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A agricultura passa por uma crise relacionada a altos custos de 

insumos derivados do petróleo, aliado a isso percebe-se tendências 

para uma alimentação mais saudável e também para proteção do meio 

ambiente. A agroecologia, então, é um meio  de congregar esses dois 

anseios, pois pretende utilizar métodos mais naturais na agricultura. 

Este artigo discute o agropolo como uma alternativa para o 

desenvolvimento rural sustentável em comunidades rurais, utilizando a 

agroecologia. Para tanto, foram utilizadas as pesquisa bibliográfica e 

documental em livros, artigos, relatórios e sites na web que tratam 

sobre o assunto estudado. A pesquisa revela que a agroecologia 

inserida como um modelo nos agropolos é um importante fator para 

atingir a forma sustentável de desenvolvimento, que tem como um dos 

objetivos manter os recursos naturais para as gerações futuras. Além 

disso, mostra que os agricultores podem permanecer em suas terras 

trabalhando com sua família através dos processos agroecológicos. 

 

Palavras-chaves: Agropolo, agroecologia, desenvolvimento rural 

sustentável. 

XXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
A integração de cadeias produtivas com a abordagem da manufatura sustentável. 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil,  13 a 16 de outubro de 2008 



 

XXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
A integração de cadeias produtivas com a abordagem da manufatura sustentável. 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2008 
 

 

 

 

 

 
 

2

 

1. Introdução 

A agricultura tem passado, nas últimas décadas, por profundas transformações, saindo de uma 
era em que as atividades eram rudimentares, baseadas na força humana empregada, sem 
utilização de tecnologias, e entrando na era de inovações tecnológicas, conhecida como a era 
do conhecimento, o que trouxe avanços consideráveis e, ao mesmo tempo, questionáveis 
quanto às previsões econômicas, sociais e ambientais. 

O conceito do agronegócio aparece em 1957 na universidade de Harvard com a visão 
sistêmica dos processos agrícolas ao longo da cadeia produtiva. No Brasil o termo tornou-se 
notório cerca de trinta anos depois. Atualmente o agronegócio tem um impacto significativo 
para todos os setores da economia brasileira, seja para a Indústria, Comércio ou Serviços, e 
principalmente para a geração de divisas.  

O agronegócio apresenta ainda, um enfoque não estático visto a complexidade do meio rural, 
conforme Zylbersztajn (2005, p.19), “a produção agrícola pode ser caracterizada como uma 
atividade de crescente complexidade, o que leva o agricultor a lidar com aspectos técnicos, 
mercadológicos, de recursos humanos e ambientais”. 

Esse dinamismo requer uma percepção apurada do espaço rural brasileiro. Devido a uma 
fraqueza desse aprofundamento, tal espaço enfrenta uma série de problemas que perduram e 
que se intensificam com o passar dos anos. Muitas dificuldades são conseqüências de ações 
do passado e da falta de políticas públicas adequadas. Para promover o desenvolvimento no 
meio rural é fundamental a busca de alternativas e políticas públicas direcionadas para 
recuperar este meio e para proporcionar melhores condições de vida à sua população 
(CHONCHOL, 2005). 

A realidade da agricultura brasileira, em especial a agricultura familiar, é importante nas 
estratégias do desenvolvimento rural sustentável. O papel do Estado é vital na manutenção e 
ampliação de políticas públicas que promovam o desenvolvimento social e econômico da 
agricultura familiar, numa perspectiva que valorize os aspectos culturais, políticos e 
econômicos e, ainda, não abdique das responsabilidades de proteção ambiental que 
atualmente vêm penetrando na opinião pública de forma crescente. 

Aliado a estas questões apresentadas verifica-se que existem algumas tendências que 
evidenciam a importância de se ter alternativas para a agricultura familiar. Uma destas 
tendências é o fator ambiental, de grande interesse para consumidores exigentes e, além disso, 
os produtos ambientalmente limpos começam a ter grande apelo e esses mesmos 
consumidores estão dispostos a pagar preços diferenciados por tais produtos. Outra tendência 
importante é a preocupação com a saúde, com o consumo de alimentos saudáveis e que não 
contenham substâncias indesejáveis (NEVES, 1995). 

Faz-se pertinente dizer que a agricultura familiar é, ao mesmo tempo, unidade de produção, de 
consumo e de reprodução e, portanto, funciona mediante uma lógica de produção combinada 
de valores de uso e de mercadorias, objetivando sua reprodução. Obviamente, trata-se de uma 
lógica diferente daquela que impulsiona a agricultura embasada nas práticas difundidas pela 
Revolução Verde. 

Dito de maneira breve, e assumindo a centralidade da agricultura familiar nos processos de 
desenvolvimento rural sustentável, pode-se afirmar que, como resultado da aplicação dos 
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princípios da agroecologia, podemos alcançar uma agricultura de base ecológica e, assim, 
obter produtos biologicamente superiores. A agroecologia é a transição dos atuais modelos de 
desenvolvimento rural e de agricultura convencionais para estilos de desenvolvimento rural e 
de agricultura sustentáveis (Caporal e Costabeber, 2000a; 2000b; 2001, 2002), permitindo o 
estudo das atividades agrárias sob uma perspectiva ecológica. 

O desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades da geração presente sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer as suas próprias necessidades 
(CAPORAL e COSTABEBR, 2002). Sevilla Guzmán (1999) proporciona uma conceituação 
mais ampliada e bastante coerente com a noção de desenvolvimento, ao afirmar que  

a agroecologia pretende o manejo ecológico dos recursos naturais, através de formas 
de ação social coletiva que apresentam alternativas à atual crise de Modernidade, 
mediante propostas de desenvolvimento participativo desde os âmbitos da produção 
e da circulação alternativa de seus produtos, pretendendo estabelecer formas de 
produção e de consumo que contribuam para encarar a crise ecológica e social e, 
deste modo, restaurar o curso alterado da coevolução social e ecológica.  

Uma alternativa para a construção da agricultura familiar embasada na agroecologia em prol 
do desenvolvimento rural sustentável dá-se a partir dos agropolos, que se constituem numa 
organização ou num empreendimento que abrange toda a cadeia produtiva, isto é, a partir da 
produção básica inicial, passando pela agroindústria até aos consumidores finais. Ele 
incorpora um processo de troca contínua de conhecimentos entre os envolvidos dentro e fora 
de sua região de amplitude. 

Além disso, o agropolo tem o papel de definir as potencialidades e vocações econômicas de 
uma determinada área. A idéia subjacente é de que essa iniciativa deve ser sustentada na 
organização das cadeias produtivas, com geração de rendimentos econômicos a todos os 
atores que participam ou se envolvam neste processo. O destaque a ser reconhecido pelos 
participantes na implantação de um agropolo está ligado à eficácia de sua gestão. 

O modelo de administração das atividades do pólo deve ser compartilhado entre 
representantes dos diversos segmentos institucionais e empresariais. A concepção, portanto, 
de um agropolo não depende apenas de planejamento, mas de reconhecer a importância das 
etapas de sua constituição e solidificação.  Em síntese, essa iniciativa tem como objetivo 
básico reagrupar pesquisas multidisciplinares, qualificar profissionais e, sobretudo, as 
empresas com a finalidade de permitir um desenvolvimento regional e sub-regional 
organizado e integrado com transferência tecnológica e a manutenção de inovações. 

Um ponto de partida para a atividade dos agropolos, é a observação em algumas regiões ou 
sub-regiões do país de uma concentração de investimentos muito forte em empresas 
agroindustriais e o surgimento no mapa do agronegócio brasileiro de alguns pontos de 
referência que demonstram cabalmente que estão desenvolvendo atividades concentradas no 
agronegócio; ou seja, o aparecimento de sub-regiões onde há investimentos cada vez mais 
crescentes no agronegócio.  

Portanto, chamamos a atenção para a necessidade de organizar e planejar o desenvolvimento 
do agronegócio em espaços regionais. Não tomar simplesmente o agronegócio em termos de 
país, em termos do território nacional, mas, sim, observar e atuar de forma planejada e 
programada em relação aos espaços regionais. 

Convém tratar o papel do agropolo como instrumento de equilíbrio sócio-econômico e, ainda, 
considerá-lo como meio para o desenvolvimento regional. Ao se tratar de desenvolvimento, 
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este requer refletir em como inserir aqueles que estão marginalizados, não somente pessoas, 
como também micro, pequenas e médias empresas, rurais e urbanas. 

Nesse sentido, e na medida em que o objetivo geral deste trabalho é expor uma alternativa de 
desenvolvimento sustentável em comunidade rurais, a agroecologia inserida nos agropolos 
caracteriza-se como determinante para a fundamentação teórica desse processo, aqui, como 
uma co-evolução dos sistemas naturais e sociais. A pesquisa tem como objetivo subsidiário a 
exposição das inadequações do modelo agrícola petro-dependente, inserindo o agropolo como 
uma alternativa sustentável para o meio rural. 

Tendo em vista que a agricultura dependente de insumos externos encontra-se em uma crise 
de altas dos preços, cada vez mais é propício um espaço para agricultura orgânica no país, a 
partir deste espaço aberto surgem diversas alternativas agroecológicas de produção. Por isso, 
questões como o porquê da agroecologia inserida nos agropolos e como o desenvolvimento 
rural sustentável permeia esses pólos de produção surgem como um novo cenário a ser 
estudado. 

Para tanto, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e documental (LAKATOS; ZAMBONI, 
1990). Nesta pesquisa, então, os dados secundários foram fonte para o desenvolvimento 
teórico apresentado neste artigo. 

 2.Propagação da Agroecologia na Produção Brasileira 

O processo de mudança do manejo com práticas da “Revolução Verde” para o manejo 
ecológico é chamado de “conversão”. As causas para a conversão são as mais diversas. Para 
alguns, a questão das doenças oriundas do uso de agrotóxicos os fazem se inserir neste 
processo de mudança. Para outros, por questões meramente filosóficas. Para outros, ainda, por 
ter o produto orgânico um maior valor agregado. Na prática, os interesses para a conversão 
são distintos. Contudo, eles convergem para um ponto central: por mais diversos que pareçam 
ser os caminhos que levam à essa conversão, aos poucos os inseridos neste processo de 
mudança alcançarão a proposta ecológica, filosófica e social da agroecologia e, então, serão 
atores da criação de sistemas sustentáveis. 

A ciência ocidental acompanhada pela industrialização, em meados do século XX, acarretou 
um processo de transformação da agricultura intitulado “Revolução Verde.” Os meios de 
propagação do conhecimento incluindo a pesquisa, o ensino e a extensão foram utilizados 
como meio de convencimento dos agricultores às seguintes seis práticas básicas:  

a) monocultura; 

b) irrigação; 

c) cultivo mecanizado intensivo do solo; 

d) manipulação genética das plantas cultivadas;  

e) aplicação de fertilizantes químicos; 

f) controle químico de pragas e doenças. 

Todo esse “pacote compartimentalizado” gerou uma majoritária satisfação no meio 
agronômico, sendo questionado por poucos, nos aprofundamentos sobre o meio ambiente e a 
saúde humana, tidos na época como alarmismos sem fundamento (KHATOUNIAN, 2001). 
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Com o passar dos anos, os problemas ambientais foram tornando-se evidentes, assim como o 
enfraquecimento do organismo agrícola e consequentemente da saúde humana. Tal 
enfraquecimento pode ser justificado frente a um manejo curativo das práticas intensivas 
utilizadas que culminou em um produtor altamente dependente de insumos externos à 
propriedade rural. 

Trata-se de uma agricultura petro-dependente onde grande parte dos adubos e insumos são 
fabricados com derivados de petróleo por grandes empresas mundiais. Neste modelo agrícola 
não há lugar para a pequena propriedade e os camponeses tendem a desaparecer. 

Em contrapartida, as técnicas agroecológicas foram difundindo-se pelo mundo e uma 
crescente preocupação sócio ambiental vêm assumindo uma nova perspectiva em relação ao 
comportamento dos produtores e consumidores face àquilo que tratou-se um dia como o 
“milagre no campo”. Weid (2001) colabora afirmando que a agroecologia se estabelece 
mobilizando as experiências e habilidades dos agricultores e aliando os conhecimentos 
científicos mais avançados trazidos pela ecologia, biologia, etc. 

Ainda que não tenha assumido o espaço nos meios de propagação do conhecimento, a 
agroecologia já começou a ser incorporada às pesquisas acadêmicas e ao cotidiano de alguns 
produtores rurais. Alguns casos de experiências agroecológicas em diversas partes do mundo, 
até mesmo no Brasil, ilustram que essa abordagem permite aumentar a produtividade dos 
cultivos em cerca de 98%, em média. Nos estudos mais avançados, esses aumentos chegam a 
600% (WEID, 2001). 

O entendimento do módulo rural como um organismo vivo, onde os processos naturais 
acontecem e a agrobiodiversidade corrobora à sustentabilidade local, traz para um outro nível 
de entendimento a agricultura responsável, característica exeqüível na agroecologia. 
Incorporada por diversos projetos com perfis “sustentáveis”, esta ciência, acima de tudo, vem 
encontrando seu espaço junto aos agricultores familiares, aqueles que sentem diretamente os 
males financeiros e fisiológicos da agricultura ainda chamada convencional. Malgrado sejam 
tratados como coadjuvantes na história da agricultura brasileira, são estes trabalhadores que 
abastecem o mercado interno e decruam a agroecologia através de seus princípios e 
mecanismos formais, portanto responsáveis diretos da  alavancagem da produção certificada 
no país. 

3.Os Agropolos 

Para complementar a compreensão da agroecologia, o desenvolvimento rural, em sua forma 
sustentável destaca a importância da agricultura familiar. Contribuindo para essa análise, 
Weid (2001) afirma que a agroecologia é o exemplo mais pertinente para o desenvolvimento 
sustentável da agricultura. 

O desenvolvimento rural sustentável, conforme definição de Ormond (2006), é o 
estabelecimento de programas que promovam o acesso à terra, estimulando a agricultura 
familiar e a diferenciação das economias rurais através da utilização de políticas públicas que 
despertem a diversificação das atividades econômicas locais, a valorização e conservação da 
biodiversidade e dos recursos ambientais e a diminuição das desigualdades sociais, através de 
melhor distribuição de renda e do tratamento adequado quanto ao gênero, etnia e idade. 

A análise do desenvolvimento rural sustentável é bastante complexa e possui vários pontos de 
vista. Moseley (2003, in KAGEYAMA, 2004) acredita que a noção de desenvolvimento rural 
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sustentável deve fundamentar-se sobre a idéia de “conservação do capital”, que aparece sob 
quatro formas: o capital ambiental, o capital humano, o capital social e o capital construído. 

Para que o processo de desenvolvimento rural seja sustentável, é necessário que mudanças 
substanciais aconteçam. Como melhorias sociais, políticas, culturais, econômicas e ambientais 
sob uma ótica de solidariedade e ética.  

Partiu-se do pressuposto, neste artigo, de que o desenvolvimento, em sua formulação mais 
ampla, equivale a efetivação de potencialidades sociais, culturais e econômicas de uma 
sociedade, em perfeita sintonia com o seu entorno ambiental e com seus valores políticos e 
éticos. Além disso, entende-se o desenvolvimento rural sustentável como um processo 
gradual de mudança que encerra em sua construção e trajetória a consolidação de processos 
educativos e participativos que envolvem as populações rurais.  

A sustentabilidade em agrossistemas é algo relativo que pode ser medido somente ex-post. 
Sua prova estará sempre no futuro (GLIESSMAN, 2000). É preciso, portanto, agir com 
compromisso, uma vez que as nossas ações presentes serão percebidas no futuro.  

Por conseguinte, fazemos à junção das expectativas de um desenvolvimento rural sustentável 
com as propostas positivas de um modelo de gestão pautado na premissa de esforços 
ordenados em um espaço geográfico determinado, na melhoria da qualidade de vida da 
população envolvida, por meio do aumento do emprego e da renda – conhecido como 
agropolos. Modelo tal, adotado no Brasil no final dos anos 90, que propicia o 
desenvolvimento regional por meio da exploração sustentável dos recursos naturais. Os 
agropolos preconizam um modelo de gestão cooperativa.  

A idéia de agropolo surgiu no momento em que algumas lideranças do Brasil foram à Europa 
e observaram, principalmente na França, as agropolis, uma figura operacional ou uma figura 
de concentração de serviços e tecnologias a favor da atividade do agronegócio em 
determinadas regiões (CARVALHO, 2000). 
O agropolo caracteriza-se como uma rede de empresas e instituições (públicas, privadas e 
científicas) com o objetivo de desenvolver novas tecnologias e de atender a uma determinada 
parcela das necessidades dos consumidores (TRICHES, 2002). Para Ormond (2006) o 
agropolo é um espaço geográfico onde agentes econômicos e órgãos públicos e empresas 
privadas agem estrategicamente no sentido de aprimorar a organização e gestão tecnológica 
das cadeias produtivas do setor agropecuário adotando enfoque sistêmico e buscando o 
desenvolvimento sócio-econômico com base no desenvolvimento sustentável. 
Para a implantação de um agropolo é preciso a sensibilização da comunidade envolvida. 
Neste contexto, enquadram-se produtores, governo, escolas, empresários, comerciantes e 
demais líderes da região escolhida.  

Uma vez implantado, o agropolo busca ao mesmo tempo preservar as características da 
agricultura familiar, com sua lógica de produção e respeito à biodiversidade cultural, e inserir 
esse mesmo produtor numa lógica empresarial. Eis, aí, o grande desafio para a 
sustentabilidade do rural familiar. Uma outra característica, é que os agropolos procuram 
identificar cadeias produtivas ainda não exploradas na região. Ademais, os agropolos não 
visam apenas à lucratividade, mas principalmente, a qualidade dos produtos destinados ao 
mercado e à maturidade das relações entre os agentes envolvidos. Ainda, é uma prática que se 
preocupa com as questões sociais e ambientais. Ou seja, com o desenvolvimento rural 
sustentável. 
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4. Ação pública como instrumento de interação com a comunidade local 

O extensionismo rural brasileiro baseia-se nas ações públicas dos órgãos estaduais de 
assistência técnica, instituições que acabam desdobrando-se para atender os agricultores e 
suas famílias nas complexas demandas no meio rural. 

Segundo Baptista (1979), a política governamental pouco tem apoiado o desenvolvimento 
sustentável, ainda não é suficiente dentro do sistema em nível nacional. Os avanços que foram 
obtendo o desenvolvimento sustentável deram-se graças aos esforços individuais, assim como 
grupos técnicos, ou mesmo entidades de organismo internacionais como a Organização das 
Nações Unidas - ONU, e a Organização dos Estados Americanos - OEA. 

Para Veiga (2005) o Estado pode induzir a interiorização do desenvolvimento, mas pouco 
tem-se evidencias de eficiência econômicas desse tipo de ação.  Mesmo investimentos em 
infra-estrutura, com bons impactos na produtividade, costumam ter limitadíssimos efeitos 
dinâmicos em economias regionais de baixo desempenho.   

Ainda conforme Veiga (2005), não apenas deve ser eficaz o lado produtivo, mas sim 
problematizar o lado social, a concentração econômica e questões ambientais pertinentes.  

Alguns planos desenvolvidos por economista apenas apóiam-se em critérios de eqüidade, 
dificultando o progresso do processo em si, pois este apenas entende como redução da 
pobreza, e não como um desenvolvimento regional como o agropolo. 

Ainda, para o autor, a melhor forma de sucesso desses planos encontra-se em programas de 
caráter microrregional, pois haverá um melhor consenso que nos de caráter macro ou 
mesorregional. Tende a se formar, assim, largo consenso de que a melhor orientação 
normativa é a da articulação dos governos federal, estaduais e municipais para intervenções, 
afim de que haja uma disparidade em espalhar e multiplicar o crescimento econômico em uma 
determinada região. 

Entende-se que a coordenação de um planejamento é essencial para seu desenvolvimento, 
obtendo-se maiores eficácias. Portanto, o planejamento pode ser distribuído direto através de 
recursos do governo, regulamentação e orientação pelos recursos privados, através da 
manipulação das forças do mercado e incentivos (MELLOR, 1966). 

O planejamento agrícola apresenta problemas devido as dificuldades das constantes variáveis 
da produção agrícola, em conseqüência disso, os planos devem ser diferentes em 
determinadas regiões, pois quando feito para determinada área, pode não ser tão eficaz quanto 
em outra localidade. Com isso o processo de planejamento agrícola e seu desenvolvimento 
deve ser transformado em planos de ação. 

5. A comunidade local 

De acordo com Guterres (2006), “A agricultura camponesa no Brasil vem vivenciando um 
processo de perda de saberes locais populares, num processo crescente, em função do avanço 
das classes dominantes e do controle hegemônico do capital externo no campo”. 

Urge o resgate de identidades locais, tradicionais e culturais de saberes populares, para que 
seja possível a construção de um desenvolvimento rural sustentável, contrapondo o avanço 
convencional “modernizador” que se impõe e coloca em risco o futuro do meio ambiente e da 
população brasileira. Esses resgates em prol do desenvolvimento rural passam pela tomada de 
consciência da identidade da classe social, da valorização dos recursos internos à comunidade, 
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onde a questão cultural e as tradições tenham um valor imprescindível para qualquer processo 
de tomada de decisão para a transformação da realidade em que vivem os camponeses.  

Para a construção de um modelo de desenvolvimento, que começa na comunidade, nos grupos 
de base, com seu conjunto de famílias tendo o controle social, alguns pressupostos teóricos e 
metodológicos são necessários, como o resgate e a reconstrução de valores éticos e culturais, 
na relação entre si e com a natureza. O campo de ação deve se unir ao conjunto de valores 
socioculturais e históricos (a reconstrução do saber local) para o resgate da identidade própria 
tipicamente camponesa, preservando as diversidades de vida – biológica e cultural. 

A conservação da natureza gera alguns benefícios. Segundo Boef et al. (2007) os benefícios 
alcançados podem ser econômicos, ecológicos e socioculturais para os agricultores, as 
comunidades rurais e a sociedade. 

É salutar a superação e a substituição de ações de competição individualista, egoísta e 
predatória, construída por uma doutrina econômica absoluta do capital, por valores de 
solidariedade, cooperação e ajuda mútua para que aconteça uma efetiva ação coletiva 
comunitária.  

6. Considerações finais  

O presente artigo teve como intuito apresentar o agropolo como uma alternativa de 
organização para a produção agroecológica. Este é um tema relevante e atual na medida em 
que existe um aumento na demanda por produtos considerados “verdes” e também uma maior 
preocupação com a questão ambiental. 

Esta alternativa está intimamente ligada ao processo de desenvolvimento rural sustentável, 
que organiza os produtores em módulos agrícolas rurais objetivando a melhoria da qualidade 
de vida e renda dos envolvidos, a proteção ambiental, o combate ao desmatamento, entre 
outros. 

O poder público é um dos agentes fundamentais para a execução do projeto. As diversas 
parcerias do governo com empresas de assistência técnica, instituições de crédito rural, 
qualificação de mão de obra, entre outros, criam um contexto que permitem maior segurança 
para o agricultor e sua família. 

A implantação e a continuidade dos agropolos alavancam a economia e a conseqüente 
constituição do capital social da comunidade envolvida, incentivando a permanência dos 
agricultores no campo juntamente com suas famílias. A agricultura praticada nos pólos que 
faz uso dos princípios agroecológicos está inserida no modelo sustentável. Modelo este que 
pretende praticar uma atividade econômica baseada em recursos naturais, de maneira que 
estes recursos não se esgotem no curto prazo; pretende também explorar e preservar a 
biodiversidade da região, minimizando alterações nos ecossistemas; mantendo essa atividade 
para a próxima geração. 

A agrobiodiversidade colabora economicamente com a idéia do ótimo no longo prazo, ao 
invés do máximo em curto prazo. O rendimento ótimo é aquele que concilia a exploração com 
a preservação. A agricultura familiar é estritamente embasada neste modelo econômico 
denominado ótimo por ser a terra sua fonte de alimento, trabalho, renda, etc. 

Finalmente, este trabalho foi concebido para demonstrar o agropolo como uma opção viável 
para as comunidades rurais que trabalham com a agricultura familiar e anseiam entrar no 
mercado do agronegócio sustentável. 
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