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agroecossistemas em especlat sob manejo orgânico. Este trabalho te~e como 

o bjetl~o comparar a perfOfmance ambiental do manejo do solo em sistemas de 

produçao hortiroa orgâniCO e convencklnal 

MATERIAL E MÉTODOS 

A avaliaçao da performance ambiental das formas de manejo hOfllco la orgâniCO e 

con~encklna l foi rea lizada empregando-se o sistema de A~aliaçao Ponderada de 

Impacto Ambienta i de at l ~ ldades 00 Novo Rural (APOIA -No~oRural) e um módulo 

complementar espeCificamente dedicado a a.a liaçao de caracteristicas bkllóg icas, 

bk>quimicas e fisk:as do solo. O conjunto de dimensões e indicadores e as 

principa is caracteristicas 00 sistema APOIA-NovoRural estào descritos em 

RODRIGUES & CAMPANHOLA (2003). 

O estudo foi rea lizado em no~e estabelecimentos dedicados a horticultura 

con~encklna l e nove dedk:ados a hOftlcuHura orgânica no Estado de sao Paulo 

em 2001 . Os estabelecimentos foram selecionaoos por indk:açao de pares, 

procurando·se amostrar situações ~ariadas e contrastantes em termos de 

ambiente e inserç!lo econ6mk:a. O l e~antamento de informações junto aos 

produtores foi rea lizado com a aplicação de questklnários pre~iamente 

desen~~~ldos na elaboraçao do método APOIA-No~oRural para o preenchimento 

de suas planilhas, vistoria loca l e análises de campo e laboratório para os 

parâmetros de água e solo. Para o módulo complementar, foram roetadas 

amostras de solo na profundidade de até 20cm para análise bkllógica e de 20, 40 

e 60 em para análise fisica. Utilizou-se como controle, solos de áreas de mata 

n at l ~a ou de pastagem natural. Em laboratórkl, as amostras de wkl fOfam 

processadas e submetK1as ás análises fisicas, quimicas e bioJóg lcasJblDquimicas, 

usando-se metodologlas deSCritas em EMBRAPA (1997) e fRIGHETIO & 

VALARINI (2000). 

RESULTADOS E OISCUSSÃO 

Um quadro resumo da performance ambiental da horticultura, no universo 

abrangido por este estudo, pode ser observado na Tabela 1, que apresenta a 
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razão entre as formas de manejo ()(gãnk:o e con~enck>n af , em cada uma das 

dimens6es consideradas no sistema APOIA-No~oRura l. No caso especifico da 

análise quimica de WK), não se observam diferenças nos va lores médIOS entre os 

solos orgânk:o e co n ~encio n al. 

Tabela I . Razao entre os índices de impacl0 ambienta l segufldo as dimens(\es do 
mélodo APOIA- No~oRural , em estabelecimentos de hor1k:u ttura 
COlWenciQlla l e orgãnlca 

DlmenS(lOOS Hortlculturo Horticultura RUIO 
Indlcoos Orglnlco Conv..,clonol ~ 

'" 
,,, 

Ecologia da paisagem O.M 0 ,57 '" Ouahdaode dos Compartimentos Ambjentais 0.77 0 ,75 , ro 
A!mO,lera 0 ,77 on '00 

'''' 0 ,79 0 ,70 ' " '00 0 ,76 on O~ 

V""...,s Socio<:uIl\.o"ais O.M O~ 107 
V""...,s EconOmioos 0.73 0 ,70 ,~ 

GeslAo e Admlnistraç;l<> 0 ,71 0 ,42 174 

INDlCE DE IMPACTO AMBlENTAL 0.72 O." , .~ 

Na tabe la 2, entretanto, observa-se que alguns indicadores lísk:os (estabilidade de 

agregados (DMP), razão de dispersão (argila dispersa) e capaddade de campo) e 

os bi oK>gicosJbloquimicos (bklmassa microbiana, polissacarídeos, patógenos e 

desldrogenase) foram supen()(es, em média, de 49,5% e 38,0%, respectl ~amente, 

no manejo ()(gãnico em relação ao colWef\CiQlla l. 

Tabela 2. Resultados de Aná lises de Amostras de Solo de Cultivos 
Orgânico e Convencional 

ORGÂNICO (A) CONVENCIONAL (8) ~ 

Pa,lmetrosllndlcodotes Qulmlcos: 
~"téria Üf9llnica (%) 3,67 " 0,97 
pH CaCl, 5,52 '.~ 1,01 

P resina "'9Idm' ~,oo M,ro O,M 
K mmolCldm' ',M 5,74 O,M 
Ca mmolCldm' 68,93 94,31 0,71 
~g troc, mmolddm' 12,58 20,75 0,61 
H • I>J mmolcldm' 21 ,03 17,50 ,~ 

Soma de Bases mmolcldm' 72,79 102,77 0,71 
CTC mmoc/dm' 117,26 132,63 O.M 
$alco"acAo de bases · V% 69.69 70,58 0.00 
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Parlmetro .... ndlcldotes Flslcos 
Clao5iflcaçAo lext,-..,.I franco "'giIo-arenoso 
Conc>.Jbv. Elétrica _ uSkm 65,56 
Raz.!oode di"P"'f"'" 0,11 
Capa<:. de Campo - %CC 20,51 
DMF ou DMP 3,93 
Pari metrosllnd ICldores Blol6g k:oslBloqu Imlcos 
BOomJ~ICfOtHana IJQCIg solo 407.89 
PoIi ... acarl<leoo mglg 5010 1.74 
DesidrogeMse mglg 5010 14,04 
Pmp&g.FiIopat<'>goeM5Ig 0,60 -

134,04 
0,17 
18,37 
2,28 

303,81 
1,40 
9,37 

' ,~ 

Iranco argilo_",enoso 
0,49 
O,M 
1,12 
1,72 

' ,M 
1,24 

' ,~ 
0,44 

A ulilizaçao do módulo complementar para avaliaçao da capacidade produtiva do 

solo do sistema APOIA-NovoRural oferece aos produt()(es rura is dedicados a 

atividades agropecuárias com manejo orgânico, a possibi lidade de melh()( 

caracterizarem a contribu lçào desta forma de manejo para a conS€rvação e 

melhoria do sok), favorecendo de um lado o manejo organlCO em si mesmo, e de 

OUlro lado, a possível ínS€rçao diferenciada desS€s produtores no mercado, 

devido a sua coninbuíção para o desenvolvimento loca l sustentave l. 
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