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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1 HISTÓRICO DA AGRICULTURA ORGÂNICA 

 

A agricultura orgânica desenvolvida hoje no mundo teve um histórico bem 

controvertido e se baseou em diferentes linhas de estudos e pesquisas em diferentes países. 

Vários modelos alternativos de agricultura surgiram na década de 20, um dos pioneiros neste 

tema  foi o inglês Sir Albert Howard, que observou camponeses indianos que realizavam 

práticas agrícolas de compostagem e adubação orgânica obtendo resultados de grande 

importância que se relacionavam a recuperação da fertilidade do solo com a incorporação de 

matéria orgânica ao solo (ORMOND et. al. 2002). 

Paralelamente na Alemanha, em 1924, Rudolph Steiner deu origem a agricultura 

biodinâmica, que pode ser classificada como uma “ciência espiritual”, que busca a harmonia e 

o equilíbrio entre a terra, plantas, animais e o homem utilizando influencias do sol e da lua. 

Caracteriza-se também por estabelecer uma ligação entre as formas de matéria e de energia 

presentes no meio ambiente, onde somente podem ser utilizados os elementos orgânicos 

produzidos na propriedade agrícola, pois a mesma é considerada um organismo, um ser 

indivisível (ORMOND et. al. 2002; REZENDE, 2005). 

A agricultura orgânica propriamente dita surgiu na década de 30, na Suíça. O 

responsável foi Hans Peter Müller que desenvolveu sistemas de produção que visavam a 

proteção da natureza e a qualidade biológica dos alimentos, preconizando o surgimento de 

fontes de energias renováveis e sustentáveis. Já no Japão, no ano de 1935, Mokiti Okada criou 

a Agricultura Natural, hoje em dia conhecida como Igreja Messiânica, que possui os preceitos 

de uma religião baseada no princípio da purificação da alma através de uma alimentação 

saudável. Na Agricultura Natural o solo é visto como a principal fonte de vida e para que o 

mesmo seja fertilizado, deve-se fortalecer a sua energia natural utilizando os insumos 

disponíveis no próprio local de produção para adubar e fertilizar a terra. O principal objetivo é 

a obtenção de alimentos por sistemas de produção que se assemelham às condições originais 

do ecossistema (ORMOND et. al. 2002; REZENDE, 2005). 

Na Inglaterra, entre os anos de 1925 a 1930, com Sir Albert Howard e com Jerome 

Irving Rodale, posteriormente  na década de 40, já era preconizada a não utilização de adubos  

artificiais. O respeito à natureza e aos consumidores, através da relação solo-planta-

ambiente, constituía o sistema de produção defendido (REZENDE, 2005). 
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A reação contra a prática da adubação química na agricultura intensificou-se na 

Europa ainda no início do século XX, quando alguns movimentos em prol de uma produção 

natural, valorizavam o uso de matéria orgânica e outras práticas agrícolas favoráveis aos 

processos biológicos. Esses movimentos, porém, ficaram, por muitos anos, à margem da 

produção agrícola mundial e suas práticas sequer foram validadas pela comunidade científica 

(EHLERS, 1996). 

O conceito de permacultura, outra linha de atividades alternativas foi defendido por 

Bill Mollison, no ano de 1971, na Austrália, onde também apresenta-se como um modelo de 

agricultura integrada com o meio ambiente. A diferença encontrada nessa corrente é a 

utilização de informações sobre a direção do sol e dos ventos para a determinação da 

disposição espacial das plantas (ORMOND et. al. 2002). 

Por volta dos anos 70 na Europa começaram a surgir os primeiros produtos orgânicos 

para a compra no comércio. O movimento ganhou mais força no final dos anos 80 e teve seu 

maior crescimento em meados da década de 90, através do programa instituído pelo Council 

Regulation da CEE no documento 2092/91, de 24 de junho de 1991 que estabeleceu as 

normas e os padrões de produção, processamento, comercialização e importação de produtos 

orgânicos de origem vegetal e animal nos seus estados membros. O mesmo documento vem 

sofrendo mudanças ao longo dos anos para incorporar os avanços nas práticas de produção, 

processamento e comercialização desses produtos (ORMOND et. al. 2002). 

Na década de 70, o movimento alternativo também surgiu no Brasil, quando estava 

ocorrendo o processo de “modernização da agricultura brasileira”. Neste período o governo 

prometia substituir as práticas agrícolas convencionais por um conjunto de práticas 

tecnológicas, tais como, inclusão e utilização de sementes transgênicas, fertilizantes e adubos 

químicos, agrotóxicos com maior poder biocida, irrigação e motomecanizacao (CASTRO 

NETO et. al., 2010).  

A agricultura mundial nesse momento também foi impulsionada significativamente 

principalmente nos anos 60 e 70 com a chamada "Revolução Verde", em que as práticas de 

mecanização, correção e fertilização do solo, assim como a utilização de agrotóxicos contra 

pragas e doenças, impulsionaram a produção mundial de alimentos para patamares nunca 

antes experimentados (Soares,2008). 

 Antigamente os sistemas agrícolas eram influenciados pela disponibilidade de 

alimentos e pelo clima. Com a modernização do campo e a utilização da produção intensiva, 

esses efeitos foram minimizados pelas melhorias das instalações e administração de ração 

industrialmente formulada (Kathounian, 1998; Moura, 2000). 
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Ainda nos anos 70, reflexos negativos destas práticas, como a erosão e a contaminação 

de solos e mananciais começaram a ser notados e, já nos anos 80, práticas menos agressivas 

ao ambiente passaram a ser experimentadas e adotadas (Neves, 2001). 

A necessidade de se mudar os paradigmas de desenvolvimento foram evidenciados no 

evento RIO-92 (Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento), 

na qual ficou reconhecida a importância de se caminhar para a sustentabilidade no 

desenvolvimento das Nações, a partir do comprometimento com a Agenda 21. 

Os novos anseios que envolviam a produção de alimentos despertaram o mundo para 

sistemas de produção mais conservacionistas, e a palavra ecologia ganhou significado 

especial. Surgem, então, os sistemas alternativos com propostas ambiciosas para a produção 

de alimentos em harmonia com o meio ambiente. Em comum, todas apresentam forte 

preocupação com os destinos inseparáveis do homem e do meio ambiente, sendo a agricultura 

orgânica a mais conhecida desse segmento (Soares, 2008).  

Ainda segundo Soares, (2008) a agricultura orgânica apresenta-se como um mercado 

inovador, inclusive para o agricultor familiar, em decorrência da baixa dependência por 

insumos externos, pelo aumento de valor agregado ao produto com conseqüente aumento de 

renda para o agricultor e por propiciar a conservação dos recursos naturais.  

Por outro lado, alguns pesquisadores questionaram sobre os impactos ambientais 

causados pela maximização do uso da tecnologia na produção agrícola. Também havia varias 

experiências bem sucedidas de produção de alimentos sem agrotóxicos no interior de São 

Paulo, sendo inteiramente sustentáveis e promovendo a proteção dos recursos naturais. Com o 

crescimento das críticas à agricultura convencional, houve um aumento de interesse pelas 

práticas agrícolas consideradas alternativas. Desde a década de 80 a produção e o consumo de 

orgânicos vêm crescendo consideravelmente no país (CASTRO NETO et. al., 2010). 

Na década de 90 ocorreu uma mudança no Sistema Agroalimentar (SAG) o que 

possibilitou um aumento na oferta de produtos diferenciados, abrindo caminhos para uma 

nova consciência produtiva e de consumo. Com a abertura internacional e a estabilidade 

cambial ocorreu a inserção dos produtos orgânicos em novos mercados, onde a qualidade é 

fortemente associada à produção em pequena escala (CASTRO NETO et. al., 2010).     

 

 

 

 



19 
 
2 DEFINIÇÃO DE AGRICULTURA ORGÂNICA 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), orgânico é um termo de 

rotulagem que indica alimentos produzidos em conformidade com as normas de produção 

orgânica e certificados por uma estrutura ou autoridade de certificação devidamente 

constituída (FAO/OMS, 1999). 

Os sistemas de produção orgânicos envolvem processos ecológicos e sociais, onde a 

agricultura pode ser considerada como o resultado da co-evolução de sistemas naturais e 

sociais. A agroecologia busca agroecossistemas sustentáveis, com princípios básicos de 

menor dependência possível de insumos externos à unidades de produção agrícola e a 

conservação dos recursos naturais, buscando maximizar a reciclagem de energia e nutrientes, 

como forma de minimizar as perdas destes recursos durante os processos produtivos 

(AQUINO et. al., 2007) e norteia tanto os sistemas orgânicos quanto os convencionais em 

transição (Soares, 2008). 

Ainda de acordo com a FAO (Food Agriculture Organization), define-se como 

agricultura orgânica, a produção holística de um sistema de manejo, que promove e estimula a 

saúde do agrossistema, incluindo a biodiversidade, ciclos biológicos e a atividade biológica 

do solo. O sistema enfatiza ainda, práticas de manejo em preferência ao uso de insumos 

externos à propriedade, levando-se em conta à adaptação dos sistemas às condições regionais. 

Soma-se a esse pressuposto, o uso, sempre que possível, de praticas agronômicas, métodos 

mecânicos e biológicos, em detrimento do uso de materiais sintéticos para realização das 

funções de um determinado sistema. 

Assim sendo, não se tem projeto de produção de milho orgânico por exemplo, mas sim 

projetos de produção orgânica onde todas as culturas envolvidas na rotação e fixação do 

nitrogênio são orgânicas. O milho, no caso, embora orgânico é apenas uma parcela de 

produtos do sistema de produção, que pode incluir soja, aveia, pastagem, mandioca, tremoço, 

trevo, feijão, carne, ovos, leite, etc, (Soares. 2008). 

Na agroecologia a produção sustentável ocorrer a partir do equilíbrio entre plantas, 

solo, nutrientes, luz solar, umidade e outros organismos co-existentes. Quando essas 

condições de crescimento ricas e equilibradas prevalecem e as plantas desenvolvem através 

do manejo tolerância a estresses e adversidades possuímos um agroecossistema bem sucedido. 

Essa estratégia é viabilizada com o desenho de sistemas produtivos complexos e 

diversificados que pressuponham a manutenção de policultivos anuais e perenes associados 

com criações. Sistemas de produção de base agroecológica caracterizam-se pela utilização de 
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tecnologias que respeitem a natureza, para, trabalhando com ela, manter ou alterar pouco as 

condições de equilíbrio entre os organismos participantes no processo de produção, bem como 

do ambiente. Com a utilização destes princípios foram criadas várias correntes de produção 

agrícola não industrial, sendo a agricultura orgânica a mais difundida e servindo com 

sinônimo para todas as outras (ALTIERI, 1998; ASSIS; ROMEIRO, 2002). 

De acordo com Penteado (2000) a atividade orgânica pode ser definida como um 

conjunto de práticas que envolvem a planta, o solo, as condições climáticas e a produção de 

alimentos. 

Características de mercado e demandas de consumo são influenciadas diretamente pela 

utilização desta tecnologia de produção agrícola. Isso se dá a partir da produção com base em 

normas de acesso a mercados especiais, onde a certificação que se observa é a do produto em 

detrimento do sistema de produção como um todo. Essa (re) interpretação do que seja a 

agricultura orgânica, com foco prioritário no chamado “mercado de produtos orgânicos”, tem 

favorecido o estabelecimento de sistemas de produção tidos como orgânicos, baseados em 

tecnologias de produtos. Em outras palavras, sistemas de produção que se limita a evitar, ou 

excluir amplamente, o uso de fertilizantes sintéticos, pesticidas, reguladores de crescimento e 

aditivos para a alimentação animal, na medida em que esta é a demanda do mercado a ser 

atendido. Neste caso, a lógica de organização da produção mantém-se a mesma dos sistemas 

de produção industriais, como se verifica em alguns casos de produções orgânicas 

monoculturais, que visam o aumento constante de produtividade, através do aporte de 

insumos externos à unidade de produção (CANUTO, 1998; ASSIS; ROMEIRO, 2002). 

De acordo com a Lei 10831, de 23 de dezembro de 2003, o sistema orgânico de 

produção agropecuária adota técnicas específicas, tendo por objetivos a sustentabilidade, a 

proteção do meio ambiente, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da 

dependência de energia não renovável, a otimização do uso dos recursos naturais e 

socioeconômicos disponíveis, bem como o respeito à integridade cultural das comunidades 

rurais (BRASIL, 2003), ou seja no Brasil todos os movimentos que incluem as diferentes 

correntes já citadas como agricultura sustentável, biodinâmica, natural, agroecológica ou de 

base ecológica são tecnicamente enquadrados como “agricultura orgânica”. 
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3 CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS 

 

Os países europeus possuem tradição em exigir que os alimentos que sua população 

irá consumir possuam qualidades superiores, dando origem a certificação. A Internacional 

Federation of Organic Agriculture Moviments – IFOAM é a responsável por coordenar o 

processo no caso dos orgânicos, onde possui o objetivo de diminuir consideravelmente a 

assimetria de informações existentes (MARTINS  DE SOUZA, 2000). 

Na cidade de Versalhes, na França, no ano de 1972 foi criada a IFOAM. A principio 

contava com 400 entidades com características agroambientalistas, atuando em 10 países e em 

aproximadamente 750 entidades no ano de 2004. A mesma organização é a responsável por 

padronizar as normas e credenciar as agencias certificadoras que fazem o monitoramento dos 

sistemas de produção, englobando desde o cultivo até o processamento da matéria prima, 

sempre de acordo com as regras vigentes para a liberação da certificação (IFOAM, 2011).  

O objetivo da IFOAM é a consolidação mundial da agricultura sustentável, onde é um 

modelo econômico que insere os agricultores e trata o estabelecimento agrícola como um 

organismo vivo, onde ocorre interação constante entre o homem e o ecossistema agrícola. 

Além de prestar um suporte para a propagação e troca de informações entre as entidades que a 

compõe, também padroniza internacionalmente as normas e padrões técnicos responsáveis por 

certificar um produto em orgânico (IFOAM, 2011). 

A IFOAM forneceu parâmetros para a criação da legislação de orgânicos que regem os 

países europeus. Atuando em base local, também existes unidades de certificação 

independente na Europa (IFOAM, 2011), assim como orientou a normatização no Brasil. 

Neves et. al. (2004) citam que existem cerca de 800 produtos do agrobusiness com 

certificado de qualidade na França, arrecadando o equivalente a US$ 1,5 bilhões por ano, 

sendo considerado o país com maior tradição em relação aos certificados de qualidade e ainda 

o maior exportador mundial de produtos alimentares transformados. A certificação é usada 

para valorizar os produtos de origem agropecuária.  Na França cerca de 180 mil produtores 

são beneficiados com o sistema de rótulos de qualidade. 

Na Europa o Estado é responsável por controlar diversos grupos ou associações de 

agricultores e com isso certificar os produtos orgânicos. A identificação dos produtos através 

dos selos de garantia é diferenciada em cada país.  

A Lei dos Orgânicos (Lei 10.831/03) que  rege a agricultura orgânica brasileira, sendo 

o produto orgânico considerado ecológico, biodinâmico, natural, regenerativo, biológico, 
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agroecológico, permacultivado e outros (DAROLT, 2002) foi regulamentada pelo Decreto n

o
 

6323, de 27 de dezembro de 2007 e após recente consulta pública de suas instruções 

normativas-IN, sendo a principal IN 64 (Brasil 2008)  orienta as práticas e processos de 

manejo da produção animal e vegetal no Brasil. Neste período também, foi criado, no âmbito 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o programa Pró-Orgânico, 

com comissões estaduais de produção orgânica (CPORG) e a Câmara Setorial da Cadeia 

Produtiva da Agricultura Orgânica (CSAO). Ambos têm o objetivo de incentivar, estruturar e 

desenvolver a cadeia de produção a comercialização de produtos orgânicos no Brasil 

(SOARES, 2008) 

No Brasil os estados do Rio de janeiro e Rio Grande do sul foram os pioneiros na 

comercialização e produção de produtos orgânicos e seu inicio aconteceu no ano de 1978. Os 

produtores que foram apoiados por Organizações Não Governamentais (ONGs) deram origem 

a esse nova forma de comercialização. Devido a isso se fez necessária a regulamentação para 

a produção e comercialização dos produtos orgânicos. No inicio as normas para os produtos 

orgânicos eram criadas pelas organizações dos agricultores, ONGs e cooperativas de 

consumidores. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MA) desde setembro de 1994 

em associação com os representantes das entidades ligadas à produção e ao consumo de 

produtos orgânicos que criaram as normas em vigor hoje em todo o território nacional com o 

objetivo de reger a produção e o consumo dos alimentos orgânicos no Brasil, o que 

possibilitou a exportação. Porem só em maio de 1999 o MA publicou a Instrução Normativa 

nº 007 que criou um selo de qualidade para os produtos orgânicos que vigorou até 2009. A 

normativa tratava dos processos de industrialização e de produção, recusava os transgênicos e 

a radiação ionizante. Considerava que o processo deve ser transparente em toda a sua 

produção gerando a saúde ambiental e humana. Os distribuidores não participaram do 

processo de discussão e do comprometimento da sociedade como um todo. Foram criados 

Órgãos Colegiados Nacional (OCN) e Estadual que eram partidários e possuíam a função de 

credenciar as instituições certificadoras. Onde as entidades para exercerem a certificação 

deveriam ser formadas por pessoas jurídicas sem fins lucrativos e credenciadas junto ao OCN 

(MMA, 2006), contudo este trabalhou auxiliou no processo de regulamentação que vigora 

agora. 

A certificação ou segundo atual Lei 10831, avaliação da conformidade orgânica, tem 

por objetivo diferenciar os produtos e fornecer incentivos tanto para os consumidores como 

para os produtores. Como regra básica um produto receberá o selo de certificação somente se 
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for produzido sem a utilização de agrotóxicos ou adubação química, onde os trabalhadores 

envolvidos no processo devem receber uma remuneração justa e participação nos lucros 

(Brasil, 2009). A propriedade rural também não deve oferecer danos ou riscos ao meio 

ambiente. 

O Instituto Biodinâmico (IBD) é uma das 25 certificadoras, ou Organismo Avaliador 

da Conformidade (OAC) (Brasil, 2009) atuante no Brasil, possui tendências mundiais e 

trabalha com equivalência nas normais internacionais para a atividade. Atua desde o ano de 

1986, é considerada a maior certificadora brasileira. È monitorada por credenciamentos 

internacionais (IFOAM, DAR, ISSO-65, Demeter, USDA, Eurepgap, JAS), e garante acesso 

dos seus produtos ao exterior. A IBD atua em todo território nacional e na América Latina, 

possui uma equipe de inspetores que fiscalizam e orientam o processo de produção nas 

propriedades (IBD, 2005). 

Desde 1º. de janeiro de 2011 passa a ser fiscalizada pela legislação brasileira (Lei 

10.831, BRASIL, (2003)), todos os sistemas de produção que não são convencionais a se auto 

intitularem “orgânicos” pelo uso do novo selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade Orgânica (SBCO) somente após passarem pelo crivo das instituições 

certificadoras autorizadas ou OAC. 

Para estar aptos à comercialização e exportação, os produtos orgânicos têm que ser 

certificados. Agências certificadoras credenciadas junto ao Colegiado Nacional para a 

Produção Orgânica (CNPOrg) fornecem “Selos de Qualidade”, que garantem o cumprimento 

das normas de produção orgânica no estabelecimento rural ou na indústria processadora (IBD, 

2008). 

O processo de avaliação da conformidade orgânica pode ser realizado de duas formas: 

A primeira metodologia é a certificação auditada e a segunda forma que foi introduzida 

recentemente, são denominadas de certificação participativa (BRANCHER, 2004). A auditada 

é considerada mais tradicional e é feita em todo mundo, utiliza uma terceira parte que dá 

credibilidade ao produtores, comerciantes e consumidores, dando garantia de que os produtos 

respeitam os procedimentos orgânicos em todas as etapas de produção (BRANCHER, 2004). 

Algumas certificadoras por auditagem de terceira parte possuem credibilidade 

internacional, onde não se envolvem com a organização e o assessoramento dos agricultores, 

como a rede de confiança faz, dedicando-se exclusivamente aos processos de certificação 

(BRANCHER, 2004). 

Na certificação participativa encontramos algumas características que a diferencia da 

certificação por auditagem. Onde a principal diferença observada é a confiança, que faz parte 
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dos princípios dos agricultores, técnicos e consumidores, podem desenvolver as suas ações de 

forma responsável e verdadeira com visando a aprimorar a agroecologia (ECOVIDA, 2004). 

A fiscalização não fica somente restrita aos técnicos altamente especializados, onde os 

agricultores juntamente com os técnicos na área e organizações também realizam a 

fiscalização chamadas organismos de controle social-OCS (BRASIL, 2007). Na certificação 

participativa é fundamental que os grupos e as associações dos agricultores tenham ligações 

com as organizações dos consumidores (ECOVIDA, 2004)  

Um exemplo de OCS é a rede Ecovida que vem atuando no Brasil na área de 

certificação participativa, possuindo 21 núcleos regionais, que abrange cerca de 170 

municípios. Seu trabalho abrange 200 grupos de agricultores, 20 ONGs e 10 cooperativas de 

consumidores. Em toda a área de atuação da Ecovida, são mais de 100 feiras livres ecológicas 

e outras formas de comercialização (ECOVIDA, 2010). 

A certificação apresenta um alto custo para os pequenos agricultores que muitas vezes 

não podem pagar e com isso devem comercializar seus produtos como convencionais, 

deixando assim de vender seus produtos com um preço maior. Com isso a forma participativa 

apresenta-se como uma forma de certificação que não apresenta custos aos produtores 

fazendo com que os mesmos possam realizar a certificação dos seus produtos. 

 

4 PRODUTOS ORGÂNICOS NA UNIÃO EUROPEIA 

 

De acordo com Yussefi e Willer (2005) (apud DAROLT), cerca de 30% das 

produções convencionais se converteram a produção orgânica entre os anos de 1986 a 1996.  

Podemos ter uma visão geral da producao orgânica européia fornecida pela FiBL Survey 

(2005/2006), onde encontramos 42% das terras orgânicas de lavouras aráveis, onde 

geralmente existem plantações de cereais e forragem, 45% de pastagens permanentes, além de 

7% de terras de colheita, onde a maior parte da produção é de frutas e azeitonas. No 

continente europeu existem mais 6,5 milhões de hectares orgânicos, se comparado com o ano 

de 2003, tem se um aumento de 3%. 

O mercado europeu é considerado o maior do mundo em relação a comercialização de 

alimentos e bebidas orgânicas, movimentando aproximadamente US$ 13,7 milhões no ano de 

2004 (IFOAM, 2007). Nos anos de 2001 a 2004 houve um crescimento de 26% na venda de 

produtos frescos. Havendo destaque para as frutas orgânicas tropicais exóticas. A banana é 

um dos melhores exemplos, onde a Inglaterra é responsável por comprar 50% das 80 

toneladas produzidas. É importante mencionar que 48% da comercialização das frutas e 
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verduras orgânicas de todo o continente europeu é de responsabilidade dos supermercados 

(ORGANIC MONITOR, 2007). 

Em 2004 a Alemanha teve um faturamento aproximado de 3,5 bilhões de Euros (cerca 

de US$ 4,3 bilhões). De acordo com Yussefi e Willer (2006), o país possui um crescimento 

muito grande na venda de frutas e vegetais, alcançando um acréscimo nas vendas de 14% 

nesse mesmo ano. O país tem o maior mercado da Europa, onde um dos maiores 

contribuidores para este sucesso são os supermercados convencionais, que possuem o papel 

de canal de distribuição dominante com 36% do total das vendas de produtos orgânicos. Isso 

ocorreu devido a importantes redes de supermercados darem espaço aos alimentos orgânicos 

nas suas lojas, um exemplo é a conhecida rede Rewe. Além disso, a criação de supermercados 

especializados em produtos orgânicos se espalha por todo país, em 2004 foram abertas 40 

lojas. A Basic e a Alnatura, são importantes redes alemãs prometem aumentar os 

investimentos em orgânicos nos próximos anos (ORGANIC MONITOR, 2007). De acordo 

com os dados da IFOAM (2006) a Alemanha é líder em supermercados orgânicos na Europa. 

Inicialmente abertos na década de 90, hoje somam 250 lojas no país. A maioria dos 

supermercados oferece cerca de 20 a 50 itens orgânicos. Já as redes de supermercado Rewe e 

a Redeka  oferecem uma grande gama de produtos, chegando a 500 itens (YUSSEFI E 

WILLER, 2006). 

A Inglaterra e a Alemanha juntas são responsáveis por metade do excedente do 

continente. A Inglaterra é responsável pelo maior mercado de frutas da Europa. E a principal 

via de comercialização desses produtos nesse país também é através do supermercado. A 

Wole Foods, uma cadeia de supermercados americana adquiriu a Fresh & Wild, uma rede de 

lojas de alimentos orgânicos Inglesa pelo valor de US$ 38 bilhões. Atualmente são sete lojas 

operando e após a compra oito novas lojas estão previstas. A rede tem faturamento anual de 

29 bilhões e é considerada a rede mais lucrativa (ORGANIC MONITOR, 2007). 

A Itália também é um país bastante importante e a maior cadeia de supermercados a 

NaturaSi teve um crescimento de 13% de 2004 ao início de 2005. Na região norte da Itália 

estão concentrados a maior parte das lojas de produtos orgânicos onde existem cerca de 100 

supermercados orgânicos com média de 200 m² em área de venda. A Serramarina é um 

supermercado convencional italiano e abriu uma loja na cidade de Páduva com uma oferta de 

25% de produtos orgânicos, quando geralmente não ultrapassa de 8 a 9%. A Tabela 1 

apresenta um panorama dos principais países da Europa.  
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Tabela 1 - Panorama dos principais países europeus no mercado de orgânicos (2004) 

País e Dados do mercado 

Alemanha 

Retorno do mercado de alimentos 

orgânicos  

(EUR) 3,5 bilhões 

População  (milhões) 82,5 

Despesa do consumidor em alimentos 

orgânicos  

(EUR) 42 

Itália 

Retorno do mercado de alimentos 

orgânicos  

(EUR) 2,4 bilhões 

População  (milhões) 57,8 

Despesa do consumidor em alimentos 

orgânicos  

(EUR) 42 

França 

Retorno do mercado de alimentos 

orgânicos  

(EUR) 1,9 bilhões 

População  (milhões) 59,9 

Despesa do consumidor em alimentos 

orgânicos  

(EUR) 32 

Inglaterra 

Retorno do mercado de alimentos 

orgânicos  

(GRP) 1.213 bilhões 

População  População (milhões) 59,2 

Despesa do consumidor em alimentos 

orgânicos  

(EUR) 30 

Suíça 

Retorno do mercado de alimentos 

orgânicos  

(EUR) 778 milhões 

População  (milhões) 7,4 

Despesa do consumidor em alimentos 

orgânicos  

(EUR) 105 
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Suécia 

Retorno do mercado de alimentos 

orgânicos  

(EUR) 421 milhões 

População (milhões) 9 

Despesa do consumidor em alimentos 

orgânicos 

(EUR) 47 

Holanda 

Retorno do mercado de alimentos 

orgânicos  

(EUR) 419 milhões 

População  (milhões) 16,2 

Despesa do consumidor em alimentos 

orgânicos  

(EUR) 26 

 

Fonte: IFOAM (2006) 

 

 

5 PRODUTOS ORGÂNICOS NO BRASIL 

 

De acordo com a matéria da revista ISTO É DINHEIRO de maio de 2005. Nos anos 

de 2003 e 2004 a agricultura orgânica obteve um crescimento de 300% em sua área plantada. 

Nos anos de 2001 e 2002 existiam cerca de 280 mil hectares na safra que em 2004 passaram 

para 841 mil hectares. A partir do relatório da IFOAM (2006) em 2001 os país apresentava 

275,576 hectares certificados, sendo que no ano de 2003 era contabilizados 803,180 hectares. 

O total de hectares certificados no mundo é de 6,58 milhões, que incluem as grandes áreas de 

Will colection. O Brasil está entre os lideres da produção mundial o que pode ser observado 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Países com maior produção orgânica no mundo 

Posição País Área de orgânicos (hectares) (áreas em inteira conversão e “em conversão) 

1 Austrália  12.126.633 

2 China  3.466.570 

3 Argentina  2.800.000 

4 Itália  954.361 

5 USA  889.048 
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6 Brasil  887.637 

7 Alemanha  767.891 

8 Uruguai  759.000 

9 Espanha  733.182 

10 Inglaterra  690.270 

Fonte: IFOAM (2006) 

 

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) em 

2003 o Brasil possui uma área plantada de 842 mil hectares, que movimentaram US$ 1 bilhão. 

Já o site Deutsche Welle (2004) trouxe uma matéria onde afirma que a movimentação 

brasileira gira em torno de US$ 100 milhões do total de US$ 26,5 bilhões em 2004. O total de 

19 mil fazendas é responsável por volta de 300 mil toneladas de alimentos que movimentam 

um mercado de R$ 300 milhões anuais. Já a IFOAM apresenta dados que indicam 14 mil 

produtores que movimentaram US$ 200 milhões, onde coloca o país na décima terceira 

(Tabela 3) posição entre os países líderes em fazendas orgânicos no mundo. 

 

Tabela 3- Países com maior número de fazendas orgânicas certificadas no mundo 

Posição País Número de fazendas orgânicas 

1 México  120.000 

2 Indonésia  45.000 

3 Itália  36.639 

4 Filipinas  33.900 

5 Uganda  33.900 

6 Tanzânia  30.000 

7 Kenya  30.000 

8 República da Correia  28.951 

9 Peru  23.400 

13 Brasil  14.003 

 

Cerca de 90% da produção do país é destinada a exportação, o Brasil possui taxas de 

crescimento variando em 40 a 50%, que segue tendência latina americana (IFOAM, 2006). 

Para a ISTO É DINHEIRO 85% dos produtos são destinados à exortação, principalmente para 

os Estados Unidos, Europa e Japão, gerando um faturamento de R$ 255 milhões. Já o Instituto 
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Biodinâmico afirma que 75% da produção orgânica é exportada para os mesmos destinos já 

mencionados. Aponta também que o principal produto exportado é a soja. Podemos observar 

que a exportação dos produtos nacionais é uma tendência. Dentre os produtos que geralmente 

são exportado temos: sucos de frutas, açúcar, soja processada, açúcar branco e açúcar 

mascavo, café, sucos cítricos, mel, arroz, frutas como manga, banana, melão e mamão papaya, 

óleos essenciais, castanhas, erva mate, cogumelos, óleo de babaçu, óleos vegetais, essências 

florestais, extratos vegetais, frutas desidratadas, cachaça e doces. Os lideres das exportações 

são: a soja, o café e o açúcar, que somaram juntas US$ 30 milhões em 2004. A Alemanha e a 

Holanda são as maiores importadoras da Europa dos produtos brasileiros. As empresas 

brasileiras vêm se mostrando cada dia mais competitivas e invadindo os mercados 

internacionais. 

 

6 SISTEMAS ORGÂNICOS DE PRODUÇÃO ANIMAL NO BRASIL E NA UNIÃO 

EUROPÉIA 

 Os sistemas orgânicos de produção animal são modelos sustentáveis de produção que 

tem em sua essência a simplicidade e a harmonia com a natureza, sem deixar de lado a 

segurança, a produtividade e a rentabilidade para o produtor, onde todos os princípios de 

agroecologia
1 

podem ser aplicados. Por isso, é preciso observar que estes sistemas não são 

obtidos somente na troca de insumos químicos por insumos orgânico/biológico/ecológicos, 

mas prevêem cuidados com a alimentação do rebanho, as instalações e o manejo humanitário, 

a escolha de animais, a sanidade e até os cuidados higiênico-sanitários durante o 

processamento e empacotamento do produto.(SOARES, 2010). 

  Por outro lado, a produção orgânica animal também consiste numa atividade 

componente e indispensável aos sistemas orgânicos de produção, que normalmente incluem 

grãos, frutas e hortaliças, pois permitem integrar, o solo as plantas e os animais de forma 

sustentável sem deixar de lado a harmonia com o ambiente, a produtividade e a rentabilidade 

para o produtor, atendendo prioritariamente ao preconizado na lei 10831(Brasil, 2003), 

através de IN 64(Brasil, 2009). 

Na União Européia a normatização enfatiza a necessidade de se reduzir a dor e o 

sofrimento dos animais ao mínimo possível ao longo de todo o seu tempo de vida. Como 

conseqüência o tempo de transporte é estritamente controlado e os métodos de abate são 

concebidos para serem o mais rápido e indolor possível (COMISSÃO EUROPÉIA DE 

AGRICULTURA BIOLÓGICA, 2011). 
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A produção de alimentos orgânicos de origem animal é também  uma demanda atual 

da sociedade mundial. O consumidor deseja alimentos de qualidade, a preço justo, saudáveis 

do ponto de vista de segurança alimentar, livre de perigos biológicos (cisticercose, brucelose, 

tuberculose, príons, etc.); perigos químicos (carrapaticidas, antibióticos, vermífugos, 

hormônios, etc.) e produzidos com menor uso de insumos artificiais e cuidados em relação ao 

bem estar animal. Além do que, existe a preocupação atual com a preservação do meio 

ambiente e a biodiversidade e com o papel social da atividade agropecuária, com a geração de 

empregos no campo e diminuição do êxodo rural (Aroeira et al., 2003). 

No Brasil os alimentos orgânicos de origem animal são comercializados em pequena 

escala (feiras-livres, lojas e cestas a domicílio) face às exigências de legislação sanitária para 

serem colocados num grande canal varejista. As legislações estaduais e municipais vêem 

facilitando as ações de pequenos agricultores e agroindústrias de pequeno porte tanto para os 

produtos de origem vegetal, quanto animal (Fonseca, 2000). 

 Embora iniciativas de grande escala como produção de carne bovina orgânica na 

região centro-oeste do Brasil, com foco em exportação, tem se desenvolvido e apresenta 

grande potencial, de acordo com Neiva, (2000), a produção orgânica de leite e seus derivados 

vêm surgindo timidamente no Brasil. Mesmo representando 0,01% da produção convencional 

nacional (Aroeira, 2003), vem despertando grande demanda estimulando os produtores a 

conversão. A Região Sul produz cerca de 10.000 litros de leite por dia, a Região Sudeste, 

1800 litros, e o Nordeste, 500 litros. Em 1998, a Granja Caipira realizou uma pesquisa, em 

Brasília/DF, e constatou que o mercado de leite orgânico demandava  3% do leite 

convencional ou seja 1 milhão de litros/ano, porém se constatou por estimativas que a 

produção não passava de 180 mil litros leite/ano.   

As mudanças no nível de produtividade e na genética dos animais utilizados na 

Revolução Verde foram enormes, contribuindo para o aparecimento de muitas doenças que 

implicam no uso intensivo de medicamentos e condições artificiais de criação. Os problemas 

relacionados com a segurança dos alimentos, como o mal da “vaca louca”, invocam a 

importância do uso da rastreabilidade como forma de garantir ao consumidor a qualidade 

superior desejada (Fonseca, 2000). 

Na União Européia o primeiro passo para a obtenção da saúde animal é dada pela 

escolha de raças a partir da sua vitalidade,  adaptabilidade às condições locais e resistência às 

doenças. A preferência por raças e variedades nativas adequadas ao ambiente da exploração 

agrícola colabora neste sentido (COMISSÃO EUROPÉIA DE AGRICULTURA 

BIOLÓGICA, 2011). 
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Segundo Soares, (2008) os maiores entraves para o desenvolvimento da pecuária 

orgânica referem-se à produção de forragem e grãos para a alimentação animal, face ao 

pequeno tamanho das propriedades, à escassez de rações orgânicas para suplementação 

alimentar durante o período de estiagem, à baixa fertilidade do solo nas áreas de pastagens, à 

baixa adoção da prática da adubação verde e ao clima desfavorável em determinadas épocas 

do ano, em algumas regiões, que no caso destes últimos também limitam os sistemas 

convencionais. 

Por outro lado, existe uma série de alimentos alternativos, não convencionais com 

características orgânicas que podem ser produzidos nas propriedades rurais orgânicas com 

objetivo de diversificação/rotação de culturas, fixação de nitrogênio, gestão do nitrogênio e do 

carbono, melhoria da estrutura do solo, sendo combinados para produção de rações de 

monogástricos e de ruminantes, entre eles a mandioca, os feijões silvestres, a cana-de-açúcar, 

o farelo de arroz, o farelo de trigo e as pastagens consorciadas (gramíneas e leguminosas). 

Contudo, é imprescindível destacar que os sistemas de produção orgânicos envolvem 

uma visão holística da propriedade, onde animais e vegetais se mantêm num manejo integrado 

em harmonia, reciclando nutrientes e gerando relações químicas e biológicas complexas. 

Essas relações necessitam ser esclarecidas de maneira científica, para agregar tecnologias à 

cadeias produtivas e diminuir o empirismo que envolvia a produção orgânica, proporcionando 

o avanço do conhecimento e maior oferta nos mercados nacionais e internacionais (Soares, 

2010). 

Como em qualquer sistema de produção animal, no Brasil existem alguns aspectos do 

manejo orgânico animal conforme a IN produção animal-vegetal - Lei 10831, onde 

recomenda-se que a nutrição e alimentação animal seja equilibrada e supra todas as 

exigências dos animais. Os suplementos devem ser isentos de antibióticos, hormônios e 

vermífugos, sendo proibidos aditivos promotores de crescimento, estimulante de apetite e 

uréia, bem como suplementos ou alimentos derivados ou obtidos de organismos 

geneticamente modificados ou mesmo vacinas fabricadas com a tecnologia da 

transgenia.(SOARES, 2008) 

É recomendada também  a produção de forragem (volumosos e concentrados) por 

meio da formação e manejo das pastagens, capineiras, silagem e feno. Neste aspecto, é 

importante que a maior parte da alimentação seja proveniente da própria propriedade e que 

85% e 80% da matéria seca consumida por ruminantes e monogástricos, respectivamente, seja 

de origem orgânica. 
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No manejo e adubação de pastagens, o consórcio de gramíneas e leguminosas é 

recomendado para a gestão do nitrogênio no sistema, sendo exigida a diversificação de 

espécies vegetais. Propõe-se a implantação de sistemas agroflorestais, como os silvipastoris, 

nos quais as árvores e arbustos fixadores de nitrogênio (leguminosas) possam se associar a 

cultivos agrícolas e com pastagens ou serem mantidos alternadamente com pastejos e cultivos, 

assim como bancos de proteínas ou cercas vivas. Na adubação destas áreas, em função da 

extensão, aconselha-se o chorume como alternativa, sendo permitido o uso de calcário para a 

correção da acidez dos solos. Como fontes de fósforo e potássio, são permitidos o uso de 

termofosfato, fosfato de rocha e o uso restrito de sulfato de potássio, respectivamente. 

No Brasil quanto ao manejo sanitário dos rebanhos, o tratamento veterinário é 

considerado um complemento e nunca um substituto às boas práticas de manejo, entretanto, se 

necessário, recomenda-se o uso de fitoterápicos e da homeopatia. São obrigatórias todas as 

vacinas estabelecidas por lei, e recomendadas vacinações e exames para as doenças mais 

comuns a cada região. Como medida preventiva contra ecto e endoparasitos, recomendam-se 

a rotação de pastagens e o uso de compostos de ervas medicinais, juntamente com a ração ou 

o sal mineral. Na prevenção de bernes e carrapatos, as pesquisas têm avaliado o controle 

biológico, com resultados satisfatórios, além do que dentre as medidas preventivas 

aconselhadas para controle de parasitas está a manutenção das esterqueiras cobertas e 

protegidas de moscas (Brasil, 2008). 

Na União Européia incluem – se como práticas comuns a produção orgânica de 

animais: o acesso permanente ao ar-livre, pastagens apropriadas para satisfação das 

necessidades nutricionais e comportamentais, proibição de confinamento ou isolamento dos 

animais, utilização de camas e palhas apropriadas, quantidade limitada de gado por área. Um 

princípio geral da produção orgânica européia é proibir a utilização de chão fendado para fins 

de descanso. Além de restringir a remoção ou redução de caudas, bicos e cornos 

(COMISSÃO EUROPÉIA DE AGRICULTURA BIOLÓGICA, 2011). 

No caso da seleção e melhoramento animal, assim como na sua aquisição é sugerido o 

uso de genótipos adaptados, com menores exigências nutricionais para evitar as doenças 

carências; mais rústicos capazes de produzir satisfatoriamente em condições naturais de 

criação, sem o uso preventivo de antibióticos, promotores de crescimento e hormônios que 

não são permitidos. Para o manejo reprodutivo somente a monta natural e a inseminação 

artificial são permitidas. Não são permitidas a transferência de embriões -TE e fertilização in 

vitro –FIV (BRASIL, 2008, Soares, 2008; Soares, 2010). 
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Na União Européia os tratamentos utilizados preferencialmente na produção orgânica 

animal incluem a homeopatia (tratamento alternativo usando doses altamente diluídas de 

agentes causadores de sintomas semelhantes aos da doença – agentes causais – encorajando o 

corpo a fortalecer – se contra a doença) e a fitoterapia (tratamentos “herbais” usando plantas e 

seus extratos). Podem haver casos excepcionais onde as terapias alternativas não funcionem, 

sendo necessária a utilização de medicamentos veterinários alopáticos sintéticos, incluindo 

antibióticos. Restrições relativas à evolução do tratamento e aos intervalos de segurança dos 

medicamentos devem ser muito bem definidos (COMISSÃO EUROPÉIA DE 

AGRICULTURA BIOLÓGICA, 2011). 

No Brasil no que diz respeito ao bem estar animal, as instalações devem ser adequadas 

ao conforto e à saúde dos animais. O acesso à água, alimentos e pastagens também deve ser 

facilitado. Além disso, as instalações devem possuir espaço adequado à movimentação, o 

número de animais por área não deve afetar aos padrões de comportamento, assim como o 

isolamento e reclusão de animais jovens não deve ser utilizado (Soares, 2008). 

Na União Européia incluem – se como práticas comuns a produção orgânica de 

animais: o acesso permanente ao ar-livre, pastagens apropriadas para satisfação das 

necessidades nutricionais e comportamentais, proibição de confinamento ou isolamento dos 

animais, utilização de camas e palhas apropriadas, quantidade limitada de gado por área. Um 

princípio geral da produção orgânica européia é proibir a utilização de chão fendado para fins 

de descanso. Além de restringir a remoção ou redução de caudas, bicos e cornos 

(COMISSÃO EUROPÉIA DE AGRICULTURA BIOLÓGICA, 2011). 

Ainda na Europa as práticas de gestão são adaptadas a cada espécie. Como por exemplo 

conceder às aves um maior tempo de intervalo entre posturas de ovos. Os animais também 

podem ser mantidos em grupos menores para que estabeleçam hierarquias sociais como 

ocorreria na natureza. Os profissionais devem possuir conhecimentos básicos e competências 

nas necessidades de saúde e bem-estar dos animais (COMISSÃO EUROPÉIA DE 

AGRICULTURA BIOLÓGICA, 2011). 

 

7 VANTAGENS DA  AGRICULTURA ORGÂNICA 

 

Alguns alimentos produzidos de forma convencional, podem conter resíduos de 

agrotóxico, prejudicando a saúde da população (SANTOS; MONTEIRO, 2004). Uma 

alimentação de qualidade pode prevenir doenças, principalmente em um país como o Brasil, 

onde parte da população apresenta carência nutricional e baixo acesso ao sistema público de 
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saúde, é imprescindível uma alimentação livre do contaminantes para que a população tenha 

uma maior qualidade de vida  (CALDAS; SOUZA, 2000). 

Os alimentos orgânicos apresentam superioridade em relação aos alimentos 

convencionais, prova disto é o valor nutricional, sabor e outros atributos que apresentam 

diferenças quando esses produtos são comparados (BORGUINI; DETTERER, 2003). Porém 

ainda não existem estudos que comparem os aspectos nutricionais e sensoriais, no entanto 

vários trabalhos atestam a superioridade dos orgânicos (SANTOS; MONTEIRO, 2004). 

 Em todo o mundo estima-se que 20 mil mortes são registradas por ano nos casos de 

envenenamento por agrotóxicos (WHO-UNEP, 1989 apud WERF, 1996). A contaminação 

dos alimentos por agrotóxicos é uma constante preocupação do consumidor e dos órgãos de 

vigilância e saúde publica. Sendo necessário a prevenção e a fiscalização das intoxicações 

decorrentes de alimentos contaminados (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA, 2004).  

Os produtores que praticam a agricultura orgânica  são atraídos pelos preços dos seus 

produtos, onde são pelo menos 30% mais elevados que o valor do produto convencional, pode 

se relatar ainda por uma diminuição nos custos de produção e também por uma maior 

conservação dos recursos naturais de sua propriedade (SOARES, 2006). 

 A escolha por produtos orgânicos no Brasil está associada a consumidores bem 

informados, com níveis mais elevados de renda e escolaridade, e que tem grande interesse 

pela questão ambiental. Mas, com o aumento da produção, os preços tendem a cair (como já 

acontece na Europa), propiciando às classes de menor renda o acesso a produtos orgânicos, a 

produtos "limpos" (SOARES, 2006). 

A agricultura orgância apresenta inumeras vantagens para o agricultor e para o 

consumidor. Destaca se a diversificação da produção, onde implica em menores riscos de 

produção e mercado, obtendo um produto final diferenciado, com maior qualidade, melhor 

conservação, mais nutritivos e livres de contaminação.  Também vale ressaltar a conservação 

ambiental onde ocorre um aumento da fertilidade, conservação do solo, fauna e flora. 

 

8 AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS-AIAs 

 

As questões de preservação ambiental estão em evidência em todo o mundo, onde tais 

preocupações em grande parte, são resultantes do grau de apropriação que a humanidade tem 

feito dos recursos ambientais, às vezes muito além da capacidade regenerativa da natureza 

(RODRIGUES, 1998). 
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O Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental da Inovação Tecnológica Agropecuária 

(Sistema Ambitec) desenvolvido por pesquisadores da Embrapa Meio Ambiente 

(RODRIGUES, 2002; CAMPANHOLA, 2003; KITAMURA, 2003 e IRIAS et al., 2003) 

restringe-se à demanda institucional de avaliar impactos ambientais de inovação tecnológica 

agropecuária, segundo os objetivos de desenvolvimento sustentável. No contexto de 

desenvolvimento do Sistema Ambitec entende-se por “ambientais” os impactos econômicos, 

ecológicos, sociais e sobre o conhecimento das inovações tecnológicas. O Sistema emprega 

uma plataforma (MS-Excel®) prática, de execução simples, de baixo custo, e passível de 

aplicação a todo universo tecnológico e ambiental de inserção institucional.  

Podem ser consideradas como ferramentas metodológicas para análise, mitigação e 

previsão dos efeitos negativos causados por projetos, planos e políticas, que causem 

alterações ambientais (SECRETARIA, 1992). Com a finalidade de informar o 

desenvolvimento, a transferência, a indicação e a adoção, as AIAs também são utilizadas nas 

avaliações de inovações tecnológicas agropecuárias (RODRIGUES, 1998). 

O objetivo da AIA é a prevenção dos danos causados ao meio ambiente por atividades 

antrópicas. Ao considerar que para qualificar-se como impacto ambiental uma alteração ou 

efeito sobre o ambiente deva atingir (positiva ou negativamente) interesses de pessoas, a AIA 

incorpora em essência a dimensão política, dado que tanto aqueles efeitos quanto estes 

interesses não são homogeneamente distribuídos entre grupos sociais ou indivíduos. É por 

força desta dimensão política que as AIAs são exercícios de julgamento, balizados por 

objetivos de desenvolvimento, da aceitabilidade das ações e de seus efeitos sobre o ambiente e 

o bem-estar social (BISSET, 1983). 

A AIA da inovação tecnológica agropecuária é primordial para o desenvolvimento 

sustentável da agricultura, pois a interação tecnologia – ambiente sociedade, com seus 

múltiplos interesses e objetivos, pode resultar em impacto não-intencionais, indiretos e 

retardados (PORTER, 1995). É somente com a sistemática avaliação desses impactos, 

empregando métodos especificamente desenhados para tanto, e inseridos no correto contexto 

institucional, que o curso do desenvolvimento e da adoção de inovações tecnológicas 

agropecuárias contribuirá, com maior segurança, para a sustentabilidade. 

Os juízos de valor são, portanto, componentes intrínsecos na avaliação dos impactos 

da tecnologia agropecuária e são considerados em todo o processo, desde o entendimento de 

que os impactos e benefícios não são igualmente distribuídos entre os grupos sociais até o 

reconhecimento de que os grupos sociais têm valores e objetivos diferentes (BISSET, 1983), 

sendo que todos apresentam interface com o desempenho ambiental da tecnologia. Partindo-
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se desse pressuposto, a AIA da inovação tecnológica para a agricultura sustentável pode ser 

definida como a análise das alterações impostas ao meio ambiente, de acordo com os 

objetivos de desenvolvimento traçados localmente, que por sua vez possibilitam o 

estabelecimento de uma norma de julgamento (GIRARDIN et al.,1999). 

O Ambitec – Agro oferece uma plataforma prática de AIA, onde ocorre uma aplicação 

simples e de baixo custo que pode ser utilizada amplamente nas tecnologias agropecuárias no 

contexto institucional de P&D. A perspectiva de sustentabilidade do sistema considera o 

conceito de ciclo de vida da tecnologia. O montante significa considerar os recursos 

necessários ao desenvolvimento tecnológico (por exemplo: matéria-prima, habitats afetados). 

E a jusante, significa considerar os resíduos e os efeitos na qualidade ambiental (PORTER, 

1995). 

Em termos gerais, os métodos utilizados para a avaliação de impacto ambiental de 

projetos e atividades econômicas podem ser classificados em: métodos "ad doc", listas de 

verificação, matrizes, sobreposição de mapas, redes de interação, diagramas de sistemas e 

modelos de simulação (GIRARDIN; BOCKSTALLE; VAN DER WERF, 2000). Rodrigues et 

al. (2000) desenvolveram o aplicativo Ambitec, que faz uso de escalas de ponderação para 

indicadores pré-definidos que permite realizar avaliação, julgando os níveis de impactos 

ambientais, utilizando matrizes integradas na forma de planilhas eletrônicas nas quais são 

inseridos os dados e obtidos os resultados da avaliação (LANNA, 2002). 
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SILVA, Andréa Cristina Capriata. Impactos ambientais da  produção orgânica animal em 

unidades familiares nas regiões Semiarida brasileira e Toscana-Itália. 2011. 135f. 

Dissertação (Mestrado em Produção Animal) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN)/ Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), Mossoró, 2011. 

 

 

 

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar os impactos ambientais do manejo 

orgânico de animais em unidades de produção familiares no semiárido brasileiro e na região 

toscana da Itália. Foram utilizados questionários e em seguida os dados coletados foram 

aplicados em planilhas (MSExcel®) que compõe o AMBITEC produção animal – dimensão 

ambiental desenvolvido pela Embrapa Meio Ambiente. Após a inserção dos coeficientes de 

alteração de cada variável dos indicadores por unidade de produção, a planilha calcula 

automaticamente o coeficiente de impacto e as médias ponderadas desses coeficientes formam 

o índice geral de impacto que pode variar na amplitude de -15 a +15. O manejo orgânico das 

propriedades apresenta o índice geral médio de impacto ambiental positivo e da ordem de 

1,82 para aquelas na região toscana da Itália e 3,83 nas unidades produtivas no semiárido 

brasileiro. Nas propriedades avaliadas na região toscana da Itália e semiárido brasileiro os 

indicadores que possuíram as maiores médias foram: “Diminuição do uso de insumos 

materiais” (μ = 6,86, μ = 9,00) , “Melhoria da capacidade produtiva do solo” (μ = 5,29, μ = 

11,43) e “Melhoria da qualidade do produto” (μ = 6,61, μ = 8,50) respectivamente, com 

exceção da região semiárida brasileira que apresentou média elevada para o indicador 

“Diminuição da emissão de poluentes atmosféricos” (μ = 6,43). Mesmo em face das evidentes 

diferenças esperadas entre as regiões estudadas, a utilização do manejo orgânico dos animais 

independente da região mostra – se uma alternativa viável ambientalmente, pois contribui 

para ambas com índices positivos, mostrando redução do impacto ambiental comparado com 

o período antes da adoção do manejo orgânico.  

 

 

Palavra-chave: produção orgânica animal, impactos ambientais, agricultura sustentável, meio 

ambiente 
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ENVIRONMENTAL IMPACTS BY THE ORGANIC PRODUCTION IN UNITS OF 

FAMILIAR PRODUCTION IN THE WESTERN POTIGUAR- BRAZIL AND 

TUSCAN REGION OF ITALY 

 

SILVA, Andréa Cristina Capriata. Environmental impacts by the organic production in 

units of familiar production in the western potiguar- brazil and tuscan region of Italy. 
2011. 135f.  Dissertation (Animal Production  magister) –  Federal of Rio Grande do Norte 

University (UFRN)/ Federal Rural of Semiárido University (UFERSA), Mossoró, 

2011. 

 

SUMMARY: The objective of this study was evaluated the environmental impacts by 

the organic production in units of familiar production in the western potiguar- Brazil and 

tuscan region of Italy. Questionnaires were used and after these the data that was collected 

was been applied in spread sheets (MSExcel ®) these is composes the AMBITEC animal 

production - ambient dimension developed by Embrapa Environment. After the insertion of 

the alteration coefficients from each variable of indicators per unit of production, the spread 

sheet automatically calculates the impact coefficient and the weighted average of these 

coefficients whose form the general index of impact that can vary in the range of -15 to +15. 

The organic production provided to a general impact average positive of the order of 1,82 in 

units of familiar production in tuscan region of Italy and 3,83 in units of familiar production 

in the western potiguar- Brazil. In the properties evaluated in the Tuscan region of Italy and in 

the western potiguar- Brazil we see the indicators that possessed the highest averages were: 

“Reduction of the use of seasonings” (μ = 6,68, μ = 9,00 ), “Improvement of the productive 

capacity of the ground” (μ = 5,29, μ = 11,43) and “Improvement of the product quality” (μ = 

6,61, μ = 8,50) respectively, with the exception of the western potiguar- Brazil that showed 

high average for the indicator “Reduction of the atmospheric emission pollutants” (μ = 6,43). 

Even with the expected differences evident between the regions studied, the use of organic 

management of animals independently of the region that was studied shows that it’s an 

environmentally viable alternative, because it’s contributed in both cases for positive results, 

showing reduced environmental impact to compared with the period before the adoption of 

organic management. 

 

 

Key Words: animal organic production, environmental impacts, sustainable agriculture,  

environment  
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CAPÍTULO 2 - IMPACTOS AMBIENTAIS DA PRODUÇÃO ORGÂNICA ANIMAL 

EM UNIDADES FAMILIARES NAS REGIÕES SEMIÁRIDA BRASILEIRA  E  DA  

TOSCANA - ITÁLIA 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O meio ambiente tem adquirido nos últimos anos grande importância por causa dos 

fatores globais, como o efeito estufa, a poluição atmosférica, o buraco na camada de ozônio e 

a perda da biodiversidade. Problemas ambientais locais tais como a poluição do ar, da água, 

degradação do solo, do ambiente de trabalho e doméstico, têm impacto significativo na saúde 

dos seres humanos (PIGNATTI, 2004). 

A humanidade sempre interagiu com o meio ambiente e consequências negativas, de 

maior ou menor grau, sempre aconteceram, porém elas têm chegado a níveis elevadíssimos 

atualmente. Provavelmente, em nenhuma outra atividade humana, exista interação tão grande 

entre o ser humano e a natureza como na agricultura e sua conseqüência atual é que, ali, 

acabam por ocorrer grandes problemas ambientais (BRANDENBURG, 1999).  

 A agricultura é tida como uma das principais causas e ao mesmo tempo uma das 

principais vítimas da crise sócioambiental. Os impactos causados por essa atividade 

delimitam o processo produtivo, que está direta e estreitamente vinculada às dinâmicas dos 

ecossistemas e a determinadas relações sociais produção, assinalando a necessidade de uma 

maior compreensão dos nexos da agricultura, meio ambiente e sociedade (QUIRINO & 

ABREU, 2000). 

A agricultura sustentável, de acordo com EHLERS (1999), “mais do que um conjunto 

definido de práticas, a agricultura sustentável é hoje apenas um objetivo. O que varia é a 

expectativa em relação ao teor das mudanças contidas nesse objetivo…” (EHLERS, 1999). 

Agricultura sustentável é o manejo e a utilização do ecossistema agropecuário, de 

modo a manter sua diversidade biológica, produtividade, capacidade regenerativa, vitalidade e 

habilidade de funcionamento, de maneira que possa preservar agora e no futuro significantes 

funções ecológicas, econômicas e sociais na esfera local, nacional e global, e não cause danos 

em outros ecossistemas” (Lewandowski et al., 1999, citando a Conferência de Ministros 

Europeus de Meio Ambiente). 

Os impactos ambientais das atividades agropecuárias são conseqüências diretas do 

desmatamento e da necessidade de conter a sucessão natural com o objetivo de maximizar a 

produção líquida. A característica predatória da agricultura, entretanto, está freqüentemente 
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associada com a dependência de insumos externos e operações mecanizadas para garantir o 

excesso de fatores de crescimento e a proteção absoluta a grandes áreas cultivadas com 

organismos geneticamente homogêneos (Rodrigues, 1999).  

 A criação animal convencional pode apresentar vários malefícios a saúde como o uso 

indiscriminado de antibióticos e medicamentos veterinários gerando um problema de saúde 

pública. O manejo convencional muitas vezes não respeita a saúde e o bem-estar animal, o 

que leva o homem a questionar esse modelo de produção animal atual e fazendo-o ir em busca 

de uma produção animal sustentável e que preze a segurança alimentar, que não agrida o meio 

ambiente, os animais e os seres vivos. 

Nas últimas décadas, a preocupação com a conservação do meio ambiente tem 

aumentado devido à conscientização da sociedade de que a qualidade ambiental é à base de 

preservação de vida das futuras gerações. Nas palavras de Melo &Azevedo (1997), o meio 

ambiente deixa de ser um bem de consumo e se transforma em patrimônio de humanidade. 

Dentro deste contexto surge o objetivo do desenvolvimento sustentável. 

A pressão da sociedade, dos mercados consumidores e do meio científico por produtos 

obtidos em sistemas de produção agrícolas mais racionais, tem forçado a reavaliação dos 

modelos convencionais e a adoção de sistemas mais sustentáveis e de menor impacto 

ambiental (GONZALEZ-MORO, 2002). 

Os efeitos da agricultura convencional na região semiárida brasileira deixaram marcas 

na paisagem, principalmente pelos impactos diretos incidentes nos recursos edáficos e 

biogeográficos (Silva & Corrêa, 2007).  Na região toscana italiana entre os impactos 

ambientais destacam – se: o excesso de insumos químicos no solo , contaminação das águas 

subterrâneas e perda de fertilidade com baixa matéria orgânica nos solos. 

A diminuição da degradação ambiental geralmente depende também da melhoria da 

renda e da conscientização das populações locais sobre o valor intrínseco do recurso 

ambiental ameaçado (nas palavras de (Poore & Sayer, 1991), para salvar uma floresta é 

geralmente melhor começar pelas pessoas do que pelas árvores). Isso implica que para ser 

coerente com os objetivos da sustentabilidade, a inovação tecnológica agropecuária deve 

trazer, além dos benefícios ambientais, melhoria na qualidade de vida para os usuários, e, 

portanto, deve estar alinhada com os objetivos econômicos e sociais essenciais (Warford, 

1987). 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os impactos ambientais da produção orgânica animal em unidades de 

produções familiares do semiárido brasileiro e da região toscana da Itália.  

. 

  

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar os impactos ambientais relacionados à conservação e recuperação 

ambiental, bem estar animal, eficiência tecnológica e qualidade dos produtos 

provocados pelo manejo orgânico. 

 Avaliar os fatores que influenciam os impactos ambientais provocados por essa 

produção. 

 Identificar as diferenças evidentes do Brasil e Itália  nos impactos ambientais pelo 

manejo orgânico animal para o avanço do processo no Brasil  em comparação a 

Europa. 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 Local e período  

A primeira parte do experimento foi realizada na região semiárida brasileira, no 

município de Apodi – Rio Grande do Norte (Figura 1). Foram realizada as coletas dos dados 

no ano de 2009 e entrevistadas 7 unidades produtivas familiares (Apêndices P e Apêndices 

Q).  

Posteriormente foi realizada a segunda parte do experimento, na região toscana da 

Itália (Figura 2). Onde foram realizada as coletas dos dados no ano de 2010. Foram 

entrevistadas 7 unidades produtivas familiares (Apêndices F, Apêndices I, Apêndices J, 

Apêndices L e Apêndices M). 

 

4.2 Caracterização das unidades familiares da região semiárida brasileira 

Das sete unidades avaliadas, uma unidade estava localizada em uma comunidade rural 

e as outras seis unidades estavam localizadas em áreas de assentamentos rurais. As mesmas 

unidades familiares apresentavam semelhanças na forma de aquisição da terra, ou seja, foram 

áreas provenientes de desapropriação. Além de possuírem trabalho realizado com base no 

associativismo, a propriedade rural apresentava – se como a principal fonte de renda e 
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existiam variedades entre as espécies de animais criados nas propriedades. Todos os lotes 

possuem acesso a energia elétrica e água encanada.  

Os projetos de assentamentos (P. A.) Lage do Meio, P. A. Moacir Lucena e o P. A. 

Nova Descoberta possuem  29, 23 e 15 km de distância da sede do município de Apodi/RN, 

respectivamente. 

 

 

Figura 1 – Mapa do Estado do Rio Grande do Norte. Em destaque o município de Apodi.  

 

No P. A. Lage do Meio estão inseridas duas unidades familiares avaliadas neste 

estudo. Onde a 01 há a atividade de caprinocultura e apicultura, a propriedade mede cerca de 

16 hectares, porém para a realização da atividade agropecuária ele utiliza apenas uma área de 

2 hectares. O agricultor 02 realiza a atividade de avicultura, caprinocultura, ovinocultura e 

apicultura. A propriedade possuí uma área total de 16 ha, mais ele utiliza apenas 2,5 ha para a 

atividade agropecuária. 

O P. A. Moacir Lucena insere duas unidades familiares envolvidas neste estudo. 

Possuem uma área conjunta de 19 hectares e toda a área é destinada a pecuária. O agricultor 

03 apresenta criação de caprinocultura, ovinocultura, bovinocultura, e apicultura.  O agricultor 

04 possui a criação de caprinocultura, ovinocultura, bovinocultura e apicultura. 

Avaliando o P.A. Nova Descoberta possui uma área total de cerca de 27 ha, as 

unidades familiares dividem a mesma área. O produtor 05 foi o representante escolhido deste 
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assentamento. As atividades desenvolvidas são a caprinocultura, a ovinocultura e a apicultura. 

É destinado cerca de 2 ha do seu lote para a atividade. 

Localizado no P. A. Tabuleiro Grande o agricultor 06 foi o único selecionado neste 

assentamento para compor a pesquisa. Ele desempenha suas atividades em uma área de 13 ha. 

Vem praticando atividades de caprinocultura, avicultura e apicultura. 

O agricultor 07 reside no Sítio Carpina, possui uma propriedade com 4,2 ha, onde toda 

a área é destinada a avicultura, caprinocultura, bovinocultura e apicultura. 

 

4.3 Caracterização das unidades familiares da região toscana italiana 

 

 As sete unidades avaliadas estavam situadas em áreas rurais da região toscana na 

província de Florença, Itália. Todas foram adquiridas por compra de seus proprietários. A 

propriedade rural apresentava – se como a principal fonte de renda dos agricultores que 

participaram deste estudo. Existiam variedades entre as espécies de animais criados nas 

propriedades. 

 Todas as fazendas possuíam acesso a energia elétrica, água encanada, asfalto e 

algumas com acesso a internet. 

 As propriedades se localizavam em cidades distintas, sendo elas: na cidade de 

Firenzuola localizada na província de Florença; na cidade de Vaglia localizada na província 

de Florença; na cidade de Borgo San Lorenzo localizada na província de Florença; na cidade 

de Scarperia localizada na província de Florença. 
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Figura 2 – Mapa da Itália. Em destaque a Região Toscana. 

 

A propriedade 01 é localizada na cidade de Firenzuola na província de Florença. 

Possuí uma área total de 220 ha, onde a área destinada a produção animal corresponde a 100 

ha. A propriedade é especialista na produção de bovinos da raça Limousine. 

Na cidade de Vaglia, localizada na província de Florença encontramos a unidade de 

produção familiar 02 avaliada neste estudo. Possui uma área total de 170 ha e a área destinada 

a atividade agropecuária mede em torno de 110 ha. Na propriedade as principais atividades 

são a criação de bovinos da raça Limousine e a criação de ovinos da raça Bergamasca. 

A unidade produtiva 03 é localizada na cidade de Borgo San Lorenzo, na província de 

Florença. Possui uma área total de 473 ha e a área destinada a produção animal em torno de 

226 ha. A principal atividade da propriedade é a criação de bovinos da raça Frisona. 

A propriedade 04 está situada na cidade de Scarperia na província de Florença. Possui 

uma área total de 65 ha e a área destinada a produção animal corresponde á 60 ha. A principal 

atividade é a ovinocultura e a raça criada é a Sarda. 

Também localizada na cidade de de Borgo San Lorenzo, na província de Florença 

temos a unidade produtiva 05. Que possui uma área total de 500 ha e onde 300 ha são 

destinados a produção animal. As atividades praticadas são de bovinocultura e caprinocultura. 

As raças de bovinos são Limousine e Chianina. A raça de caprino produzida nesta 

propriedade é a Incroci. 

A unidade familiar produtiva 06 situa – se na cidade de Scarperia na província de 

Florença. Possui área total de 130 ha, onde a área destinada a produção animal mede cerca de 

77 ha. A principal atividade é a bovinocultura e raça criada é a Limousine. 

A ultima unidade produtiva analisada 07 localizada na cidade de de Borgo San 

Lorenzo, na província de Florença. A propriedade possui uma área total de 30 ha e aluga 20 

ha, sendo 40 ha a área destinada a produção animal. A atividade praticada nesta propriedade é 

a bovinocultura e a raça utilizada é a Frisona.  

 

4.4 Instrumento de coleta e formação dos índices 

4.4.1 AMBITEC – dimensão ambiental 

 

A avaliação de impacto com o Sistema Ambitec foi realizada através de três etapas: a 

primeira refere-se ao processo de levantamento e coleta de dados gerais sobre a tecnologia, 

sendo  avaliada a produção orgânica animal, o experimento foi executado no Brasil e na Itália. 
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Foram realizadas entrevistas sobre diferentes aspectos antes e depois da adoção do manejo 

orgânico animal em ambos países (Apêndices N, Apêndices E e Apêndices G).  

A segunda etapa foi feita através da realização dos levantamentos de campo e 

entrevistas individuais com os adotantes selecionados e inserção dos dados sobre os 

indicadores de impacto nas planilhas componentes do Sistema (plataforma MS-Excel®).  

O Ambitec Ambiental Animal, possui um conjunto de indicadores que inclui um total 

de 10 aspectos, são: alcance, eficiência, conservação ambiental, recuperação ambiental, 

conforto animal, saúde animal e qualidade do produto. Essa esquematização pode ser melhor 

entendida quando se observa a (Figura 3), que apresenta todos esses níveis organizados em 

um organograma. 

 

Fonte: Rodrigues et al. (2006) 

Figura 3 – Organograma geral do AMBITEC produção animal - dimensão ambiental (em 

detalhe os indicadores e suas respectivas variáveis) 

 

  Cada um desses aspectos é composto por um conjunto de indicadores organizados em 

matrizes de ponderação automatizadas nas quais os componentes dos indicadores são 

valorados com “coeficientes de alteração” padronizados. Os coeficientes de alteração foram 
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definidos em uma entrevista ou vistoria entre o avaliador e o produtor rural, em função dos 

efeitos da inovação tecnológica que serão verificados na vistoria, e devido especificamente à 

aplicação da tecnologia à atividade e das condições de manejo particulares à situação que será 

estudada.   

 Os indicadores avaliados foram insumos materiais, energia, recursos naturais, 

atmosfera, qualidade do solo, qualidade da água, biodiversidade, recuperação ambiental, bem 

estar e saúde animal sob pastejo ou sob confinamento, qualidade do produto, incremento de 

produtividade, redução dos custos, expansão da produção para novas áreas e agregação de 

valor do produto (Figura 3).  

Foram qualificados os efeitos da inovação tecnológica sobre cada componente dos 

indicadores. Que variou em: grande ou moderado aumento, ou grande ou moderada 

diminuição, ou componente inalterado, evitando-se o freqüente viés de indicação de efeito 

intermediário em levantamentos que utilizam escalas qualitativas (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Coeficientes de alteração do componente em função do efeito da tecnologia 

Efeito da tecnologia na atividade do 

agronegócio sob as condições de manejo 

 

Coeficiente de alteração do componente 

Grande aumento no component +3 

Moderado aumento no component +1 

Componente inalterado 0 

Moderada diminuição no componente -1 

Grande diminuição no component -3 

Fonte: Rodrigues; Campanhola; Kitamura (2003). 

 

Cabe salientar que nesse momento da entrevista foi estabelecido um diálogo entre o 

produtor e o avaliador sobre as alterações ocorridas no estabelecimento em função da adoção 

da tecnologia, para todos os indicadores do sistema. Esse diálogo trouxe os dados que 

fundamentaram a avaliação circunstanciada dos índices de impacto obtidos com o sistema, e 

proveu os elementos para formulação do relatório de gestão tecnológica. 

Para determinação do impacto gerado pelos indicadores no sistema, além da alteração 

do componente, ainda foram incluídos: os fatores de ponderação e à escala geográfica de 

ocorrência da alteração do componente (IRIAS et al., 2004).  

Os fatores de ponderação referem se à importância do componente para formação do 

indicador e à escala geográfica de ocorrência da alteração do componente. Os valores dos 

fatores de importância variam com o número de componentes que formaram um determinado 
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indicador e somaram um, constituindo, portanto, fatores de normalização que foram definidos 

no teste de sensibilidade. O fator de normalização, dessas ponderações puderam assumir 

valores positivos ou negativos, definindo a direção do impacto para o indicador, ou seja, se 

um aumento do componente significa um impacto favorável (soma de fatores = +1) ou 

deletério (soma de fatores = -1) Figura 4. 

 

 
Fonte: Rodrigues et al. (2002) 

 

Figura 4 – Exemplo de matriz de indicador – AMBITEC produção animal (destaque para os 

fatores de 

ponderação) 

 

Após definido  os fatores de ponderação, foram inseridos os coeficientes de alteração 

que foi utilizado para indicar a amplitude geográfica do indicador, e determinou a abrangência 

desse impacto, ou seja, definiu a escala de ocorrência. Que podia ter variado entre: pontual, 

quando o efeito se restringiu ao ambiente de implantação da tecnologia; local, quando o efeito 

influenciou fora do ambiente da tecnologia, mas restrito aos limites da unidade produtiva; e 

entorno, quando o impacto que foi gerado ultrapassou os limites da unidade produtiva (Figura 

5). 
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Fonte: Rodrigues et al. (2002) 

 

Figura 5 – Exemplo de matriz de indicador – AMBITEC produção animal (destaque para a 

escala de 

ocorrência) 

 

Os coeficientes de alterações dos componentes foram obtidos através da determinação 

dos fatores prováveis que afetaram cada variável, e também da sua escala de ocorrência. Logo 

após foram inseridos esses coeficientes na matriz que calculou, de acordo com o fator 

ponderal e da escala de ocorrência o coeficiente de impacto desse indicador que variou entre 

+15 a -15 dependendo da alteração do impacto, se benéfico ou deletério, respectivamente. 

Com esses resultados foi obtido os valores quantitativos dos impactos e os índices 

parciais e agregados do impacto da tecnologia que foi avaliada, expressos graficamente 

(Figura 6). 

 

Fonte: Rodrigues et al. (2002) 

Figura 6 – Visão geral da avaliação do impacto ambiental do AMBITEC - Produção animal 

A terceira etapa consistiu da análise e interpretação desses índices em relatórios de 

gestão tecnológica individuais, que foram dirigidas aos produtores, com indicações de 
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alternativas de manejo que permitiram minimizar os impactos negativos e potencializar os 

impactos positivos. 

Após a finalização da avaliação dos componentes, foi inseridos os respectivos 

coeficientes de alteração nas matrizes de ponderação correspondentes, para todos os 

indicadores, os resultados dos coeficientes de impactos ambientais da inovação tecnológica 

agropecuária foram automaticamente expressos graficamente na planilha AIA da Tecnologia. 

Estes gráficos foram compostos para cada aspecto de consideração, primeiramente 

apresentando uma tabela para averiguação de componentes que eventualmente não se 

aplicaram à situação em estudo, que foi seguida do gráfico conjunto dos componentes do 

respectivo aspecto, e por ultimo um gráfico síntese dos coeficientes de impacto para este 

aspecto considerado. Após serem feitas essas apresentações gráficas dos três aspectos 

componentes do sistema de avaliação, uma tabela síntese apresentou o conjunto dos oito 

indicadores de impacto, que foram normalizados para comparação no gráfico síntese dos 

coeficientes de impacto. 

O roteiro de entrevistas aplicado na Itália sofreu algumas modificações e foi adaptado 

a realidade local (Apêndices A). Essa alteração ocorreu devido a metodologia AMBITEC 

possuir algumas variáveis que são aplicadas apenas no Brasil e também pelas diferenças 

culturais, sociais e econômicas entre os agricultores dos dois países envolvidos no estudo. 

Vale salientar que a adaptação não influenciou nos resultados.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A produção orgânica apresentou o índice geral médio de impacto ambiental positivo e 

da ordem de 1,82 nas unidades produtivas avaliadas na região toscana da Itália e 3,83 nas 

unidades produtivas estudadas no semiárido brasileiro (Tabela 5 e Tabela 6). Esse resultado 

prevalece a teoria de que a produção orgânica é benéfica ao meio ambiente, provando que é 

possível realizar a pecuária sem causar grandes danos a natureza.  

Para uma melhor compreensão e analise da tecnologia avaliada é necessário a análise 

em particular de cada indicador. Cada indicador teve sua parcela de responsabilidade para 

compor o índice geral médio de impacto ambiental positivo.  Nas propriedades avaliadas na 

região toscana da Itália (Tabela 5) podemos observar os indicadores que possuíram a maiores 

médias foram: diminuição do uso de insumos materiais (μ = 6,86) , melhoria da capacidade 

produtiva do solo (μ = 5,29) e melhoria da qualidade do produto (μ = 6,61). Já nas unidades 

avaliadas na região semiárida brasileira (Tabela 6) podemos observar que os indicadores que 

contribuíram com as maiores médias foram: capacidade produtiva do solo (μ = 11,43), 

diminuição do uso de insumos materiais (μ = 9,00), melhoria da qualidade do produto (μ = 

8,50) e a diminuição da emissão de poluentes atmosféricos (μ = 6,43). 

O aumento da capacidade produtiva do solo está relacionado a não utilização de 

produtos agrotóxicos no solo, onde na Itália para que o produtor receba a certificação de 

produção orgânica, ele não pode utilizar nenhum tipo de produto químico em nenhuma fase 

de produção. Já no Brasil os produtores avaliados também não utilizavam nenhum produto 

químico em nenhuma fase da produção, o que assegura a qualidade do produto orgânico. Com 

isso ocorre uma diminuição da perda de matéria orgânica, de nutrientes e dos fatores que 

podem levar a compactação do solo. 

Isso pode comprovar que a produção orgânica pode ser realizada em áreas com solos 

degradados e que se deseja recupera-los, não é necessário a retirada da atividade pecuária, 

mas sim integrá-la de forma sustentável. 

Ao avaliarem o impacto ambiental das técnicas de produção intensiva em unidades 

familiares produtoras de leite no Brasil, Tupy et al. (2006) obtiveram índices de impacto geral 

médio de 0,90 onde apresentou um valor bem abaixo dos encontrados nos dois países 

avaliados nesse estudo. Rodrigues et al. (2006) avaliaram os impactos ambientais da 

integração tecnológica para a produção leiteira na agricultura familiar na região de 

Votuporanga, SP e obtiveram índice de impacto geral médio de 2,77, um valor que foi 

superior ao encontrado nesta pesquisa na região toscana, porém inferior ao encontrado na 
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região semiárida brasileira. Em ambos os casos os indicadores que mais contribuíram 

positivamente para a formação do impacto geral médio foram os de melhoria da capacidade 

produtiva do solo e da diminuição do uso de insumos materiais. Rodrigues et al. (2006), 

obtiveram coeficientes de impacto de 12,00 e 10,50 quanto à capacidade produtiva do solo e 

ao uso de insumos materiais, respectivamente. 

No uso de insumos veterinários, a tecnologia também contribuiu para diminuição na 

freqüência de uso e na variedade de insumos veterinários, mesmo em rebanhos que tiveram 

aumento. Em função das práticas que devem ser respeitadas, como por exemplo, a não 

utilização de antibióticos e pesticidas (Alves 2005). Em animais enfermos eram utilizados 

medicamentos homeopáticos e fitoterápicos. Também não eram utilizados vermífugos 

convencionais para o controle e erradicação de vermes, onde eram utilizadas plantas 

medicinais em receitas caseiras produzindo poções que levam a everminação. Com isso os 

produtores tiveram os custos com medicamentos zero ou muito baixo, o que leva a um 

aumento no lucro e diminuição de resíduos químicos nos alimentos, garantindo a saúde do 

consumidor em função das práticas.  

A melhoria dos indicadores de “Capacidade produtiva do solo” e “Uso de insumos 

veterinários” deve influenciar positivamente para os recursos hídricos. Brito et al. (2005) 

afirmam que a aplicação de medidas de preservação e a conservação de recursos hídricos e 

dos solos, com manejo adequado do sistema solo-água-planta, permitem a sustentabilidade 

ambiental. 

 Avaliando os impactos ambientais da integração lavoura-pecuária Galharte (2007) 

observou que a maior cobertura do solo contribuiu para a diminuição da redução da erosão, da 

perda de matéria orgânica e de nutrientes. 

O aumento no indicador da “Qualidade do produto” deve-se a diminuição do resíduo 

químico no controle principalmente de ecto e endoparasitos e antibióticos. Quando se utiliza 

estes tipos de produtos, e sobretudo quando o período de carência, a dosagem e a via de 

administração destes antibióticos são desrespeitados, ocorre a presença de resíduos de 

antibióticos indesejáveis nos alimentos de origem animal, acarretando risco à saúde humana 

(PONTES NETTO et al., 2005), assim como quando em sub ou superdosagem de produtos 

para controle sanitários os ácaros e vermes intestinais desenvolvem resistência provocando 

maiores infestações. 

 Outro fator que está relacionado ao aumento deste indicador é a diminuição dos 

contaminantes biológicos, devido a um certo grau de treinamento e conhecimentos dos 

produtores, os mesmos podem produzir alimentos com uma maior qualidade higiênica. De 
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acordo a Instrução Normativa nº 64, de 18 de dezembro de 2008, que aprovou o regulamento 

técnico para os sistemas orgânicos de produção animal e vegetal, “a produção animal orgânica 

deve manter a higiene e saúde em todo o processo criatório, obedecendo à legislação sanitária 

vigente para a produção de leite e adotando o uso de produtos e medicamentos permitidos na 

prevenção e tratamento de enfermidades dos animais orgânicos como, por exemplo, 

detergentes neutros e biodegradáveis e fitoterápicos” (Brasil 2008).  

Vale salientar ainda o que ajudou a compor o resultado positivo do indicador é que 

todos os agricultores entrevistados nos dois países possuíam convênios com associações ou 

cooperativas, que dão um suporte para que os produtores produzam um produto de maior 

qualidade. 

Para a Conservação ambiental, o indicador Atmosfera teve um expressivo resultado (μ 

= 6,43) nas propriedades do semiárido brasileiro (Tabela 6), já nas propriedades italianas 

(Tabela 5) o indicador teve uma média pouco significante (μ = 0,21). O valor das 

propriedades brasileiro apresenta se consideravelmente maiores devido aos agricultores 

entrevistados passaram a minimizar os efeitos maléficos ao meio ambiente, principalmente o 

ato de realizar queimadas, que é uma pratica bastante utilizada na agricultura brasileira que 

leva a uma grande produção de fumaça e odores maléficos a saúde humana. Na Itália os 

produtores não tinham o hábito de realizar queimadas nas propriedades. 

Rodrigues et al. (2006), obtiveram médias de coeficientes de impacto negativo em 

relação ao indicador “ Atmosfera” o valor de -1. Considerando os parâmetros envolvidos 

neste indicador e a característica intensiva da tecnologia é normal que tenha ocorrido um 

aumento na emissão de poluentes atmosféricos. 

Dentre os indicadores que geraram efeitos negativos ao coeficiente de impacto, o uso 

de energia apresentou a maior contribuição negativa apresentando (μ = -3,23) nas 

propriedades do semiárido brasileiro(Tabela 6) e de (μ = -3,24) nas propriedades da região 

toscana italiana (Tabela 5).  

As diferenças nas médias dos dois países são mínimas, no Brasil esse resultado deve –

se aos produtores terem aumentado as suas condições econômicas e assim adquirindo 

motocicletas e/ou automóveis para facilitar o deslocamento na comercialização de seus 

produtos, utilizando maiores quantidades de gasolina. Ainda os brasileiros entrevistados 

aumentaram a utilização de energia elétrica, devido a políticas do governo que levaram luz 

elétrica ao meio rural e também ao aumento de renda onde os mesmos puderam investir em 

eletrodomésticos para o conforto familiar. Já na Itália houve um aumento na utilização de 
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diesel, devido a maioria dos automóveis serem movidos a diesel, e os produtores necessitaram 

utilizar os veículos mais vezes para vender seus produtos.  

Rodrigues et al. (2006), obtiveram médias de coeficientes de impacto negativo -4 em 

relação ao indicador “ Uso de energia” , esse efeito negativo já era esperado dada a 

característica da tecnologia avaliada, pois houve uma intensificação da atividade produtiva. 

O uso de recursos naturais também contribuiu negativamente para o índice geral de 

impacto (μ = -1,29) nas propriedades brasileira (Tabela 6) e de (μ = -0,85) nas unidades 

produtivas italianas (Tabela 5). No Brasil  as variáveis “Água para dessedentação” e a “Área 

para disposição de resíduos” apresentaram maior contribuição, já na Itália “Área de 

pastagem” e a “Área para disposição de resíduos” apresentaram os coeficientes mais 

expressivos. 

O aumento da “Área de disposição dos resíduos” nos dois países está relacionado as 

esterqueiras, onde o esterco é curtido e depois é colocado no pasto, servindo como adubo. Já o 

aumento da “Área de pastagem” na Itália está relacionado aos proprietários necessitarem de 

mais espaço para produzirem mais alimento para o rebanho e aos animais necessitarem de 

mais espaço para os pastejo, pois a maioria dos rebanhos na Itália são criados em 

confinamento e em pequenas áreas. 

Marques et al. (2009) avaliaram os impactos ambientais de 112 tecnologias em 2008, 

92 possuíram índice de impacto ambiental positivo e apenas 20, negativo. O objetivo da 

avaliação de impactos de tecnologias é primeiramente conhecer os resultados da pesquisa. 

Tais resultados são úteis para maximizar efeitos positivos e também para buscar soluções no 

intuito de minimizar eventuais efeitos negativos. 

 
Tabela 5. Escala de ocorrência e fatores de ponderação utilizado nas matrizes de ponderação da planilha Ambitec – produção 

animal, e os coeficientes de alteração, coeficientes de impacto e índice geral de impacto ambiental da produção orgânica na 

região toscana da Itália. 

Indicador Variável E. O.(1) Fator 
K(2) 

Unidade familiar/coeficientes de alteração 

01 02 03 04 05 06 07 

Uso de insumos 

materiais 

Insumos veterinários – Frequência 1 0,2 -3 -3 3 -3 -1 -1 -3 

Insumos veterinários – Variedade 1 0,2 -3 -3 3 1 -3 3 -3 

Insumos veterinários - Resíduo 1 0,3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Alimentação – Ração 1 0,1 3 -3 -1 -1 -1 0 0 

Alimentação – Volumosos/silagem 1 0,1 1 3 -1 0 0 0 1 

Alimentação – Aditivos/suplementos 1 0,1 0 0 0 1 -3 0 0 

Coeficiente de impacto: 8,5 10,5 -0,5 6,5 10,5 2,5 10,0 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 6,86 

Uso de energia 

Combustíveis fósseis – Óleo e gás 1 0,1 0 0 0 1 0 0 0 

Combustível fósseis – Gasolina 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 

Combustíveis fósseis – Diesel 1 0,1 0 0 3 0 3 0 1 

Biomassa – Restos Vegetais 1 0,075 0 -3 1 0 0 1 1 

Eletricidade 1 0,3 0 0 1 0 0 0 0 

Coeficiente de impacto: -4,13 -7,13 -1,5 -1,5 -3,0 -2,0 -3,38 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: -3,24 

Uso de recursos 
naturais 

Água para dessedentação 2 0,3 0 0 0 0 1 0 0 

Água para manejo 2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 
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(1)Escala de ocorrência: 1 - pontual, 2 – local, 3 – entorno e x – não se aplica . (2)Fator K: fator de ponderação 

 
 

 

 
 

Tabela 6. Escala de ocorrência e fatores de ponderação utilizado nas matrizes de ponderação da planilha Ambitec – produção 

animal, e os coeficientes de alteração, coeficientes de impacto e índice geral de impacto ambiental da produção orgânica no 

semiárido brasileiro. 

Área de pastagem 2 0,2 0 0 3 1 3 3 0 

Área p/ disposição de resíduos 2 0,2 0 0 0 3 3 0 1 

Coeficiente de impacto: 0 1,12 -3,8 -0,5 -1,5 -0,4 -0,9 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: -0,85 

Atmosfera 

Gases de efeito estufa 5 0,4 0 0 0 0 0 0 1 

Material particulado/fumaça 5 0,4 0 0 1 0 0 0 0 

Odores 5 0,1 0 -3 0 1 0 0 0 

Ruídos 5 0,1 0 0 0 0 0 0 1 

Coeficiente de impacto: 0 1,5 -2 -0,5 0 0 2,5 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 0,21 

Capacidade 
produtiva do 

solo 

Contaminantes tóxicos 1 0,2 0 -3 -1 0 -3 -3 -3 

Erosão 1 0,2 0 0 -3 0 -3 -1 -1 

Perda de matéria orgânica 1 0,2 0 0 1 -3 -3 -1 -1 

Perda de nutrientes 1 0,2 0 0 1 0 -3 -1 -1 

Compactação 1 0,2 0 0   -1 -1 -3 -1 1 

Coeficiente de impacto: 0 3  3 4 15 7 5 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 5,29 

Biodiversidade 

Perda de vegetação nativa 1 0,4 0 -1 1 1 3 1 0 

Perda de corredores de fauna 1 0,3 0 0 -1 0 0 1 0 

Perda de espécies/variedades caboclas 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 

Coeficiente de impacto: 0 0,4 -0,1 -0,4 -1,2 -0,7 0 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: -0,29 

Recuperação 

ambiental 

Solos degradados 1 0,2 0 0 -1 -1 -1 -1 1 

Ecossistemas degradados 2 0,2 0 0 -3 3 -1 -1 0 

Áreas de preservação permanente 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Reserva legal 1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 

Coeficiente de impacto: 0 0 -1,4 1 -0,6 -0,6 0,2 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: -0,2 

  Qualidade do 

produto 

Aditivo     5 0,3 0    0     -3    -3    -3   -1  -1 

Resíduos químicos 5 0,35 0 -3 -3 -3 -3 -1 -3 

Contaminantes biológicos 5 0,35 0 0 -3 -3 0 -1 0 

Coeficiente de impacto: 0 5,25 9,75 9,75 9,75 5 6,75 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 6,61 

Índice de impacto ambiental: 0,94 2,45 0,56 2,11 3,28 1,33 2,07 

Índice médio de impacto ambiental das sete unidades familiares: 1,82 

Indicador Variável E. O.(1) Fator 

K(2) 
Unidade familiar/coeficientes de alteração 

01 02 03 04 05 06 07 

Uso de 

insumos 

materiais 

Insumos veterinários – Frequência 1 0,2 -3 -3 -3 -3 -1 -1 -3 

Insumos veterinários – Variedade 1 0,2 -3 -3 -3 -3 -1 -1 -1 

Insumos veterinários – Resíduo 1 0,3 -3 -3 -3 -3 -1 -1 -3 

Alimentação – Ração 1 0,1 -3 -1 -3 -3 -1 0 -3 

Alimentação – Volumosos/silage 1 0,1 0 -1 3 3 0 0 1 

Alimentação – Aditivos/suplementos 1 0,1 0 0 -1 -1 0 0 -1 

Coeficiente de impacto: 12,0 11,5 11,0 11,0 4,0 3,5 10,0 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 9,00 

Uso de 

energia 

Combustíveis fósseis – Óleo e gás 1 0,1 1 3 0 0 0 0 0 

Combustível fósseis – Gasolina 1 0,1 1 3 1 1 3 1 3 

Combustíveis fósseis – Diesel 1 0,1 1 0 -1 -1 0 0 -3 

Biomassa – Lenha 1 0,075 3 -1 0 0 0 0 -3 

Eletricidade 1 0,3 1 3 1 1 1 1 3 

Coeficiente de impacto: -4,13 -7,13 -1,5 -1,5 -3,0 -2,0 -3,38 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: -3,83 

Uso de 

recursos 

naturais 

Água para dessedentação 2 0,3 1 1 3 3 1 0 1 

Água para manejo 2 0,3 0 0 0 0 0 0 1 

Área de pastagem 2 0,2 1 -1 0 0 0 0 1 

Área p/ disposição de resíduos 2 0,2 0 0 1 1 0 0 3 

Coeficiente de impacto: -1,0 -0,2 -2,2 -2,2 -0,6 - -2,8 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: -1,29 
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(1)Escala de ocorrência: 1 - pontual, 2 – local, 3 – entorno e x – não se aplica . (2)Fator K: fator de ponderação 

 

 

 

Atmosfera 

          

Material particulado/fumaça 5 0,4 -3 -3 -3 -3 0 -3 -3 

Odores 5 0,1 -3 -3 -3 -3 0 -3 1 

Ruídos 5 0,1 -3 0 -1 -1 0 0 1 

Coeficiente de impacto: 9,0 7,5 8,0 8,0 - 7,5 5,0 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 6,43 

Capacidade 

produtiva do 

solo 

Contaminantes tóxicos 1 0,2 -3 -3 -3 -3 0 -3 -3 

Erosão 1 0,2 0 0 -3 0 0 0 -3 

Perda de matéria organic 1 0,2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Perda de nutrients 1 0,2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Compactação 1 0,2 -3 -1 -3 -3 0 -3 -1 

Coeficiente de impacto: 12,0 10,0 15,0 12,0 6,0 12,0 13,0 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 11,43 

Biodiversidade 

Perda de vegetação native 1 0,4 1 1 -3 1 1 1 -1 

Perda de corredores de fauna 1 0,3 -3 -3 -3 -3 1 -1 -3 

Perda de espécies/variedades caboclas 1 0,3 -3 -3 -3 -3 -1 -3 -1 

Coeficiente de impacto: 1,4 1,4 3,0 1,4 -0,4 0,8 1,6 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 1,31 

Recuperação 

ambiental 

Solos degradados 1 0,2 -3 -3 -3 -3 0 -3 -3 

Ecossistemas degradados 2 0,2 -3 -3 -3 -3 -1 -3 -3 

Áreas de preservação permanente 1 0,2 0 0 3 3 0 3 0 

Reserva legal 1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 

Coeficiente de impacto: 1,8 1,8 2,4 2,4 0,4 2,4 1,8 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 1,86 

Qualidade do 

produto 

          

Resíduos químicos 5 0,35 -3 -3 -3 -3 -1 -3 -3 

Contaminantes biológicos 5 0,35 -3 -3 -3 -3 0 -3 0 

Coeficiente de impacto: 10,5 10,5 10,5 10,5 1,75 10,5 5,25 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 8,50 

Índice de impacto ambiental: 4,68 4,00 5,19 4,68 0,91 3,92 3,40 

Índice médio de impacto ambiental das sete unidades familiares: 3,83 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção orgânica animal contribuiu para um desenvolvimento rural sustentável, 

respeitando o principio de conservação ambiental e otimização dos recursos naturais. 

A produção orgânica apresentou impactos ambientais positivos nos dois países, porém 

o Brasil apresentou índices superiores aos encontrados na Itália, isso deve se as grande 

mudanças em relação a conservação ambiental ocorridas nas propriedades brasileiras 

entrevistadas. Ainda pode ser relacionado ao fato de grande parte dos cidadãos brasileiros não 

possuírem uma consciência de preservação do meio ambiente, o que está atrelado ao baixo 

grau de escolaridade.  

 Já na Itália a maioria dos produtores apresentaram uma certa preocupação com o meio 

ambiente mesmo antes da implementação da tecnologia em suas propriedades, o que gerou 

um impacto mais baixo.   

A legislação que regulamenta a produção de orgânicos na Europa está bem definida e 

possuí mais tradição, pois foi uma das primeiras implantadas. O que facilitou a produção 

orgânica nesses países, devido possuírem uma legislação sólida e definida. 

A promoção da atividade orgânica gera inúmeros benefícios ao meio ambiente, onde 

deveria haver mais incentivo governamental para este setor agropecuário no Brasil, pois na 

Itália já existem grandes incentivos para os agricultores orgânicos. 

A Itália possui bastante experiência na produção orgânica animal e ainda grande 

preocupação com sustentabilidade e preservação ambiental, mostrando – se como um modelo 

a ser seguido por países emergentes nessa área, como é o caso do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Alves A.A. Panorama atual da produção orgânica de leite no Brasil. Revista Agroecol. Hoje 

29:24-25. 2005. 

BRANDENBURG, Alfio. Agricultura familiar, ONGs e desenvolvimento sustentável. 

Curitiba: ed. da UFPR. 1999. 

Brasil 2008. Ministério da Agricultura Pecuária e do Abastecimento. Instrução Normativa nº 

64, de 18 de dezembro de 2008. Aprova o Regulamento Técnico para os Sistemas Orgânicos 

de Produção Animal e Vegetal. Diário Oficial da União de 19 de Dezembro de 2008, Seção 1, 

Página 21, Brasília, DF. Capturado em: 22 abr. 2009. Online. Disponível em: 

http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-

consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=19345. 

Brito, L. T. de L.; Srinivasan, V. S.; Silva, A. de S.; Gheyi, H. R.; Galvão, C. de O.; Hermes, 

L. C. Influência das atividades antrópicas na qualidade das águas da Bacia Hidrográfica do 

Rio Salitre. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.9, n.4, p.596-602, 2005. 

EHLERS, Eduardo. Agricultura sustentável: origens e perspectivas de um novo paradigma. 2ª 

ed. Guaíba: Agropecuária. 1999. 

GALHARTE, C.A. Avaliação de impactos ambientais da integração lavoura-pecuária: estudo 

de caso da inovação tecnológica da Embrapa. 2007. 107p. Dissertação (Mestrado) - 

Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos, São Carlos.          

GONZALEZ-MORO, J. J. O. La trazabilidad y cultivos controlados e integrados. Santa Cruz 

de Tenerife: Jornada Autonómica de la Comunidad Canaria, 2002. Disponível em: 

<http://www.libroblancoagricultura.com/libroblanco/jautonomica/canarias/comunicaciones/or

amas.pdf>. Acesso em: 13 Dezembro de 2010. 

MARQUES, D. V.; VEDOVOTO, G. L.; AVILA, A. F. D. Avaliação de impactos 

econômicos, sociais e ambientais de tecnologias: a experiência da embrapa no período 

2001/2008. XLI SBPO - Pesquisa Operacional na Gestão do Conhecimento, 2009.  

MELO I.S. de; Azevedo, J. L. de - Microbiologia Ambiental Jaguariúna: EMBRAPA 

CNPMA, 1997 438p. 

PIGNATTI, M. G. Saúde e Ambiente: As doenças emergentes no Brasil. Rev. Ambiente & 

Sociedade – vol. VII nº.1 jan. /jun. 2004.PONTES NETTO, D. et al. Levantamento dos 

principais fármacos utilizados no rebanho leiteiro do Estado do Paraná. Acta Scientiarum 

Animal Sciences, v. 27, n. 1, p. 145-151, 2005.QUIRINO, T. R., ABREU, L.S. Problemas 

ambientais e perspectivas sociológicas: uma abordagem exploratória. Jaguariúna: Embrapa  

http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=19345
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=19345


64 
 
Meio Ambiente (Embrapa Meio Ambiente. Documento 16) 2000, 74 p. 

RODRIGUES, G.S.; RODRIGUES, I.A.; TUPY, O.; CAMARGO, A.C.; NOVO, A.L.M.; 

BONADIO, L.F.; TOKUDA, F.S.; ANDRADE, E.F.; SHIOTA, C.M.; SILVA, R.A. da. 

Avaliação sócio-ambiental da integração tecnológica Embrapa Pecuária Sudeste para 

produção leiteira na agricultura familiar. Revista Agricultura em São Paulo, v.53, p.35-48, 

2006. 

SILVA, F. L. M.; CORRÊA, A. C. B. Relações entre geossistemas e usos da terra em 

microbacia hidrográfica semi-árida: o caso do riacho gravatá/ pesqueira – PE. Revista de 

Geografia. Recife: UFPE – DCG/NAPA, v. 24, no 1, jan/abr. 2007. 

TUPY, O.; PRIMAVESI, O. Avaliação dos impactos econômicos, sociais e ambientais de 

tecnologias da Embrapa Pecuária Sudeste. 3. Análise estratégica de custos de produção de 

leite. São Carlos: Embrapa Pecuária Sudeste, 2006. 23p. (Embrapa Pecuária Sudeste. 

Documentos, 56).          

TUPY, O.; PRIMAVESI, O.; CAMARGO, A.C. de. Avaliação dos impactos econômicos, 

sociais e ambientais de tecnologias da Embrapa Pecuária Sudeste. 4. Técnicas de produção 

intensiva aplicadas a propriedades familiares produtoras de leite. São Carlos: Embrapa 

Pecuária Sudeste, 2006. 38p. (Embrapa Pecuária Sudeste. Documentos, 57).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTOS SOCIAIS DA PRODUÇÃO ORGÂNICA ANIMAL EM UNIDADES 
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IMPACTOS SOCIAIS DA PRODUÇÃO ORGÂNICA ANIMAL EM UNIDADES 

FAMILIARES NAS REGIÕES SEMIÁRIDA BRASILEIRA E DA TOSCANA - 

ITÁLIA 

 

SILVA, Andréa Cristina Capriata. Impactos sociais da produção orgânica em unidades de 

produção familiares no semiárido brasileiro e na região toscana da Itália. 2011. 135f.  

Dissertação (Mestrado em Produção Animal) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN)/ Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), Mossoró, 2011. 

 

 

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar os impactos sociais da produção 

orgânica em unidades de produção familiar no semiárido brasileiro e na região toscana 

italiana. Foram utilizados questionários e em seguida os dados coletados foram aplicados em 

planilhas (MSExcel®) que compõe o AMBITEC produção animal – dimensão social. Após a 

inserção dos coeficientes de alteração de cada variável dos indicadores por unidade de 

produção, a planilha calcula automaticamente o coeficiente de impacto e as médias 

ponderadas desses coeficientes formam o índice geral de impacto que pode variar na 

amplitude de -15 a +15. O manejo orgânico das propriedades apresenta o índice geral médio 

de impacto social positivo e da ordem de 2,38 para aquelas na região toscana italiana e 5,25 

nas unidades produtivas no semiárido brasileiro. Nas propriedades avaliadas na região toscana 

italiana e no semiárido brasileiro os indicadores que possuíram as maiores médias foram: 

“Dedicação e perfil do responsável” (μ = 6,58, μ = 8,54), “Geração de renda do 

estabelecimento” (μ = 3,93, μ = 12,68) “Valor da propriedade” (μ = 3,36, μ = 9,22) 

respectivamente, com exceção da região toscana italiana que apresentou média elevada para 

os indicadores: “Reciclagem de resíduos” (μ = 3,71) e “Condição de comercialização” (μ = 

3,7). A região semiárida também apresentou média elevada para os indicadores: “Segurança 

alimentar” (μ = 11,86) e a “Saúde ambiental e pessoal” (μ = 8,14). Mesmo em face das 

evidentes diferenças esperadas entre as regiões estudadas, a utilização do manejo orgânico dos 

animais independente da região estudada mostra – se uma alternativa viável socialmente, pois 

contribui para ambas com índices positivos, mostrando redução do impacto social comparado 

com o período antes da adoção do manejo orgânico. 

 
 

 Palavra-chave: produção orgânica, agricultura sustentável, segurança alimentar, qualidade 

de vida 
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SOCIAL IMPACTS BY THE ANIMAL ORGANIC PRODUCTION IN FAMILIAR 

UNITS IN THE WESTERN POTIGUAR- BRAZIL AND TUSCAN REGION OF 

ITALY 

 

 

SILVA, Andréa Cristina Capriata. Social impacts by the organic production in units of 

familiar production in the western potiguar- brazil and tuscan region of Italy. 2011. 

135f.  Dissertation (Animal Production  magister) –  Federal of Rio Grande do Norte 

University (UFRN)/ Federal Rural of Semiárido University (UFERSA), Mossoró, 

2011. 

 
 

SUMMARY: The objective of this study was evaluated the social impacts by the 

organic production in units of familiar production in the western potiguar- Brazil and tuscan 

region of Italy. Questionnaires were used and after these the data that was collected was been 

applied in spread sheets (MSExcel ®) these is composes the AMBITEC animal production - 

social dimension developed by Embrapa Environment. After the insertion of the alteration 

coefficients from each variable of indicators per unit of production, the spread sheet 

automatically calculates the impact coefficient and the weighted average of these coefficients 

whose form the general index of impact that can vary in the range of -15 to +15. The organic 

production provided to a general impact average positive of the order of 2,38 in units of 

familiar production in tuscan region of Italy and 5,25 in units of familiar production in the 

western potiguar- Brazil. In the properties evaluated in the Tuscan region of Italy and in the 

western potiguar- Brazil we see the indicators that possessed the highest averages were: 

“Personal devotion and profile responsible” (μ = 6,58, μ = 8,54 ), “Income of the 

establishment” (μ = 3,93, μ = 12,68) and “Property value” (μ = 3,36, μ = 9,22) respectively, 

with the exception of the tuscan region of Italy that showed high average for the indicator: 

“Waste recycling” (μ = 3,71) and “Marketing condition” (μ = 3,7). The western potiguar also 

presents highest averages were: “Alimentary Security” (μ = 11,86) and Personal and ambient 

Health” (μ = 8,14). Even with the expected differences evident between the regions studied, 

the use of organic management of animals independently of the region that was studied shows 

that it’s an socially viable alternative, because it’s contributed in both cases for positive 

results, showing reduced social impact to compared with the period before the adoption of 

organic management. 

 

 

Key words: organic production, sustainable agriculture, alimentary security , life quality  
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CAPÍTULO 3 - IMPACTOS SOCIAIS DA PRODUÇÃO ORGÂNICA ANIMAL EM 

UNIDADES FAMILIARES NAS REGIÕES SEMIÁRIDA BRASILEIRA E  DA  

TOSCANA - ITÁLIA 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com a aproximação do século XX e a entrada em vigência das leis que restringiram, e 

mais tarde, proibiram a escravidão no Brasil, o país recebeu um significativo número de 

famílias estrangeiras, principalmente as italianas. O último século ficou marcado pela 

acentuada fixação destas famílias no Brasil, onde em sua maioria possuíam péssimas 

condições de vida e trabalho. 

Com o intuito de aumentar de forma mais acelerada a economia mundial, surgiu a 

necessidade de modernização da agricultura. Houve o avanço da ciência e da tecnologia 

moderna que introduziu novas formas de produção que resultaram no aumento da 

produtividade e na baixa quantidade de mão-de-obra, gerando o desemprego e o êxodo rural 

(ABRAMOVAY, 1992). 

Alguns pesquisadores e governantes de várias partes do mundo acreditavam que o 

crescimento econômico era sinônimo de desenvolvimento. Embora os países apresentassem 

taxas elevas de crescimento, não existia melhoria na qualidade de vida das pessoas, onde 

muitas vezes essas condições estavam piorando a cada dia (DENARDI et al. 2000). A partir 

desse problema é que despertou a necessidade de acrescentar ao conceito de desenvolvimento 

questões do tipo sociais e ambientais pregando a sustentabilidade. 

 Nos anos 70 tiveram o início dos primeiros estudos de avaliação de impactos sociais. 

Sob o aspecto das implicações sociais, a avaliação das opções ou projetos tecnológicos 

ganhou importância no contexto da contestação da sociedade industrial. Os efeitos da 

poluição industrial, energia nuclear e outros fatores de impactos ambientais sensibilizaram os 

meios acadêmicos e a opinião publica que passaram a contestar o desenvolvimento acelerado 

e do uso de determinadas tecnologias. Nessa mesma época os Estados Unidos e a Europa 

designaram comissões para a realização de avaliações sociais de tecnologias e com isso ter 

um balanço dos aspectos positivos e negativos envolvidos nos projetos. Com isso, a avaliação 

de tecnologias era concebida como um instrumento a serviço dos responsáveis em tomar 

decisões de caráter político tecnológico (THIOLLENT, 1982). 
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 Estudos voltados especificamente para a análise de impactos sociais resultantes de 

inovações tecnológicas não são muito comuns de serem encontrados na literatura. Os estudos 

quantitativos e qualitativos dos impactos sociais ocorrem em menor número se comparados 

com os impactos econômicos e ambientais (FURTADO, 2003). 

 Devido a essa carência de recursos que avaliem de forma quantitativa e qualitativa os 

impactos sociais advindos da utilização de uma inovação tecnológica surge o Sistema de 

Avaliação de Impacto Ambiental de Inovações Tecnológicas Agropecuárias (Ambitec-Agro - 

RODRIGUES; CAMPANHOLA; KITAMURA, 2002; RODRIGUES et al., 2003; IRIAS et 

al., 2004; 2004), essa metodologia pode ser aplicada a projetos de pesquisa e desenvolvimento 

(RODRIGUES et al., 2000), programas e políticas (PAULINO et al., 2003), bem como a 

atividades produtivas em estabelecimentos rurais (RODRIGUES e CAMPANHOLA, 2003; 

RODRIGUES et al., 2003). 

A integração lavoura-pecuária refere-se a sistemas onde participam atividades 

agrícolas e pecuárias, com um mínimo de interface entre si (MORAES et al., 2007). Esses 

sistemas podem ser muito vantajosos, pois, entre outras coisas, diversificam as fontes de 

receitas, diminuem riscos de frustrações de produção e/ou de preços (CANZIANI & 

GUIMARÃES, 2007) e podem reduzir impactos negativos ao meio ambiente (ROTZ, 2007). 

Esta integração pode ser realizada de diversas formas, aliando práticas como a utilização de 

restos da produção vegetal para a alimentação animal e a utilização de estercos na produção 

vegetal, porém sem a presença dos animais torna-se necessária aquisição de insumos como 

estercos e compostos produzidos fora das unidades orgânicas de produção, representando um 

custo adicional. 

 A agricultura orgânica vem se mostrando como uma prática “limpa”, ou seja, possuí 

poucos efeitos maléficos ao ambiente, defende a diminuição do uso de máquinas no campo, o 

que diminui o desemprego rural. A produção orgânica ainda oferece remunerações mais justas 

aos agricultores e inúmeros outros benefícios. Porém essas vantagens ainda não foram 

quantificadas. A utilização do Ambitec-Agro – Dimensão social para avaliar o manejo 

produtivo orgânico irá fornecer dimensões reais do impactos sociais causados por essa 

atividade no meio rural. 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os impactos sociais da produção orgânica em unidades de produção familiar 

no semiárido brasileiro e na região toscana da Itália. 

 

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar os impactos sociais provocados pela produção orgânica; 

 Avaliar os fatores que influenciam os impactos sociais provocados por essa produção. 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 Local, período e caracterização das unidades familiares 

O local de execução da pesquisa, a seleção dos produtores, o período de execução do 

ensaio e a caracterização das unidades familiares selecionadas seguiram a mesma metodologia 

do Capítulo 02. 

 

4.2 Instrumento de coleta e formação dos índices 

 

4.2.1 AMBITEC – dimensão social 

Para a avaliação dos impactos sociais causados pela tecnologia, foi utilizado a 

dimensão social do AMBITEC produção animal, que foi desenvolvida pela EMBRAPA Meio 

Ambiente onde é composta por planilhas eletrônicas (MS-EXCEL®).  

Os aspectos avaliados foram: emprego, renda, saúde, gestão e administração (Figura 

7). Os indicadores que foram analisados são: capacitação, oportunidade de emprego local 

qualificado, oferta e condição de trabalho, qualidade do emprego, geração de renda do 

estabelecimento, diversidade de fontes de renda, valor da propriedade, saúde ambiental e 

pessoal, segurança e saúde ocupacional, segurança alimentar, dedicação e perfil do 

responsável, condição de comercialização, disposição de resíduos e relacionamento 

institucional (Figura 7). 

Os mesmos preceitos estabelecidos para a planilha de avaliação dos impactos 

ambientais foram utilizado na planilha de avaliação dos impactos sociais, que foi descrita 

detalhadamente no capítulo 2. 
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  Para a analise foi seguida a avaliação das características dos indicadores sociais. 

Também foi seguida as mesmas instruções para o preenchimento da planilha AMBITEC 

Ambiental em relação à caracterização dos aspectos, das matrizes de ponderação, dos 

coeficientes de alteração dos componentes, dos fatores de ponderação e da escala de 

ocorrência, bem como aos critérios que foram definidos para o correto preenchimento das 

matrizes. 

Ao final das coletas dos dados sociais, os mesmos foram transcritos para uma tabela 

para o calculo das médias e depois a realização de uma analise descritiva. 

 

Fonte: Rodrigues et al. (2006) 

Figura 7 – Organograma geral do AMBITEC produção animal - dimensão social (em detalhe 

os indicadores e suas respectivas variáveis) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O índice geral médio do impacto social da produção orgânica em unidades produtivas 

familiares da região semiárida brasileira foi de 5,25 (Tabela 7). O índice geral médio do 

impacto social da produção orgânica em unidades produtivas familiares da região toscana da 

Itália é de 2,38 (Tabela 8). De acordo com os índices positivos encontrado em ambos países 

podemos concluir que a produção orgânica proporcionou um maior bem-estar das famílias 

envolvidas e consequentemente uma melhoria na qualidade de vida, onde esta produção pode 

ser utilizada como opção na melhoria das condições sociais dos produtores rurais. 

Rodrigues et al. (2006) avaliaram os impactos sociais da integração tecnológica para a 

produção leiteira na agricultura familiar na região de Votuporanga, SP e obtiveram índice de 

impacto geral médio de 4,68, um valor que foi superior ao encontrado nesta pesquisa na 

região toscana, porém inferior ao encontrado na região semiárida brasileira. Em ambos os 

casos os indicadores que mais contribuíram positivamente para a formação do impacto geral 

médio foram os de “Relacionamento institucional”, “Geração de renda”, “Dedicação e perfil 

do responsável”, “Segurança alimentar” e “Capacitação”. 

De acordo com Freitas (2002) a agricultura orgânica pode reduzir custos e ser tão 

rentável quanto o sistema químico convencional. Para que esse desafio possa ser enfrentado, é 

essencial que as características daqueles que atualmente empreendem a agricultura orgânica 

sejam compreendidas. Só assim poderá se decidir se são desejáveis e necessários estímulos 

para a consolidação deste tipo de agricultura no Brasil e no mundo. 

 Para que seja feita uma minuciosa analise do impacto social positivo desta tecnologia 

torna-se imprescindível a a nalise detalhada de cada um dos indicadores que contribuíram 

para a geração do impacto social. 

 Podemos observar que todos os indicadores possuíram médias positivas nos dois 

países analisados. Dentre os indicadores que tiveram as maiores médias podemos destacar na 

região semiárida brasileira: a “Geração de renda do estabelecimento” (μ = 12,68), a 

“Segurança alimentar” (μ = 11,86), o “Valor da propriedade” (μ = 9,22), a “Dedicação e o 

perfil do responsável” (μ = 8,54) e a “Saúde ambiental e pessoal” (μ = 8,14), esses valores 

podem ser observados na Tabela 7. Na região toscana italiana podemos destacar os 

indicadores com as melhores médias: “Dedicação e perfil do responsável” (μ = 6,58), 

“Geração de renda do estabelecimento” (μ = 3,93), “Reciclagem de resíduos” (μ = 3,71), 

“Condição de comercialização” (μ = 3,7), “Valor da propriedade” (μ = 3,36) , podemos 

observar os valores apresentados na Tabela 8. Os valores encontrados na região semiárida do 

Brasil foram maiores em relação aos valores encontrados na região toscana da Itália, estes 
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valores podem ser relacionados as melhores condições de vida que os produtores italianos 

apresentam em relação aos produtores brasileiros.  

De acordo com a ONU (2010) o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil 

é de 0,699, ocupando o 73º no ranking mundial. A Itália está em 23º no ranking mundial com 

um IDH de 0,854. 

 Ao analisar a “Geração de renda do estabelecimento” pode-se concluir que o aumento 

desta variável esta relacionada aos produtores terem uma maior estabilidade na produção dos 

alimentos, uma melhor segurança e uma maior distribuição da sua renda devido após a adoção 

da tecnologia.  Segundo Campanhola e Valarini (2001), a agricultura orgânica tem se 

destacado como uma das alternativas de renda para os pequenos agricultores, isso devido à 

crescente demanda mundial por alimentos mais saudáveis. Os autores ainda apontam cinco 

argumentos para uma boa perspectiva para os pequenos agricultores na inserção da 

agroecologia.  

A segurança alimentar apresentou uma média bastante considerável na região 

semiárida brasileira (μ = 11,86) esse valor pode ser observado na Tabela 7, já na região 

toscana italiana a média não foi tão expressiva (μ = 3,14) esse valor pode ser observado na 

Tabela 8, porém apresenta–se como boa média, apresentando valores positivos que 

influenciaram para que houvesse um impacto social positivo. Esses valores devem-se após a 

conversão da tecnologia os produtores tiveram uma maior disponibilidade dos alimentos, 

preservação da qualidade, diminuição dos riscos de contaminação dos alimentos e uma 

regularidade do seu fornecimento.  

 Rodrigues et al. (2006) avaliaram os impactos sociais e encontraram um coeficiente de 

impacto médio no indicador de “Segurança alimentar” igual a 9,6. Um valor bem acima do 

encontrado neste estudo realizado na região toscana, mostrando que a tecnologia gerou um 

produto final de maior qualidade. 

 Houve também uma valorização da propriedade , onde na região semiárida do Brasil o 

aumento foi bastante significativo (μ = 9,22) Tabela 7, e na região toscana da Itália o aumento 

foi mais discreto porém significativo (μ = 3,36) Tabela 8. Mostrou que os agricultores 

brasileiros tiveram maiores mudanças e investimentos nas propriedades, o que agregou valor 

as mesmas. Havendo melhorias na qualidade do solo e infraestrutura, principalmente nas 

propriedades brasileiras onde a maioria não possuía o lote cercado, irrigação do solo, acesso a 

água, estradas para o acesso a propriedade e luz elétrica. 

 Martins et al. (2009) avaliaram os impactos econômicos da terminação de cordeiros 

em confinamento encontraram um coeficiente de impacto médio para o indicador de “ Valor 
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da propriedade” igual a 6,76. O valor foi menor que o encontrado na região semiárida 

brasileira porém possui o dobro do valor encontrado na região toscana italiana. Os autores 

citam que esse valor encontrado é devido aos investimentos feitos na propriedade para poder 

realizar a produção confinada dos animais. 

Outro indicador que teve uma média bastante significativa no Brasil foi o de 

“Capacitação” dos profissionais (μ = 6,29) Tabela 7. Na Itália esse indicador teve um valor 

menor (μ = 1,57) Tabela 8, isso deve –se aos profissionais brasileiros que na maioria tiveram 

que a oportunidade voltar a estudar após a conversão da atividade para a agricultura orgânica. 

Onde a maioria não tinha nem o ensino fundamental, e depois sentiram necessidade de 

aprofundar nos estudos para poderem utilizar seus conhecimentos na pecuária, incrementando 

a atividade em suas propriedades. Na Itália todos os agricultores já possuíam ensino médio e 

alguns possuíam nível superior de formação, e por isso esse indicador não foi tão expressivo 

nesse país. 

Todos os produtores entrevistados tiveram uma maior participação em cursos de curta 

e média duração para que pudessem estar praticando a atividade de forma correta. Para 

Lattuca et al. (2002), a agricultura orgânica incorpora os avanços da ciência, promovendo a 

participação criativa dos agricultores, respeitando os conhecimentos, culturas e experiências 

locais. Todos agricultores entrevistados na Itália possuíam pelo menos o ensino médio, a 

maioria possuía formação superior e um agricultor era pós - graduado. Na propriedade onde o 

agricultor possuía o maior grau de escolaridade os lucros e a produtividade eram maiores 

comparadas com os agricultores de uma menor escolaridade, visto que o conhecimento 

favorece as práticas corretas na agricultura e consequentemente uma otimização da produção 

e maximização dos lucros. 

Avaliando a integração lavoura-pecuária Rodrigues et al. (2006) encontram um 

coeficiente de impacto médio para o indicador “Capacitação” igual a 9. O valor do coeficiente 

foi bem maior do que os valores encontrados no Brasil e na Itália neste trabalho, isso deve – 

se aos produtores envolvidos nesse estudo necessitarem de uma grande carga horária de 

cursos e treinamentos. 

A “Dedicação e perfil do responsável” na região semiárida brasileira sofreu influencia 

positiva da inovação tecnológica (μ = 8,54) esse valor pode ser observado na Tabela 7, esse 

valor também foi muito expressivo na região toscana italiana (μ = 6,58) esse valor pode ser 

observado na Tabela 8,  sendo considerado o indicador que obteve a maior média entre todos 

os indicadores avaliados na Itália. Como a atividade orgânica gera um produto diferenciado 

dos demais, isso requer que o profissional que trabalha com esses produtos possua um maior 
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conhecimento no manejo produtivo característico do produto, e com isso os produtores têm a 

necessidade de se dedicarem a participação de cursos, palestras e oficinas com outros 

produtores, com entidades certificadoras e cooperativas. Além de que os produtores dos dois 

países após a utilização da tecnologia tiveram que passar mais tempo no campo, colocando 

em prática os princípios da agricultura orgânica. 

O engajamento familiar também pode ser considerado um fator que contribuiu com 

para que esse índice fosse tão expressivo, na maioria das propriedades a mulher e os filhos do 

produtor passaram a ter maior interesse pela agricultura e consequentemente ajudavam os 

agricultores no trabalho da lavoura. Para Assis (2003) os sistemas de produção orgânicos com 

foco agroecológico caracterizam-se como um instrumento interessante para viabilização da 

agricultura em pequena escala, em regime de administração familiar, tanto em sistemas de 

parcelas individuais como em explorações associativas, posto que a baixa dependência de 

insumos externos facilita a adoção dessa forma de produção por esse tipo de agricultor. 

Martins et al. (2009) avaliaram os impactos econômicos da terminação de cordeiros 

em confinamento encontraram um coeficiente de impacto médio para o indicador de 

“Dedicação e perfil do profissional” igual a 7,25. Os valores foram semelhantes aos 

encontrados nesta pesquisa o que revela que a introdução da tecnologia requer que o 

agricultor destine mais tempo à atividade. 

No Brasil ao indicador de “Saúde ambiental e pessoal” possuiu média positiva e 

significativa  (μ = 8,14) esse valor pode ser observado na Tabela 7. Na Itália a média do 

indicador também apresentou positiva porém foi bem menos expressiva (μ = 1,71) esse valor 

pode ser observado na Tabela 8, nos mostrando que a produção orgânica nos traz uma menor 

emissão de poluentes atmosféricos, de poluentes hídricos e de contaminantes do solo.  Para 

Assis e Romeiro (2002), o sucesso de sistemas agroecológicos, a primeira preocupação deve 

ser, na implementação, relacionada ao solo, no que se refere à recuperação e manutenção do 

seu equilíbrio biológico, pois este influenciará em grande medida suas características físicas e 

químicas. Portanto, conforme Almeida (1998), há que se desenvolver e aplicar soluções 

criativas para minimizar o uso de insumos industrializados e maximizar o uso dos recursos 

naturais, tendo como base a preocupação com o controle da erosão e a conservação da 

fertilidade e da biota do sistema solo/planta. 

Outro fator que contribuiu para que no Brasil esse indicador fosse expressivo, é que 

nesse país os produtores após a implantação da tecnologia tiveram um incremento de suas 

rendas o que levou a possibilidade de um maior acesso a atividades de lazer e esporte. Na 

Itália a maioria dos produtores relatou que a após a implementação da tecnologia tiveram 
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menos tempo para se dedicarem ao lazer e aos esportes, devido a atividade exigir um maior 

tempo de permanência ao campo. 

A o indicador de “Condição de comercialização” na região semiárida brasileira teve 

uma média positiva (μ = 6,15) podendo ser observado na Tabela 7. Na região toscana italiana 

essa média também apresentou positiva (μ = 3,7) esse valor pode ser observado na Tabela 8. 

O fator que contribuiu para essa mediana positiva no Brasil é devido a grande ligação entre os 

produtores e as associações ou cooperativas instaladas na região, onde podemos destacar a 

Cooperativa de Agricultura Familiar de Apodi – COOAFAP, a Cooperativa Potiguar de 

Apicultura e Desenvolvimento Rural Sustentável e Associação de Fomento à 

Caprinovinocultura da Região Oeste – ASFOCO. Após a organização em cooperativas ou 

associações houve a possibilidade de uma melhor logística para a comercialização dos 

produtos. Onde puderam comercializar para programas governamentais, tais como: Programa 

compra direta local da agricultura familiar (EMATER/RN), Compra direta com doação 

simultânea (CONAB), dente outros. Já na Itália o fator que contribuiu para o aumento deste 

indicador foi a venda direta dos produtos aos consumidores, onde começou a existir um 

aumento na procura dos consumidores  diretamente na propriedade, o que levou a muitos 

produtores a investirem em “lojas” dentro da propriedade para melhor receber os clientes. 

Outro item que contribuiu para este indicador foi o aumento do processamento local e 

da possibilidade de armazenamentos dos produtos, o que permitiu uma certa estabilidade de 

oferta e sazonalidade dos produtos em ambos os países pesquisados. 

O indicador de “Reciclagem de resíduos” apresentou positivo na região semiárida 

brasileira (μ = 5) (Tabela 7), na região toscana italiana esse índice também apresentou média 

positiva (μ = 3,71) esse valor pode ser observado na Tabela 8. Esses valores devem-se ao 

maior aproveitamento dos resíduos orgânicos e também pela coleta seletiva do lixo. Onde os 

resíduos orgânicos foram direcionados para a adubação e os inorgânicos para a coleta seletiva 

do lixo. 

O indicador de “Segurança e saúde ocupacional” (μ = 1,17) obteve uma média pouco 

expressiva na região semiárida brasileira (Tabela 7) e na região toscana italiana o mesmo 

indicador também obteve media pouco significativa (μ = 0,83) esse valor pode ser observado 

na Tabela 8. Este indicador esta relacionado a exposição do agricultor a periculosidade e 

fatores de insalubridade,  foi observado na região semiárida brasileira a diminuição da 

utilização e motosserra e machado. Embora em alguns casos foi relatado o aumento do 

rebanho houve uma diminuição da exposição dos agricultores aos ruídos. Os agricultores de 
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ambos os países passaram a não manipulação de agentes químicos, o que diminuiu 

drasticamente a intoxicação dos mesmos.  

O indicador de “Oferta de emprego e condição do trabalhador” na região semiárida 

brasileira (μ = 0,16) apresentou uma média pouco significativa (Tabela 7), não muito 

diferente da região toscana italiana que obteve uma média pouco expressiva (μ = 0,43) esse 

valor pode ser observado na Tabela 8. Esses valores mostram que as unidades familiares 

avaliadas em ambos países  não necessitaram de incrementar a quantidade de mão – de – obra, 

já que houve um maior engajamento familiar na atividade.  

A “Oportunidade de emprego local qualificado” apresentou – se  como um indicador 

de baixa contribuição, onde na região semiárida apresentou uma média baixíssima (μ = 0,04) 

esse valor pode ser observado na Tabela 7. Na região toscana italiana apresentou uma média 

também considerada baixa (μ = 0,30), esse valor pode ser observado na Tabela 8. Esse 

indicador revela que os gastos com profissionais qualificados como médicos veterinários não 

aumentaram, isso indica que o rebanho apresentou se mais saudável após as práticas de 

manejo orgânico nos dois países.  

 

 
Tabela 7. Escala de ocorrência e fatores de ponderação utilizado nas matrizes de ponderação da planilha Ambitec – Social, e 

os coeficientes de alteração, coeficientes de impacto e índice geral de impacto social da produção orgânica em unidades 

produtoras familiares da região semiárida brasileira.  

Indicador Variável E. O.(1) Fator 

K(2) 
Unidade familiar/coeficientes de alteração 

01 02 03 04 05 06 07 

Capacitação 

Local de curta duração 1 0,25     3 3      3  3 3    3  3 

Especialização de curta duração 1 0,25   0 0 0  0 0 1  0 

Oficial Regular 1 0,2   0 3 1  0 3 0  0 

Básico 1 0,1   3 3 1  0 3 0  3 

Técnico 1 0,1   0 0 0     3 0 0     0 

Superior 1 0,1   0 0 0 0 0 3 0 

Coeficiente de impacto: 5,25  8,25 5,25  5,25 8,25  6,5 5,25     

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 6,29 

 

 

 

Oportunidade de 

emprego local 

qualificado 

Propriedade                                                     1             0,25 

Local                                                               1              0,2 

Município                                                       1              0,15 

Região                                                            1               0,1 

Braçal                                                             1            0,025 

Braçal especializado                                      1              0,05 

Técnico médio                                               1               0,1 

Técnico superior                                            1            0,125 

                                                        Coeficiente de impacto:             

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0,22 

0 

-3 

0 

0 

-3 

0 

0 

0 

-0,68 

 

0 

-1 

0 

0 

-1 

0 

0 

0 

-0,22 

  1 

  0 

  0 

  0 

  1 

  0 

  0 

  0 

  0,28 

0,04 

 

0 

3 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0,68 

0  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Oferta de 

emprego e 

condição do 

trabalhador 

Temporário 1 0,1 1 -3 -1 1 3 0 0 

Permanente 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Parceiro/ Meeiro 1 0,35 1 0 0 0    0 0 0 

Familiar 1 0,35 0 -0,3 0 1 0 0    0 

  

Coeficiente de impacto:     0,45  0 -0,1    0,45 0,3 0    0  

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 0,16 

 Segurança 1 0,25 3   3 3 3 3 3 1 
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Geração de renda Estabilidade 1 0,25 1 3 3 3 3 3 3 

Distribuição 1 0,25 3 3 3 1 3 0 3 

Montante 1 0,25 3 3      3 1 3 1 3 

Coeficiente de impacto: 12,5 15 15 10 15 8,75 12,5 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 12,68 

Diversidade de 

fontes de renda 

Agropecuária no estabelecimento 1 0,25 3 1 3 0 3 1  3 

Não agropecuária no estabelecimento 1 0,25 0 3 0 0 0 0   1 

Oportunidade de trabalho fora do 

estabelecimento 

1 0,15 1 1 -3 3 3 1     -3 

Ramificação empresarial 

Aplicações financeiras                                           

1 

1 

0,2 

0,15 

0   

3          

  0 

  0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

    0 

    0 

Coeficiente de impacto:      0 5,75     2,25 2,25 6 4,25 2,75 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares:                                                   3,32 

Valor da 

propriedade 

Investimento em benfeitorias 1 0,25 3 3 3     0 3 1 3 

Conservação dos recursos naturais 1 0,25 3 3      3 3 3 3 3 

Preços de produtos e serviços 1 0,2 3    3 0 3 3 0 1 

Conformidade c/ legislação 1 0,15 0    0      0 0 0 0 0 

Infraestrutura/ Política/ Tributária 1 0,15 3 0 0 0 3 0 1 

Coeficiente de impacto:  12,75 10,5 7,5 6,75 12,8 5 9,25 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 9,22 

 

 

 

Saúde ambiental 

e pessoal 

Focos de vetores e doenças endêmicas       5             -0,2            

Emissão de poluentes atmosféricos             5             -0,2 

Emissão de poluentes hídricos                    5              -0,2 

Geração de contaminantes do solo              5              -0,2 

Dificuldade de acesso a esporte e lazer       5              -0,2 

                                                      Coeficiente de impacto: 

     Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 

0 

-1 

-3 

-3 

-1 

8 

 0 

-1 

-3 

-3 

-3 

10 

 

0  

-3 

-3 

-3 

-3 

12 

0 

1 

0 

0 

-3 

2 

8,14 

0 

-3 

-3 

-3 

-3 

12 

0 

0 

0 

0 

-1 

1 

 

  0 

-3 

-3 

-3 

-3 

12 

 

 

Saúde e 

segurança 

ocupacional 

Periculosidade                                            1              -0,2 

Ruído                                                          1              -0,1 

Vibração                                                     1              -0,1 

Calor/frio                                                   1            -0,1 

Umidade                                                    1            -0,1 

Agentes químicos                                      1            -0,2 

Agentes biológicos                                    1            -0,2 

                                                        Coeficiente de impacto: 

       Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 

-3 

-1 

0 

-3 

3 

-3 

0 

1,3 

 

 

-1 

3 

0 

-3 

1 

-3 

0 

0,7 

-1 

-3 

-1 

-3 

1 

-3 

-3 

2 

-3 

0 

-3 

-1 

1 

-3 

0 

1,5 

1,18 

-1 

-3 

0 

-3 

1 

-3 

-3 

1,9 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

-0,3 

-3 

0 

0 

0 

1 

-3 

0 

1,1 

Segurança 

Alimentar 

Garantia da Produção 5 0,3      3    3  1 0 1  1  3 

Qualidade do Alimento 5 0,3 3 3  3 3 3  0  3 

Qualidade nutricional do alimento 5 0,4 3 3  3 1 3  3     3 

 Coeficiente de impacto: 15 15 12 6,5 12 7,5 15 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 11,86 

Dedicação e 

perfil do 

responsável 

Capacitação dirigida a atividade 1 0,2 3 3 3 3 3 3 3 

Horas de permanência na atividade 1 0,2 -1 1 -1 1 -1    0 3 

Engajamento familiar 1 0,15 1 3 3 3 3 1    3 

Uso de sistema contábil 

Modelo formal de planejamento 

Sistema de certificação 

1 

1 

1 

0,15 

0,15 

0,15 

0 

3 

0 

3 

0 

0 

0 

1 

1 

3 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

3 

0 

0 

3 

1 

Coeficiente de impacto: 5   8,5 5,75 11,5 9,5  8,25  11,25      

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 8,54 

 

 

 

Condição de 

comercialização 

Venda direta/antecipada/cooperada               2           0,15 

Processamento local                                       5           0,15 

Armazenamento local                                    5           0,15 

Transporte próprio                                         5           0,15 

Propaganda/ Marca própria                           5           0,15 

Encadeamento com  produtos                       5           0,15 

Cooperação com outros produtores              2           0,1 

                                                        Coeficiente de impacto: 

       Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 

 3 

     3 

     3 

     3 

     3 

     0 

     3 

7,35 

 

 

   3 

   3 

   3 

   3 

   0 

   0 

   3 

6,45 

3 

3 

3 

3 

3 

0 

3 

7,35 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3,75 

6,15 

3 

3 

3 

3 

3 

0 

3 

7,35 

1  

0 

3 

3 

0 

0 

3 

4,05 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

6,75 

Reciclagem de 

residues 

Coleta seletiva 1 0,2 0   0 3 0  3 0  0 

Compostagem/ Reaproveitamento 1 0,2 0 3 3 3  3 0  1 
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(1)Escala de ocorrência: 1 - pontual, 2 – local, 3 – entorno e x – não se aplica . (2)Fator K: fator de 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8. Escala de ocorrência e fatores de ponderação utilizado nas matrizes de ponderação da planilha Ambitec – Social, e 

os coeficientes de alteração, coeficientes de impacto e índice geral de impacto social da produção orgânica em unidades de 

produção familiares da região toscana da Itália.  

Disposição sanitária 

Reaproveitamento 

Destinação ou tratamento final 

1 

2 

1 

0,2 

0,2 

0,2 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

3 

0 

0 

3 

0 

   3 

   3 

   0 

0 

0 

0 

 0 

 1 

 0 

Coeficiente de impacto:       0 6 9 6  12 0  2 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 5 

Relacionamento 

institucional  

 

 

 

 

Utilização de assistência técnica                      1              0,2 

Associativismo/ Cooperativismo                      1            0,2                                                                                                      

Filiação tecnológica nominal                            1           0,15 

Utilização de Assessoria legal                           1          0,15 

Gerente                                                              1           0,15 

Empregos especializados                                  1           0,15          

                                                       Coeficiente de impacto:  

       Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 

                                  

     3 

     3 

     0 

     0 

     0 

     0 

     6 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

6 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

6 

3 

 3 

0 

0 

0 

0 

6 

5,43 

 

 

 

 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

6 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

6 

                                                                                    Índice de impacto social: 

Índice médio de impacto social das sete unidades familiares: 

4,92 5,99 5,55 4,45 

5,25 

7,08 3,29 5,46  

  

Indicador Variável E. O.(1) Fator 

K(2) 
Unidade familiar/coeficientes de alteração 

01 02 03 04 05 06 07 

Capacitação 

Local de curta duração 1 0,25     0 0      1  1 0    0  0 

Especialização de curta duração 1 0,25   3 0 1  0 0 0  0 

Oficial Regular 1 0,2   0 0 1  0 0 0  0 

Básico 1 0,1   0 0 0  0 0 0  0 

Técnico 1 0,1   3 0 1     0 1 0     0 

Superior 1 0,1   0 0 0 0 0 0 0 

Coeficiente de impacto: 5,25       0     4  1,25 0,5    0     0    

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 1,57 

 

 

 

Oportunidade de 

emprego local 

qualificado 

Propriedade                                                     1             0,25 

Local                                                               1              0,2 

Município                                                       1              0,15 

Região                                                            1               0,1 

Braçal                                                             1            0,025 

Braçal especializado                                      1              0,05 

Técnico médio                                               1               0,1 

Técnico superior                                            1            0,125 

                                                        Coeficiente de impacto:             

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0,15 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,25 

 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0,225 

  0 

  0 

  0 

  1 

  0 

  1 

  1 

  0 

  0,25 

0,30 

 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0,45 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0,4 

 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0,4 

 

Oferta de 

emprego e 

condição do 

trabalhador 

Temporário 1 0,1 0 1 0 1 3 0 0 

Permanente 1 0,2 1 0 1 0 0 1 1 

Parceiro/ Meeiro 1 0,35 0 0 1 0    0 0 1 

Familiar 1 0,35 0 1 0 0 0 1    1 

  

Coeficiente de impacto:     0,2  0,45 0,55    0,1 0,3 0,55    0,9  

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 0,43 

 Segurança 1 0,25 3   1 0 3 1 1 0 
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Geração de renda Estabilidade 1 0,25 1 1 0 3 1 1 0 

Distribuição 1 0,25 1 -3 0 1 1 1 0 

Montante 1 0,25 1 -1      1 3 1 1 -1 

Coeficiente de impacto: 7,5 -2,5 1,25 12,5    5 5 -1,25 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 3,93 

Diversidade de 

fontes de renda 

Agropecuária no estabelecimento 1 0,25 0 0 0 3 0 0  0 

Não agropecuária no estabelecimento 1 0,25 3 0 0 1 0 1   0 

Oportunidade de trabalho fora do 

estabelecimento 

1 0,15 0 0 0 0 -3 0     0 

Ramificação empresarial 

Aplicações financeiras                                           

1 

1 

0,2 

0,15 

3   

0          

  0 

  0 

0 

1 

0 

3 

-3 

0 

1 

1 

    0 

    -1 

Coeficiente de impacto:      6,75 0     0,75 7,25 -5,2 3 -0,75 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares:                                                   1,69 

Valor da 

propriedade 

Investimento em benfeitorias 1 0,25 0 0 1     0 3 1 0 

Conservação dos recursos naturais 1 0,25 0 0      1 0 3 0 0 

Preços de produtos e serviços 1 0,2 3    3 1 1 1 1 0 

Conformidade c/ legislação 1 0,15 0    0      0 0 0 1 0 

Infraestrutura/ Política/ Tributária 1 0,15 0 0 0 0 1 1 0 

Coeficiente de impacto:     3 3 3,5 1 9,25 3,75     0 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 3,36 

 

 

 

Saúde ambiental 

e pessoal 

Focos de vetores e doenças endêmicas       5             -0,2            

Emissão de poluentes atmosféricos             5             -0,2 

Emissão de poluentes hídricos                    5              -0,2 

Geração de contaminantes do solo              5              -0,2 

Dificuldade de acesso a esporte e lazer       5              -0,2 

                                                      Coeficiente de impacto: 

     Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 1 

0 

0 

0 

0 

-1 

 

0  

-1 

-1 

-1 

0 

3 

1 

-1 

0 

-3 

-3 

6 

1,71 

 3 

 3 

-3 

-3 

 0 

0 

1 

-1 

0 

0 

0 

0 

 

  0 

 1 

-3 

-1 

-3 

 4 

 

 

Saúde e 

segurança 

ocupacional 

Periculosidade                                            1              -0,2 

Ruído                                                          1              -0,1 

Vibração                                                     1              -0,1 

Calor/frio                                                   1            -0,1 

Umidade                                                    1            -0,1 

Agentes químicos                                      1            -0,2 

Agentes biológicos                                    1            -0,2 

                                                        Coeficiente de impacto: 

       Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 

0 

0 

0 

0 

0 

-3 

-3 

1,2 

 

 

0 

 0 

 0 

 0 

 0 

-3 

-1 

0,8 

-1 

 0 

 0 

 0 

 0 

-3 

 0 

0,8 

0 

 0 

 0 

 0 

 0 

-3 

-3 

1,2 

0,83 

-3 

1 

1 

0 

0 

-3 

-3 

1,6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

-3 

-1 

0,2 

Segurança 

Alimentar 

Garantia da Produção 5 0,3      3    -1  0 1 -3  -1  -1 

Qualidade do Alimento 5 0,3 3 -1  0 1 -3  3  -1 

Qualidade nutricional do alimento 5 0,4 3 3  0 1 3  1     0 

 Coeficiente de impacto: 15 3 0     5 -3    5     -3 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 3,14 

Dedicação e 

perfil do 

responsável 

Capacitação dirigida a atividade 1 0,2 0 0 1 0 0 3 0 

Horas de permanência na atividade 1 0,2 3 0 1 1 0    0 1 

Engajamento familiar 1 0,15 3 0 0 0 0 1    1 

Uso de sistema contábil 

Modelo formal de planejamento 

Sistema de certificação 

1 

1 

1 

0,15 

0,15 

0,15 

0 

3 

3 

0 

0 

3 

0 

3 

3 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

3 

Coeficiente de impacto: 9,75   2,25 6,5 4,75 6,75  10,5 5,5      

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 6,58 

 

 

 

Condição de 

comercialização 

Venda direta/antecipada/cooperada               2           0,15 

Processamento local                                       5           0,15 

Armazenamento local                                    5           0,15 

Transporte próprio                                         5           0,15 

Propaganda/ Marca própria                           5           0,15 

Encadeamento com  produtos                       5           0,15 

Cooperação com outros produtores              2           0,1 

                                                        Coeficiente de impacto: 

       Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 

 3 

     3 

     0 

     0 

     3 

     3 

     0 

4,95 

 

 

   0 

   0 

   0 

   0 

   0 

   0 

   0 

   0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0,9 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4,7 

3,7 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

3 

4,65 

3  

3 

3 

3 

3 

3 

3 

9,6 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1,1 

Reciclagem de 

residues 

Coleta seletiva 1 0,2 0   0 0 3  3 0  0 

Compostagem/ Reaproveitamento 1 0,2 0 0 0 1  3 0  0 



81 
 

(1)Escala de ocorrência: 1 - pontual, 2 – local, 3 – entorno e x – não se aplica . (2)Fator K: fator de 
 

 

Disposição sanitária 

Reaproveitamento 

Destinação ou tratamento final 

1 

2 

1 

0,2 

0,2 

0,2 

0 

3 

3 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

   0 

   3 

   3 

0 

0 

0 

 0 

 0 

 0 

Coeficiente de impacto:       6 3 0 5 12  0  0 

Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 3,71 

Relacionamento 

institucional  

 

 

 

 

Utilização de assistência técnica                      1              0,2 

Associativismo/ Cooperativismo                      1            0,2                                                                                                      

Filiação tecnológica nominal                            1           0,15 

Utilização de Assessoria legal                           1          0,15 

Gerente                                                              1           0,15 

Empregos especializados                                  1           0,15          

                                                       Coeficiente de impacto:  

       Coeficiente médio de impacto das unidades familiares: 

                                  

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 1 

 1 

0 

0 

0 

0 

2 

0,96 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1,75 

                                                                                    Índice de impacto social: 

Índice médio de impacto social das sete unidades familiares: 

4,29 0,74 1,66 3,25 

2,38 

2,98 2,92 0,79  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A produção orgânica contribuiu para a manutenção social do ambiente rural nos dois 

países avaliados.  

 As dificuldades de acesso a escola nas áreas rurais brasileiras é o fator que mais 

contribui para a evasão escolar e analfabetismo no campo, o que causa limitação ao acesso 

das novas práticas e tecnologias agropecuárias. Isso promove a desigualdade social e atraso na 

agricultura familiar brasileira, bem diferente da realidade encontrada na Itália onde as taxas 

analfabetismo são baixíssimas.   

A produção orgânica promoveu a sustentabilidade social da atividade, gerando 

benefícios a sociedade. 

A Itália possui bastante experiência na produção orgânica animal e várias políticas 

sociais que beneficiam a atividade no país, mostrando – se como um modelo a ser seguido por 

países ainda emergentes nessa área, como é o caso do Brasil. 
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IMPACTOS ECONÔMICOS DA PRODUÇÃO ORGÂNICA ANIMAL EM 

UNIDADES FAMILIARES NAS REGIÕES SEMIÁRIDA BRASILEIRA E  DA  

TOSCANA - ITÁLIA 
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IMPACTOS ECONÔMICOS DA PRODUÇÃO ORGÂNICA ANIMAL EM 

UNIDADES FAMILIARES NAS REGIÕES SEMIÁRIDA BRASILEIRA E DA 

TOSCANA - ITÁLIA 

 

SILVA, Andréa Cristina Capriata. Impactos econômicos da produção orgânica em 

unidades de produção familiares no semiárido brasileiro e na região toscana da Itália. 
2011. 135f. Dissertação (Mestrado em Produção Animal) – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN)/ Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), Mossoró, 

2011. 

 

 

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar os impactos econômicos do manejo 

orgânico de animais em unidades de produção familiares no semiárido brasileiro e na 

região toscana da Itália. Foram utilizados questionários para coleta de informações que 

avaliavam a receita relativa global anual, despesa relativa global anual e ganho líquido 

relativo anual das propriedades avaliadas. Na composição dos índices foram levadas em 

consideração tanto as vendas, quanto a parcela da produção destinada ao autoconsumo ou 

ao reaproveitamento, bem como as despesas referentes às atividades pecuárias. Observou-

se um ganho líquido médio na receita das unidades familiares nos ambos países avaliados. 

Antes da adoção da tecnologia na região semiárida brasileira o ganho médio era de R$ 

1.644,06 e após o implemento tecnológico passou a ser de R$ 5.527,53, já na região toscana 

italiana antes da adoção da tecnologia o ganho médio era de R$ 615.565,61 e após o 

implemento tecnológico passou a ser de R$ 1.006.330,14. Após a implantação do manejo 

nas unidades avaliadas na região semiária houve uma maior diversificação das atividades 

pecuárias, incentivando principalmente a ovinocultura e a apicultura. O que difere da região 

toscana, onde entre a maioria dos produtores avaliados praticavam apenas a bovinocultura. 

O presente estudo mostra que a utilização da produção orgânica animal teve grande 

importância para o incremento monetário nas propriedades avaliadas, mostrando-se como 

uma atividade viável economicamente e com isso é indicada para a agricultura familiar. 

 

 

Palavra-chave: produção orgânica, agricultura sustentável, ganhos líquidos, receita, 

rentabilidade, sustentabilidade econômica   
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ECONOMIC IMPACTS BY THE ANIMAL ORGANIC PRODUCTION IN 

FAMILIAR UNITS IN THE WESTERN POTIGUAR- BRAZIL AND TUSCAN 

REGION OF ITALY 

 

SILVA, Andréa Cristina Capriata. Economic impacts by the organic production in units 

of familiar production in the western potiguar- brazil and tuscan region of Italy. 2011. 

135f.  Dissertation (Animal Production  magister) –  Federal of Rio Grande do Norte 

University (UFRN)/ Federal Rural of Semiárido University (UFERSA), Mossoró, 

2011. 

 
 

SUMMARY: The objective of this study was evaluated the economic impacts by 

the organic production in units of familiar production in the western potiguar- Brazil and 

tuscan region of Italy. Questionnaires were used for information collection of the referring 

the annual global relative prescription, annual global relative expenditure and annual 

relative liquid profit in properties valued. The indices was composed using the sales had 

been taken, how much the parcel of the production destined to themselves and recicle, as 

well as expenses related to livestock. Was observed a average liquid profit  in units of 

familiar in both countries evaluated. Before the adoption of technology in the western 

potiguar- Brazil the average liquid profit  was R$ 1,644.06 and after the implement 

technological rose to R$ 5,527.53, as the tuscan region of Italy before the adoption of the 

technology the average liquid profit  was R$ 615,565.61 and after the implement 

technological rose to R$ 1,006,330.14. After the handling implantation in the units 

evaluated in the western potiguar- Brazil  was had a bigger diversification of the cattle 

breeding business, mainly stimulating the  ovinocultura and the beekeeping. That’s 

different in the tuscan region of Italy, where among the most evaluated producers practiced 

just cattle production. These results show that the use of the handling contributed for the 

monetary increment in the familiar units studied, configuring itself as generating of positive 

impact e, therefore, indicated for application for familiar agriculture. 

 

 

Key words: organic production, sustainable agriculture, profits, prescription, yield, 

economic support 
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CAPÍTULO 4 - IMPACTOS ECONÔMICOS DA PRODUÇÃO ORGÂNICA 

ANIMAL EM UNIDADES FAMILIARES NAS REGIÕES SEMIÁRIDA 

BRASILEIRA E  DA  TOSCANA - ITÁLIA 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A agricultura moderna não tem se mostrado sustentável. O Surgimento de uma nova 

agricultura “agroecologia” tem apresentado novas perspectivas para viabilizar a produção 

respeitando o meio ambiente e a vida dos produtores. Esse tipo de agricultura aponta o 

caminho da sustentabilidade econômica, social e ambiental. A necessidade de conciliar o 

crescimento econômico do país com a conservação dos recursos naturais é uma tarefa que 

impõe grande desafio, uma vez que os superávits na balança comercial dependem da 

exportação de produtos agrícolas cultivados em grande. (IBGE, 2004). 

A crise sócio-ambiental deste final de século colocou em xeque as bases teóricas e 

metodológicas que sustentaram o estabelecimento do atual modelo de crescimento 

econômico e sua reiterada inobservância dos limites impostos pela natureza, especialmente 

no que concerne aos meios de produção. Diante da complexidade e gravidade do momento 

atual, faz-se necessária uma mudança na estrutura dos meios de produção conciliando-os 

com o desenvolvimento sustentável local, seja urbano ou rural. Nesse contexto o ideal de 

sustentabilidade apoiado nos princípios de uma agricultura sustentável exige entender a 

agricultura como um processo de construção social e não simplesmente como a aplicação 

de algumas tecnologias, daí a importância do desenvolvimento sustentável no meio rural. 

Isto é, ajudar no direcionamento de ações e atividades que promovam novos estilos de 

desenvolvimento e de agricultura, que respeitem não só as condições específicas de cada 

agroecossistema, mas também a preservação da biodiversidade e da diversidade cultural 

(SEVILLA GUZMÁN, 1999). 

O desenvolvimento sustentável possui basicamente duas vertentes: uma que analisa 

o fenômeno dentro da esfera da economia, pensando a natureza como bem de capital, e a 

outra, que considera os aspectos econômicos, sociais e ambientais, estabelecendo desafios 

importantes para muitas áreas do conhecimento ABREU (2001). 
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Agricultura Sustentável pode ser definida como uma agricultura ecologicamente 

equilibrada, economicamente viável, socialmente justa, humana e adaptativa (Reijntjes et 

al, 1992).  

 A agricultura orgânica vem se destacando como uma alternativa aos tradicionais 

usos agrícolas, uma vez que é baseada em princípios ecológicos e de conservação dos 

recursos naturais. Este sistema de produção teve origem nos anos 30, sendo seu fundador 

Sir Albert Howard, para quem "a verdadeira fertilidade dos solos deve estar assentada sobre 

um amplo suprimento de matéria orgânica e principalmente na manutenção de elevados 

níveis de húmus no solo" (HOWARD, 2007). 

  A produção orgânica animal vem se mostrando como uma atividade relativamente 

nova no mercado, conquistando a cada dia mais consumidores. O manejo orgânico animal 

na Itália apresenta a sua legislação bem delineada e difundida entre os agricultores e 

consumidores, isso faz com que haja uma sazonalidade dos produtos no mercado e preços 

tabelados. Já no Brasil a legislação é bastante nova o que dificulta a compreensão de muitos 

agricultores e consumidores, fazendo com que os produtos nem sempre possuam uma certa 

instabilidade na sazonalidade e nos preços.  

Em levantamentos feitos em propriedades com sistemas de produção orgânica de 

leite por exemplo, este, não chegou a 0,1% do total produzido no Brasil, que foi em 2004, 

aproximadamente 23 bilhões de litros/ano. O leite orgânico produzido (certificado) no 

Brasil alcança até três vezes o valor do produto convencional, se vendido diretamente ao 

consumidor (AROEIRA et al, 2005, 2006). Quando vendido a cooperativas/laticínios, o 

produto é comercializado com 50% de acréscimo. Porém a pequena escala mesmo com 

valores superiores pagos ao produtor não compensa os custos.  

Sabe se que para haver sucesso e manutenção do agricultor na atividade é 

indispensável que haja um retorno financeiro satisfatório. Não existem muitos trabalhos na 

literatura que comprovem a sustentabilidade econômica da produção orgânica animal. 

Portanto é imprescindível que se avaliem os impactos econômicos advindos deste sistema 

de produção em unidades familiares para que sejam identificados os pontos altos e baixos 

da economia nesta atividade para que sejam corrigidos os erros e potencializar os acertos. 

Com isso irá favorecer a inserção desses produtores no mercado globalizado, que está cada 

vez mais competitivo. 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os impactos econômicos da produção orgânica animal em unidades de 

produção familiar no semiárido brasileiro e na região toscana da Itália. 

 

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mensurar o incremento da receita advinda das atividades pecuárias das famílias 

envolvidas com esse manejo; 

 Analisar a influência da produção orgânica na diversificação das atividades 

pecuárias das unidades familiares; 

 Avaliar a receita relativa global total, despesa relativa e ganhos líquido relativos 

advindos das atividades pecuárias nas unidades familiares que utilizam a produção 

orgânica animal. 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 Local, período e caracterização das unidades familiares 

O local de execução da pesquisa, a seleção dos produtores, o período de execução 

do ensaio e a caracterização das unidades familiares selecionadas seguiram a mesma 

metodologia do Capítulo 02. 

 

4.2 Instrumento de coleta e formação dos índices 

4.2.1 Receita global anual 

Foram utilizados questionários onde possuíam questões referentes a produção dos 

diversos produtos pecuários e que foram somados para formar a receita bruta anual das 

famílias, antes e depois da implantação da tecnologia (Apêndices D). Este procedimento foi 

realizado em dois momentos distintos e independentes em cada um dos países avaliados. 

Para a compilação dos dados só foram levadas em consideração às rendas atividades 

pecuárias orgânica (caprinocultura, ovinocultura, bovinocultura, avicultura e apicultura): 

RA = (Qpvn + Qpcn + Qpan) × Ppn) 

Onde: RA – Receita anual da atividade; 
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Qpv – Quantidade de produtos vendidos anualmente; 

Qpc – Quantidade de produtos consumidos anualmente; 

Qpa – Quantidade de produtos aproveitados anualmente; 

Pp – Preço unitário de venda do produto; 

n – Representa os diversos produtos obtidos pelas atividades pecuárias; 

 A receita global foi dada através do valor de todas as vendas efetuadas, onde levou 

em consideração o volume de vendas e os preços unitários de cada um dos produtos 

comercializados (MATTOS, 1999 apud CALLADO; ALBUQUERQUE; SILVA, 2007). 

Neste caso, além dos produtos comercializado,  também foram incluídos os produtos 

utilizados para o suprimento alimentar da própria família (autoconsumo), e ainda os 

produtos que foram reaproveitados na própria propriedade  rural, pois passaram a ser 

considerado receita a partir do momento em que deixaram de ser adquiridos fora da unidade 

familiar, conforme representado na expressão a seguir: 

RTg = RA1 + RAn 

Onde: RTg – Receita global anual; 

RA – Receita anual da atividade; 

n – Representa as diversas atividades pecuárias. 

 Em cada um dos países avaliados foram calculadas as receitas globais em dois 

momentos, sendo o primeiro foi referente ao ano anterior a implantação da atividade 

orgânica e outro após o implemento da atividade, buscando uniformizar as receitas. Foram 

realizados os cálculos que permitiram se estimar o ganho bruto referente a esses dois 

momentos, conforme a expressão abaixo: 

Gb = RTg(depois) – RTg(antes) 

 

4.2.2 Despesa global anual 

Foram levantadas as despesas dos custos variáveis com as atividades pecuárias e foi 

estimada a margem do ganho líquido. Foi utilizado um formulário que buscou quantificar 

os itens orçamentários comumente utilizados pelos agricultores nos seus sistemas de 

produção de animais orgânicos em ambos países. 

Optou-se pela utilização a despesa global, que corresponde ao custo agregado total 

do empreendimento. Isso deve-se ao fato de que a maioria dos agricultores familiares não 
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possuíam o hábito de fazer anotações necessárias para que se pudesse analisar os custos da 

produção individualmente em cada atividade (CALLADO; ALBUQUERQUE; SILVA, 

2007), conforme esquematizado na expressão abaixo: 

DTg = (Qcd1 × Pcd1) + (Qcdn × Pcdn) 

Onde: DTg – Despesa global anual; 

Qcd – Quantidade do componente de despesa; 

Pcd – Preço unitário do componente de despesa; 

n – Representa os diversos componentes de despesa; 

 

4.2.3 Ganho líquido anual 

 Nos sistemas de produção orgânico familiar a remuneração dos agricultores foi dada 

pela diferença entre a receita obtida pela vendas dos produtos e às despesas referentes à sua 

produção e comercialização. Com isso a manutenção das famílias foi advinda do ganho 

líquido, que foi formado pelo saldo obtido pelo conjunto de atividades desenvolvidas na 

unidade produtiva. Neste estudo o levantamento do ganho líquido anual não possuiu o viés 

da identificação das atividades que, por ventura, não estavam sendo lucrativas ou que 

apresentavam baixo desempenho, pelo contrário buscou averiguação da remuneração 

líquida da unidade familiar, antes e depois da adoção da tecnologia da produção orgânica 

animal. Então, de posse das receitas e do custo global referente às atividades pecuárias foi 

realizado os cálculos necessários para a obtenção da margem líquida de remuneração, 

conforme descrito abaixo: 

GL = (RTg(depois) – DTg(depois)) - (RTg(antes) – DTg(antes)) 

Onde: GL – Ganho líquido anual; 

RTg(depois) – Receita global anual – depois da implantação da tecnologia; 

DTg(depois) – Despesa global anual – depois da implantação da tecnologia; 

RTg(antes) – Receita global anual – antes da implantação da tecnologia; 

DTg(antes) – Despesa global anual – antes da implantação da tecnologia. 

Os dados coletados na Itália também foram empregados os mesmos cálculos 

aplicados no Brasil. Porém foi necessária a conversão da moeda local, o euro em real. Onde 

a conversão foi realizada com o auxilio da tabela de conversão do Banco Central do Brasil, 

com a cotação de 2,2754 para o dia 03 de fevereiro de 2011.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 9 as unidades produtivas avaliadas na região semiárida brasileira após a 

adoção do manejo orgânico apresentaram uma maior diversificação nas atividades 

produtivas. A apicultura e a ovinocaprinocultura foram as atividade que se destacaram mais 

entre as unidades produtivas avaliadas. Para Rabelo; Pires; Xavier (2002) esse 

comportamento é típico de agricultura familiar, que diversifica para diminuir os riscos. 

Todas as atividades após a adoção da tecnologia tiveram um aumento na receita 

relativa global anual e com isso sofreram uma grande influência da produção orgânica 

animal (Tabela 9). Este incremento deve-se principalmente ao fortalecimento da principal 

atividade pecuária da região semiárida brasileira que é a caprinocultura, que está presente 

em 6 das 7 unidades avaliadas e após a adoção da tecnologia a atividade apresentou um 

maior ganho de receita em todas as unidades produtivas. 

O manejo orgânico na região semiárida favoreceu a produção de esterco que foi 

utilizado para adubação das pastagens o que permitiu na maioria dos casos uma maior 

disponibilidade de alimentos e consequentemente o aumento do rebanho. E ainda alguns 

agricultores deixaram de adquirir esterco de outras propriedades o que diminuiu a despesa 

global anual e incrementou o ganho líquido anual. 

O sucesso da apicultura na região semiárida brasileira pode ser relacionada a 

atividade do manejo orgânico, pois houve uma maior preservação do meio ambiente, 

favorecendo a fauna e a flora de espécies locais, permitindo floradas mais diversificadas e 

bem distribuídas, principalmente pela participação de outras essências nativas que não 

tinham oportunidade de florescer, e com isso favoreceu um grande incremento na receita 

global anual desses produtores. 

O agricultor 3 das unidades avaliadas no Brasil após a implementação da tecnologia 

possuiu o maior ganho líquido anual  entre as unidades avaliadas no valor de R$ 13.944,67 

e antes a sua renda era 0.  Em segundo lugar em termos de ganho líquido temos o agricultor 

2 com  o valor de R$ 8.450,60 após a implementação da tecnologia e possuía um lucro 

anual antes da utilização da tecnologia de  R$-495,00 (Tabela 9 ).   

 

Tabela 9. Impacto econômico da produção orgânica em unidades produtivas familiares da região semiárida brasileira.  

Agricultor 1 Atividade Período 

Receita anual da 

atividade (R$) 

Receita global 

anual (R$) 

Despesa global 

anual (R$) 

Ganho líquido 

anual (R$) 
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Caprinocultura Antes 2.856,50 2.856,50 1.020,00 1.836,50 

 

Depois 3.328,00 3.443,40 1.987,00 1.456,40 

Avicultura Antes 0,00 

    
Depois 1.115,40 

Agricultor 2 

Caprinocultura Antes 600,00 600,00 1.095,00 -495,00 

 

Depois 7.384,00 12.461,10 4.010,50 8.450,60 

Avicultura Antes 0,00 

   

 

Depois 0,00 

Bovinocultura Antes 0 

 
Depois 2.423,50 

Apicultura Antes 0,00 

 

Depois 2.653,60 

Agricultor 3 

Avicultura Antes 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Depois 0,00 17.748,67 3.804,00 13.944,67 

Caprinocultura Antes 0,00 

   

 
Depois 9.855,50 

Ovinocultura Antes 0 

 

Depois 360 

Bovinocultura Antes 0 

 

Depois 7.533,17 

Agricultor 4 

Avicultura Antes 0 6.708,80 2.082,00 4.626,80 

 
Depois 0 8.122,75 1.478,00 6.644,75 

Caprinocultura Antes 2.668,80 

   

 

Depois 3.811,75 

Bovinocultura Antes 2.920,00 

 

Depois 3.611,00 

Apicultura Antes 1.120,00 

 
Depois 700,00 

Agricultor 5 

Caprinocultura Antes 450 2.018,62 246 1.772,62 

 

Depois 0 2.870,00 246 2.624,00 

Ovinocultura Antes 0 

   

 

Depois 320 

Apicultura Antes 1.568,62 

 
Depois 2.550,00 

Agricultor 6 

Avicultura Antes 0 1.640,00 280 1.360,00 

 

Depois 0 10.076,00 560 9.516,00 

Caprinocultura Antes 1.640,00 

   

 

Depois 2.376,00 

Apicultura Antes 0 

 
Depois 7.700 

Agricultor 7 Avicultura Antes 0 2.802,50 395 2.407,50 
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Depois 0 1.889,80 5.833,50 -3.943,70 

Caprinocultura Antes 942,5 

   

 

Depois 1.106,40 

Bovinocultua Antes 1.860,00 

 
Depois 0 

Apicultura Antes 0 

 

Depois 783,4 

 

O que pode explicar estes impactos econômicos substanciais é o fato de que o 

período de implantação do manejo (em 2002 – agricultor 3 e 2003 – agricultor 2) foi 

realizado muito próximo ao da liberação do crédito do PRONAF, que ocorreu em 2001. 

Esse fator contribuiu para que as receitas auferidas antes do manejo coincidissem com as de 

antes do acesso ao crédito e, portanto, bem inferiores às obtidas no momento da coleta das 

informações. A justificativa apresentada não invalida os benefícios gerados pelas práticas 

do manejo orgânico animal, muito pelo contrário, mostra o que é indispensável para que 

haja um crescimento econômico sustentável é necessário que haja equilíbrio entre as 

práticas agrícolas e o meio ambiente. 

Em contrapartida encontramos os agricultores 7 e 1 do Brasil foram os que sofreram 

os menores impactos econômicos advindos da tecnologia. O agricultor 1 tinha um ganho 

líquido anual  de R$ 1.836,50 antes da adoção da tecnologia e após o uso da mesma teve 

um ganho líquido anual no valor de R$1.456,40 (Tabela 9). O agricultor 7 possuía ganho 

líquido anual de R$2.407,50 e após a adoção da tecnologia obteve um ganho líquido anual 

de -3.943,70, ou seja um valor negativo (Tabela 9). Esse baixo impacto econômico está 

relacionado a baixa variação no rebanho e principalmente porque esses produtores ainda 

estão realizando benfeitorias em suas propriedades, devido aos prejuízos causados pelas 

chuvas  de 2009.  

Observa-se que após o manejo orgânico houve um aumento nas despesas da maioria 

das unidades produtivas na região semiárida brasileira. O agricultor 7 apresentou a maior 

despesa global anual no valor de R$ 5.833,50. Isso deve-se ao produtor ainda está 

recuperando seu pasto e a sua propriedade da enchente que ocorreu no ano de 2009. 

No caso do agricultor 5 das unidades avaliadas no Brasil, foi observado que não 

houve alterações na despesa anterior e posterior ao uso da produção orgânica animal, 

mantendo-se em torno de R$ 246 (Tabela 9). Este valor é atribuído ao fato desta unidade de 
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produção não ter alterações relevantes no seu rebanho em função da produção orgânica, 

houve apenas a substituição da atividade caprina (22 cab.) pela ovina (32 cab.) e um 

aumento de apenas duas colméias do seu apiário que não geraram despesas extras. 

Contrapondo aos demais estabelecimentos da região semiárida brasileira, tem-se o 

agricultor 4 que teve as suas despesas relativas reduzidas após a utilização da produção 

orgânica animal, onde antes da adoção tinha uma despesa global anual de R$2.082,00 e 

após a adoção da tecnologia passou a ter uma despesa de R$ 1.478,00 (Tabela 9). Esse fato 

ocorreu devido o agricultor após a adoção da produção orgânica passou a possuir um 

esterco de melhor qualidade para adubar a sua pastagem e com isso conseguiu reduzir as 

compras com suplemento para os animais na época da seca. 

Cavalcante et al. (2007) avaliaram o modelo experimental de produção orgânica de 

cabritos para unidades familiares do sertão pernambucano e baiano do São Francisco 

encontrou que os custos totais médios de produção foram de R$ 4,95/Kg de carne, tendo os 

custos com concentrado representado 56% dos Custos Operacionais Efetivos, indicando 

que há necessidade de redução desses custos. Os preços médios pagos pelo mercado variam 

de R$ 5,00 a R4 6,00/ kg de carne, representando que o modelo foi economicamente viável. 

Mostrando-se eficiente, técnica e economicamente, nos dois anos avaliados.  

Na região toscana italiana a maioria das unidades produtivas possuíam apenas 1 ou 

2 atividade produtiva. Todos os agricultores criavam bovinos e alguns diversificavam na 

criação de ovinos. E apenas 1 agricultor praticava a caprinocultura. Os agricultores que 

tinham como atividade a avicultura em todos os casos eram apenas para suprir as 

necessidades familiares. A bovinocultura foi a atividade responsável por incrementar a 

receita global anual de todas as propriedades avaliadas (Tabela 10). Isso mostra que os 

agricultores nessa região da Itália praticam a monocultura e preferem se especializar apenas 

na criação de uma espécie bovina.  

 O agricultor 1 apresentou o maior índice de ganho líquido anual após a implantação 

da tecnologia no valor de R$ 2.291.755,60 (Tabela 10). Onde somente com a produção 

orgânica de bovinos o agricultor possuiu os maiores índices de ganho líquido anual, isso 

deve-se a grande estabilidade nos preços dos produtos orgânicos e ainda possuir um 

mercado consumidor assíduo. 
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 Em segundo lugar em relação ao ganho líquido anual temos o agricultor 4 que antes 

da adoção da tecnologia apresentava-se em prejuízo com a realização da atividade no valor 

de R$ -41.985,50 e após a adoção da tecnologia houve um incremento no seu ganho líquido 

anual de 61.770,47 (Tabela 10). 

 O agricultor 6 não possuiu diferença no ganho líquido anual permanecendo na casa 

dos R$ 571.034,38 (Tabela 10) mesmo depois da adoção da tecnologia. Já os agricultores 2, 

3 e 5 possuíram um pequeno aumento no ganho líquido anual, R$ 1.353.316,91, R$ 

749.120,84 e R$ 1.467.382,71, respectivamente (Tabela 10). Isso deve-se ao fato do 

número do seu rebanho não ter sofrido alterações mesmo após a implantação da tecnologia.  

 O agricultor 7 possuiu uma redução no ganho líquido anual após o uso da produção 

orgânica animal no valor de R$ 549.930,05, sendo que antes da utilização do manejo 

orgânico o seu ganho líquido era de R$ 623.539,24 (Tabela 10). Isso deve-se aos custos que 

o agricultor teve com reformas e contratação de mão-de-obra na propriedade, que deve ser 

revertido a curto prazo. 

 Na Europa os custos da produção animal se elevam  devido ao valor da mão-de-obra 

braçal e especializada serem muito altos se comparados com países emergentes, tais como o 

Brasil.  

 Na maioria das propriedades não houve alteração na despesa global anual após a 

conversão em produção orgânica animal se comparadas com o período anterior (Tabela 10). 

Com exceção do agricultor 7 que houve  um aumento nas despesas, que antes era R$ 

736.091,90 e depois do uso da tecnologia passou a ser R$ 809.701,09 (Tabela 10). Fato que 

é explicado devido as reformas realizadas na propriedade e contratação de mão-de-obra. 

 

Tabela 10. Impacto econômico da produção orgânica em unidades produtivas familiares da região toscana italiana.  

Agricultor 1 

Atividade Período 

Receita anual da 

atividade (R$) 

Receita global 

anual (R$) 

Despesa global 

anual (R$) 

Ganho líquido 

anual (R$) 

Bovinocultura Antes 0 0 0 0 

 

Depois 2.411.924,00 2.411.924,00 120.168,40 2.291.755,60 

Agricultor 2 

Bovinocultura Antes 1.597.330,80 1.597.330,80 249.110,79 1.348.220,01 

 

Depois 1.597.330,80 1.602.427,70 249.110,79 1.353.316,91 

Ovinocultura Antes 0,00 

    
Depois 5.096,90 

Agricultor 3 

Bovinocultura Antes 1.152.995,24 1.152.995,24 498.221,58 654.773,66 

 

Depois 1.247.342,42 1.247.342,42 498.221,58 749.120,84 

Agricultor 4 Avicultura Antes 0,00 49.945,03 91.930,53 -41.985,50 
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Depois 5.840,00 153.701,00 91.930,53 61.770,47 

Ovinocultura Antes 49.945,03 

    

Depois 147.901,00 

Agricultor  5 

Caprinocultura Antes 7.167,51 1.427.449,44 274.071,93 1.153.377,51 

 
Depois 7.167,51 1.741.454,64 274.071,93 1.467.382,71 

Bovinocultua Antes 1.411.885,70 

  

 

 
 

 

Depois 1.725.890,90 

Ovinocultura Antes 8.396,23 

 

Depois 8.396,23 

Agricultor 6 

Avicultura Antes 682,62 602.525,92 31.491,54 571.034,38 

 
Depois 682,62 602.525,92 31.491,54 571.034,38 

Bovinocultura Antes 601.843,30 

    

Depois 601.843,30 

Agricultor 7 

Bovinocultura Antes 1.359.631,14 1.359.631,14 736.091,90 623.539,24 

 

Depois 1.359.631,14 1.359.631,14 809.701,09 549.930,05 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção orgânica animal gerou grande contribuição para o incremento da receita 

das unidades familiares estudas em ambos países, gerando impacto econômico positivo. 

 O manejo orgânico apresenta-se como uma atividade viável economicamente, 

comparado com outros tipos de produção gera um ganho líquido bem acima da média de 

produção animal convencional. 

 Os produtores da região toscana italiana apresentaram a monocultura, ou seja, a 

maioria só criava uma espécie animal. Já os agricultores do semiárido brasileiro necessitam 

diversificar a produção animal, criando diversas espécies de animais. Isto demonstra a 

instabilidade econômica na região semiárida, o que faz com que os produtores possam ter 

vários produtos em diferentes épocas do ano para haver uma maior segurança econômica. 

Porem ocorre melhor distribuição da renda ao longo do ano possibilitado ganhos 

semelhantes sem períodos sem retorno econômico o que pode ser limitante para a atividade 

como um todo. 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE COMPARATIVA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E 

SOCIOECONÔMICOS ENTRE BRASIL E ITÁLIA 

 

 

Ao analisar em termos gerais a produção orgânica animal nos aspectos sociais, 

ambientais e econômico, a tecnologia gerou ganhos nos três aspectos avaliados para os 

agricultores que implementaram o manejo orgânico nos dois países avaliados. 

Comparando-se as regiões podemos inferir grande diferença principalmente, nos 

aspectos econômicos. Na região semiárida brasileira o impacto econômico foi avaliado a 

partir da média gerada pelo ganho líquido de todas as unidades avaliadas nesta região antes 

e após o manejo orgânico. Houve um incremento médio no ganho líquido superior a 3 

vezes após o uso da tecnologia (Figura 8). O que comprova a viabilidade econômica da 

atividade. Guardando-se as devidas proporções o impacto da atividade no Brasil é muito 

importante em vista das condições socioeconômica dos produtores. 

 

 

 
Figura 8: Ganho líquido médio das unidades produtivas familiares avaliadas na região semiárida brasileira. 1 ganho 

líquido médio antes da adoção da produção orgânica; 2 ganho líquido médio após a adoção da produção orgânica. 
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 Já o impacto econômico da região toscana italiana foi avaliado a partir do cálculo do 

ganho líquido médio entre todas as unidades avaliadas na região antes e após a conversão 

para o manejo orgânico, em seguida foram comparadas as médias (Figura 9).  

 

Figura 9: Ganho líquido médio das unidades produtivas familiares avaliadas na região toscana italiana. 1 ganho líquido 

médio antes da adoção da produção orgânica; 2 ganho líquido médio após a adoção da produção orgânica. 

 

Após a adoção da produção orgânica animal os produtores quase dobraram o seu 

ganho líquido médio. Comprovando que a atividade orgânica foi bastante lucrativa nas 

unidades produtivas avaliadas, apresentando valores muito superiores ao encontrado no 

Brasil, resultado do maior tempo de desenvolvimento da atividade e pela legislação e 

políticas públicas de incentivos governamentais aplicadas naquela região. Mesmo o 

impacto econômico sendo maior que no Brasil a importância socioeconômica é menor visto 

a grande diferença entre os países. 

No Brasil a tecnologia também apresentou grande importância para a preservação 

ambiental com um índice de impacto geral no valor de 3,83 e ainda sustentabilidade e uma 

maior inclusão social 5,25 das famílias que utilizaram a atividade na região semiárida 

(Figura 10). Aspecto de grande relevância, pois quando comparada a região européias as 

condições socioeconômicos brasileiros são inferiores a da comunidade européia, entretanto 
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a responsabilidade ambiental do agropecuarista tem maior importância no Brasil, o que 

explica os impactos social e ambiental no Brasil serem superiores ao da Itália (Figura 11). 

 

                                               Impacto Social                                                            Impacto Ambiental 

Figura 10: Índice geral de impacto social e ambiental das unidades familiares avaliadas na região semiárida brasileira. 

 

A região toscana italiana também apresentou impactos ambientais positivos 1,82, 

porém inferior ao Brasil, mostrando que a tecnologia também não agride o meio ambiente e 

apresenta-se sustentável ambientalmente a médio e longo prazo. A produção orgânica 

animal ainda promoveu a sustentabilidade social e a cidadania dos agricultores envolvidos, 

apresentando um impacto social de 2,38 (Figura 11). 
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                                           Impacto Social                                                                Impacto Ambiental 

Figura 11: Índice geral de impacto social e ambiental das unidades familiares avaliadas na região toscana italiana. 

 

 Embora haja inúmeras diferenças econômicas, sociais, ambientais, climáticas, 

culturais entre as duas regiões avaliadas, a produção orgânica animal mostrou-se viável em 

todos os aspectos avaliados, mostrando que a produção de alimentos orgânicos de origem 

animal é uma demanda atual da sociedade mundial em menor ou maior escala dependendo 

do nível sociocultural dos consumidores. O consumidor deseja alimentos de qualidade, a 

preço justo, saudáveis do ponto de vista sanitário (livres de zoonoses, como a cisticercose, 

brucelose, tuberculose, etc.), isentos de resíduos químicos e biológicos (antibióticos, 

vermífugos, hormônios, príons, etc.) e produzidos com menor uso de insumos artificiais. 

Além do que, existe a preocupação atual com a preservação do meio ambiente e a 

biodiversidade, com a geração de empregos no campo, diminuindo o êxodo rural, assim 

como, com o bem estar animal . 
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A – Roteiro do questionário em italiano aplicado nas propriedades da região toscana da 

Itália 

 

Universidade Federal Rural do Semi Arido 

 

 

Responsabile del questionario: Andrea Cristina Capriata 

Alunna di Mestrado de la Universedade Federal Rural do Semi Arido 

e-mail: deiavet@hotmail.com 

 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO ANIMAL 

 

Progetto di ricerca 

Il presente questionario ha lo scopo di valutare l’impatto ambientale, sociale ed economico 

causato dall’allevamento biologico. 

I dati ottenuti serviranno per comparare i sistemi di allevamento Brasiliani e quelli Italiani. 

 

QUESTIONARIO AMBITEC 

 

Nome azienda:_________________________________________________________ 

Nome proprietario:______________________________________________________ 

Città:_________________________________________________________________ 

Area totale dell’azienda:_________________________________________________ 

Area destinata alla produzione (SAU):_____________________________________ 

Razze allevate:_________________________________________________________ 

1. Con la conversione alla produzione biologica dell’allevamento l’uso di prodotti 

veterinari è cambiato? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

2. La varietà dei prodotti veterinari utilizzati nella produzione biologica è cambiato? 

mailto:deiavet@hotmail.com
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(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

3. Il residuo nei prodotti dei prodotti veterinari con la conversione al biologico? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

4. La quantità di alimenti concentrati nella razione con la conversione alla produzione 

biologica è cambiata? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

5. L’utilizzo di foraggio o insilato con la conversione alla produzione biologica è 

cambiato? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

6. L’utilizzo di additivi o integratori alimentari con la conversione alla produzione 

biologica è cambiato? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

7. L’utilizzo di gas (GPL o METANO) con la conversione alla produzione biologica 

ha avuto variazioni? (Cioè dopo la conversione c’è stato un cambiamento nella 

utilizzazione delle macchine aziendali relazionate alla produzione? Per esempio, è  
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stato necessario usare le macchine per trasportare, vendere o comprare qualche  

prodotto?) 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

8. L’utilizzo di benzina con la conversione alla produzione biologica ha avuto 

variazioni? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

9. L’utilizzo di diesel con la conversione alla produzione biologica ha avuto 

variazioni? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

10. L’utilizzo di biodiesel  dopo la conversione alla produzione biologica ha avuto 

variazioni? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

11. L’utilizzo di legna con la conversione alla produzione biologica ha avuto 

variazioni? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 
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12. L’utilizzo dei sottoprodotti delle coltura con la conversione alla produzione 

biologica ha avuto variazioni? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

13. L’utilizzo di energia elettrica con la conversione alla produzione biologica ha avuto 

variazioni? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

14. L’utilizzo dell’acqua per l’irrigazione con la conversione alla produzione biologica 

ha avuto variazioni? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

15. L’utilizzo dell’acqua per l’allevamento con la conversione alla produzione biologica 

ha avuto variazioni? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

 

 

16. Con la conversione alla produzione biologica l’area per il pascolo nell’azienda è 

variata? 
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(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

17. Con la conversione alla produzione biologica l’area per  lo stoccaggio del letame 

nell’azienda è variata? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

18. Con la conversione alla produzione biologica l’emissione di gas serra nell’azienda è 

variata? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

19. Con la conversione alla produzione biologica la produzione di fumo da combustione 

è variato? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

20. Con la conversione alla produzione biologica i cattivi odori nell’azienda sono 

cambiati? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 
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21. Con la conversione alla produzione biologica i rumori nell’azienda sono variati? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

22. Con la conversione alla produzione biologica gli inquinanti nell’azienda  hanno 

avuto variazioni? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

23. Con la conversione alla produzione biologica l’erosione del suolo nell’azienda è 

cambiata? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

24. Con la conversione alla produzione biologica la perdita di materia organica del 

suolo nell’azienda è cambiata? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

25. Con la conversione alla produzione biologica la perdita di nutrienti nel suolo 

nell’azienda  è cambiata? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 
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26. Con la conversione alla produzione biologica la compattazione del suolo 

nell’azienda è cambiata? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

27. Con la conversione alla produzione biologica ci sono state variazioni relative alla 

vegetazione autoctona? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

28. Con la conversione alla produzione biologica ci sono state perdite di fauna 

nell’azienda? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

29. Con la conversione alla produzione biologica ci sono state variazione nelle varietà 

delle specie vegetale e animali nella azienda? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

30. Con la conversione alla produzione biologica ha avuto variazione della 

degradazione del suolo nell’azienda? 
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(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

 

31. Con la conversione alla produzione biologica c’è stata variazione della 

degradazione degli ecosistemi  nell’azienda? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

32. Nell’ azienda ci sono delle aree mantenute a vegetazione naturale? Queste 

esistevano anche prima della conversione della produzione biologica? (Si ) o (No)? 

 

33. La azienda è inserita in una area protetta? (SI ) o (NO) Prima della conversione alla 

produzione biologica apparteneva a una area protetta? Si sono avute variazione 

prima o dopo la conversione (SI ) o (NO)? 

 

34. Con la conversione alla produzione biologica ci sono state variazioni nell’utilizzo di 

additivi nell’azienda? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

35. Con la conversione alla produzione biologica c’è stata variazione nella presenza di 

residui chimici nell’azienda? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 
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36. Con la conversione alla produzione biologica c’è stata variazione nella presenza di 

inquinanti biologici (come batteri e microrganismi) nell’azienda? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

 

 

37. Qual è il grado della sua formazione scolastica? 

( )Licenza Elementare 

( )Licenza Media 

( ) Licenza / Diploma Superiore 

( ) Diploma di Laurea 

( ) Dottorato di Ricerca/ Master 

 

38. Con la conversione alla produzione biologica è variata la sua possibilità di effettuare 

corsi di formazione? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

39. Con la conversione alla produzione biologica è variata la sua possibilità di effettuare 

corsi di specializzazione ? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 
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40. Con la conversione alla produzione biologica è variata la possibilità di  ritornare a 

studiare? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

41. Con la conversione alla produzione biologica è variata la sua possibilità di effettuare 

corsi a livello tecnico? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

42. Con la conversione alla produzione biologica è variata la sua possibilità di effettuare 

corsi a livello universitario? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

43. Con la conversione alla produzione biologica la sua possibilità di assumere 

lavoratori salariati  è variata? Qual’ è la provenienza dei lavoratore? 

( )Aumento -  Molto( ) Poco( )       

 ( )Diminuzione -  Molto( ) Poco( ) 

( )Invariato 

( ) Familiare  ( )De altre aziende limitrofe  ( ) Stessa Città  ( )Stessa Comune  ( ) Altro 

 

44. I lavoratori  a contratto svolgono lavori manuali? SI (  ) o NO (  ). Questi lavori 

manuali necessitano conoscenze specifiche per poterli realizzare? SI (  ) o NO (  ) 

 

45. I lavoratori hanno istruzione  tecnica qualificata? SI (  ) o NO (  ) 
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46. I lavoratori hanno istruzione  universitaria qualificata?SI (  ) o NO (  ) 

 

47.  I contratti dei lavoratori sono a tempo determinato o indeterminato? I (  ) D (  ) 

 

48. I lavoratori sono soci? SI (  ) o NO (  ) 

 

49. I lavoratori sono dei familiari? SI (  ) o NO (  ) 

 

50. Con la conversione alla produzione biologica la possibilità di realizzare una 

giornata lavorativa minore di 44 ore settimanali è variata? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

51. Con la conversione alla produzione biologica è variata la possibilità di regolarizzare 

i lavoratori senza contratto? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

52. Con la conversione alla produzione biologica è variata la possibilità di versare 

contributi di previdenza sociale? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

53. Con la conversione alla produzione biologica è variata la differenziazione delle 

fonti di reddito al di fuori dell’agro-industriale? In altre parole ci sono altre attività 

che non siano agro-industriali? 
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(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

54. Con la conversione alla produzione biologica è variata la fonte di reddito che non 

sia agro-industriale aziendale? Cioè se prima produceva solo una specie animale ora 

ce ne sono altre? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

55. Con la conversione alla produzione biologica è variata la possibilità di avere una 

differenziazione dell’impresa (attività non agro-industriale)?  

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

56. Con la conversione alla produzione biologica è variata la sua possibilità di ottenere 

un lavoro al di fuori dell’azienda? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

57. Con la conversione alla produzione biologica è variata la distribuzione del reddito 

annuale? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 
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58. Con la conversione alla produzione biologica è variata la possibilità di effettuare 

investimenti finanziari? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

59. Con la conversione alla produzione biologica è variata la possibilità di realizzare 

una conservazione delle risorse naturali nell’azienda? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

60. Con la conversione alla produzione biologica sono variati i prezzi dei prodotti e dei 

servizi offerti dall’azienda?  

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

61. Con la conversione alla produzione biologica è variato il pagamento delle imposte?  

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

 

 

62. Con la conversione alla produzione biologica è variata la quantità di vettori di 

malattie endemiche (topi, zanzare, blatte, etc.)? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 
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(  )Invariato 

 

63. Con la conversione alla produzione biologica è variata l’emissione d’ inquinanti 

atmosferici, cioè per esempio è cambiato l’utilizzo delle macchine aziendali? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

64. Con la conversione alla produzione biologica è variata l’emissione d’inquinanti 

nell’acqua?  

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

65. Con la conversione alla produzione biologica è variata la produzione di 

contaminanti nel suolo? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

66. Con la conversione alla produzione biologica è variata la quantità di tempo libero e 

quindi la possibilità di praticare sport? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

 

67. Con la conversione alla produzione biologica è variata la pericolosità delle attività 

realizzate in azienda? 
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(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

68. Con la conversione alla produzione biologica sono variati i rumori nell’azienda?  

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

69. Con la conversione alla produzione biologica sono variate le vibrazioni nelle attività 

realizzate nell’azienda?  

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

70. Con la conversione alla produzione biologica è variata l’esposizione dell’agricoltore 

al caldo o al freddo?  

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

71. Con la conversione alla produzione biologica è variata l’esposizione dell’agricoltore 

all’umidità? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 
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72. Con la conversione alla produzione biologica è variata l’esposizione agli agenti 

chimici (come insetticidi) dell’agricoltore nell’azienda?  

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

73. Con la conversione alla produzione biologica è variata l’esposizione agli agenti 

biologici (come funghi e batteri) dell’agricoltore nell’azienda?  

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

74. Con la conversione alla produzione biologica è variata la garanzia della produzione, 

ovvero di una produzione costante nell’azienda?  

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

75. Con la conversione alla produzione biologica è variata la quantità di alimenti 

prodotti per la vendita?  

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

76. Con la conversione alla produzione biologica è variata la qualità nutrizionale degli 

alimenti prodotti? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 
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77. Con la conversione alla produzione biologica è variata la possibilità di partecipare 

ad attività divulgative (congressi, corsi, seminati, ecc.)?  

 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

78. Con la conversione alla produzione biologica sono variate le ore di permanenza in 

azienda?  

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

79. Con la conversione alla produzione biologica è variato il coinvolgimento dei 

familiari nell’attività dell’azienda?  

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

80. Con la conversione alla produzione biologica è variato l’uso di sistemi contabili 

nell’azienda?  

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

81. Con la conversione alla produzione biologica è variata la pianificazione del 

coordinamento delle attività nell’azienda? 
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(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

82. Con la conversione alla produzione biologica lei ha cominciato a utilizzare un 

sistema di certificazione? Quale? 

 

 

83. Con la conversione alla produzione biologica è variata la realizzare vendita diretta, 

anticipata o in cooperativa dei prodotti?  

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

84. Con la conversione alla produzione biologica è variata la trasformazione del 

prodotto? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

85. Con la conversione alla produzione biologica è variato l’immagazzinamento dei 

prodotti in azienda? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

86. Con la conversione alla produzione biologica è variato l’utilizzo del proprio mezzo 

di trasporto per commercializzare i prodotti?  

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 
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(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

87. Con la conversione alla produzione biologica è variata la possibilità di realizzare un 

marchio proprio e di pubblicizzare i prodotti?  

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

88. Con la conversione alla produzione biologica è variata l’attività di  filiera e di 

servizi collegati? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

89. Con la conversione alla produzione biologica è variata la cooperazione con altri 

produttori locali? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

90. Con la conversione alla produzione biologica è variata la raccolta differenziata dei 

rifiuti domestici? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

91. Con la conversione alla produzione biologica è variato il riciclaggio o il 

compostaggio dei residui domestici?  
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(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

92. Con la conversione alla produzione biologica è variato il riciclaggio o il 

compostaggio dei residui aziendali?  

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

 

 

93. Con la conversione alla produzione biologica è variata la destinazione o il 

trattamento finale dei residui? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

94. Con la conversione alla produzione biologica si è avuto la possibilità di costruire 

nuovi servizi igienici o questi erano già presenti?  

 

(  ) SI   (  ) NO  (  ) Già presente 

 

95. Con la conversione alla produzione biologica è variato l’utilizzo di assistenza 

tecnica proveniente da qualche istituzione o dallo Stato? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 
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96. Con la conversione alla produzione biologica è variata la possibilità di entrare nelle 

associazioni o gruppi di cooperative? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

97. Con la conversione alla produzione biologica è stata applicata qualche di applicare 

filosofia produttiva legata a qualche tipo di religione? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

 

98. Con la conversione alla produzione biologica è variato l’utilizzo di assistenza 

legale? 

(  )Aumento         Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Diminuzione    Molto(  )   Poco(  ) 

(  )Invariato 

99. Con la conversione alla produzione biologica si è impiegato un direttore aziendale 

pagato da qualche istituzione o dallo Stato? 

(  )Si       (  ) No 

 

100. Con la conversione alla produzione biologica si è ricorso a impiegati esperti 

pagati da qualche istituzione o dallo Stato? 

(  )Si       (  )No  

 

101. Aspetto economici 

Specie 

Prima Dopo 

Tipologia Unità di 

misura 

Quantità 

anno 

Totale Valore 

annuo (€) 

Unità di 

misura 

Quantità 

anno 

Totale Valore annuo 

(€) 
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Caprini 

Femmine per la 

riproduzione 

Capo    Capo    

Riproduttori Capo   Capo   

Femmine per rimonta Capo   Capo   

Maschi per rimonta Capo   Capo   

Capretti Capo   Capo   

Latte\anno vendita Litro    Litro    

Latte\anno consumo Litro    Litro    

Carne\anno vendita Kg    Kg    

Carne\anno consumo Kg    Kg    

Letame Carro    Carro    

 

Specie 

Prima Dopo 

Tipologia Unità di 

misura 

Quantità 

anno 

Totale Valore 

annuo (€) 

Unità di 

misura 

Quantità 

anno 

Totale Valore 

annuo (€) 

Avicoli 

Galline razze carne Capo    Capo    

Galli razze carne Capo   Capo   

Galline razze  uova Capo   Capo   

Galli razze uova Capo   Capo   

Pulcini Capo   Capo   

Uova vendita Unità    Unità    

Uova consumo Unità    Unità    

Galline vendita Kg    Kg    

Galline consumo Kg    Kg    

Letame  Carro    Carro    

 

 

Specie 

Prima Dopo 

Tipologia Unità di 

misura 

Quantità 

anno 

Totale Valore 

annuo 

(€) 

Unità di 

misura 

Quantità 

anno 

Totale Valore 

annuo (€) 

Bovini 

Femmine per la 

riproduzione 

Capo    Capo    

Riproduttori Capo   Capo   

Femmine per rimonta Capo   Capo   

Maschi per rimonta Capo   Capo   

Vitelli Capo   Capo   

Latte\anno vendita Litro    Litro    

Latte\anno consumo Litro    Litro    

Carne\anno vendita Kg    Kg    

Carne\anno consumo Kg    Kg    

Letame Carro    Carro    

 

 

Specie 

Prima Dopo 

Tipologia Unità di 

misura 

Quantità 

anno 

Totale Valore 

annuo (€) 

Unità di 

misura 

Quantità 

anno 

Totale Valore 

annuo (€) 

Ovini 

Femmine per la 

riproduzione 

Capo    Capo    

Riproduttori Capo   Capo   

Femmine per rimonta Capo   Capo   

Maschi per rimonta Capo   Capo   
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Agnelli Capo   Capo   

Latte\anno vendita Litro    Litro    

Latte\anno consumo Litro    Litro    

Carne\anno vendita Kg    Kg    

Carne\anno consumo Kg    Kg    

Lana\anno vendita Kg    Kg    

Lana\anno consumo Kg    Kg    

Letame Carro    Carro    

 

Specie 

Prima Dopo 

Tipologia Unità di 

misura 

Quantità 

anno 

Totale Valore 

annuo (€) 

Unità di 

misura 

Quantità 

anno 

Totale Valore 

annuo (€) 

Apicoltura 

Miele Kg    Kg    

Sciame  Unità    Unità    

Famiglia  Unità    Unità    

Propoli  Kg    Kg    

Cera  Kg    Kg    

Pappa reale  Kg    Kg    

Polline Kg    Kg    

Altro 

(quale) 

         

         

         

         

         

 

Oggetto Prima        prezzo/ annuo (€) 

Caprino Ovino Bovino Avicolo  Apicoltura Altro 

Manodopera (gionaliera) 1345      

Foraggio (ton.)       

Concentrato (kg)       

Sali minerali (sacco-25 kg)       

Latte artificiale        

Materiale per la mungitura       

Medicamenti veterinari       

Energia elettrica e acqua       

Contoterzisti        

 

Totale        

 

Oggetto Dopo      prezzo/ annuo (€) 

Caprino Ovino Bovino Avicolo  Apicoltura Altro 

Manodopera (gionaliera)       

Foraggio (ton.)       

Concentrato (kg)       

Sali minerali (sacco-25 kg)       

Latte artificiale        

Materiale per la mungitura        

Medicamenti veterinari       

Energia elettrica e acqua       

Contoterzisti        

 

Totale        
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B – Planilha utilizada para compilação dos coeficientes de impactos ambientais dos 

produtores estudados 

DIMENSÃO AMBIENTAL 
Não se 
Aplica 

Produtores 
Média 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Eficiência Tecnológica 

     Uso de insumos materiais   
             Uso de energia   
             Uso de recursos naturais   
        2. Conservação Ambiental 

     Atmosfera 
              Capacidade produtiva do solo 
             Qualidade da Água 
              Biodiversidade 
         3. Recuperação Ambiental 
         4. Qualidade do Produto   

        Índice de Impacto Ambiental   
         

C - Planilha utilizada para compilação dos coeficientes de impactos sociais dos produtores 

estudados 

DIMENSÃO SOCIAL 
Não se 
Aplica 

Produtores Média 
do 

indicador 1 2 3 4 5 6 7 

1. Emprego 

Capacitação 
         Oportunidade de emprego local 

qualificado 
         Oferta de emprego e condição do 

trabalhador 
         Qualidade do emprego 
         2. Renda 

Geração de Renda do estabelecimento 
         Diversidade de fonte de renda 
         Valor da propriedade 
         3. Saúde 

    Saúde ambiental e pessoal   
            Segurança e saúde ocupacional   
            Segurança alimentar   
        4. Gestão e administração 

     Dedicação e perfil do responsável   
            Condição de comercialização   
            Reciclagem de resíduos   
            Relacionamento institucional   
        Índice de Impacto Social   
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D – Formulário de coleta das informações econômicas nos produtores avaliados na região 

semiárida brasileira 
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E- Entrevista com produtores da região toscana             F- Produção confinada de bovinos na região toscana 
 

 
G- Entrevista com produtores na região toscana                

H- Agricultores entrevistados na região toscana 

 

 

J- Produção de bovinos confinados na região 

toscana  
I- Produção de bovinos confinados na região 

toscana                                                         
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 L- Produção de bovinos  na região toscana 

                  

 
 

N- Entrevista com agricultores na região semiárida    

      

 
P- Produção de caprinos na região semiárida                   Q- Produção de caprinos na região semiárida 

M- Produção de bovinos confinados na região toscana 

 

O- Produção de ovinos na região toscana 


