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mil ha no final dos anos 90, fato imponante, dado que no Início da década esta área era 

eSllmada somente em 1 mil ha (RODRIGUES et ai, 2002). Este aumento na área plantada 

teve o malOf acréscimo nos úlllmos anos, com apoio de projetos desenvolvidos, por 

exemplo, pe lo Instituto BlodinámlCO, registrando em 2000 um aumento de cerca de 100% 

na área em relação a 1999, ou seja, passarn!o de 30 mil ha em janeiro para 61 mil ha em 

agosto de 2000 e para cerca de 11 0 mil ha em 2002 (CAMPANHOLA & VALARINI , 2(01 ) 

Importantes alterações socloeconômlcas e am~entais associadas a esta atiVidade 

do Novo Rura l impõem tanto melhonas quanto ameaças ao desenvolvimento local 

sustentável Este estLido tem como obJetiVO pnnclpal avaliar o Impacto ambientai da 

horticultura Ofgánlca e convenCionai, utilizando-se o método APOIA-NovoRural, 

desenvolvido espeCificamente para a avaliação de atividades do novo rural brasileiro, 

buscarn!o contribuir para a gestão ambientai das atividades produtivas rurais. 

MATERIAL E MÉTODOS 

a sistema APalA-NovoRural consta de uma abordagem slstémbl dos impactos 

ambientais, \lia matnzes de porn!eração constrtl idas para mdlcadores de performance 

ambientai, em platafOffi1a MS-Excel"'. a sistema consta de sessenta e dois indicadores 

agrtlpados em cinco dimensões. Ecologia da Paisagem, Qualidade dos Compart imentos 

Ambfenta is (atmosfera, água e manutenção da capacidade produtiva do so lo), Va lores 

Soclocultura is, Va lores Econômicos e Gestão e Administração. A unidade de estudo é o 

estabelecimento rtlral, e adota-se a situação antenor e posterior á implantação (ou a área 

com e sem influéncla) da nova atl\lldade no estabelecimento, como corte temporal. 

a método APOIA-NovoRural busca cobri r os aspectos de impacto am~enta l da 

ati Vidade produti va rtlra l, permitindo diagnosticar os pontos desconformes para cor reção 

do manejo, assJm como as priocipals vantagens comparati vas no ámblto do 

estabelecimento, no sentido da comribu~o para o desenvolvimemo local sustentável. a 

conJumo de dimensões e indicadores e as pnnapals características do sistema APaIA

NovoRura l estão descntos em RODRIGUES & CAMPANHOLA (2003). 

Este estLido foi rea lizado em nove estabelecimentos dedicados a horticultura 

convencional e nove dedicados a horticultura orgânica no Estado de São Paulo. Os 

estabelecimentos foram selecionados por Indicação de pares, procurando-se amostrar 

situações vanadas e contrastantes em termos de ambiente e mse(ção econômica. a 

levantamento de informações junto aos produtores foi rea lizado com a ap1blção de 

questionári os previamente desenvC> \IIdos na elaboração do método APOIA-NovoRural 
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para o preertehimento de suas planilhas, \IIstona local e análises de campo e laooratóno 

para os parámetros físicos, quimicos e blc>óglcos de qualfdade da água e do solo 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Avaliação do Impacto Ambientai (AIA) da horhcu ltura Ofgânlca é apresentada em 

comparação com a horticullUra conW'!nClonal, I)() sentIdo de averiguar as vantagens e 

problemas associados a estas formas de maneJo, bem como para propiCiar Indicações de 

ações a serem implementadas para melhona da perfOfmance ambienta i da allvidade. 

Um quadro resumo da performance ambienta i da horticultura , no universo 

aocangldo por este estudo, pode ser observado na Tabela 1, que apresenta a razão entre 

as formas de manejo orgânico e convencional, em cada uma dessas dimensões. As 

dimensões representadas pela Ecologia da Paisagem, Qualidade da água, e soocetudo 

Gestão e Administração são aquelas que melhor quallfK:am a hort icullUra Ofgânlca em 

termos de sua contri bu~o para o desenvolvimento local sustentável Esta última 

dimensão apresenta performance 74% superior para a hort.cultura orgânica, 

compara tivamente â convencional, sendo o principal componente de dife renciação entre 

as formas de manejo estudadas. 

A gestão adequada é fator preponderante para a sustentablhdade da ati Vidade, 

recomendando-se atenção a este quesito, para todos os produtores, Independente de sua 

filiação tecoológlca. A falta de relaCionamento Instllucional do produtor convencionai é o 

componente menos favorável , e traz implicações que podem explicar o mau desempenho 

da hort.cultura convencional, com ên fase para necessidade de melhoria nas condições de 

comercialização e na adoção de medidas de reciclagem de residuos. Outra 

recomendação importante refere-se aos indicadores de perlormance ambientai relatiVOS a 

Ecologia da Paisagem Produtores dedicados a ambas as fo rmas de manejo estudadas 

devem buscar atendimento à legislação referente a reserva legal e áreas de proteção 

permanente na propriedade, com isto diverSIficando a paisagem local, que causou 

resultados desfavoráveis de performance ambiental A diverSI ficação ê também 

recomendáW'!1 para as atl\lldades produtivas que entre outros aspectos amplia as 

oportunidades de geração de emprego e renda. 

No momento de formação de nichos especiaiS de mercado que presllgiem 

produtOfes dedicados a modelos produtivos sustentáveiS, métodos que permitam a 

avaliação documentada da performance ambienta i da atividade produtiva rura l, a exemplo 
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do APOIA-NovoRural, podem contribuir para a agregação de va lor e a inserção 

diferenCiada em mercados éucos e so lldárkls_ 

Tabela 1 Razão entre os índices de impacto ambienta l segundo as dimensões do método 
APOIA-NovoRural, em estabeleamentos dedicados a horticultu ra convencionai e 
orgánbl_ Interklr do Estado de São Paulo, 2003 

.~- Honlcullura Iionlcutlura .u~ 

l_H Orgtnlca Con.endonal ~. 

1'1 l') 
EcoIogi8 da paisagem O~ 0 .57 '" Oualidade dos CM'IpllflimenlaS Ambienlllis 0.77 0 .75 '00 

Almasler .. on 0 .77 , 00 .... 0.79 0 .70 ' " So>o 0 .76 0 .77 000 
V""' .. s $ociocuhU<8is o~ o ~ 1.07 
V""' .. s EconOmioos 0 .73 0 .70 , ~ 

GeSIOO .. Adm" slreção 0.73 0 .42 1.74 

íNDICE DE IMPACTO AMBIENTAL 0.72 O.M '.00 
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