecológica pode incorporar informações específicas sobre a
unidade de análise, como: (1) Fatores socioeconômicos: população, saúde, escolaridade,
emprego, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM, Índice de Gini ,
Produto Interno Bruto - PIB, etc; (2) Fatores abióticos: clima, solos e pluviosidade; (3)
Fatores bióticos: áreas prioritárias para conservação/recuperação, ocorrência de espécies
ameaçadas, unidades de conservação (UC), áreas de preservação permanentes e reservas
legais; (4) Informações relacionadas à agroecologia e produção orgânica: áreas
certificadas, áreas produtivas, sistemas agroflorestais agroecológicos, culturas
cultivadas, serviços ecossistêmicos associados às atividades agroecológicas, Núcleos de
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Estudos em Agroecologia (NEAs), escoamento, feiras agroecológicas, cursos superiores
voltados ao tema da agroecologia e áreas indicadas para implementação de atividades
agroecológicas.
Assim, propõem-se sete procedimentos básicos para o desenvolvimento de uma
cartografia agroecológica: (1) articulação social, e (2) definição de recursos (Quadro 2),
(3) delimitação da unidade de análise e (4) delimitação da área de influência (Quadro 3),
(5) levantamento de dados (Quadro 4), (6) elaboração dos mapas (Quadro 5) e (7)
publicação dos mapas (Quadro 6). Esses procedimentos não devem ser engessados e
devem ser, preferencialmente, definidos previamente por meio de uma articulação social
interessada na elaboração do projeto da cartografia agroecológica.
A elaboração da cartografia agroecológica deve reunir representantes de
movimentos

sociais,

agricultores

familiares,

pesquisadores,

órgãos

públicos,

organizações não governamentais, entre outros agentes e instituições. Isso favorecerá o
estabelecimento de um processo participativo e sem hierarquizações pré-estabelecidas,
visando atribuir uma visão sistêmica e interdisciplinar durante a realização da
cartografia agroecológica, tendo em vista um resultado representativo para todas as
forças atuantes e interessadas na unidade de análise.
Quadro 3 - Procedimentos metodológicos para a realização de uma cartografia
agroecológica – Articulação social e definição de recursos.
Procedimento
metodológico

Instituições

Especificação

Funções

Associações, cooperativas, etnias,
famílias, grupos coletivos
Cientistas, estudantes, técnicos,
pesquisadores, grupos de pesquisa,
Equipe técnica
Núcleos de Estudos em
Agroecologia (NEAs)
Locais, regionais, nacionais,
internacionais - verificar a
Articulação social Organizações não existência de ONG's atuantes na
governamentais
unidade de análise que já tenham
algum tipo de envolvimento com
Agroecologia.
Responsáveis pela unidade de
Entidades públicas
análise
Responsáveis/Com interesse na
Entidades privadas
unidade de análise

Definir em coletivo: o
objetivo da elaboração da
cartografia agroecológica;
os recursos para realizá-la e
suas respectivas origens; a
unidade de análise;
responsáveis pelas etapas
de levantamento de dados e
elaboração de mapas.

Procedimento
metodológico

Fonte do recurso

Comunidades

Tipo

Especificação
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Humanos

Profissionais envolvidos

Contratação; Voluntários

Tecnológicos

Equipamentos e softwares
específicos (Por exemplo: Drones,
Câmeras, Sistema de
Posicionamento Global,
computadores, ArcGIS ou QGIS,
etc.;)

Empréstimo; aquisição;
doação

Gráficos

Impressões

Empréstimo; aquisição;
doação

Recursos

Estimativa do total e fonte geral dos Público/privado; doação;
recursos
edital; etc.
Elaborado pelo autor.

Monetários

Quadro 4 - Procedimentos metodológicos para a realização de uma cartografia
agroecológica – Delimitação da unidade de análise e da área de influência.
Procedimento metodológico
Delimitação da unidade de
análise (UA)

Delimitação da área de
influência (AI)

Unidade de Análise / Área de
Influência

Especificação

Solicitar dados sobre a unidade
Agroecossistema, aldeia, bacia
para as instituições envolvidas,
hidrográfica, bairro, distrito, município,
definir agenda de campo,
território de identidade, vila
elaborar checklist de campo
Observar a matriz paisagística que cerca
a unidade de análise com foco na
conectividade ecológica de fragmentos Solicitar dados sobre a unidade
naturais e práticas sustentáveis em
para as instituições envolvidas,
matrizes ecológicas modificadas;
definir agenda de campo,
Agroecossistema, aldeia, bacia
elaborar checklist de campo
hidrográfica, bairro, distrito, município,
território de identidade, vila
Elaborado pelo autor.

Quadro 5 - Procedimentos metodológicos para a realização de uma cartografia
agroecológica – Levantamento de dados primários e secundários.
Procedimento
metodológico

Tipo

Dados

Indicações de uso

Dados ambientais

Auxiliar a caracterização geral
da unidade de análise; podem
ser usados para consulta
bibliográfica, para a elaboração
de textos, gráficos, tabelas.

Dados sociais
Dados econômicos
Levantamento de
dados

Secundários
Dados disponíveis sobre
Agroecologia e produção
orgânica que incidem na
unidade de análise

Auxiliar a caracterização da
unidade de análise; podem ser
usados para consulta
bibliográfica, e para a
elaboração de textos, gráficos,
tabelas e elaboração de mapas
específicos incorporando dados
secundários sobre
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agroecologia.

Procedimento
metodológico

Levantamento de
dados

Tipo

Primários

Dados

Indicações de uso

Obter informações sociais,
ambientais e econômicas sobre
a unidade de análise;
Inquirição (entrevistas abertas,
indicadores de
estruturadas, semiestruturadas,
sustentabilidade; elaboração de
questionários, protocolos, etc.)
gráficos, tabelas e outros
materiais gráficos para análise
das informações.
Coordenadas geográficas
Mapas de localização.
(pontos, localizações)
Polígonos agroecológicos (áreas Mapas de área produtiva
de produção)
agroecológica
Mapas de cultivos
agroecológicos (pode ser por
Cultivos agroecológicos (tipo e
localização ou área – ponto ou
limites da área)
polígono – depende do
levantamento de campo).
Elaboração textos, gráficos,
Serviços ecossistêmicos (SE)
tabelas ou mapas (depende dos
identificados
tipos de SE - trajetória,
interpolação etc.)
Elaborado pelo autor.

Quadro 6 - Procedimentos metodológicos para a realização de uma cartografia
agroecológica – Elaboração dos mapas.
Procedimento
metodológico

Tipo

Escala

Recursos

Geográficos
Digitais/técnicos

Espacial
Temporal
Análise de ecologia
da paisagem

Elaboração dos
mapas
Participativos

Livre

Artísticos

Livre

Softwares (QGIS, ArcGIS), imagens
(TIFF), dados do georreferenciamento,
shapefiles
Guia DRP com metodologias
participativas;
Memórias de participantes da
elaboração, impressão, cartolinas,
canetas.
Pode ser elaborado por qualquer
pessoa, com qualquer recurso

Elaborado pelo autor.

Quadro 7 - Procedimentos metodológicos para a realização de uma cartografia
agroecológica – Publicação dos mapas
Procedimento
metodológico

Perfil da
publicação

Formas de
divulgação

Especificação
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Política pública
(Lei, cadernos,
planos, sites
oficiais)

Instituição
pública

Instrumento de planejamento ambiental ou
parte de algum instrumento Plano Diretor,
Zoneamentos, Diagnóstico Ambiental;
Plano de Bacia Hidrográfica.

Eventos científicos
Comunidade
científica

Artigos científicos

Apresentações em eventos e publicações
científicas

Livros científicos
Publicação dos mapas

Sociedade

Aplicativo
Livro didático
São inúmeras as possibilidades de
Exposições
divulgação de uma Cartografia
artísticas
Agroecológica para a sociedade, para ter
Encontros de
sucesso nesta abordagem, a articulação
grupos sociais,
social precisa investir em planejamento e
coletivos, eventos definir quais formas são adequadas e
diversos
possíveis.
Internet e redes
sociais
Elaborado pelo autor.

Para a articulação social, considera-se a importância de participação pública
ampla e representativa e, para isso, deve-se identificar o público envolvido, de modo a
tornar o processo legítimo. Santos (2004) aponta que participar significa:
tomar parte, integrar-se pela razão ou pelo sentimento, fazer saber,
saber comunicar, reconhecer diferentes interesses, expectativas e valores,
identificar analogias, debater, negociar, evidenciar pontos comuns, definir
interesses, promover alianças, promover ajustes e tomar decisões de consenso
sobre aquilo que é do uso ou do direito de todos, na presença de todos
(SANTOS, 2004, p.158).

Nos trabalhos analisados, essa etapa relaciona-se com o trabalho onze, que trata
da implantação de polos agroecológicos no Mato Grosso do Sul, realizando uma
mobilização e sensibilização de atores, assim como o trabalho dezesseis, que trata da
adoção de metodologias participativas para a construção do conhecimento
agroecológico em uma comunidade localizada no Sergipe. Ambos citam a aplicação
dessas metodologias, que é um caminho favorável à reflexão crítica e coletiva no crucial
processo que abrange a definição dos objetivos, recursos, unidade de análise e
responsáveis pelas etapas de levantamento de dados e elaboração de mapas da
Cartografia Agroecológica.
Ainda que, conforme Santos (2004), as bacias hidrográficas sejam tidas como
unidades de análise mais usuais, por serem corpos de fácil reconhecimento e
caracterização, aos quais não existe área de terra, por menor que seja, que não se integre
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a elas, nesta proposição de cartografia agroecológica, esse aspecto pode ser mais
diversificado, tendo em vista que deverá estar condicionado ao objetivo estabelecido,
podendo, assim, ser uma aldeia, um assentamento, uma propriedade, um município,
uma bacia hidrográfica, etc. Essa decisão dialoga com a concepção de unidade de
análise da agroecologia, que, conforme apontam Guzman Casado et al. (2000), são os
agroecossistemas, entendidos como ecossistemas naturais convertidos pela ação humana
para um sistema de produção agrícola, que pode ter diferentes escalas. Com relação às
áreas de influência a serem definidas, a matriz paisagística que cerca a unidade de
análise deve ser observada, dando primazia à conectividade ecológica de fragmentos
naturais e práticas sustentáveis nas matrizes ecológicas modificadas.
Para o levantamento de dados, há um universo de métodos e ferramentas
disponíveis. Santos (2004) aponta que dados secundários são obtidos por meio de
consultas nos mais diversos organismos e instituições, podendo ser desde trabalhos de
pesquisa, até cadastros e apontamentos mais simples; ações que envolvem aquisição de
dados primários, podem abarcar inquirição, observação, avaliação ecológica rápida e
amostragem de campo. A proposta da cartografia agroecológica incorpora os dois tipos
levantamentos (secundários e primários), indicando, na aquisição de dados primários
pelo menos, os métodos de inquirição por meio de protocolos de indicadores de
sustentabilidade e aplicação de questionários, e, na amostragem de campo, a coleta de
pontos e polígonos geográficos por georreferenciamento para delimitação de áreas e
vetorização de dados, entre outros tipos de análises que possam enriquecer o estudo.
Também se encontram contribuições para a construção da proposta teóricometodológica nos trabalhos quatro, cinco, sete, nove, dez e dezoito da revisão
integrativa. Por exemplo, o trabalho dez, citado anteriormente, incorpora o mapeamento
de propriedades agroecológicas e convencionais, apresentando uma avaliação do
potencial de classificadores automáticos para mapeamento por imagens de satélite em
sistemas agroflorestais, em Araponga - MG, na região da Zona da Mata. Este trabalho
gerou uma metodologia para distinção de padrões heterogêneos de uso do solo, além de
avaliar a metodologia participativa aplicada na construção participativa do mapa de uso
e cobertura do solo (PORTES, 2010).
Os trabalhos de número quatro e sete trazem contribuições para classificar o uso
do solo. O trabalho quatro, utilizou como variáveis de análise áreas agroecológicas
(classes de zoneamento regional), capacidade de uso do solo (categorias de uso
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regional) e aptidão climática (zonas preferenciais, zonas toleradas, zonas marginais,
zonas inaptas), objetivando caracterizar elementos fisionômicos da paisagem rural
(SCHONS e MIORIN, 2007). Já o trabalho número sete, identificou elementos da
paisagem utilizando métodos de mapeamento espacial e social para determinar
planejamento agroecológico, destacando a importância de se conhecer a identificação
histórica das paisagens e suas consequentes alterações para o desenho e manejo de
agroecossistemas sustentáveis (ANTUNES, 2009).
O trabalho seis, elaborado por Nossack e colaboradores (2011), aborda a
definição de áreas prioritárias para conservação e conectividade ecológica entre
fragmentos florestais, trazendo em parte de sua metodologia, o mapeamento de fatores,
como proximidade da cobertura florestal, proximidade de rede hidrográfica e sistema de
drenagem, erodibilidade, e restrições, o que é bastante relevante para processos de
planejamento ambiental em regiões potenciais para implementação de agroecossistemas
sustentáveis.
Podem ser adotados métodos de levantamento de dados de outros tipos de
trabalhos não especificados nesta pesquisa, tendo em vista atender às demandas
específicas da cartografia agroecológica que estiver sendo desenvolvida.
Com relação à elaboração de mapas, todos os trabalhos analisados na revisão
integrativa utilizaram recursos digitais como método. Alguns trabalhos, como o número
sete e o dez, citam a relevância de mapas elaborados de forma participativa. Nesse
sentido, a cartografia agroecológica pode e deve se munir de estratégias participativas
para construções cartográficas, considerando conhecimentos já amplamente discutidos
no âmbito da Cartografia Social 2.
Para a publicação da cartografia agroecológica, a análise dos trabalhos da
revisão integrativa permitiu o entendimento de que os zoneamentos agroecológicos,
agroclimáticos, geoambientais, ou ecológicos-econômicos, que são instrumentos de
planejamento

ambiental

(SANTOS,

2004),

podem

incorporar

a

cartografia

agroecológica incluindo as informações espaciais sobre agroecologia e produção
orgânica, pois são uma forma de publicação garantida por meio da instituição de
2

Este trabalho considera que a Cartografia Social, intensamente desenvolvida nos últimos trinta

anos, ocorre em um processo de produção cartográfica que envolve comunidades e grupos sociais com a
mediação de agentes técnicos especializados. Algumas das principais referências nessa área, são: Almeida
(1993), Acevedo (2006) e Nunes (2008).
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políticas públicas, haja visto que muitos zoneamentos resultam de políticas de
planejamento ambiental e territorial.
Essa possibilidade é um caminho, mas sugere-se que a cartografia agroecológica
extrapole essa dimensão e tenha sua própria identidade, para que seja desenvolvida e
publicada visando atender aos objetivos próprios de sua elaboração, podendo ser um
instrumento de planejamento ambiental local, registro de memória e um meio de
divulgação científica para popularização do conhecimento agroecológico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A revisão integrativa favoreceu o desenvolvimento de uma pesquisa minuciosa
na literatura disponível, deixando evidente que ainda não existe uma definição teórica
sobre o que seria uma cartografia agroecológica, e que poucos trabalhos exploraram, e
tampouco associaram, as premissas dos processos de planejamento e cartografia
ambiental em relação com ecologia de paisagem e, especificamente, agroecologia.
Assim, a proposição teórico-metodológica apresentada nos resultados deste
trabalho deve favorecer o desenvolvimento de projetos nessa linha, contribuindo com a
construção do conhecimento agroecológico. Cabe ressaltar, que essa proposição pode
ser discutida e redesenhada, se necessário, entre pesquisadores, técnicos, planejadores,
cientistas, movimentos sociais e demais agentes atuantes da área, de modo que a mesma
adquira mais validação em diferentes cenários.
Por fim, realizar a análise e a espacialização de dados sobre agroecologia, como
requisito nos processos de planejamento ambiental, favorece a integração de ações de
investimento, concentração e escoamento da produção, auxiliando a eficiência da gestão
territorial no que concerne ao setor agrícola, além de contribuir com a edificação de
relações mais sustentáveis, tão almejadas e necessárias para a atualidade.
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CARTOGRAFIA
AGROECOLÓGICA
DESCOBRIMENTO, BAHIA, BRASIL

NA

COSTA

DO

Resumo
No Território de Identidade Costa do Descobrimento, existem algumas
iniciativas em agroecologia e produção orgânica, sobre as quais ainda há uma escassez
de informações e de dados sistematizados a respeito de área e seus aspectos sociais,
ecológicos e econômicos. Este trabalho objetivou caracterizar e espacializar o cenário
da produção orgânica e agroecológica certificada de forma participativa nos municípios
do Território de Identidade Costa do Descobrimento e apresentar a aplicação de uma
proposta metodológica específica para o desenvolvimento de uma Cartografia
Agroecológica. Foi realizada uma cartografia agroecológica, concebida como uma
ferramenta de planejamento ambiental, englobando consultas bibliográficas em dados
secundários, caracterização socioambiental da região de estudo, articulação social,
definição de recursos, delimitação de unidades de análise e áreas de influência,
levantamento de dados geográficos e entrevista semiestruturada em campo, baseada em
protocolo de indicadores de sustentabilidade em agroecossistemas, análise dos dados,
elaboração e divulgação de organizações cartográficas. Na época da coleta de dados,
constatou-se, que a Costa do Descobrimento possuia ao menos 21 hectares de áreas
agroecológicas certificadas de forma participativa. O município de Porto Seguro
destacou-se por ter mais agricultores certificados e três feiras agroecológicas. A
aplicação da metodologia da cartografia agroecológica se mostrou eficiente
possibilitando estimar a quantidade de área de produtores orgânicos agroecológicos na
região de estudo além de avaliar sua contribuição para a sustentabilidade, traduzida em
diversos serviços ecossistêmicos culturais, de regulação e de produção, identificados
junto aos agricultores. Isso reforça a importância de investimentos em agroecologia nas
regiões de Mata Atlântica, levando à conclusão de que há uma demanda local de
fomento e de assistência técnica rural agroecológica para a promoção de espaços de
debate com agricultores familiares sobre manejo orgânico e agroecológico,
principalmente nos municípios do Território de Identidade Costa do Descobrimento que
ainda não possuem esse tipo de produção.
Palavras-chave: Agroecologia. Certificação participativa. Indicadores de
Sustentabilidade. Planejamento ambiental.

40
Abstract
In the Discovery Coast Identity Territory, there are some initiatives in
agroecology and organic production, about which there is still a scarcity of information
and systematized data about the area and its social, ecological and economic aspects.
This work aimed to characterize and spatialize the scenario of certified organic and
agroecological production in a participatory manner in the municipalities of the
Discovery Coast Identity Territory and to present the application of a specific
methodological proposal for the development of an Agroecological Cartography. An
agroecological cartography was carried out, conceived as an environmental planning
tool, including bibliographic consultations on secondary data, socio-environmental
characterization of the study region, social articulation, definition of resources,
delimitation of units of analysis and areas of influence, survey of geographic data and
semi-structured field interview, based on a protocol of sustainability indicators in
agroecosystems, data analysis, elaboration and dissemination of cartographic
organizations. At the time of data collection, it was found that the Discovery Coast had
at least 21 hectares of agroecological areas certified in a participatory manner. The
municipality of Porto Seguro stood out for having more certified farmers and three
agro-ecological fairs. The application of the methodology of agroecological cartography
proved to be efficient, making it possible to estimate the amount of area of
agroecological organic producers in the study region, in addition to evaluating their
contribution to sustainability, translated into various cultural, regulatory and production
ecosystem services identified with farmers. This reinforces the importance of
investments in agroecology in the Atlantic Forest regions, leading to the conclusion that
there is a local demand for development and rural agroecological technical assistance to
promote spaces for debate with family farmers on organic and agroecological
management, especially in the municipalities of the Discovery Coast Identity Territory
that still do not have this type of production.
Keywords: Agroecology. Participatory certification. Sustainability Indicators.
Environmental planning.
Introdução
Nas últimas duas décadas o Brasil avançou muito na esfera das políticas
públicas voltadas para agricultura sustentável, a se considerar a Lei nº 10.831/2003, que
dispõe

sobre

a

agricultura

orgânica

no

Brasil

e

seu

posterior

decreto

regulatório, Decreto nº 6.323/2007; a criação do Cadastro Nacional de Produtores
Orgânicos (CNPO), em 2011, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), e; o Decreto 7.794/2012, que institui a Política Nacional de
Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), a qual possui como um de seus
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instrumentos, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica
(PLANAPO).
Entretanto, existem alguns entraves na promoção do conhecimento sobre a
produção orgânica e agroecológica desenvolvidas no território nacional. De acordo
com Lima e colaboradores (2020), o agronegócio no Brasil, que é
predominantemente baseado na expansão e nos commodities agrícolas, no uso
intensivo de insumos químicos, agrotóxicos, sementes geneticamente modificadas e
mecanização pesada.
Somado a esse panorama, os autores afirmam que dados imprecisos e
assistemáticos sobre a produção e o consumo de alimentos orgânicos no país
dificultam o acompanhamento e a elaboração de uma série histórica do
desenvolvimento dessa produção e da sua comercialização (LIMA et al., 2020).
Esta pesquisa teve como problema central a escassez de dados sobre a
produção orgânica e agroecológica desenvolvida na região do Território de
Identidade da Costa do Descobrimento, e considera a agropecuária local,
predominantemente convencional, como um forte risco à integridade de unidades
orgânicas e agroecológicas existentes.
Em contrapartida, elementos que também caracterizam este território, como
a presença de reservas de alta relevância ecológica, e de comunidades rurais e
indígenas, fortalecem diálogos pautados nos princípios da agroecologia, algo que
deve ser lido como uma demanda potencial para estimular projetos de transição
agroecológica.
Conforme aponta Myers et al. (2000), a região é considerada um hotspot,
por abrigar reservas naturais que contemplam altos índices de biodiversidade e
endemismo, revelando um padrão de evolução que não é apenas de grande interesse
científico, mas também de forte importância para conservação.
Apesar disso, são observados diversos impactos ambientais no bioma da
Mata Atlântica da Costa do Descobrimento, decorrentes do processo histórico de
ocupação, de exploração da madeira nativa, da instalação da pecuária e da produção
agrícola, caracterizada principalmente pelas monoculturas de eucalipto, mamão e
café, e da especulação imobiliária impulsionada pelo turismo (DANTAS et al.,
2002; CERQUEIRA NETO, 2009).
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Sabe-se que alguns municípios da Costa do Descobrimento, como
Belmonte, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, possuem sistemas orgânicos
certificados, de acordo com os registros do Cadastro Nacional de Produtores
Orgânicos - CNPO, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA, por meio de consultas ao CNPO entre os anos de 2014 a 2021.
Desses cadastros, a grande maioria, que estão distribuídos em Porto Seguro e
Santa Cruz Cabrália, advém da certificação participativa desenvolvida no Estado da
Bahia pela Rede de Agroecologia Povos da Mata (RAPM). A minoria, no
município de Belmonte, corresponde à certificação de cacau orgânico, realizada
pela certificação empresarial do Instituto Biodinâmico (IBD) (MAPA, 2014 a
2021).
A proposição

de

uma

Cartografia

Agroecológica

na

Costa do

Descobrimento é encarada como método para fortalecer processos de autonomia das
famílias agricultoras e demais atores envolvidos em sua elaboração, trazendo a
perspectiva da sustentabilidade e o registro espaço-temporal como um meio de se
perceber o território e de reconhecer o importante papel de iniciativas em
agroecologia e produção orgânica na região.
Considerando

tais

aspectos,

este

trabalho

objetivou

caracterizar

e

espacializar o cenário atual da produção orgânica e agroecológica nos municípios do
TI Costa do Descobrimento que apresentam unidades produtivas certificadas de modo
participativo,

aplicando

metodolologia

específica

proposta

para

o

desenvolvimento de cartografia agroecológica, tendo em vista a elaboração de uma
organização cartográfica relacionada à identificação de bacias hidrográficas,
fragmentos florestais e distâncias relativas.
Metodologia
A pesquisa foi idealizada no fim de 2018 e desenvolvida entre março de 2019 e
maio de 2021, no âmbito do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências e
Tecnologias Ambientais do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da
Bahia (IFBA) e da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), e no contexto do
Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica Pau-Brasil da UFSB, através
do projeto Desenvolvimento Socioambiental para a Agricultura Familiar (DSAF).
As pesquisas bibliográficas indicaram a inexistência de fundamentos e métodos
espécificos para o desenvolvimento de uma Cartografia Agroecológica, tendo sido
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necessário o exercício constante de consulta a referências bibliográficas com os temas
orientadores (agroecologia, planejamento ambiental, cartografia ambiental e ecologia de
paisagem). O livro Planejamento ambiental: teoria e prática, de Santos (2004), foi a
principal referência utilizada, por reunir uma ampla gama de elementos sobre
planejamento ambiental descritos minuciosamente, favorecendo a concepção e
desenvolvimento de uma cartografia agroecológica, que foi aplicada nessa pesquisa. A
proposição teorioco-metodológica para uma Cartografia agroecológica pode ser
encontrada no documento de dissertação do Programa de Pós Graduação em Ciências e
Tecnologias

Ambientais

(IFBA/UFSB),

disponível

no

link:

https://sig.ufsb.edu.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=233.
Adotou-se assim, os sete procedimentos básicos para o desenvolvimento da
cartografia agroecológica: (1) articulação social, (2) definição de recursos, (3)
delimitação da unidade de análise, (4) delimitação da área de influência, (5)
levantamento de dados, (6) elaboração dos mapas e (7) publicação dos mapas.
Aplicação dos procedimentos para elaboração da Cartográfia Agroecológica
Articulação social (1)
A articulação social foi realizada no período inicial do projeto, em 8 maio de
2019, quando foi realizada uma reunião presencial para apresentar a proposta prévia à
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Porto Seguro (SEMAGRI) e à Rede de
Agroecologia Povos da Mata (RAPM), que é um Organismo Participativo de Avaliação
da Conformidade Orgânica (OPAC). Com um retorno positivo de ambos, após ajustes e
redimensionamentos, o projeto foi apresentado oficialmente às famílias agricultoras em
29 de agosto de 2019, na reunião bimestral do Núcleo Monte Pascoal (NMP) da RAPM,
realizada no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Seguro (APÊNDICE
A – Acervo de fotos – Foto 1).
Cabe destacar que o NMP, assim como outros núcleos da RAPM, é composto
por técnicos, agricultores e consumidores que se uniram para articular o
desenvolvimento da certificação participativa, das técnicas de manejo, dos fluxos de
escoamento e demais assuntos sobre a produção agroecológica. Atualmente, o NMP
atua junto com cento e vinte famílias camponesas e indígenas, concentradas
principalmente nos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, mas também, em
alguns municípios mais no extremo sul da Bahia, como Caravelas e Mucuri.
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O projeto foi bem recebido e alguns agricultores reforçaram que gostariam de
participar e receber a equipe de pesquisa em suas propriedades. Foi apresentado um
mapa sobre a produção orgânica no Estado da Bahia, por territórios de identidade, com
base nos registros do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, referente ao mês de
julho de 2019, evidenciando uma quantidade relativamente pequena de agricultores
orgânicos certificados na região da Costa do Descobrimento, sendo que a maioria dos
registros advinha justamente do trabalho das famílias certificadas pela RAPM, o que
despertou muito a atenção e o interesse pelo tema.
Definição de recursos (2)
A pesquisa obteve apoio do NEA Pau-Brasil com a participação de duas
extensionistas do projeto DSAF, que acompanharam o levantamento de campo e
promoveram o transporte para áreas de estudo. Os recursos tecnológicos utilizados em
campo foram um aparelho de recepção de satélites de smartphone e o aplicativo
Campeiro C7 GPS Dados (UFSM, 2019) para coleta de dados geográficos. Para
produção de mapas e edição de imagens, foram utilizados os softwares ArcGIS e Adobe
Photoshop.
Delimitação das unidades de análise (3) e das áreas de influência (4)
A proposta metodológica da cartografia agroecológica não define qual deve ser
sua unidade de análise, mas indica possibilidades, como uma aldeia, um assentamento,
uma propriedade, um município, uma bacia hidrográfica etc. A delimitação da área de
influência deve observar a matriz paisagística que cerca a unidade de análise com foco
buscando

evidenciar

a

conectividade

ecológica

de

fragmentos

florestais,

agroecossistemas e bacias hidrográficas.
Nesta aplicação da cartografia agroecológica, determinou-se junto à equipe de
pesquisa e aos técnicos da RAPM, que as unidades de análise seriam as propriedades
orgânicas certificadas de forma participativa, tomando como referência as que se
encontravam certificadas no mês de julho de 2020.
Salienta-se que o processo de certificação orgânica é dinâmico e contínuo,
sendo assim, a quantidade de cinco propriedades, considerada para a pesquisa de
campo, por serem as únicas certificadas no mês de julho de 2020, provavelmente já
mudou. Também, é importante informar que o município de Belmonte possui duas
unidades produtivas de cacau orgânico, certificadas pelo Instituto Biodinâmico.
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Foram realizadas seis tentativas de contato com as entidades responsáveis por
elas, mas não se obteve respostas que viabilizassem a inclusão dessas experiências
na pesquisa.
Considerando que as unidades de análise são sistemas agroecológicos e
cumprem normativas específivas que obrigam os(as) agricultores(as) a proteger suas
áreas de pressões externas, como por exemplo, implementando barreiras vegetais em
seus limites, foram determinadas como áreas de influência: remanescentes de Mata
Atlântica protegidos legalmente, corpos hídricos e a própria vizinhança que circunda as
propriedades visitadas.
Levantamento de dados (5)
Dados secundários
Foram considerados aspectos ecológicos, sociais e econômicos dos municípios
do TI Costa do Descobrimento, além de informações sobre produção agroecológica e
orgânica. As principais fontes de dados foram a Secretaria de Planejamento do Estado
da Bahia (SEPLAN-BA), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), Fundação Brasileira para o Desenvolvimento
Sustentável (FBDS), Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata
Atlântica dos municípios do TI Costa do Descobrimento e o CNPO, possibilitando uma
análise crítica entre as informações, para subsidiar a interpretação das relações entre a
produção dinâmica da paisagem rural e a conectividade ecológica na região.
Dados primários
Os dados primários consistiram em inquirição, realizada por meio de entrevistas
semiestruturadas, e em amostragem de campo, considerando a coleta de informações
geográficas. O levantamento foi realizado no segundo semestre de 2020, em
observância ao “Protocolo de Segurança Sanitária para Atividades de Campo no Âmbito
da Pandemia de COVID-19 – 2020” (ANEXO A) desenvolvido pela equipe do NEA
Pau-Brasil vinculada ao projeto DSAF. Foram visitadas as cinco unidades produtivas
que, com base no mês de referência de julho de 2020, constavam como certificadas de
forma particitiva na região de estudo.
Neste trabalho, as propriedades serão tratadas como: P1, P2, P3, P4 e P5,
visando preservar o anonimato dos proprietários. O levantamento dos dados primários
consistiu em: a) coleta de dados geográficos; b) entrevistas semiestruturadas, orientadas
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por um protocolo de indicadores de sustentabilidade (APÊNDICE B – Protocolo de
indicadores de sustentabilidade), - visando favorecer a identificação de serviços
ecossistêmicos - e; c) Identificação de serviços ecossistêmicos, com base em Buquera
(2015) (APÊNDICE C – Serviços ecossistêmicos).
a) Coleta de dados geográficos
Os dados geográficos foram coletados através do aplicativo C7 GPS Dados
(UFSM, 2019). A princípio, objetivou-se georreferenciar os polígonos das unidades
produtivas. Como não foi possível acessar alguns limites das propriedades para coleta
de coordenadas, algumas delimitações foram aproximadas, conforme a indicação
dos(as) agricultores(as), e posterior validação pelo agrônomo do Núcleo Monte Pascoal.
b) Protocolo de indicadores de sustentabilidade
Foi adaptada a planilha/protocolo de indicadores de sustentabilidade elaborada
por Narezi (2008), em pesquisa no Assentamento Rural Fazenda Pirituba. A planilha foi
baseada na metodologia MESMIS – Metodologia para la Evaluacion de Sistemas de
Manejo Incorporando Indicadores de Sostenibilidad, proposta por Masera; Astier;
Lopes-Ridaura (2000), e os procedimentos para incorporação dessa metodologia
encontram-se disponíveis para consulta no ANEXO B.
Em 21 de novembro de 2019, no IFBA Campus Porto Seguro, foi realizada uma
reunião junto aos representantes da Rede de Agroecologia Povos Mata e da SEMAGRI
de Porto Seguro, para analisar os indicadores, um a um, visando adaptar para a realidade
local, culminando no protocolo de identificação de indicadores de sustentabilidade
aplicado na presente pesquisa (APÊNDICE B).
As visitas técnicas foram realizadas em cada uma das cinco propriedades e
tiveram duração média de duas horas. Houve um momento inicial para apresentação do
protocolo de indicadores e outro momento de caminhada na propriedade, onde foram
feitos registros fotográficos e coleta dos dados geográficos. O enquadramento dos
indicadores nas alternativas de critérios de análise ocorreu em um processo participativo
entre a pesquisadora e agricultores(as) ao longo das visitas. O protocolo de identificação
dos indicadores de sustentabilidade, foi preenchido mutuamente pela pesquisadora e
pelos(as) agricultores(as), o que favoreceu o desenvolvimento de um processo
horizontal e colaborativo na identificação e enquadramento dos indicadores nos critérios
de análise. Nenhum enquadramento foi feito pela pesquisadora, e as intervenções da
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pesquisadora foram poucas, apenas para compreender as práticas desenvolvidas ou para
esclarecer algum termo técnico.
c) Identificação de Serviços ecossistêmicos
Os serviços ecossistêmicos, foram identificados ao longo do processo de
levantamento de campo, principalmente durante o levantamento de indicadores de
sustentabilidade. Eles foram analisados conforme Buquera (2015), que adotou a
classificação de serviços ecossistêmicos proposta por Hein et al. (2006), composta por
serviços de produção, serviços de regulação e serviços culturais; os serviços foram
organizados em um quadro disponível para consulta no APÊNDICE C. Segundo os
autores, essa classificação é mais eficiente pois favorece atenção aos bens produzidos e
serviços culturais e de regulação que aparecem com maior frequência em ecossistemas
naturais e modificados.
Elaboração cartográfica (6)
Os mapas desenvolvidos na pesquisa foram elaborados através do software
ArcGIS 10.8, empregando dados secundários e cruzamentos entre dados primários e
secundários. A comunicação com a equipe da RAPM também foi fundamental, visando
esclarecer pontos que não foram possíveis identificar em campo, como por exemplo, os
limites das propriedades.
Publicação e divulgação dos mapas (7)
Os mapas foram apresentados aos agricultores e à equipe da RAPM e
concedidos em arquivo digital, e em periódico científico, publicação que está
condicionada através do possível aceite do presente artigo científico na Revista
Desenvolvimento e Meio Ambiente.
Resultados e discussão
De acordo com o Plano Territorial de Desenvolvimento Sustentável e Solidário –
PTDSS (SEPLAN-BA, 2016) sobre o TI Costa do Descobrimento, o desenvolvimento
demográfico e socioeconômico desta região ocorreu de forma tardia e foi caracterizado
pela exploração de madeira nativa, sobretudo do Pau-Brasil, gerando o estabelecimento
de alguns povoados e vilas litorâneas portugueses até meados do século XX.
Por meio da opressão de povos indígenas e escravizados, sem preocupação com
o meio ambiente e a favor dos grandes latifúndios, o território se desenvolveu seguindo
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a lógica econômica internacional do agronegócio e assumindo um papel econômico
pautado, principalmente, na silvicultura. Segundo o PTDSS (SEPLAN-BA, 2016), o
setor do turismo, bastante representativo nesta região, foi favorecido com a implantação
das estradas, mas cresceu efetivamente em 1990, quando recebeu maiores investimentos
do governo estadual para exploração de suas potencialidades.
Com relação à formação populacional, ressalta-se a presença marcante de
populações indígenas, famílias agricultoras e assentadas da reforma agrária, além de
comunidades pesqueiras/marisqueiras. É mencionado, no PTDSS, a existência de duas
colônias e uma associação de pescadores e aquicultores, em Belmonte, Itapebi, Santa
Cruz Cabrália e Porto Seguro, e, uma associação de marisqueiras, associando os
municípios de Belmonte, Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro, que cuidam da coleta,
beneficiamento, conservação e da venda de mariscos (SEPLAN-BA, 2016).
De acordo com o Censo 2010, a região soma um total de 10.567 indivíduos
autodeclarados indígenas. Desse total, 58% têm domicílio urbano e 42% rural. Destacase ainda que o município de Porto Seguro concentra a quinta maior população indígena
do Nordeste e a segunda maior do estado da Bahia (IBGE, 2010).
Segundo o Caderno Territorial 179 da Costa do Descobrimento do Sistema de
Informações Territoriais (2015) da SEPLAN-BA, no que se refere à reforma agrária, o
TI Costa do Descobrimento apresenta 17 projetos de assentamentos rurais, abrangendo
1.023 famílias e aproximadamente 20.761 hectares. Dados mais recentes, partindo da
projeção populacional do IBGE para o ano 2020, e do Censo Agro 2017, indicam que a
área agrícola total é de aproximadamente 833 mil hectares, representando 69% da área
total do TI Costa do Descobrimento, conforme indicado na Tabela 4.
Tabela 4 - População estimada, área total, total estabelecimentos rurais, área dos
estabelecimentos rurais em hectares, área dos estabelecimentos rurais em km² e
porcentagem de ocupação dos estabelecimentos rurais no território da Costa do
Descobrimento, segundo o IBGE.
Municípios

Área total
(km²)

Estab.
Rurais

Estab. rurais –
hectares

Estab. rurais km²

% de
ocupação

Belmonte
Eunápolis
Guaratinga
Itabela
Itagimirim

1.939,4470
1.425,9700
2.189,4040
924,9140
876,8000

1.397
954
2.121
660
236

109.134,00
98.144,00
167.499,00
62.574,00
76.597,00

1.091,34
981,44
1.674,99
625,74
765,97

56%
69%
77%
68%
87%
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Itapebi
Porto Seguro
Santa Cruz
Cabrália
Total

1.013,0740
2.285,7340

242
1.538

75.019,00
137.191,00

750,19
1.371,91

74%
60%

1.462,9420

884

107.240,00

1.072,4

73%

12.118,2850

8.032

833.398,00

8.333,98

69%

Fonte dos dados IBGE Cidades, 2020 e Censo Agro 2017. Organizado pela autora.

Com relação à relevância ecológica da região, a Costa do Descobrimento é um
Patrimônio Mundial Natural (UNESCO, 1999) e está totalmente inserida no contexto do
Corredor Central da Mata Atlântica (MMA, 2006). As florestas de Mata Atlântica da
região são consideradas hotspots de biodiversidade, local que “deve preencher pelo
menos dois critérios: abrigar no mínimo 1.500 espécies de plantas vasculares endêmicas
e ter 30% ou menos da sua vegetação original (extensão da cobertura do habitat
histórico) mantida” (CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL, 2005, p.6).
Todos os municípios da Costa do Descobrimento tiveram seus respectivos
Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA)
elaborados e publicados entre os anos de 2011-2015, tendo em vista as prerrogativas
legais dispostas na Lei da Mata Atlântica e seu regulamento (Lei Nº 11.428/06 e Dec.
Nº 6.60/08), fortalecendo ações de planejamento com vistas a auxiliar as gestões
ambientais municipais a conservarem e recuperarem o bioma.
Ressalta-se a existência de 35 áreas de conservação legalmente protegidas pelo
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), distribuídas nos oito
municípios, conforme os dados publicados no segundo semestre de 2020, sendo cinco
unidades de conservação de Proteção Integral e, o restante, de Uso Sustentável, com
maiores detalhamentos dispostos na Tabela 5.
Tabela 5 - Unidades de Conservação da Costa do Descobrimento por nome, ano de
criação, ato legal mais recente, municípios abrangidos, plano de manejo, conselho
gestor, área de cerrado (ha), área de mata atlântica (ha), área marinha.

Nome da UC
RPPN Reserva
Maria Vicentini
Lopes
Resex de
Canavieiras

APA Santo Antônio

Ato legal
Criação mais recente

2008

2008

2006

2006

1994

1994

Municípios
Abrangidos

Belmonte
Belmonte,
Canavieiras,
Belmonte,
Santa Cruz
Cabrália

Plano de
Manejo

Conselho
Gestor

Cerrado
(ha)

Mata
Atlântica
(ha)

Marinha
(ha)

Não

Não

0

392

0

Não

Sim

0

16988

83699

Sim

Sim

0

25896

27

50
Parna do Alto Cariri
RPPN Belas Artes
RPPN Fazenda
Pindorama
RPPN Itacira
Parna Pau-Brasil
RPPN Bom Sossego
II
RPPN Bom Sossego
III
RPPN da Mata
Atlântica da Manona
RPPN Estação
Veracel
RPPN Jacuba Velha
RPPN Lembrança
RPPN Lembrança II
RPPN Paraíso I
RPPN Portal
Curupira
RPPN Renascer
RPPN Reserva
Terravista I
RPPN Reserva
Terravista II
RPPN Rio da Barra
RPPN Rio do Brasil
I
RPPN Rio do Brasil
II
RPPN Rio do Brasil
III
RPPN Rio do Brasil
IV
RPPN Rio do Brasil
V
RPPN Rio Jardim
RPPN Três Morenas
Refúgio de Vida
Silvestre do Rio dos
Frades
APA Caraíva/
Trancoso
Mon. Natural Ilhas
de Trindade, Martim
Vaz e Monte
Columbia
APA do Arquipélago
de Trindade e
Martim Vaz
Parna do Monte
Pascoal

2010
2009

2010
2009

Guaratinga
Guaratinga

Não
Não

Sim
Não

0
0

19238
5

0
0

1998
1991
1999

1998
1991
2010

Itabela
Itapebi
Porto Seguro

Não
Não
Sim

Não
Não
Sim

636
0
0

0
100
18934

0
0
0

2008

2008

Porto Seguro

Não

Não

0

54

0

2010

2010

Porto Seguro

Não

Não

0

26

0

2001

2001

Porto Seguro

Não

Não

0

7

0

1998
2008
2010
2014
2012

1998
2008
2010
2014
2012

Porto Seguro
Porto Seguro
Porto Seguro
Porto Seguro
Porto Seguro

Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não

0
0
0
0
0

6069
84
19
36
59

0
0
0
0
0

2001
2010

2001
2010

Porto Seguro
Porto Seguro

Não
Não

Não
Não

0
0
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265

0
0

2009

2009

Porto Seguro

Não

Não

0

228

0

2009
2011

2009
2011

Porto Seguro
Porto Seguro

Não
Não

Não
Não

0
0

144
146

0
0

2008

2008

Porto Seguro

Não

Não

0

89

0

2008

2008

Porto Seguro

Não

Não

0

401

0

2008

2008

Porto Seguro

Não

Não

0

357

0

2008

2008

Porto Seguro

Não

Não

0

75

0

2008
2007
2016

2008
2007
2016

Porto Seguro
Porto Seguro
Porto Seguro

Não
Não
Não

Não
Não
Não

0
0
0

54
7
35

0
0
0

2007

2007

Porto Seguro

Não

Sim

0

881

18

1993

1993

Porto Seguro

Sim

Sim

0

22544

9383

2018

2018

Porto Seguro

Não

Não

0

374

6767590

2018

2018

Não

Não

0

0

40380132

1961

2000

Não

Não

0

22134

106

Resex Corumbau
APA Coroa
Vermelha

2000

2000

Não

Sim

0

364

89633

1993

1993

Porto Seguro
Porto Seguro,
Prado
Porto Seguro,
Prado
Santa Cruz
Cabrália,

Sim

Não

0

3333

382
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Porto Seguro
Fonte: SNUC (2020). Organizado pela autora.

A região de estudo possui projetos e iniciativas que promovem a agroecologia e
a produção orgânica: Projeto Assentamentos Agroecológicos no TI 7 - Extremo Sul da
Bahia – iniciado 2012 pelo Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão em Educação e
Conservação Ambiental (NACE PTECA) da Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” (ESALQ/USP); o Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica
Pau-Brasil (NEA-PB), no campus Sosígenes Costa, da Universidade Federal do Sul da
Bahia, na cidade de Porto Seguro, criado em 2017; e o Projeto Selo Orgânico:
certificação participativa promovida pelo Núcleo Monte Pascoal da RAPM e
SEMAGRI de Porto Seguro criado em 2017.
Além disso, há a presença de instituições federais de ensino, pesquisa e extensão
como a UFSB e o IFBA; a UFSB, aborda a temática da Agroecologia no componente
curricular Agroecologia, do Centro de Formação em Ciências Ambientais, e também no
âmbito da pós-graduação, com a Residência em Práticas Agroecológicas promovida
pelo NEA Pau-Brasil. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
(IFBA), Campus Porto Seguro, iniciou em 2018 o curso de Tecnologia em
Agroindústria, o qual possui, em sua matriz curricular, a área de concentração “Meio
Ambiente e Sustentabilidade”. Em associação, essas duas instituições ofertam o
PPGCTA que também desenvolve pesquisas com agroecologia.
Denota-se, a partir dos aspectos socioambientais, que o TI Costa do
Descobrimento apresenta um perfil cultural, social, ambiental e econômico que
estabelece demandas para o fortalecimento e ampliação dos sistemas agroecológicos.
Sobre as análises dos indicadores de sustentabilidade, das cinco propriedades
agroecológicas certificadas de forma participativa no TI em estudo, observa-se em
relação à dimensão ecológica (APÊNDICE B – Protocolo de indicadores de
sustentabilidade – Indicadores ecológicos), na Figura 8 (a, b, c, d, e), os gráficos radares
representando os indicadores ecológicos para cada unidade produtiva, com a respectiva
pontuação, conforme a escala: 1 (dependência de insumos orgânicos externos), 2
(iniciativas pontuais em sustentabilidade em meio à cadeia produtiva) e 3 (níveis mais
avançados de manejo agroecológico e redesenho do agroecossistema).
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Figura 8 - Gráficos radares dos indicadores ecológicos de cinco propriedades
agroecológicas, certificadas de forma participativa no TI Costa do Descobrimento.

Siglas dos indicadores: FNPK - Fontes de Nitrogênio (N), Fósforo (P) e Potássio (K); AS Estrutura, textura e compactação do solo; MO - Matéria orgânica no solo; PM - Preparo
mecânico da área produtiva; CPE - Controle de plantas espontâneas; RLAPP - Área de RL e
APP; EAP - Áreas de entorno da área produtiva; BV - Barreiras vegetais; DA - Desenho do
agroecossistema; PAI - Diversidade de plantas espontâneas e insetos indesejáveis; ID Incidência de doenças; CDC - Crescimento dos cultivos; IDAC - Influência nos resultados
produtivos das áreas de produção; EPM - Fontes de energia / combustível (para uso de
maquinários); UI - Uso de insumos; IVA - Integração produção vegetal/animal; BSPM - Banco
de sementes e produção de mudas. Fonte: Adaptado de Narezi (2008). Elaborado pelas
autoras.

Com relação às propriedades físicas do solo, observou-se que todos os sistemas
apresentaram boa estrutura física e de manejo, dando primazia à adubação verde com o
cultivo de guandu e à aplicação de biofertilizantes, como fontes nutricionais
(APÊNDICE A – Acervo de fotos - Foto 2). Alguns insumos orgânicos, como
biofertilizantes, advêm de aquisições coletivas entre os agricultores, que também
realizam práticas como mutirões, estimulando ainda mais a troca de experiências e
conhecimentos agricultor a agricultor.
Os agricultores demonstraram valorizar o planejamento das práticas de
consórcio e rotação das culturas, associando tais técnicas no sentido de favorecer a
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capacidade de resiliência do solo. A percepção dos cinco agricultores sobre a disposição
de matéria orgânica no solo foi um aspecto marcante, pois afirmaram realizar a prática
por diversos motivos, como agregar mais umidade, conservar a temperatura em
períodos mais quentes e enriquecer o solo (APÊNDICE A – Acervo de fotos - Foto 3).
Sobre a incidência de vegetação natural, referente à categoria de biodiversidade
e paisagem, três propriedades mencionaram a conservação de Reserva Legal (RL) e/ou
Área de Preservação Permanente (APP) (APÊNDICE A – Acervo de fotos – Foto 4); um
agricultor afirmou estar em processo de regularização no Cadastro Ambiental Rural.
Com relação aos cultivos, destaca-se que todas as propriedades visitadas
apresentaram barreiras vegetais nas divisas, utilizando principalmente o capim anapiê
(napiê, napier ou elefante) e a mamona. Já a questão da sanidade dos cultivos pode ser
considerada a mais delicada, de acordo com os relatos; apesar disso, os agricultores
encaram esse desafio fazendo controle biológico.
Sobre o crescimento dos cultivos, o agricultor da P5 disse ter obtido resultados
melhores do que no modo convencional, já os outros agricultores não notaram
diferenças ou apontaram ter enfrentado desafios com relação à fitossanidade dos
cultivos. Nesse quesito, deve-se considerar que as unidades produtivas visitadas
converteram seus sistemas há pouco mais de dois anos; conforme aponta Caporal et al.
(2006), o processo de transição agroecológica é gradual e condicionado ao histórico da
propriedade, assim, o fato de alguns cultivos não terem ainda melhorado seu
desenvolvimento, não deve ser encarado como um aspecto desmotivador, mas sim um
ponto chave para a experimentação de mais técnicas de manejo agroecológico.
No que concerne aos recursos naturais disponíveis, foram observados
indicadores relacionados à dependência de recursos externos e à produção de recursos
internos. Em todas as propriedades ainda há alguma dependência de recursos externos,
principalmente no que se refere ao combustível para maquinários, para a logística da
comercialização de produtos nas feiras e entrega de cestas agroecológicas. Também se
verificou aquisição externa de biofertilizantes. Sobre os recursos internos, verificou-se a
produção interna de insumos orgânicos como caldas, captura de microrganismos
eficientes, coco seco (parte é coletada em outros locais da cidade), palhada de bananeira
e a própria adubação verde. Todos os agricultores produzem parte de suas mudas e
sementes (APÊNDICE A – Acervo de fotos – Foto 5), três propriedades realizam
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integração da produção animal e vegetal, duas no aproveitamento do esterco de galinha
e a terceira na polinização através de suas abelhas produtoras de mel.
Na Figura 9, estão os gráficos radares representando os indicadores sociais
(APÊNDICE B – Protocolo de indicadores de sustentabilidade – Indicadores sociais),
indicando a pontuação de cada unidade produtiva, conforme as escalas 1 (dependência
de insumos orgânicos externos), 2 (iniciativas pontuais em sustentabilidade em meio à
cadeia produtiva) e 3 (níveis mais avançados de manejo agroecológico e redesenho do
agroecossistema).
Figura 9 - Gráficos radares dos indicadores sociais de cinco propriedades
agroecológicas, certificadas de forma participativa no TI Costa do Descobrimento.

Siglas dos indicadores: PLOAP - Proximidade do local de origem com a área produtiva; NICE Qual nível se considera estar; APDAS - % da produção destinada ao auto-sustento; DAS Diversificação da produção para auto-sustento; GTX - Grau de exposição a componentes
tóxicos; PCSO - Participação em cursos, seminários, oficinas; AA - Acesso à água; ABP - Área
de beneficiamento de produtos; MOF - Mão de obra familiar; DDI - Destino dado ao
investimento; DROSP - Distribuição de renda originada do sistema produtivo; ORPA - Objetivo
da realização da produção agroecológica; PFAP - Planos futuros para a área produtiva. Fonte:
Adaptado de Narezi (2008). Elaborado pelas autoras.

Percebeu-se um bom desenvolvimento com relação à dimensão social nas cinco
unidades produtivas, uma vez que a maioria dos indicadores estão na escala 2 e 3, o que
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se associa ao fato dos agricultores estarem inseridos no contexto da certificação
participativa. Segundo Oliveira (2012, p.49), esta modalidade de certificação envolve
“uma profunda organização social, sustentada na confiabilidade, descentralização e
democracia, onde todos possuem o mesmo poder de decisão, além de se estabelecer a
troca de saberes, com forte caráter pedagógico, por meio do qual são fortalecidas as
condições de existência”.
Com relação à trajetória de vida, a agricultora da P2, conta que embora tenha
nascido nesta região, morou muitos anos em Santa Catarina, pois era marinheira. Ao
retornar para a Bahia, resolveu começar a produzir, apesar de afirmar, em seu relato,
nunca ter tido, antes, relação com a produção de alimentos. Apesar dos agricultores,
com exceção do agricultor da P5, serem de outros municípios de origem, ou já terem
atuado em outras profissões, hoje, todos tem sua residência fixa no local de produção.
Quatro dos cinco agricultores consideraram estar no nível mais avançado da
transição agroecológica, que leva em conta o redesenho do agroecossistema; a exceção
foi a agricultura da P4, que na época da coleta de dados estava se organizando e
diversificando sua produção, além de estar planejando a inserção da apicultura e
beneficiamento para produção de mel no processo de certificação.
No que se refere às condições de segurança alimentar e qualidade de vida, os
resultados indicam a melhoria de acesso à água, principalmente na P5, na qual foi
instalada, pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento – Embasa, um poço de 120
metros de profundidade, com capacidade de vazão de 40 mil litros por hora
(APÊNDICE A – Acervo de fotos - Foto 6).
Com relação à percepção ambiental, os agricultores demonstraram em seus
relatos orgulho e satisfação por estarem desenvolvendo o manejo agroecológico, que é
mais benéfico para o meio ambiente. Logo no início da caminhada junto ao agricultor
proprietário da P5, o mesmo afirmou estar engajado para obter novos conhecimentos,
citando uma viagem que havia realizado há pouco tempo para conhecer unidades
agroecológicas no Estado do Rio Grande do Sul.
A agricultora da P1, refletindo sobre porque resolveu aderir ao projeto selo
orgânico, afirmou que hoje confia nos alimentos que produz, se sente segura de
alimentar seus filhos e tem certeza de que nunca mais voltará a usar químicos,
afirmação também recorrente entre os outros agricultores. Todos os agricultores
relataram que gostariam de melhorar e ampliar seus sistemas produtivos.
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Na Figura 10, estão os gráficos radares representando os indicadores econômicos
(APÊNDICE B – Protocolo de indicadores de sustentabilidade – Indicadores
econômicos), indicando a pontuação de cada unidade produtiva, conforme as escalas 1
(dependência

de

insumos

orgânicos

externos),

2

(iniciativas

pontuais

em

sustentabilidade em meio à cadeia produtiva) e 3 (níveis mais avançados de manejo
agroecológico e redesenho do agroecossistema).
Figura 10 - Gráficos radares dos indicadores econômicos de cinco propriedades
agroecológicas, certificadas de forma participativa no TI Costa do Descobrimento.

Siglas dos indicadores: RPPSAP - Reservas para a próxima safra; IRINR - Investimento em
recursos/insumos não renováveis; ECPM - Execução do sistema produtivo conforme Plano de Manejo;
PHEC – Produção (hectares); CGR - Comercialização (geração de renda); DP - Diversidade produtiva;
BP - Beneficiamento de produtos; DIIE - Dependência de insumos e informações externas. Fonte:
Adaptado de Narezi (2008). Elaborado pelas autoras.

A análise dos indicadores econômicos demonstra que os agricultores possuem
boa capacidade de investimento e gestão; todos relataram ter reservas monetárias para
próxima safra, planejando investir o mínimo possível em recursos externos, sobretudo
na utilização de maquinários para o manejo produtivo, algo que ainda é o principal
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investimento em recursos externos. Segundo os relatos, as ações e tomadas de decisão
tentam ao máximo cumprir as estratégias do plano de manejo.
A eficiência econômica da produção relaciona-se com os indicadores de
produção e comercialização. Os (as) agricultores da P1 e P3 consideraram que a
produção foi alta e satisfatória, o restante não observou mudanças. Para o indicador de
comercialização, consideraram-se os meios de comercialização, tendo em vista a
inovação do mercado de produtos orgânicos e agroecológicos na região. Por isso, as
alternativas de diagnóstico foram definidas de acordo com essa realidade, sendo: 1 comercialização na área produtiva; 2 - comercialização PNAE, e; 3 - comercialização de
cestas, em feiras e PNAE. Todas as propriedades se enquadraram no nível 3, com
excessão da P4, que no período da coleta, estava inserida somente no contexto de
fornecimento de alimentos ao PNAE; no entanto, deve-se destacar que os proprietários
da P4 não tinham interesse em explorar as feiras e as cestas na época da coleta.
Considerando os riscos econômicos, as propriedades apresentaram uma boa
diversificação produtiva, e os agricultores demonstraram gostar de ter sistemas
diversificados, como por exemplo a agricultora da P2, que afirmou não gostar da
“cultura da moda”, ou seja, quando há uma espécie em alta, em determinada região.
Segundo ela, “o melhor é diversificar, é ter de tudo um pouco”.
Sobre beneficiamento, observou-se a demanda e amplo desejo por unidades de
beneficiamento dos produtos, questão que deverá melhorar com o uso coletivo da área
de beneficiamento que estava em fase de finalização na P5 (APÊNDICE A – Foto 7). O
beneficiamento de produtos ainda era um desafio, não somente pelo espaço que ainda
não existia, mas também por outras adequações, como o próprio processo de
embalagem e rotulagem orgânica, conforme relatado por alguns agricultores. No
entanto, ficou perceptível o engajamento para solucionar essa questão.
Outro aspecto a ser considerado, são as escalas do manejo agroecológico em
relação às três dimensões da sustentabilidade (ecológica, econômica e social). Em
Narezi (2008), esta etapa é tida como escalas de transição agroecológica conforme as
dimensões da sustentabilidade, tomando como referência a disposição dos indicadores
de sustentabilidade em função das fases da transição agroecológica. Nesta pesquisa,
como os agricultores já são certificados, adaptou-se a análise para escalas do manejo
agroecológico baseada na média da pontuação obtida nos indicadores de
sustentabilidade, conforme as três dimensões da sustentabilidade (Figura 11).
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Figura 11 - Escalas do manejo agroecológico conforme as dimensões da
sustentabilidade.

Fonte: Adaptado de Narezi (2008). Elaborado as autoras.

Essa análise não tem como objetivo comparar as agricultoras e agricultores entre
si, mas sim, identificar quais são os principais desafios e potencialidades de cada
unidade produtiva, tendo em vista aprimorar o manejo e integrar mais os agricultores
para um maior desenvolvimento de ações coletivas. Essa prática já é observada nas
metodologias de monitoramento do NMP da RAPM, nesse sentido, o presente trabalho
apresenta uma função de diagnóstico e registro temporal do que vem sendo
desenvolvido.
Foi estimado, entre outubro e novembro de 2020, que a área total das cinco
propriedades, somadas, era de aproximadamente 21 hectares, o que representa
0,000025% dos estabelecimentos rurais da região. Desse total, 11 hectares são áreas
consideradas com capacidade para produção e 9 hectares estavam de fato
desenvolvendo alguma atividade produtiva.
A produção cartográfica segue apresentada por meio das Figuras 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 e 19. As figuras, de alta resolução, tiveram tamanho redimensionado no corpo
do texto, mas estão disponíveis com a sua resolução original no APÊNDICE D.
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Figura 12 - Produção cartográfica resultado da pesquisa Cartografia Agroecológica na Costa do Descobrimento, Visão geral da Costa do
Descobrimento, identificação das propriedades visitadas e identificação dos corpos d’água associados.
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Figura 13 - Produção cartográfica resultado da pesquisa Cartografia Agroecológica na Costa do Descobrimento – Recorte 1: Visão geral da
Costa do Descobrimento.
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Figura 14 - Produção cartográfica resultado da pesquisa Cartografia Agroecológica na Costa do Descobrimento – Recorte 2 – Identificação dos
corpos d’água.
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Figura 15 - Produção cartográfica resultado da pesquisa Cartografia Agroecológica na Costa do Descobrimento – P1.
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Figura 16 - Produção cartográfica resultado da pesquisa Cartografia Agroecológica na Costa do Descobrimento – P2.
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Figura 17 - Produção cartográfica resultado da pesquisa Cartografia Agroecológica na Costa do Descobrimento – P3.
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Figura 18 - Produção cartográfica resultado da pesquisa Cartografia Agroecológica na Costa do Descobrimento – P4.
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Figura 19 - Produção cartográfica resultado da pesquisa Cartografia Agroecológica na Costa do Descobrimento – P5.
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O levantamento dos indicadores de sustentabilidade favoreceu a identificação de
serviços ecossistêmicos. Apesar das Figuras 15, 16, 17, 18 e 19 indicarem Áreas
Produtivas (AP) com cultivos específicos, os agricultores relataram que desenvolvem a
rotação de culturas, o que somado ao consórcio e a manutenção de cobertura de solo
com matéria orgânica, aprimoram os serviços de regulação, como a ciclagem de
nutrientes, a melhoria da qualidade do solo e a biodiversidade.
Uma alta diversidade de culturas vegetais foi verificada no levantamento dos
indicadores ecológicos, coferindo aos agroecossistemas desenhos diversificados, com
espécies como abacaxi, abóbora, abobrinha, açafrão, acelga, agrião, aipim, alecrim,
alface, banana da prata, banana da terra, batata doce, beterraba, brócolis, cará, cenoura,
chuchu, coco, coentro, couve, cupuaçu, feijão andu, feijão verde, feijão de corda,
graviola, hortelã, inhame, jiló, laranja, limão, mamão, maracujá, melancia, milho,
mostarda, manjericão, pepino, pimenta de cheiro, pimenta malagueta, pimentão, quiabo,
rúcula, taioba, tomate, tomate cereja, urucum, vagem, yacon e muitas outras.
Os serviços de produção favorecem a produção de recursos internos, conforme o
levantamento de indicadores ecológicos, além da provisão de alimentos, que ocorre
tanto para o autosustento como para as pessoas por meio das feiras (Figuras 12 e 13),
cestas e do PNAE, como para a fauna associada, que interage e consome frutos e
vegetais orgânicos. Foi relatado o trânsito de animais como bichos-preguiça, micos-dacara-branca, saguis, antas, raposas, jacupembas, araçaris, tucanos, gaviões, tatus, sapos,
cobras, diversos tipos de insetos e outros. A agricultora da propriedade P1 (Figura 15),
afirmou que após converter o manejo de sua propriedade para agroecológico,
começaram a surgir mais animais; segundo ela, que tem um curso d’água dentro dos
limites da propriedade, poucos sapos eram vistos, e atualmente, esses animais aparecem
com mais frequência.
Do ponto de vista dos serviços culturais, as feiras agroecológicas já promoveram
diversos tipos de atividades, como rodas de conversa temática, oficinas, espetáculos
infantis, pesquisa científica. No que concerne ao turismo rural, em 2021, duas
propriedades certificadas pelo Núcleo Monte Pascoal foram selecionadas para serem
incluídas no roteiro de visitação do projeto “Experiências do Brasil Rural” do
Ministério do Turismo - MTur, MAPA e Universidade Federal Fluminente – UFF; uma
dessas propriedades é a P5 (Figura 19). Com relação à herança cultural e histórica, parte
das agricultoras e agricultores são indígenas da etnia Pataxó, o que é muito relevante
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para conhecimento de sua história, assim como das tradições na agricultura e
gastronomia.
Sobre a multifuncionalidade de paisagem, três propriedades visitadas possuem
Reserva Legal (RL) e Áreas de Preservação Permanente (APP) bem visíveis, que
aparentam boas condições (Figuras 15, 16 e 19). Dois proprietários (P3 e P4) afirmaram
não possuir RL ou APP na época da coleta, mas com base na observação da paisagem e
no curso de rios e nascentes identificados, verificou-se uma área entre as propriedades
que é possivelmente uma APP (Figuras 17 e 18).
Embora haja uma ampla aceitação da ideia de áreas intocáveis, com fins de
preservação, a discussão conhecida como land sparing vs land sharing, debatida por
alguns autores como Perfecto and Vandermeer (2008; 2010), Kremen (2015) e Baudron
e colaboradores (2021), comprova que há benefícios ecológicos e sociais na
possibilidade de compartilhamento de terras que conservam e ao mesmo tempo
produzem, dentro dos moldes de agricultura sustentável. Esse tema é pertinente em
regiões como a Costa do Descobrimento, onde há alta relevância ecológica e forte
presença de comunidades tradicionais e da agricultura familiar, e se traduz no discurso
de agricultores desta pesquisa, como da P1, que afirma o desejo de restaurar APP
degradada no entorno do curso de água de sua propriedade (Figura 15), com frutíferas
nativas e outras espécies que possam favorecer um uso sustentável da APP.
Na região de estudo, existem muitas nascentes e cursos d’água (Figura 14).
Nesse sentido, o não emprego de agrotóxicos e adubação química favorece a saúde
ambiental local e das pessoas, o que foi verificado no levantamento de indicadores
ecológicos e sociais (Figuras 8 e 9). Apesar disso, as vizinhanças das propriedades são
caracterizadas principalmente por monocultivos de coco, com uso de práticas agrícolas
convencionais. Existem também algumas áreas com silvicultura de eucaliptos, e
diversas pequenas propriedades com hortas não orgânicas. Com o levantamento dos
indicadores ecológicos sobre os cultivos, que abordam o entorno da área produtiva e a
disposição de barreiras vegetais, verificou-se que os agricultores têm uma preocupação
em manter suas áreas produtivas protegidas, mantendo a integridade das barreiras
vegetais, pois apontam que há o uso indiscriminado de agroquímicos pela vizinhança.
A propriedade P1 é a que se localiza mais próxima da RPPN Estação
Veracel (Figura 15), estando a 220 metros, ao sul, dos limites da UC, sendo
separadas somente por uma área de monocultivo e por um curso d’agua, que
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inclusive é parte da propriedade da agricultora. Este curso d’agua liga-se ao Rio
Jardim, que desagua entre as praias de Coroa Vermelha e Mutari, no município de
Santa Cruz Cabrália. A partir de um raio de 450m, diversas nascentes surgem
circundando a área da P1.
Na P2, há uma nascente e um curso d’agua dentro de sua RL (Figura 16). As
propriedades P3 e P4 ficam uma de frente para a outra, tendo como divisa um curso
d’água, associado a uma nascente que fica há aproximadamente 65 metros de
distância, ao norte, ambos aparentemente secos. As propriedades P2, P3 e P4 estão
associadas aos cursos d’água que se conectam ao Rio dos Mangues, que desagua na
praia de Barramares, em Porto Seguro, já quase na divisa com o município de Santa
Cruz Cabrália (Figuras 14, 16, 17 e 18).
Na propriedade P5, existem duas nascentes próximas, uma a 270m, a
noroeste, e outra, a 150m a oeste; na área dele também passa um curso d’água, o
qual conecta-se com o Rio Mundaí, desaguando na praia do Mundaí, em Porto
Seguro (Figuras 14 e 19).
Com relação às UC’s de Proteção Integral Federais, a que possui menor
distância das propriedades visitadas é o PARNA Pau-Brasil, com aproximadamente
10km de sua extremidade nordeste. Com relação às RPPNs mais próximas, a já
citada, Estação Veracel, RPPNs Bom Sossego I e II, RPPN Rio Jardim e a RPPN da
Mata Atlântica da Manona. Além disso, as propriedades visitadas, também estão
relativamente próximas de Terras Indígenas Pataxós, como a Reserva da Jaqueira,
Juerana, Novos Guerreiros, Coroa Vermelha e a Aldeia Velha (Figuras 13 e 14).
Considerando a falta de informações sobre as propriedades de produção de
cacau orgânico no município de Belmonte, optou-se por indicar esse registro na
cartografia agroecológica, de forma aleatória, inserindo dois pontos geográficos
com ícone do IBD no município de Belmonte, no distrito Boca do Córrego (Figuras
12 e 13).

Considerações finais
A aplicação da metodologia da cartografia agroecológica se mostrou
eficiente, permitindo estimar a quantidade de área produtiva orgânica certificada na
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região de estudo, respondendo ao problema da pesquisa sobre a escassez de dados e
colaborando com a sistematização de dados sobre agroecologia na região de estudo.
No período da coleta, a área produção orgânica certificada de modo
participativo, representou 0,000025% do total da área de produção rural do TI
Costa do Descobrimento, o que apesar de ser pouco expressivo em termos
quantitativos, é altamente relevante do ponto de vista socioambiental, considerando a
promoção de serviços ecossistêmicos em uma região que tem importância
biológica extremamente alta.
O levantamento de indicadores de sustentabilidade possibilitou diagnosticar
elementos sociais, ambientais e econômicos, bem como a compreensão e
interpretação detalhada dos mapas, consolidando a proposta de caracterização e
espacialização por meio do desenvolvimento de uma Cartografia Agroecológia.
A Cartografia Agroecológia no TI Costa do descobrimento apontou que há
uma demanda de estudos que correlacionem a biodiversidade local associada aos
agroecossistemas orgânicos certificados da região. Assim como a respeito dos
recursos hídricos (nascentes, bacias e microbacias) que influenciam todas essas
unidades produtivas, tendo em vista direcionar investimentos para ações de
restauração florestal, visando conservar a biodiversidade local, otimizar a segurança
alimentar e a capacidade hídrica dessas localidades.
Sugere-se que sejam desenvolvidos projetos de adequação ambiental junto
às comunidades envolvidas na certificação participativa. Também é de forte
interesse que ocorram projetos ou mecanismos de incentivo para as vizinhanças
desses agricultores que decidirem aderir à transição agroecológica. Nesse sentido,
entende-se que o desenvolvimento socioambiental regional para a transição
agroecológica depende de projetos de longo prazo e da ação articulada entre
diferentes instituições planejadoras.
Esse entendimento também reforça a necessidade de investimentos em
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) de base Agroecológica. As
Chamadas Públicas para ATER Agroecologia, lançadas pelo Governo Federal entre
2014 e 2015, em consonância o PLANAPO, não estão mais acontecendo. Isso
posto, o resgate e a ampliação das Chamadas Públicas para ATER Agroecologia, é
um caminho prudente a ser trilhado pelos poderes públicos. O Estado da Bahia tem
fomentado a ATER Agroecologia no âmbito estudal, o que merece ser monitorado,
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incentivado e ampliado, principalmente em parceria com os Sistemas Participativos
de Garantia.
Por fim, a cartografia agroecológica demonstra-se como uma ferramenta
e/ou um instrumento de interesse para estimular a criação de leis e projetos voltados à
promoção da agroecologia e da produção orgânica, favorecendo o monitoramento e o
registro da evolução espaço-temporal do desenvolvimento rural sustentável local.
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CONCLUSÃO GERAL
Através desta pesquisa foi possível concluir que há uma grande escassez ou
completa ausência de dados sobre área de produção orgânica e agroecológica no Estado
da Bahia e na região da Costa do Descobrimento. Por isso, reafirma-se a importância de
posturas mais sinérgicas entre as ciências ambientais, agrárias e sociais, para atuar no
contexto dessas temáticas de modo articulado.
Ao mesmo tempo, a atual cena política indica o desmonte da ciência e
tecnologia na esfera pública (NEVES, 2018), agravando esse cenário, que é fruto
também de uma desatenção às demandas particulares da agroecologia enquanto
potencial paradigma agroalimentar e de outros sistemas orgânicos que podem
proporcionar maior sustentabilidade a agroecossistemas, sendo imprescindível uma
efetiva mobilização de universidades e instituições de pesquisa e inovação.
Com a análise sobre o CNPO, confirmou-se um amplo crescimento de novos
produtores orgânicos na Bahia nos últimos cinco anos, estando a maior parte atrelada a
territórios cuja presença da agricultura familiar se revela mais patente. A possibilidade
da certificação participativa intermediada por OPACs, sobretudo a Rede de
Agroecologia Povos da Mata, e de OCS, tem sido um fator determinante.
A ausência de registros do CNPO sobre produtores orgânicos nos territórios de
domínio da expansão agrícola não era algo inesperado, no entanto, cabe questionar
quanto tempo as vastas áreas do cerrado baiano destinadas à soja e ao algodão levarão
para serem totalmente degradadas.
Com

o

desenvolvimento

da

cartografia

agroecológica

na

Costa

do

Descobrimento, aliada à análise de sustentabilidade dos agroecossistemas, foi possível
estimar uma parte da área de produção agroecológica na região de estudo, assim como
compreender os principais aspectos sociais, ecológicos e econômicos sobre as mesmas,
favorecendo também a identificação de serviços ecossistêmicos.
A Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) do Estado da Bahia deve centrar
esforços em Assistência Técnica e Extensão Rural Agroecológica, considerando que a
agricultura familiar e as comunidades tradicionais necessitam de apoio para conhecer e
aderir à transição agroecológica e à certificação participativa. Também é uma demanda
a promoção de espaços de debate com agricultores familiares sobre manejo
agroecológico, principalmente nos municípios da Costa do Descobrimento que ainda
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não apresentam unidades certificadas: Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itagimirim e
Itapebi.
A mudança de gestão municipal nas últimas eleições de Porto Seguro resultou na
descontinuação do apoio que advinha da SEMAGRI para o projeto Selo Orgânico, nesse
sentido, entende-se a importância da proposição de leis voltadas à promoção da
agroecologia e da produção orgânica neste e nos outros municípios da Costa do
Descobrimento; alguns municípios que já criaram leis dessa linha são Botucatu (SP),
Matinhos (PR), Petrolina (PE) e Florianópolis (SC).
Se implementadas, estratégias de incentivo como o Pagamento por Serviços
Ambientais (PSA) também devem favorecer a transição agroecológica na região de
estudo. Como exemplo, destaca-se a experiência do Projeto Conexão Mata Atlântica 3
(Projeto de Recuperação e Proteção dos Serviços do Clima e da Biodiversidade do
Corredor Sudeste da Mata Atlântica Brasileira), iniciativa do governo federal, por meio
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), e dos
governos dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, com recursos do
Fundo Global para o Meio Ambiente (Global Environmental Facility – GEF).
Realizando o PSA nos modelos de Proteção e Uso Múltiplo, o projeto beneficia
proprietários rurais que conservam remanescentes e adotam manejos mais sustentáveis,
como agroecológico, florestas multifuncionais, sistemas agroeflorestais e silvipastoris.
Este trabalho contribui para a construção dos conhecimentos em agroecologia,
tanto na esfera teórica-metodológica, considerando a proposta da cartografia
agroecológica como um instrumento ou ferramenta de planejamento ambiental, assim
como na aplicação da metodologia na Costa do Descobrimento, que propiciou a
sistematização de relevante e significativa quantidade de dados e informações
regionalizadas sobre a agroecologia e a produção orgânica. É desejável e é necessário
que trabalhos como esse sejam contínuos e mais abrangentes.

3

https://conexaomataatlantica.mctic.gov.br/cma/portal/
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APÊNDICE A – Acervo de Fotos
Foto 1 – Articulação social

Reunião bimestral do Núcleo Monte Pascoal da Rede de Agroecologia Povos da
Mata, realizada no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Seguro - 29 de
agosto de 2019. Fotos concedidas por Adriana Rocha Severino, coordenadora do projeto
Selo Orgânico.
Foto 2 – Biofertilizantes

Registro de biofertilizantes, destampados para fins de registro fotográfico, à
esquerda, P2 e à direita, P1. Fonte: a autora.
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Foto 3 – Matéria orgânica no solo

Matéria orgânica/palhada enriquecendo o solo. Fonte: a autora.
Foto 4 – APP e RL

Áreas e APP e Reserva legal. Fonte: a autora.
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Foto 5 – Recursos internos

Otimização de recursos internos. Fonte: a autora.
Foto 6 – Poço de água

Poço de água – P5. Fonte: a autora.
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Foto 7 – Beneficiamento.

Área de beneficiamento – P5. Fonte: a autora.
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APÊNDICE B – Indicadores de Sustentabilidade
Indicadores ecológicos
INDICADORES ECOLÓGICOS

CATEGORIA
DE ANÁLISE

RESULTA

DESCRIT

INDICADORES

ORES

CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO

CRÍTICOS
1- composto
FNPK
Nitrogênio

(N),

-

Fontes

Fósforo

(P)

de
e

Potássio (K);

2- adubação verde
3- composto + adubação verde + aplicação de
biofertilizante no solo
1- terra cansada, seca, em torrões e com erosão

Solo

Propriedade
s do solo

DOS PONTOS

AS - Estrutura, textura e
compactação do solo;

2- presença de matéria orgânica sem rotação e
consórcio de culturas / solo descoberto
3- solo sadio, grumoso como cobertura morta
1-

solo

claro,

esbranquiçados,

cinzas,

MO - Matéria orgânica no amarelados e arenosos
solo.

2- solo vermelho e amarelo, com óxidos de
ferro, boa aeração e drenagem
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3- coloração escura com alta concentração de
MO e bioindicadores
1- subsolagem (nº de vezes)
PM - Preparo mecânico da
área produtiva;

2- controle mecânico, tração animal, biquiação
e/ou controle biológico
3- sistema equilibrado: consórcio, rotação de

Manejo do

culturas e áreas de refúgio

solo

1- não há ou não é respeitada
CPE - Controle de plantas

2- há, mas está longe da área produtiva

espontâneas.
3- há e está nas proximidades da área produtiva
1- não há
Vegetação
natural

RLAPP - Área de RL e
APP.

2- há na % obrigatória
3- há % além da obrigatória e/ou com manejo
1- convencional com o mesmo tipo do cultivo
da área produtiva

EAP - Áreas de entorno da

Biodiversidad

área produtiva;

e e paisagem

2- convencional com outros tipos de cultivo e
uso do solo
3- outros tipos de cultivos e de uso do solo sem

Cultivos

uso de insumos químicos
1- não há
BV - Barreiras vegetais;

2- há (1 espécie)
3- há (diversificada)

DA

-

Desenho

do

1- monocultura orgânica
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agroecossistema;

2- pouco diversificado
3-

muito

diversificado

/

consorciado

/

planejamento rotacionado
PAI
plantas

-

Diversidade

espontâneas

e

de

insetos

indesejáveis;

1- alto e descontrolado
2- ausência
3- baixo e controlado
1- alto índice de doenças

ID - Incidência de doenças;

2- incidência de doenças de fácil controle /
domínio de técnicas
3- não ocorreram doenças
1- crescimento das plantas foi alterado e
prejudicado

CDC - Crescimento dos
cultivos.

2- crescimento das plantas permaneceram = ao
cultivo convencional
3- plantas cresceram mais sadias
1- alterações climáticas influenciaram na
produtividade / qualidade dos cultivos

IDAC
Micro-clima

Alterações

-

Influência

nos

resultados produtivos das áreas de
produção.

2-

houve

influência,

mas

sem

perda

significativa
3- os cultivos estão protegidos das influências
climáticas (adaptações técnicas)

Recursos
naturais disponíveis

Recursos
externos

EPM - Fontes de energia /
combustível
maquinários);

(para

uso

de

1- dependência de fonte de energia externa
2- parte da energia utilizada é externa
3- fonte de energia produzida localmente

85
1- totalmente externos
UI - Uso de insumos

2- parcialmente externos
3- produzidos localmente
1- não há produção animal

IVA - Integração produção
vegetal/animal;

2- há produção animal, mas sem integração
com produção vegetal
3- há integração animal/vegetal

Recursos

1- não há reservas / não há produção

internos
BSPM - Banco de sementes

2- produziram parte das sementes e mudas
utilizadas

e produção de mudas.

3- há reserva de sementes e produção de mudas

Indicadores sociais

INDICADORES SOCIAIS

CATEGORIA
DE ANÁLISE

RESULTA

DESCRIT

INDICADORES

ORES

CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO

CRÍTICOS
1- centros urbanos, sem ligação com o meio

Trajetória
vida das familías

de

Origem das
familías

DOS PONTOS

PLOAP - Proximidade do
local de residência com a área
produtiva.

rural e com atividades agrícolas
2- agricultores de outras regiões e Estados
3- agricultores locais
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1- produção/aquisição de insumos orgânicos
Manejo
agroecológico

NICE - Qual nível se
considera estar.

2- diversificação da produção
3- redesenho do agroecossistema
1- não há produção para auto-sustento, apenas
para comercialização

APDAS - % da produção
destinada ao auto-sustento;
Segurança
alimentar

2- produz parte e compra parte do que precisa
3- produz tudo o que precisa e comercializa o

Produção

excedente

para o auto-sustento

1- não é diversificada
DAS - Diversificação da
produção para auto-sustento.

2- pouco diversificada
3- muito diversificada
1- diminuiu

Saúde

GTX - Grau de exposição a
componentes tóxicos.

2- interrompeu
3- interrompeu há mais de 2 anos
1- não há

PCSO - Participação em
cursos, seminários, oficinas;

2- continuou =
3- melhorou/aumentou

Qualidade de
vida

1- não há
Infraestrutura básica

AA - Acesso à água;

2- continuou =
3- melhorou/aumentou
1- não há

ABP

-

Área

de

beneficiamento de produtos.

2- continuou =
3- melhorou/aumentou

Organização

Trabalho

MOF

-

Mão

de

obra

1- não há participação dos jovens e mulheres
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do trabalho

coletivo

familiar.

2- houve pouca participação de jovens e
mulheres
3- há total participação dos jovens e mulheres
1- ações emergenciais
DDI - Destino dado ao

investimento;

3- ações de resposta a longo prazo

Operação
de

2- ações de resposta de curto prazo

investimento

1- gerou prejuizo para as famílias
DROSP - Distribuição de

externos
renda

originada

do

sistema

produtivo.

2- poucas famílias foram beneficiadas e/ou
pouco significativo
3- todas as famílias foram beneficiadas

ORPA
realização

da

Objetivo

da

produção

agroecológica;

2- recuperação do solo
3- iniciar processo de transição agroecológica

Percepção

1- voltará para a produção convencional

ambiental e relação
com a natureza

1- redução dos custos da produção

PFAP - Planos futuros para
a área produtiva.

2-

dará

continuidade

ao

manejo

de

manejo

orgânico/agroecológica
3-

ampliará

a

área

orgânico/agroecológico

Indicadores econômicos
INDICADORES ECONÔMICOS
CATEGORIA

DESCRIT

INDICADORES

CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO

RESULTA
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DE ANÁLISE

ORES

DOS PONTOS
CRÍTICOS
1- não há reservas
RPPSAP - Reservas para a
próxima safra;

2- há poucas reservas
3- próxima safra já planejada e com reservas
garantidas
1- todo investimento feito em recursos não

Planejamento
produtivo

renováveis

Capacidade
de investimento e
gestão

IRINR - Investimento em
recursos/insumos não renováveis;

2- parte do recurso destinado à recursos não
renováveis
3- pequena parte do investimento para recursos
não renováveis

ECPM

-

Execução

do

1- não foi respeitado o planejamento

sistema produtivo conforme Plano

2- foram necessárias algumas alterações

de Manejo.

3- o planejamento foi seguido
1- muito baixa

PHEC
Eficiência
econômica

–

Produção

(hectares);
da

2- baixa e/ou = as culturas convencionais
3- alta / satisfatória

Produtivida

produção agrícola da de

1- comercialização na área produtiva
CGR

área/local de produção

-

Comercialização

(geração de renda).

2- PNAE
3- cestas, feiras e PNAE

Estabilidade

Risco

Diversidade produtiva

1- baixa (especificar o nº de espécies)
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econômica

da econômico

2- média / a mesma das culturas convencionais

área/local de produção

(especificar o nº de espécies)
3- alta (especificar o nº de espécies
1- não houve beneficiamento
2- houve parte do beneficiamento (não
Beneficiamento de produtos satisfatório)
3- houve beneficiamento, agregando valor ao
produto
1- alta dependência
Dependência de insumos e
informações externas

2- média / em partes
3- não há dependência
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APÊNDICE C – Serviços ecossistêmicos
Quadro 8 - Serviços ecossistêmicos, conforme o sistema de classificação de Hein et al.
(2006), com base em Buquera (2015).
Serviços

de

Produção
(Bens e serviços
produzidos

no

Alimentos; forragem; combustíveis; lenha; fibras; recursos
genéticos; medicinas; ornamentos.

ecossistema)
Serviços

de

Regulação
(Resultantes da
capacidade de regulação
do ecossistema)
Serviços
Culturais

Climática; hídrica; erosão e sedimentação; ciclagem de
nutrientes;

organismos

e

microrganismos;

reprodução

de

espécies; polinização; sequestro de carbono; fixação biológica de
nitrogênio; biodiversidade.
Herança

cultural,

histórica

e

religiosa;

informação

científica; informação científica e educacional; recreação e
turismo; paisagem; moradia; qualidade de vida; etc.

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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ANEXO B
Foi adotada a planilha/protocolo de indicadores de sustentabilidade elaborada
por Narezi (2008), em pesquisa no Assentamento Rural Fazenda Pirituba. A planilha foi
baseada na metodologia MESMIS – Metodologia para la Evaluacion de Sistemas de
Manejo Incorporando Indicadores de Sostenibilidad, proposta por Masera; Astier;
Lopes-Ridaura (2000).
Em Narezi (2008), foi observado as diferentes fases de transição agroecológica,
propostas por Gliessman (2005), em cada experimento avaliado. Para a aplicação na
presente pesquisa, foram feitas adaptações, pois os indicadores referentes à primeira
fase da transição, caracterizada pela redução de insumos químicos, não seriam
adequados a realidade das áreas de estudo, que são propriedades já certificadas. Assim,
ao invés de se considerar a redução de insumos químicos, observou-se a dependência de
insumos orgânicos externos.
Conforme aponta Narezi (2008), os indicadores devem ser dispostos em três
dimensões, ecológica, social e econômica, e nivelados por meio de categorias e
subcategorias, que contém os respectivos indicadores de sustentabilidade. Cada
indicador, indica três alternativas (critérios de diagnóstico) que representam cada fase
da transição agroecológica. Para cada alternativa atribui-se um valor absoluto, com o
peso 1, 2 e 3, variando a pontuação para os diferentes níveis de sustentabilidade, sendo a
alternativa 1 (peso = 1), um indicativo da dependência de insumos orgânicos externos
(adaptação da redução de insumos químicos); a alternativa 2 (peso = 2), das iniciativas
pontuais em sustentabilidade em meio à cadeia produtiva, e; a alternativa 3 (peso = 3),
dos níveis mais avançados de manejo agroecológico e redesenho do agroecossistema.
Assim, ao marcar as alternativas conforme a situação analisada, foi tipificado o nível de
sustentabilidade do manejo agroecológico atingido pela unidade produtiva analisada. Os
resultados foram apresentados através de gráficos radar mediados pela discussão. Para
atribuir um nível de sustentabilidade geral, realizou-se a média dos resultados, por
dimensão ecológica, social e econômica.
Segundo Narezi (2008), a análise de sustentabilidade de agroecossistema é
orientada pela dinâmica dos fluxos de energia do sistema produtivo, que são mediados
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pela visão sociocultural dos agricultores, bem como das condições de trabalho e demais
fatores ambientais que incidem sobre o agroecossistema. Ressalta-se que os indicadores
de sustentabilidade levantados pela autora, foram propostos a partir de oficinas
participativas, etapa que não foi incorporada na presente pesquisa em função da pouca
disponibilidade de todos os envolvidos, no primeiro ano da pesquisa, e da pandemia, no
segundo ano.
A planilha original de indicadores de sustentabilidade, elaborada por Narezi
(2008), pode ser conferida no Apêndice 1 da Dissertação de Mestrado “Transição
agroecológica no assentamento rural Fazenda Pirituba: percepções, práticas e
perspectivas”, disponível no Repositório de Teses e Dissertações do Programa de PósGraduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural da Universidade Federal de São
Carlos, no link http://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/71?show=full .

