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R epresentantes de
entidades governa-
mentais e não go-

vernamentais discutem a
versão final do Plano Nacio-
nal de Agroecologia e Pro-
dução Orgânica (Planapo).
O objetivo é definir os enca-
minhamentos para a implan-
tação da Política Nacional
de Agroecologia e Produção
Orgânica (Pnapo), instituída
em 2012 (pelo Decreto
7.794). Na avaliação do se-
cretário nacional da Agri-
cultura Familiar do Ministé-
rio do Desenvolvimento
Agrário, Valter Bianchini,
coordenador da Comissão
Nacional da Política Nacio-
nal de Agroecologia e Pro-
dução Orgânica (Cnapo),
enfim está havendo o con-
senso para a criação de um
documento histórico, um
plano de política integral de
agroecologia. Bianchini
apresentou a síntese das
ações da Câmara Intermi-
nisterial da Pnapo.

As discussões conside-
ram a importância da pes-
quisa para avançar em de-
safios para a agroecologia
e, ainda, como adequar nor-
mas de chamadas públicas para a extensão rural voltada à
agroecologia. Bianchini observa que o Plano traz linhas es-
tratégicas importantes no campo da produção, seja no cré-
dito, na infraestrutura, no registro dos produtos, regula-
mentos técnicos, redução de uso do agrotóxico. O secretá-
rio executivo da Articulação Nacional de Agroecologia (A-
NA), Dênis Monteiro, elogiou a inclusão de ações para redu-
ção de agrotóxicos e sugeriu a inclusão de medidas relacio-
nadas a transgênicos. O secretário também comemorou a
construção da política, que conta com participação da so-
ciedade civil e do governo. Sendo que esse esforço está re-
fletido no documento, que está mais abrangente e consis-
tente do que as versões anteriores.

Na coordenação da reunião, estavam o assessor espe-
cial da Secretaria-Geral da Presidência da República, Sel-
vino Heck, e Generosa de Oliveira, do conselho administra-
tivo da União Nacional de Cooperativas da Agricultura Fa-
miliar e Economia Solidária (Unicafes). Participaram da
mesa de trabalho o secretário executivo da ANA, Dênis
Monteiro, a secretária executiva do Movimento da Mulher
Trabalhadora Rural do Nordeste, Maria Verônica de Santa-
na, e Elson Borges dos Santos. No período da tarde, gru-
pos temáticos fazem novos debates sobre o documento.
São grupos de trabalho dos temas produção, comercializa-
ção e consumo, conhecimento e uso e conservação dos re-
cursos naturais. 

A agroecologia consiste em uma proposta alternativa de agri-
cultura familiar socialmente justa, economicamente viável e eco-
logicamente sustentável. O termo pode ser entendido de diversas
formas: como ciência, como movimento e como prática. Nesse
sentido, a agroecologia não existe isoladamente, mas é uma ciên-
cia integradora que agrega conhecimentos de outras ciências,

além de agregar também saberes populares e tradicionais prove-
nientes das experiências de agricultores familiares de comunida-
des indígenas e camponesas.

A palavra agroecologia foi utilizada pela primeira vez em
1928, com a publicação do termo pelo agrônomo russo Basil Ben-
sin. O entendimento da agroecologia enquanto ciência coincidiu

com a maior preocupação pela preservação dos recursos naturais
nos anos 60 e anos 70. Os critérios de sustentabilidade nortea-
ram as discussões sobre uma agricultura sustentável, que garan-
tisse a preservação do solo, dos recursos hídricos, da vida silves-
tre e dos ecossistemas naturais, e ao mesmo tempo assegurasse
a segurança alimentar. 
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A produção agrícola sem preparo do solo é tão
antiga quanto a própria agricultura e persistiu
até que os egípcios, a uns 6.000 anos atrás,

inventassem o arado de madeira arrastado por bois.
Estamos falando do Sistema de Plantio Direto (SPD),
um método diferenciado de manejo visando diminuir o
impacto da agricultura e das máquinas agrícolas sobre
o solo. Sendo que quando se trata de práticas susten-
táveis no campo, o Plantio Direto destaca-se por conci-
liar a produção e a conservação da terra, propiciando
ganhos ao produtor e ao meio ambiente. De acordo
com o pesquisador Luís Carlos Hernani, da Embrapa
Solos, O SPD deve ser considerado um processo de
gestão do solo, água e biodiversidade para máxima
produção agropecuária econômica com conservação
ambiental. Nesta forma de gestão agrícola se busca
permanentemente a máxima rentabilidade econômica
mediante a cobertura plena e continuada do solo com
vegetação diversificada. 

O pesquisador enumera que o SPD traz muitas van-
tagens econômicas, ambientais e sociais. A produtivi-
dade de espécies anuais, por exemplo, melhora em mé-
dia em torno de 20%, em algumas culturas mais em ou-
tras menos. Esses resultados podem variar de região
para região. As perdas de solo por erosão são cerca de
sete vezes menores do que em áreas onde se faz prepa-
ro de solo com grades para o plantio de soja. Já as per-

das de água na enxurrada sob o SPD, nessa mesma
comparação, diminuem algo em torno de cinco vezes. A
matéria orgânica do solo aumenta significativamente
em 50% ou mais (depende de solo, clima, arranjo de
culturas, entre outros fatores), o que torna o SPD uma
forma eficiente de incrementar o carbono no solo.

Para tratar desse e outros temas, neste mês de
abril o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) e a Confederação da Agricultura e Pecuá-
ria do Brasil (CNA) promoveram o Seminário sobre o Dia
Nacional da Conservação do Solo. Já que O SPD é uma
das práticas financiadas pelo Programa Agricultura de
Baixa Emissão de Carbono (ABC), do Governo Federal.
De acordo com o secretário de Desenvolvimento Agro-
pecuário e Cooperativismo, Caio Rocha, o uso dessa
técnica nas lavouras brasileiras tem ampliado a partir
das condições facilitadas de crédito oferecidas pelo
programa. O secretário explica que é fundamental o fo-
mento dessa prática nos campos brasileiros porque,
além de ganhos produtivos, há os ambientais: em ape-
nas uma década, esse sistema pode reduzir a emissão
de CO2 equivalentes em até 20 milhões de toneladas. 

O especialista explica que nos sistemas integrados
de produção há uma série de benefícios ao solo, como
a melhoria na agregação e na estabilidade de agrega-
dos, na atividade e biodiversidade microbiana, incre-
mentando a fertilidade da terra. Além de redução de
gastos com combustíveis fósseis e custos operacio-
nais que podem atingir até 70%, além de menores cus-
tos com mão-de-obra.
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