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CM ooFUNDAMENTOS DA NECESS1DADE DE MANEJO DOS RF.CURSOS NATURAIS oexpansao acclcnida, por excmplo, de lixdes c atcrros sanitarios e ioxicos, cmissau de gases e 

particulados sdlidos;
• IntrcxJutSo irracional de substancias nocivas fisicas, qulmicas ou biologicas, ou o aumcmo na 

conccntraijao de outras potencialmcnte loxicas, em solo, agua, ar, alimeruos c Ofganismos 
huraanos;

• Mudan^as climitieas regionais e globais - aquecimento do planeta - resultado do aurr.ento da 
emiss3o dc polucntes (queiiaa de combustivcis fosscis. queimadas, fcrmcnta^ao anaerobica dc 
material organico, redufSo de nitrato etc.) e desmatamento irracional globalizado, ou da 
incidcncia major dc radiafao ultrasiolcta devido a destrui?ao da camada de ozonio estratosfcrico 
pela emissao de substancias como o CFC;

• Perda da conscicncia da sociedade urbana sobrc suas raizes, sua depcndencia real do rural, 
seus ambicntcs narurais e agricolas, bem como sua Riga para mundos virmais;

• Passagem do capital financeiro produtivo para a especulaijao globalizada (95%); c
• Aumcmo da polarizatjao riqueza-miscria. intensiva predadora ambicntal.
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Educaqao ambicntal na area rural. Sustentabilidadc. Meio Ambieme. Dcsentulvirnento. 
Compctivao globalizada. Prescrva?ao de raatas nativas. Biodiversidade. Ecologia. Reeiclagem de 
"lixos”. Sao conccitos que pipocam de uns tempos para cd. Mas o que significam exatamente? Qual e o 
tcxto basico minimo a ser abordado na educafao ambicntal?

Alguns representantes ativistas da humanidade, prcocupados, tentam indicar quo c.xiste 
relaqao indissociave! homem-ambiente. Esse fato toma-sc mais dramarico era socicdadcs quo possuem a 
maior pane de sua populate urbanizada, vivendo em cidadcs, cm forma de selvas dc pedra. nas quais 
vivcm pessoas que praticamentc perderam o conhecimemo de suas raizes, de sua depcndencia do 
arcbiente rural integro. Essas populaydes ja n3o conscguem ver que a maior parte dos chamados 
"desastres ambienais” dc que s2o vitiraas, sao fruto dc atividades que se esmeram cm tomar tudo 
"emprestado do Rituro", ou nas quais se tenta introduzir o “dcscnvolvimento’’ denominado "cconomico", 
em que se iniria destruindo toda a vida gerada pela natureza cm um processo que podc ser chamado de 
“verdadeiro desen volvimento” de uma area inospita em area de elevada produrividade e biodiversidade.

Com o objetivo dc sc chegar ao amago das causas comuns dos problemas ambientais que 
deveriam ser tratados na Educagao Ambicntal vale reflerir sobrc nosso passado historico.

com

uma
Fundamentos

Considcrando a sufidencia de energia solar disponivel, na regiao tropical, a vida sobrc terra 
firme vai depender primordialraentc da agua disponivel. V'cja o que ocorre na evotuqao dos 
ecossistemas a paror da rocha bruta, ou mesmo das areas agricolas degradadas, deixadas cm pousio por 
algum tempo, com aparerimento da capoeira.

Os ambicntcs naturals evoluem a partir da rocha (ambiente natural primario), que sofre 
intemperismo, quebrando em pedaijos, formando o solo pcrmeavel e o lenfol frcatico. que permite 
constrvar agua fora do periodo chuvoso (agua residentei c com isso o cresctmento c dcscnvolvimento 
de plantas. As plantas, protegendo o solo com suas copas c folhas caidas (serapilhetra), permitem maior 
desenvoN’tmcnto dc solo sob a?3o de suas raizes, c, assim, armazenamento de mais agua residente, que 
vai melhorar a umidade relativa do ar (sombra mais frcsca) c uma vazao mais estavel das nascemes e 
cursos cfagua. A vegctaqSo vai desenvolvendo, divcrsifieando em diversos nivcis. de forma 
complerccntar, aditiva ou interativa, ate chegar ao maximo que o ambiente (nutrientes, agua. energia) 
suporta: o ambiente natural climax, a floresta, com suas muitas especies de arvores, cipos, plantas 
epifitas e saprofitas, e que servem de alimento para muitas especies de animais silvestres terrestres, 
aquaticos e aereos. Nos estabclccimcntos rurais pixle-sc encontrar os remanescentes florcstais na forma 
de reservas legais, matas ciliarcs, nascentes protegidas. A cobertura vegetal arb6rea cstrategica, 
modcradora microclimirica (pois sua eficiencia umidificadora do ar e de 4 a 10 vezes maior que de 
superficies aquaticas IIvtcs, em virtude da maior superficie evapotranspirante) e/ou produtiva, tambem 
pode scr cstabclccida na forma de bosques de sombra, reRigios, quebra-ventos, arvores cm parques e 
jardins c nos pomares.

O que caracteriza o ambieme natural comparado ao ambiente natural primario. onde muitas 
vezes se cstabelecem as pedreiras? Uma cobertura viva (area verde) constituida pela biodiversidade 
vegetal e animal, complexa e em diferentes niveis, solo peimeavcl devido is muitas raizes entrclaijadas, 
ciclagem dc minerais e bombeamemo de agua do len?ol frcatico para a superficie pclas raizes de 
diferentes formas c comprimentos, camada superficial protetora de serapilheira, ccratituindo um npo de 
cobertura morta, reeiclagem de todos os rejeitos c dejetos, muita agua residente (superficial e 
subterranea). temperatura estabilizada, umidade relativa do ar mais elevada, ciclo hidrologico longo, 
chuvas fracas'chuviscos mais frequentes, controlc homcostatico das popula^Scs animais (controle 
biologico por mcio dc inimigos naturais), baixa pressao de massas de ar ascendentes, ausencia de ventos
IV cncontro Nadcnal sobre EAxaci, AmOer.tal na Agricul jra. CarrpmM, SP. 18 a ZC de setomtxode 2002

Antecedentes

Diagnosricos sobre a trajetoria de ascensdo e queda de diversas civilizaeoes humanas, 
representadas por confinamentos humanos, as cidades, indicam que tais quedas ou insucessos foram 
funyao de:

• Difieuldadc em produzir e suprir a populapao com alimentes, devido a destruipdo dc solos 
agricolas da rcgiSo;

• Difieuldadc em suprir a popuiapao com agua limpa, devido a destruipao do ciclo hidrologico 
longo, com a degradavao de matas e solos da regiao, e consequente redupao na disponibilidade 
de agua residente e da biodiversidade, e

• Aciimulo de dejetos c rejeitos, foco de pragas c enfermidades, ou seja, falta de 
basico.

saneamento

Atualmente, acrcscentam-se ainda outros fttores de degradapao ambicntal, como.

• Ampliaeao acelerada na producac de dejetos e rejeitos solidos, liquidos, gasosos. radiarivos, 
visuais e auditivos devido ao consumisrao, ferramenta vital para o sistema cconomico atual. com
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aT Cme agnidaV?1 c rrcsco- cn,rc ou[ros- AI6m disso. cncontram-sc nascent perenes e 
fgUa llmp0S ' raVleg,ivC‘S 0 31,0 todo- Essas caiaaerfsticas devcriam scnir de rcfcrcnc, para 

o de^vrmcto c o estabclec.mcn.o de tecnicaa agricolas ccologicas e ambicmalmen.e adequadas. 
pois saotais caractensticas quc a natureza aplica na rccupera^o de areas degradadas. ou areas agricolas cm pousio.

uxlos os aspcctw Consata-se que a classe agronomica, cm todas as campanhas de

ambieo'c^ sua indissod^bilidade^ e“l Sk iS^LSs.'^c^essS^r’ 
raobil izadas, ja quc possuem a for?a politica para mudan^as tambcm na 4rea rural.

nrill ° rDmP'men,° do "vcsciafao arborea - solo - 4gua residente" i o inlcio do fim da 
prospcndadc c da susic.tab.I.dade (como a produtividade abaixo do custo de produ^), com alidade 
de %-,da e ambienle, de uma rcgi3o. e o motive da baixa eficacia ou mesmo o insuccsso de muitas 
tecnologias agncolas apmvadas, por cxcmplo, a imgatao. Uma regiao desprovida do irvorcs. com solo

He^lo 6 TT T ° ^ COm fama^° * redemoinhos,superficre de solo tmpermeavel. onde a Agua das chuvas. cada vez mais imensas, nSo consume infiltrar
escoando, provocando crosSo e cnchentcs nas panes baixas, nenhuma irriga?ao podc faz’er milagres' 
Dcvc-se pnonzar as prancas de proteqao do solo c de reten^cVcap^ao de 4gua, como nratical de 
wnservapao mecamca e biologica de solos, cobertura morta de solo, quebra-vemos, planrio dc bosques 
^^°regulad0rcS e outr!s' nrsultando cm Areas de plamio direto na palha e dc sistemas 
agrorlorcstais, para que a imga?ao rcalmcntc possa trazer retomo economico.

: Icio, amblente: considerando que meio e ambientc constituem sinonimos. a explicacao dada a 
adoqao da cxpressSo meio ambieme, no Brasil e em paises hispanicos. rcsulta da constatacao de 
que, micialmcnte, o csforfo maior dos ambientalistas do primeiro mundo. foi o da preservacao 
dos ambicnics naturais climax: floresta Amazonica, mata Atlantica e outras. alera de algumas 
especies cm extmqSo. Posteriormente, com a constaafAo dos problcmas dc cmissao dos gases 
de efeito estufa, crescimento dos lixocs. chuvas Acidas. as grandes rcprcsas, as areas de 
minerafao e outras. os ambientes sofrendo o maior impacto antropico. ou urbamzados. 
comejaram a ser alvo dc preocupafao. em especial por parte dos engenheiros. TrabaJhando 
porern, ao nfvc! dc microbacia hidrogriiica, 
realidade, exist em trcs ambientes um cstabclecimcnto rural, verificou-se quc. na 

.... a sercin manejados: o natural, o urbanizado (sede, colonia,
eHibulos. agromdustna. com produce de li.xo e esgoto) e o agricola (lavouras, pastagens. 
pomares e reflorcstamcntos). consntuindo-se a maior supcrficie, c integrados pelos cursos de 
agua. Venfica-sc tambem que, com exeeqao da regiAo amazdnica. mais de 70% da supcrficie do 
temtono brasilciro A constituido por ambientes sgricolas produtivos ou abandonados devido a 
sua dcgradaijAo. Na realidade, a situafao e grave, pois sendo 60% do ambiente agricola 
formado por pastagens. das quais 70% esrao com aigum grau de degradagao, a ameafa dc 

s 9ao dos ultimos redutos de ambientes naturais c cnorme e irracional, considerando-sc quc 
o ccotunsmo, ao lado da agricultura, ainda e a maior vocasAo sociocconomica do pais.

em

, - . , 0 d^o>™.0 sustcmAvel, portanto. tern como prcmissa ecologica o rcstabelecimemo do 
tnpc Aguarcsidcme com base na rccuperacAo da vegeta9ao arborea permanente divcrsificada e do solo 
permeavcl! A reth^Ao e rccicbgem de "lixos" e a redupAo de uso de substAncias toxicas devem scr 
consideradas senamente Do ponto dc vista social necessita-sc o restabelccimcnto de uma visao 
nolisfca e de cotpo - com seus diferentes sistemas e orgAos interagindo para um objetivo unico - da 
integrapao homem-ambieme global, bem como uma conscience erica de solidariedade e de 
coopcrauvismo comunitario local-global, com base na atividadc familiar comunitAria. Do ponto dc vista 
economico, uma conscience que somente o trabalho produrivo leva A sustemabilidade den no dc 
enfoque em que a compctitividade economica c sustentavel quando realizada de forma loiral ou regional 
eff !]“Ca. g 0ba ’ PrcdaLurf-j 05 ftmdamentos ecologicos c sociais, sim, necessitam scr globalizados’ 
bao elcs que garantem o verdadeiro dcscnvolvimento economico sustenravel local c global!

Microbacia hidrogrifica: rcpresenta o menor espapo geografico adequado para desenvotver-se 
quajquer atrvidade mtegrada de educapao, preservapAo. consen-apAo ou rccuperapao ambienral. 
de forma sistemtea c holistica. O curso de agua, sor fluxo c limpeza ao longo do ano, sAo 
indiv.adorcs da adequapAo c qualidade de manejo ambicntal na bacia de captapao com sua rede 
dc arena gem.um

• Efeito de entorno: o emomo significa o ambiente que envolvc o sistema dc produpao ou o local 
onde sc csta. O emomo pode ter escala local e global, como a formiga do vizinho acacando 
minna plantapao, ate o aquccimento global devido ao efeito estufa, aumentando a necessidade de 
imgapao, ou a comaminapao do lenpol freAtico, ou do aqflifcro. c que afeta a qualidade da Agua 
de meu pope. Vai desde a fiimapa produzida pelo vizinho, ate as chuvas Acidas ou radiativas 
provocadas longc dc meu sistema de produpAo. A simples passage™ dc um aviao pulverizador 
de agrotoxicos com pingamento de produto sobre meu sistema dc produpao pode afetar 
senamente a saude, a produtividade e a rcpnxlupAo de meus animais. Sc um vizinho, localizado 
na cabeceira da nucrobaaa, possurr uma produpAo dc crisAntcmos c um local de descanc de 
res.duos desses yegetais, podera contaminar as aguas de minhas nascentcs e popes com 
piretroides naturais, afetando a saude de minha criapAo. Pottamo, para iniciar alguma arividade 
areola produuva ncccssita-se estudar bem as atividades do emomo mais proximo, ao nivel de 
solo, atmosfera e corpos de Agua para evitar danos e prejufzos firturos.

• Crescimento: do ponto dc vista economico, em essencia, considera-se o acumulo de caoital- do 
ponto dc vista b.ologico consntui o aumemo do mimero dc unidades produtivas, na forma de 
celulas do tcc.do vegetal ou animal, e que para o tecido sociocconomico poderia scr considerado 
o numero de mdividuos ou insotuipdes ativas, trabalhando, gcrando produtos rcais e uteis,

IV Encode Nadon- Educaeio n, Agrta*™. Canpin,,. SP. 18 a 20 de ^ 2002

Considerapoes finals: Conceitos

... corapreensao adequada dos efeitos da degradapao ambiemai, fator de insustemabilidade 
da vida humana com qualidade, c suas causas, toma-sc necessAria a unificapAo/padronizapao de 
conceitos normalmcnte unlizados por diferentes profissCcs, a fim de permirir que os esforpos individuais 
possam ser transformados em um trabalho cooperarivo e complementar. A seguir, sAo rclacionados

Para a

Educapio ambiemai: consntui um conjunto de atividades, por pane de diferentes profissoc 
utilizando diversos mcios, que visa resubclecer a consciencia da vinculapdo indissociavel 
homem-ambieme c a necessidade dc serem seguidos os principios ecologicos e eticos, 
convivencia sustentavel da gcrapao humana amal e fiitura com qualidade dc vida; promover a 
mulnphcapao da vida nas suas mais diversas formas e a alcgria de viver, com qualidade. em

s e
para a

IV Ertcortro Nsdcnol sotro Eflucacto AreWenal m AgrtoiHun. Cwrplna*. SP. 16 a 20 da seownlvo do 2002
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scguindo as diretrizes ou nomas estabclccidas e quc visem a saiidc e a intcgridade do organismo 
global, por cxcmplo, a humanidadc como um todo, sem disc rim inasdcs. Crcscimcnto ou 
mulriplica^ao exagerados dc alguns tipos de celulas, ou indisiduos, ou instimivoes, cm 
deterrainado tecido c smal de "carcinoma" c pcrigo potcncial de destrui?3o do organismo global, 
como o plancta Terra.

potcncial dc suporte e manejavcl, denrro dc ccrtos limites, podendo scr aumentado com o 
aumento da agua rcsidente disponivel.

• Nicho ecoldgico: espapo gcografico com determinada espccificidade na oferta de estimulamcs 
ou deterremes para o crcscimcnto c desenvolvimento sclctivos de especies vegetais e animais, 
ou ecoripos. Nichos ecologicos que apresentam caractcristicas medianas de fenilidade, tendo 
como entomo nichos com caractcristicas extremas, sao os que apresentam as maiores 
biodiversidades.

• DcsenvoMmento: do ponto de vista econdraico sofre, muitas vezes, confusJo com crescimcmo, 
porem tomando como base o ponto de vista bioldgico cm que constimi, era essencia. a 
amplia(;3o da eficiencia das unidades produtivas, pelo aumento de tamanho de celulas do tecido 
vegetal ou animal, poderia ser considcrada, para o tecido socioeconomico, a maior capacitate 
multifacetada e a organiza^-ao de trabalho dc cada individuo ativo ou instituifdo produtiva. 
Desenvolvimento de somente alguns individuos ou instimi^oes ou nai;6es e sinal de tecido 
socioeconomico, ou comunidade. doentc e insustentavel. Na natureza, o desenvolvimento dc um 
ccossistema resulta cm aumento da biodiversidade, em numero de especics, niveis c 
complexidade. Ponanto, prorr.ovcr a degrada?ao ambiental e deserrifieavao nao pode scr 
chamado de desenvolvimento, nem ambiental, nem social, muito menos economico: constimi 
uma regressao ao estado ecologico da pedra, do ccossistema primario, original. O 
desenvolvimento do individuo isolado, alheio ao coleavo, deve ser visto com temeridade, pois 
certamente existent individuos isolados nos campos, muito mais bonitos e produdvos, mas se 
esses forera desmudos, grande Area cstara desprotegida. Em uma comunidade vegetal climax 
existent gigantes protegidos e protegendo individuos primarios e sccundarios que, rapidamente, 
podem ocupar as clareiras abertas pclo tombamento de um individuo grande acumulador de 
energia, climax, que talvez nao pudesse expressar cm plenitude sua beleza e produtividadc. mas 
revelou fiin^ao "social" muito maior era prol da comunidade e da biodiversidade da flora c fauna 
local e regional.

• Ecosslsteraa: conjunto dc nichos ecologicos com algumas caractcristicas abiodcas e bioticas 
semelhantcs.

• Clclo hidrolbgico: e o process© do caminharcento da agua, em estado gasoso, liquido ou solido, 
dos oceanos para o interior dos condncntcs e de volta ao mar. Na auscncia de cobertura vegetal 
permanente com sua atividade evapotranspirante, na ausencia de solos ou present de solos 
impermedveis, com retificato de cursos de agua, a voha da dgua das chuvas para o mar e 
rdpida, sem recarga dos len?6is frcdticos c aquiferos, resultando em ciclo hidiologico cuno. o 
que significa baixo teor de Agua rcsidente em terra firme, resultando cm altemancia de enchentes 
c periodos de veranicos prolongados c seca. Quanto mais extensa c diversificada a cobertura 
vegetal permanente, e a presenfa dc solos permeaveis, maior o teor dc Agua rcsidente, e melhor 
c a distribuifao das chuvas e chuviscos, remora a existSncia de enchentes e periodos de seca, 
como em ambientes naturais climax: resultando no ciclo hidrologico Ion go. Na regiao da floresta 
Amazonica ate 50% da Agua das chuvas & originada de agua rcsidente.

• Competltlvidade: busca simultanea, por pane dc dois ou mais individuos ou insutui?dcs com 
demandas similares, de alguma vantagem, de algum alimento, etc., no Ambito de um nicho 
ecologico, cm especial agricoli Os mais eficientes vencem a competicao inter ou 
intracspectfica. Individuos que conscgucm compear com sucesso em diferentes nichos 
ecologicos sao considerados predadores. O ser humane, representante mais evoluido da fauna, 
podc scr considcrada a especie predadora global mais perigosa ao ambiente, e A sustentabilidade 
da propria especie, pois se utiliza de arrimanhas dialetico-ftnanceiras e de artificios tecnologicos 
cxacerbados para competir em diferentes situates, em geral utilizando o procedimento da 
eliminagao desnecessaria de diferentes vidas, com o arguraento enganoso da garantia ou 
seguranga discriminatoria de algumas poucas vidas e especies de valor economico. Na natureza, 
no processo de desenvolvimento ambiental, nao ocorre a compcti^Ao, em especial daquela que 
leva A "morte". O que ocorre cm realidade e a suecssao, a cadeia alimemar e o muroalismo, em 
suas mais diferentes formas coopcrativas. 0 objetivo da natureza e gerar o miximo de 
biodiversidade por unidade de area - com aciimulo vertical de energia - e em seu entomo - com 
distribuigao horizontal de energia, para posterior aciimulo vertical - utilizando as tecnicas de 
difusAo, dispersao, distribui^ao ou mesmo doagao. A competigao ocorre quando sc cria condigao 
de privilegio para algumas espccics, como a introdugao de estimulantes dc crescimento, ou 
adubos em doses elevadas. Por isso, a biodiversidade A maior cm ambientes que nAo sejam 
muito pobres (restritivos - solos Alicos) ou muito ferteis (cstimulam compctitividade - solos 
eutrdficos), mas em solos de media fenilidade - solos mais ou menos distrbficos. Em ambientes 
sustcruiveis nao ocorre compcrigAo, mas cooperagao, imegragAo, associarivismo, 
complcmenraridade das especies.

i

• Biodiversidade: no conceito economico constitui fonte natural de individuos com elevado 
potcncial economico atual ou futuro; no conccito ecologico, porem, e o rcsulrado dc 
crescimento complementar diversificado c dc desenvolvimento integrado, da flora c fauna, 
adequado ao ambiente fisico com seu pe racial de suporte cm evolugao, onde se encontra a 

produgao de biomassa por unidaie dc area, decorrente da maximizagao da eficiencia 
.■tica por unidade de supcrficie. E obtcnivcl com a combinagAo de especies vegetais, por 

ex., .o. exigentes em luz plena, mcia luz, ausencia de luz, com diferentes formas arborcas, 
arbusuvas e herbaceas, e diferentes modelos dc desenvolvimento radicular, e diversos rcsulrados 
dc seu metabolismo secundario, gcrando situagoes alelopAticas e simpaticas, e outras 
caractcristicas emergentes alem dc as colctivas ja existentes. A biodiversidade pode aumentar a 
diversidade e a cstabilidade das cadeias alimentarcs c a homeosase, ou equilibrio dc 
populagocs. Os sistemas agrofloresrais, consorciagocs. culturas intercalares, associagdcs dc 
cultures, etc., sao praticas que procuram atender a esse principio ecologico de desenvolvimento. 
Ninguem podc imaginar a sustentabilidade de uma cidadc so de engerheiros, ou so de medicos, 
ou so de faxineiros! A diversidade 6 a base do desenvolvimento verdadeiramente sustentive! de 
um local e global. Diversidade nos sistemas primarios de produgJo resulta em diversidade nos 
servigos sccundarios e terciarios de um local ou uma regiao. Cidades dependentes de uma so 
atividade agricola “morrem" quando essa desaparcce.

rr •

• Potcncial de suporte: capacidadc dc determinado nicho ecologico em tranter um determinado 
nivel de diversidade e produgao dc biomassa. Depcndc do nivel da imeragao indissociAvcl 
vegetagao-agua residentc-solo-microclima. Por exemplo; qual e o potcncial de suporte da 
maioria dos solos arenosos da .Amazonia sem a cobertura vegetal? Proximo de zero! Assim, o

• Sustentabilidade: e um pre-requisito atual aplicado ao desenvolvimento "com enfoque 
fundamcnralmcnte economico", em quc deveria ser considcrada a combinagAo dos aspectos 
ambientais, sociais e economicos, e que visa a continuidade do nivel de produtividadc dos
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iiichos eco!6gicos para atender com qualidadc dc vida as gcra?ocs presences e Pacuras. O 
horizontc da sustentabilidade ambienta! deveria ter um Horizonte superior a 4.000 anos, como 

China. No aspccto ccologico, o dcsenvolviinento sustentive! deveria ter como obietivo 
a globalizafio da vida e sua qualidadc. solidaria, embasada na rcsiauracao da qualidadc 
ambienta! local-global, c na qua! o componentc economico scria o rcsultado e possivelmeme a 
Icmuncxita para sc alcan?a-lo . Atualmcntc, viveneiam-sc atividadcs compctitivas globalizadas 
(predadoras) com o obisavg dc alcanqar o miximo succsso (crcscimcnto ou desenvolvimento 
dc alguns individuos fisicos ou juridicos. considcrados "cficicntcs") economico. is custas dc 
componentc social e ambienta], transformados cm simples ferramentas. Esse esquema e 
insustcntdvcl, autofagico! A colonizafio do sul brasileiro c nortc cstadunidense, com base na 
qualidadc dc vida da familia c da comunidadc, cm comparacao ao povoamemo de exploravao 
para a produce dc produtos dc exponacao ao pre?o de pcchincha. utilizando mao-de-obra 
escrava, suportam cssa visao dc desenvolvimento sustentavel.

produnva dos solos mais sustentavel. ou realizar a mudan?a da funcao no uso da terra. Estc 
conccito envolye a reduijao da Juncio dc produpao, ou mesmo a troca pcla tuncao de regulacSo 
suporc cou educacional, intensificando. por exemplo, o turismo histonco e ambienta!, alcm de 
praticar uma agncultura mais conscrvacionista e ecologica. Neste aspccto, o conceito dc 
consumismo ou dcsperdicio neccssita scr arrefecido.

ocorrc na

• Control* de popula?6« ajustc da populate de mamlferos a capacidade de supotie do 
ambicntc, por meio da elimmacao de animais velhos e fracos. Inclui-se aqui a temporada legal 
yigiada, de ca?a e pesca. Na agncultura utiliza-se do manejo integrado de pragas e introducao de 
mirmgos naturals, ou associacao de culturas, em que a praga de uma i inimigo natural da praga

Temporada de reprodufio; obscrvancia racional de processes naturais de reproducao, que 
permitem o crescimento e desenvolvimento de popuIafScs de interesse alimentar, evitando sua 
extincao, gaxannndo assim atividadcs cconomicas extrativistas ou csDortivas de forma 
sustentive!. Exemplo: Periodo dc defeso.

• F.xtratlvismo predatorio atividade quo dilapida rccuraos naturais nio renoviveis, ou uriliza ate 
o csgotamento ou a morte, recursos naturais renoviveis, agravado por processos de producao 
que despcrdi;am e poluem (nio rcciclara. nao reutilizam) ou sistemas economicos que 
mcenuvam o consumismo. com produ^o dc lixo acima da capacidade dc supone do local e scu 
entomo. A pccuina brasileira extensiva a paste pode scr enquadrada ncsse tipo de atividade 
constitumdo pressio potenaal para a dcstmicao dc novas ireas de anibiemes naturais climax' 
sua biodivcrstdade e sua Emyao hidro-termica climatica.

• Seguran?a alimentar: pode scr considetada a garantia da disponibilidadc e do acesso de 
doTonsurmdor (Eumpa)'’30 (B^aS,l,' C Sua st'?ura,Na (fis>ca. quimica e biologica) para a saiide

• N'lsio sistJmlca: 6 o process© em que a cxcquibilidade de cada atividade i avaliada quanto ao 
rcsultado que gcrari para mclhorar um iEdcma maior de produyao: plantio de adubos verdes, 
sem valor economico direto, mas que vao inercmemar a produce dc milho, para vends c 
alimentaydo de fangos, que dario came c ovos, e o esterco vai adubar o pomar, cujos fmtos 
serao vendidos in namra ; o que sobrar sera processado cm gclcia ou compota, etc., utilizada 
para consume proprio e venda, c assim melhorar a renda da propriedade e a qualidadc dc vida 
dos proprietaries. Mesmo o estudo da atividade fotossintctica de uma lamina foliar deveri scr 
avaliado no ambito da planta intcira, c de uma comunidadc vegetal.

• \ ixao dc corpo: em que se considera a intcrafao de todos os sistemas e 6rgaos para atender a
um nm comum, gcralmcntc a vida com qualidadc. Por exemplo. no binomio produtor- 
comprador. com o hemisfeno none representando uma copa de irvorc flonda e frjtifera e o 
hcmjsfcno sul consutumdo o sistema radicular, vcrifica-se que a grande fklha ou ponto dc 
tensao csti cni que "seiva bruta" e bombeada gratuitamente para os paiscs do primeiro mundo, 
mas nao ha o retomo graruito da seiva claborada para o sistema radicular, a fim de manter o 
corpo-arvore integro e produtivo. Os principios ecologicos ensinam que o processo fundamental 
no desenvolvimento dc um corpo-rcgi3o 6 o fomccimento gratuito, a difusao, a dispersSo a 
distribuifao horizontal e tambem o actimulo vertical de energia por todos individuos de um 
ccossistcma. mas nao somente seu acumulo individual, egolsta por parte de algum 6re3o ou 
tccido ccluiar, ou conjunto de cclulas. Na vis3o de corpo. existe a integrafao harinoniosfentre 
orgaos e sistemas, cada org.io (microbacia, muniripio, Estado, pais?) mantendo _ 
indr-idualidade c funy'ao, porem contnbuindo para o todo (ccossistcma Terra?); os sistemas - 
circulatono. Imfauco, nervoso (financciro?) - atendem a todos os drgaos e celulas 
indistintamcntc, para a hamoma c funcionalidade do corpo. Ccrtamcmc. o cerebro recebe uma 
racao maior dc oxigcmo, mas tambem exetee uma porpao de ftm?dcs vitais no corpo1

sua

• Visao holistic* i a considerate da vis3o de corpo objetivo c tambem o subieovo, reiirioso 
cultural, cspintual, etc. ^ '

• Uso multlfuncional da terra: e a otimizagSo do uso de uma mesma area de terra, em diferentes 
mveis de atividadcs. Por exemplo, produce agricola, reftgio dc animais silvestres, locals dc 
lazer (tunsmo ambicntal, pesca esportiva, etc.), sitio educacional, moderador climatico locai- 
rcgional, c outros, fcito pelo agricultor. educador, pescador, turista e/ou outros. Na ecoloeia as 
fiinvCcs dc um ambtente s3o: regulatorio (ciclos minerais, hidrologico. hidnvtmnico 
homcostitico etc.). produ?ao. supone c educacional (ambicntal. cultural, religiosa, hist6rica

• Dev-lntensincapao c a redu?3o da intenstdade das atividadcs agricolas, 
insumos, a lotayao animal, ao uso dc maquinas e/ou outras, a fun de t, quanto ao uso de 

lomar a capacidade

IV EnccnlTO Nadoinl votro EOucafVo M*lenal rui Ao-lcueura. Canplna*. SP, 18 a 20 sdemDro ao 2002
20 IV Etxxmto Narima votr« Eoxacio na Agrtoilnya. Canplna.. SP. 18 a 20 da se-e-rtxo do 2002
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