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RESUMO 

Os inúmeros desafios globais, relacionados ao aumento da pressão sobre os recursos naturais, 

aos impactos das mudanças climáticas, às desigualdades sociais e de gênero, e às seguranças 

alimentar, hídrica e energética, reforçam a necessidade de desenvolver sistemas de produção de 

alimentos sustentáveis, socialmente inclusivos e resilientes. Nesse sentido, o estudo tem como 

objetivo geral identificar as contribuições de sistemas em transição agroecológica e de produção 

orgânica para a implementação, em nível local, de agendas globais, como a Agenda 2030 e o 

Nexus água-energia-alimento. Para isso, foi realizado um estudo de caso em duas organizações 

de agricultura sustentável do Distrito Federal (Aprospera e Malunga). A metodologia consiste 

em 1) Revisão bibliográfica para avaliar a convergência teórica entre a agricultura sustentável, 

a Agenda 2030, e a abordagem Nexus; 2) Adaptação e aplicação do questionário de Fornazier 

et al. (2022) para a realização de entrevistas com os representantes das organizações; 3) 

Tratamento e análise dos dados. Os resultados indicam que os sistemas de agricultura 

sustentável estudados contribuem para a operacionalização de agendas globais, através de 

práticas relacionadas à boa gestão de recursos naturais, resíduos e efluentes; promoção da 

igualdade de gênero; estratégias de adaptação aos impactos das mudanças climáticas; 

conservação da biodiversidade e equilíbrio ecológico; e aumento da soberania e segurança 

alimentar.  

 

Palavras-chave: desenvolvimento sustentável; agroecologia; produção orgânica; agendas 

globais.  
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ABSTRACT  

The numerous global challenges, related to increasing pressure on natural resources, climate 

change impacts, social and gender inequalities, and food, water and energy security, reinforce 

the need to develop sustainable, socially inclusive and resilient food production systems. In this 

sense, the study has the general objective of identifying the contributions of systems in 

agroecological transition and organic production to the implementation, at the local level, of 

global agendas such as the 2030 Agenda and the water-energy-food Nexus. To this end, a case 

study was conducted in two sustainable agriculture organizations in the Federal District 

(Aprospera and Malunga). The methodology consists of 1) Literature review to assess the 

theoretical convergence between sustainable agriculture, the 2030 Agenda, and the Nexus 

approach; 2) Adaptation and application of the Fornazier et al. (2022) questionnaire to conduct 

interviews with the representatives of the organizations; 3) Data treatment and analysis. The 

results indicate that the sustainable agriculture systems studied, contribute to the 

operationalization of global agendas, through practices related to the good management of 

natural resources, waste and effluents; promotion of gender equality; adaptation strategies to 

the impacts of climate change; conservation of biodiversity and ecological balance; and 

increased food sovereignty and security.  

 

Keywords: sustainable development; agroecology; organic production; global agendas. 
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1. INTRODUÇÃO

Em meados das décadas de 1960 e 1970, o movimento de modernização agrícola

conhecido como Revolução Verde promoveu a mecanização e industrialização da agricultura. 

Essa prática incentivou o uso de pacotes tecnológicos que incluíam sementes modificadas, 

pesticidas, fertilizantes químicos, grandes maquinários, dentre outras ferramentas que tinham 

como principal objetivo o aumento da produção de alimentos (MOURA, 2016). No Brasil, a 

adoção das práticas associadas à Revolução Verde impulsionou a transição para o modelo de 

produção de alimentos agroexportador, modificando o sentido e a escala da produção de 

alimentos (SOUSA; PEREIRA, 2019). 

Sem incentivo governamental, a agricultura familiar ficou à margem da modernização 

do processo produtivo e dos mercados. O alimento passou a ser visto como uma mercadoria 

(commodities) importante para os resultados da balança comercial brasileira, e a segurança 

alimentar para todos foi ofuscada enquanto direito constitucional (ELIAS, 2021; PEREIRA, 

ORIGUÉLA e COCA, 2021).  

A Revolução Verde carregava a promessa de que através dos pacotes tecnológicos 

haveria aumento na qualidade e na quantidade de alimentos produzidos, o que levaria à 

erradicação da fome no mundo. No entanto, décadas depois, apesar do crescimento na taxa de 

produtividade, a insegurança alimentar segue sendo um desafio global (FORNAZIER et al., 

2022; SOUSA; PEREIRA, 2019). No Brasil, a evolução da fome nos últimos dois anos é 

assustadora. Em 2020 estima-se que 19 milhões de pessoas estejam em situação de insegurança 

alimentar grave (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e SAN, 2022).  

O modelo intensivo de produção de alimentos produz externalidades ambientais, 

retrocessos sociais no campo e atualmente está ameaçado pela iminência das mudanças 

climáticas (MOURA, 2016). Cenários de redução da produtividade agrícola, crescimento 

demográfico e urbanização acelerada sinalizam um futuro preocupante para a segurança 

alimentar, hídrica e energética global, sobretudo para grupos sociais vulneráveis (HOFF, 2011; 

MISSELHORN et al., 2012; LECK et al., 2015).    

O aumento da competição por recursos naturais essenciais levanta o debate sobre a 

importância de endereçar estratégias sistêmicas para garantir alimento e energia para todos, 

bem como conservar os recursos hídricos. Nesse sentido, a abordagem Nexus água-alimento-

energia é aqui resgatada como uma abordagem conceitual aderente para refletir e analisar a 

necessidade de aumentar a eficiência no uso de recursos essenciais e a resiliência de sistemas 

produtivos, ecossistemas e grupos sociais vulneráveis. Em termos gerais, a abordagem 
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conceitual Nexus parte da premissa de que questões produtivas, sociais e geopolíticas 

relacionadas à água, energia e alimento estão interconectadas e devem ser endereçadas a partir 

de abordagens integradoras (HOFF, 2011; AL-SAIDI e ELAGIB, 2017; SIMPSON e JEWITT, 

2017). 

Trata-se de uma racionalidade compatível com o desafio global de garantir segurança 

alimentar para todos e está alinhada com a proposta da agenda 2030 da ONU e com os princípios 

da agricultura sustentável de promover a erradicação da pobreza em todas as suas dimensões 

(NILSSON e PERSSON, 2017). A Agenda 2030 é composta por 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável e traça metas universais para abordar questões de desigualdade 

social, gênero, cooperação institucional, perda da biodiversidade e mudanças climáticas. No 

escopo da agenda estão previstos objetivos vinculados às preocupações do Nexus água-energia-

alimento; a saber: a promoção de sistemas produtivos sustentáveis e a segurança alimentar 

(ODS 2), a segurança hídrica (ODS 5) e a segurança energética (ODS 7).  

Convergente com a necessidade de desenvolver sistemas de produção de alimentos 

sustentáveis, socialmente inclusivos e resilientes, a produção orgânica de alimentos e os 

sistemas de transição agroecológica vêm ganhando força como estratégias viáveis para 

promover a segurança alimentar para todos, sobretudo em áreas rurais e periurbanas (FAO, 

2018b; BARRIOS et al., 2020). Isso porque além de produzir alimentos a partir de princípios 

de conservação dos recursos naturais e restauração da biodiversidade, a perspectiva orgânica e 

agroecológica promove relações de cooperação social que têm potencial para engendrar ciclos 

virtuosos de desenvolvimento local e enfrentar desafios globais persistentes como a fome, a 

pobreza, a segurança hídrica, o preconceito de gênero e a desigualdade (SCHMITT et al., 2017; 

CAMILA GRAMKOW, 2020).   

Por mobilizarem princípios orientadores sinérgicos à abordagem conceitual Nexus e a 

Agenda 2030, os sistemas de produção agrícola sustentável têm um grande potencial para 

operacionalizar no nível local essas agendas globais (FORNAZIER et al., 2022). Não obstante, 

ainda há poucos estudos acadêmicos que explorem essa convergência. Embora Fornazier et 

al. (2022) reflitam sobre elas, essa análise não foi realizada no nível local. Dessa 

maneira, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar a contribuição de 

sistemas em transição agroecológica e da produção orgânica na implementação local 

do Nexus e da Agenda 2030. Para isso, foi conduzido um estudo comparativo entre a 

Associação dos Produtores Agroecológicos do Alto São Bartolomeu (Aprospera), formada 

por agricultores que 
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adotam sistemas em transição agroecológica, e a fazenda Malunga, a maior rede de orgânicos 

do país; ambas localizadas no Distrito Federal.  

A pesquisa está estruturada em três etapas: i) revisão bibliográfica sobre a convergência 

entre a Agenda 2030, a abordagem conceitual Água-energia-alimento Nexus, e a agricultura 

sustentável; ii) adaptação e aplicação do modelo analítico Nexus-Agroecologia proposto por 

Fornazier et al. (2022); e iii) análise do desempenho das práticas das organizações em transição 

agroecológica e da produção de orgânicos na implementação local do Nexus e da Agenda 2030.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Agricultura Sustentável: sistemas em transição agroecológica a produção 

orgânica. 

 Através da agricultura, os recursos naturais bióticos e abióticos relacionados ao solo, 

água, energia, clima, biodiversidade e serviços ecossistêmicos são convertidos em produtos, 

tais como alimentos e combustíveis. Com base em dados da Food and Agriculture Organization 

of the United Nations - FAO (2014), a população global crescerá em 30% até 2050, alcançando 

a marca de 9,3 bilhões de pessoas. Consequentemente, será intensificada a demanda e a 

competição por alimentos e a pressão sobre os recursos ligados a esse setor.  

 Os sistemas de agricultura convencional e intensiva, associados ao agronegócio são 

fortemente dependentes de grandes quantidades de água, energia, terra e insumos exógenos 

(FORNAZIER et al., 2022), além de gerarem externalidades socioambientais e climáticas que 

impulsionam críticas à sua longevidade e hegemonia no futuro próximo (FAO, 2018).   

De acordo com Moura (2016), os sistemas agroalimentares que seguiram os moldes e 

adequaram-se aos pacotes tecnológicos da Revolução Verde - ocorrida em meados da década 

de 1960 e 1970 - quais sejam o uso de sementes geneticamente modificadas, fertilizantes 

químicos, agrotóxicos, grandes maquinários, dentre outros - são pautados na dependência a 

insumos externos ao sistema. De acordo com Gliessman (2014), a agricultura convencional 

pode também ser denominada “agricultura industrial”, baseada em dois principais pilares: a 

maximização da produção e a maximização do lucro, reduzindo os alimentos a commodities 

agrícolas destinadas à exportação. 

Sete práticas caracterizam a agricultura convencional, pautada na alta e célere 

produtividade. São elas: a “lavoura intensiva, monocultura, irrigação, aplicação de fertilizantes 

inorgânicos, controle de pragas, manipulação genética de plantas domesticadas e animais, e 

“agricultura industrial” de animais” (GLIESSMAN, 2006, p. 3). Apesar do grande volume de 
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produção agrícola, a agricultura industrial promove desequilíbrios ecológicos e reforça 

disparidades socioeconômicas, de modo que a fome e a pobreza extrema não foram erradicadas.  

No Brasil, ao passo que a produção e as receitas do agronegócio batem recordes 

históricos, a fome não para de crescer. Globalmente, o volume de alimento produzido seria 

capaz de suprir a demanda de 12 a 14 bilhões de pessoas - números significativamente maiores 

do que a população mundial total. Não obstante, cerca de 870 milhões de indivíduos ainda se 

encontram em estado de fome crônica. Deste modo, vale ressaltar a importância do debate 

político e da definição de estratégias de governança do alimento para garantir para todos a 

segurança alimentar e nutricional, visto que a principal causa da insegurança alimentar não é a 

escassez de alimentos, e sim a desigualdade na distribuição e as políticas de preço reguladas 

pelo mercado internacional (FAO, 2013b; FAO 2014; FAO, 2018).  

 Outro dilema vinculado aos sistemas agrícolas hegemônicos é o fato de que, associado 

ao contexto de fome, pobreza e insegurança alimentar, observa-se índices de sobrepeso e 

obesidade crescentes (FAO, 2013b; FAO, 2014).  

Para Moura (2016), os paradoxos da agricultura convencional se justificam pelo poder 

econômico e político da narrativa de grandes corporações, que associam este modelo de 

produção como a única via para o aumento da produtividade de alimentos. Segundo a autora,  

As grandes corporações passaram a ser o principal fator regulador da nova 

organização do sistema agroalimentar mundial, tendo como consequências: o 

comprometimento da capacidade de abastecimento dos países com a desestruturação 

dos sistemas de produção locais; a grande concentração de terras, tecnologia e poder 

sob o comando das empresas transnacionais; a monocultura de poucas espécies 

vegetais como soja, milho e algodão, baseadas no uso intensivo de insumos e de 

recursos naturais dentre outros. (MOURA, 2016, p. 23). 

 

Na contramão dos sistemas agroalimentares convencionais, surge e se fortalece nos anos 

de 1970 e 1980, no Brasil e no mundo, movimentos de agricultura alternativa. Com pautas 

vinculadas à segurança alimentar e nutricional, eliminação da pobreza no campo e geração de 

trabalho e renda (BITTENCOURT e ROMANO, 2020). Nesse sentido, os modelos de produção 

orgânica e agroecológica de alimentos vem crescendo significativamente. 

A agricultura orgânica é um modelo alternativo à produção convencional de alimentos, 

que se baseia no aumento da fertilidade do solo sem o uso de insumos químicos, conservando 

a biodiversidade genética do agroecossistema e minimizando impactos ecológicos. Além disso, 

está alinhado às questões sociais envolvidas nos processos de produção e consumo de 

alimentos, como a integridade de aspectos culturais e condições justas de trabalho dos 

agricultores (SANTOS e MONTEIRO, 2013). 
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 A produção orgânica moderna tem a sua origem na década de 1960, ganhando maior 

impulso na década de 1990, o que levou ao crescimento da área cultivada, do número de 

produtores e do mercado consumidor. Esse aumento se deu devido aos maiores níveis de 

preocupação da população quanto à qualidade dos alimentos consumidos, e dos seus impactos 

sobre a saúde humana e o meio ambiente (SANTOS; MONTEIRO, 2013).  

 O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), através da Instrução 

Normativa 007/1999 define um sistema de produção orgânica como:  

1.1. Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária e industrial, todo aquele 

em que se adotam tecnologias que otimizem o uso de recursos naturais e 

socioeconômicos, respeitando a integridade cultural e tendo por objetivo a auto-

sustentação no tempo e no espaço, a maximização dos benefícios sociais, a 

minimização da dependência de energias não renováveis e a eliminação do emprego 

de agrotóxicos e outros insumos artificiais tóxicos, organismos geneticamente 

modificados (OGM/transgênicos), ou radiações ionizantes em qualquer fase do 

processo de produção, armazenamento e de consumo, e entre os mesmos, 

privilegiando a preservação da saúde ambiental e humana, assegurando a 

transparência em todos os estágios da produção [...] (Instrução Normativa 007/99, 

MAPA, p.1). 

 

 Assim, a agricultura orgânica se direciona para a construção de sistemas agrícolas que 

estejam pautados na sustentabilidade ambiental, social e econômica, tendo em vista os desafios 

globais atuais (ORMOND et al., 2002). Além da busca pela garantia da Segurança Alimentar, 

em termos de abastecimento, quantidade e acesso (físico e econômico) a alimentos seguros e 

saudáveis para todos (SANTOS; MONTEIRO, 2013).  

Quanto à agroecologia, no Brasil, esse modelo de produção se consolidou mais 

fortemente na década de 1990, vinculada à evolução das construções da agricultura alternativa 

(BITTENCOURT, 2019). Conforme descrito por Bensadon, 2016, p. 8:  

A agroecologia afirmou-se como referência conceitual principalmente desde a década 

de 1990, com o amadurecimento da análise ecológica da agricultura e da consciência 

ambiental, abarcando diferentes áreas do conhecimento como as ciências agrícolas, 

ecologia e o desenvolvimento rural. Incorporou, no caso do Brasil, pautas amplas e 

históricas dos movimentos sociais rurais, como reforma agrária, valorização do rural, 

da mulher e da biodiversidade, educação, construção de novos mercados e juventude. 

Ampliou os elementos técnicos e incorporou aspectos políticos e valorativos, seja na 

relação dos homens e mulheres entre si, seja dos seres humanos com a natureza e 

também no campo científico. E, nesse sentido, a agroecologia se coloca não só como 

um campo do conhecimento, mas também como outra forma de vida em sociedade e 

com a natureza. 

De forma geral, os sistemas de produção de alimentos em transição agroecológica são 

marcados pelo trabalho familiar, pelo resgate e utilização de práticas e saberes tradicionais, pela 

valorização das mulheres e pela diversidade e qualidade alimentar. Outro aspecto que 

caracteriza a agricultura familiar e sustentável no Brasil é a sua associação com movimentos 

sociais de luta pela reforma agrária e por direitos para o trabalhador rural. 
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Desde os anos de 1990 sistemas em transição agroecológica foram ganhando força e 

corpo como instrumento de transformação nas lutas agrícolas, sociais e ambientais, enquanto 

as categorias de atores envolvidos também se expandiram, incorporando pesquisadores, 

extensionistas e políticos; estreitando a relação entre saberes tradicionais, científicos e técnicos 

(BENSADON, 2016). Consequentemente, as pautas abarcadas pela Agroecologia foram 

ampliadas e complexificadas, conforme demonstrado na Figura 1, a qual elenca as diversas 

questões e lutas agroecológicas.  

Figura 1 - Cadeia de equivalências em torno da Agroecologia 

enquanto ponto nodal de diversas demandas. 

 
Fonte: BITTENCOURT, 2019, p. 116. 

Atualmente, a Agroecologia é uma abordagem teórica e prática capaz de promover 

sistemas alimentares com resultados socioambientais positivos em múltiplas dimensões 

(BITTENCOURT, 2019). Devido a este potencial ela vem sendo difundida através de políticas 

públicas nacionais (Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - PNAPO) e 

internacionais (FAO) e pela literatura como uma estratégia de produção de alimentos para 

aumentar a eficiência no uso da água, da energia e da terra, bem como ampliar a resiliência de 

comunidades rurais e vulneráveis (DELONGE e BASCHE, 2017).  
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A FAO propõe 10 elementos que caracterizam os sistemas agroecológicos (BARRIOS 

et al., 2020), como pode ser observado no Quadro 1 a seguir:  

                     Quadro 1 - Os 10 elementos da Agroecologia. 

Diversidade 

A diversidade de espécies e recursos genéticos é fundamental 
nas transições agroecológicas, para garantir a segurança 
alimentar e nutricional e, ao mesmo tempo, conservar, 
proteger, melhorar os recursos naturais e promover os 
Serviços Ecossistêmicos. 

 
Co-criação e intercâmbio 

de conhecimento 

As inovações agrícolas respondem melhor aos desafios locais 
quando co-criados através de processos participativos entre 
diferentes tipos de atores.  

Sinergias 
A criação de sinergias potencializa as principais funções dos 
sistemas alimentares, o que favorece a produção e a promoção 
de diversos serviços ecossistêmicos. 

Eficiência 

As práticas agroecológicas inovadoras produzem mais, 
utilizando menos recursos externos.  

Reciclagem 

Reciclar significa produção agrícola com menor custo 
econômico e ambiental, aumentando a autonomia do produtor 
ao reduzir sua dependência e vulnerabilidade aos recursos e 
efeitos externos.  

Resiliência 
Melhorar a resiliência das pessoas, comunidades e 
ecossistemas é fundamental para alcançar sistemas 
alimentares e agrícolas sustentáveis. 

Valores sociais e humanos 

Proteger e melhorar os meios de subsistência, a equidade 
social, de gênero e econômica e o bem-estar é fundamental 
para alcançar sistemas alimentares e agrícolas sustentáveis. 

Cultura e tradições 
alimentares 

Ao apoiar dietas saudáveis, diversificadas e culturalmente 
apropriadas, a agroecologia contribui para a segurança 
alimentar e nutricional, mantendo os ecossistemas saudáveis.  

Governança responsável 
Para alcançar uma alimentação e agricultura sustentáveis, são 
necessários mecanismos de governança responsáveis e 
eficazes em diferentes escalas, do local ao nacional e global. 

Economia circular e 
solidária 

Economias circulares e solidárias que reconectam produtores 
e consumidores, oferecem soluções inovadoras para viver 
dentro dos limites planetários e, ao mesmo tempo, fortalecer 
as bases sociais para o desenvolvimento inclusivo e 
sustentável.  

Fonte: Adaptado de FAO (2018).  
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Os 10 elementos da agroecologia propostos pela FAO auxiliam na identificação de 

questões centrais aos sistemas agrícolas sustentáveis e podem ser utilizados como ferramenta 

analítica orientada para práticas de transição agroecológica, além de servirem de apoio para a 

formulação de políticas públicas (FORNAZIER et al., 2022). A FAO (2018) destaca a 

importância de que esses itens sejam adaptados e ajustados a cada contexto ambiental, social e 

econômico, de acordo com as diversas realidades existentes em nível local.  

2.2. A Agenda 2030 como resposta aos desafios globais. 

A Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e desenvolvimento, também 

conhecida como Cúpula da Terra e Rio-92, estabeleceu em 1992 os 8 Objetivos do Milênio 

(ODMs), contidos em um dos mais importantes tratados internacionais acerca do 

Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 21. O documento assinado pelos 179 países 

signatários, deliberou metas globais relacionadas à redução da pobreza, acesso à educação de 

qualidade, igualdade de gênero, diminuição da mortalidade infantil, sustentabilidade ambiental, 

dentre outros compromissos a serem alcançados até o ano de 2015 (THAME, 2016).  

Após 20 anos de implementação da Agenda 21, a cidade do Rio de Janeiro foi 

novamente palco da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a 

Rio+20. Em 2012 os 193 países-membros deferiram o plano de ação que viria a ser a mais nova 

agenda global para alcançar o desenvolvimento sustentável: a Agenda 2030. Com o objetivo de 

arrolar os países desenvolvidos na cooperação e de incorporar temas e desafios globais não 

abarcados pelos ODMs, a Agenda 2030 instituiu 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) (Figura 2), e 169 metas universais (PNUD, 2015). 

Figura 2 - Eixos temáticos e os 17 ODS da Agenda 2030. 

 
Fonte: Nações Unidas no Brasil, 2022. 



22 
 

Pode-se dizer que a Agenda 2030 é resultante da evolução do modelo de agenda global 

composta por metas e objetivos, utilizada para a implementação dos Objetivos do Milênio 

(Figura 3).   

Figura 3 - Evolução dos Objetivos do Milênio (ODM) para os  

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

 
Fonte: Tulder (2018), apud Coelho (2022). 

Os objetivos e as metas da Agenda 2030 pautam-se em indicadores mundiais e nacionais 

que preconizam a busca pela adaptação dos ODS aos contextos culturais, políticos, econômicos 

e ambientais de cada país (PNUD, 2015), a fim de que os seus efeitos sejam incorporados nas 

políticas, programas e planos de governo nacionais (ODS BRASIL, 2022). Para isso, são 

elencados princípios fundamentais norteadores que orientam e auxiliam a implementação da 

Agenda 2030 (Quadro 2).  
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Quadro 2 - Princípios fundamentais da Agenda 2030. 

Universalidade 
A Agenda 2030 é universal em 
escopo e abrange todos os países, 
independente de seus níveis de renda 
e estágio de desenvolvimento. 

 

Integração e indivisibilidade 
A Agenda 2030 baseia-se na 
interconexão e natureza indivisível de 
seus objetivos. É crucial que todos os 
atores responsáveis pela 
implementação dos objetivos os 
tratem em sua totalidade. 

Não deixar ninguém para trás 
A Agenda 2030 visa beneficiar todas 
as pessoas e compromete-se a não 
deixar ninguém para trás ao suportar 
todas as pessoas necessitadas, onde 
quer que estejam. 

Inclusão 
A Agenda 2030 exige a participação 
de todos os segmentos da sociedade, 
independentemente de sua raça, 
gênero, etnia e identidade - para 
contribuir para sua implementação. 

Parcerias entre múltiplas partes interessadas 
A Agenda 2030 exige o estabelecimento de 
parcerias de partes interessadas para mobilizar e 
compartilhar conhecimento, experiência, 
tecnologia e recursos financeiros, para apoiar a 
realização dos ODS em todos os países. 

Fonte: Coelho, adaptado de UNSSC, 2022. 

Assim, através de 17 eixos temáticos, os ODS traçam uma agenda global, flexível e 

indispensável para o desenvolvimento sustentável. 

2.3. A abordagem Nexus água-energia-alimento.  

Diante de um cenário de insegurança persistente e do aumento da pressão sobre a água, 

energia e alimento, se faz necessário desenvolver práticas eficientes e sustentáveis orientadas 

para a gestão sustentável dos recursos naturais. Sobretudo no setor agrícola, essa governança 

vem sendo cobrada em função da já explorada pressão do agronegócio.  

A discussão sobre governança sustentável de recursos remete à abordagem conceitual 

água-energia-alimento (water-energy-food-WEF) - Nexus. Trata-se de uma abordagem pautada 

em uma perspectiva integradora para o manejo da água, energia e alimento e que tem como 

finalidade garantir as seguranças hídrica, energética e alimentar para todos (HOFF, 2011). Ao 

entender água-energia-alimento como um sistema complexo, a racionalidade Nexus orienta 

soluções que buscam aumentar sinergias e co-benefícios, e diminuir trade-offs existentes entre 

os setores responsáveis pela gestão desses recursos (SIMPSON e JEWITT, 2019). 

O WEF-Nexus é um quadro conceitual, uma racionalidade que traz a perspectiva de 

interdependência entre água-energia-alimento que pode auxiliar na integração de políticas e de 

agentes que estejam focados na governança desses recursos. Operacionalizada, a racionalidade 

Nexus pode promover a gestão intersetorial e o planejamento integrador, tanto na análise 
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científica, quanto na formulação de políticas públicas (AL-SAIDI e ELAGIB, 2017; NILSSON 

e PERSSON, 2017; EKINS et al., 2019). 

A inovação do pensamento Nexus está intrinsecamente ligada à difusão da noção de 

interdependência entre setores estratégicos ou temas e da visão sistêmica para abordar questões 

complexas (AL-SAIDI; ELAGIB, 2017 e LIU et al., 2018). A relação de dependência ou 

interdependência significa que quando um setor toma decisões a respeito da gestão de um 

recurso, essas decisões terão influência sobre outros setores, impactando positiva ou 

negativamente na gestão dos demais recursos (AL-SAIDI; ELAGIB, 2017). Conforme 

afirmado por Villamayor (2015, p. 736): 

A abordagem Nexus começa pela identificação de dois ou mais recursos que 

geralmente são amplamente definidos em termos de alimentos, água ou energia dentro 

de uma determinada fronteira geográfica ou sociopolítica. Em seguida, continua 

quantificando o uso de recursos e as maneiras pelas quais o uso de um recurso afeta o 

outro, afetando a sustentabilidade do sistema sócio-ecológico interconectado. 

 

A gestão individualizada da água, da energia e do alimento normalmente resulta em 

trade-offs entre as seguranças hídrica, energética e alimentar, de forma que o manejo com 

enfoque isolado pode ser prejudicial. Por isso, o Nexus é considerado uma abordagem 

multicêntrica, visto que atribui o mesmo nível de relevância a esses três recursos (MOLAJOU 

et al., 2021).  

A racionalidade Nexus pode promover a cooperação em sistemas de governança de 

recursos na escala de comunidades de agricultura familiar, visto que pode criar condições para 

a gestão conjunta de recursos naturais. A integração intersetorial é uma diretriz orientadora do 

Nexus, e também indicada na implementação dos ODS, pois permite que diversos desses 

objetivos sejam atingidos simultaneamente (LIU et al., 2018). Abaixo, a Figura 4 evidencia o 

impacto sinérgico do WEF-Nexus na Agenda 2030.  
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Figura 4 - Impacto da abordagem Nexus na Agenda 2030. 

  
Fonte: LIU et al., 2018. 

De acordo com Liu et al., os ODS 2 (fome zero e agricultura sustentável), 6 (água 

potável e saneamento) e 7 (energia limpa e acessível), estão profundamente vinculados ao 

Nexus, visto que tratam diretamente dos recursos água, energia e alimento. O Nexus, 

configurado nesses três ODS, possui a capacidade de influenciar a concretização de todos os 

outros objetivos dispostos na Agenda 2030. Segundo o autor:  

As metas dos ODS estão interconectadas e vinculadas aos setores de um Nexus 

particular. Por exemplo, o Nexus comida-energia-água está diretamente ligado aos 

ODS 2 (fome zero), 6 (água limpa e saneamento) e 7 (energia limpa e acessível). Este 

Nexus também afeta direta ou indiretamente todos os outros ODS (Fig. 1), como 

melhorando a saúde e o bem-estar humanos (ODS 3), melhorando a qualidade e a 

quantidade da água, reforçando a segurança alimentar e nutricional e a segurança 

energética [...]. Como o framework Nexus pode fazer relações diretas ou indiretas com 

e entre ODS claros [...], ele pode habilitar a implementação de ODS integrados 

conforme solicitado na Agenda 2030. Consequentemente, a abordagem Nexus 

também pode monitorar o progresso dessa implementação (Liu et al., 2018, p. 472). 

 

Entretanto, apesar de sua crescente importância e apreciação no meio acadêmico nos 

últimos anos, a abordagem Nexus apresenta lacunas no que diz respeito à sua operacionalização 
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(LIU, 2018 e MARKER, 2018). Nesse sentido, a agricultura sustentável em sistemas de 

transição agroecológica e de produção orgânica, devido ao compartilhamento de princípios 

comuns, podem ser práticas de implementação local da racionalidade global Nexus. 

2.4. Convergências entre agricultura sustentável, a Agenda 2030 e a abordagem 

Nexus. 

A Agenda 2030 é um plano de ação global para as pessoas, o planeta e a prosperidade. 

Seu objetivo é direcionar ações e cooperações entre pessoas, países e organizações para uma 

agenda positiva, diversa e comprometida com o desenvolvimento sustentável. Sob o lema de 

"Não deixar ninguém para trás" a Organização das Nações Unidas definiu 17 objetivos e 169 

metas a serem adaptadas pelos países signatários e respondidas até o ano de 2030 (COELHO, 

2022).  

A abordagem conceitual água-energia-alimento tem o objetivo de aumentar a eficiência 

no uso dos recursos e garantir a segurança hídrica, energética e alimentar para grupos sociais 

historicamente vulneráveis (HOFF, 2011; SIMPSON e JEWITT, 2019). Ela parte da premissa 

de que os setores água-energia-alimento são interdependentes e, por isso, preconiza uma 

abordagem integrada desse sistema (AL-SAIDI e ELAGIB, 2017). 

A agricultura sustentável, seja no modelo de produção orgânica ou em sistemas de 

transição agroecológica, busca a erradicação da fome no campo, se organiza em sistemas curtos 

de produção e distribuição, conserva os recursos naturais, restaura ecossistemas e promove 

cooperação e o desenvolvimento de grupos sociais (FAO, 2019b). 

Embora sejam apropriadas para diferentes escalas geográficas e contextos, o plano de 

ação para 2030, a abordagem conceitual água-energia-alimento e a prática da agricultura 

sustentável têm em comum o objetivo de direcionar e orientar a governança de países, 

organizações e pessoas para a mesma direção: o desenvolvimento sustentável. 

A sustentabilidade agrícola é fundamental para alcançar os ODS, de forma direta ou 

indireta, dados os impactos advindos dos processos produtivos ligados à agricultura e o lugar 

de importância que essa atividade ocupa mundialmente, já que interfere no estoque de recursos, 

na agenda climática, na saúde pública, em relações internacionais, dentre outros (FORNAZIER 

et al., 2021). 

A agricultura sustentável, conforme observado na seção de revisão bibliográfica, 

oferece uma prática capaz de operacionalizar no nível local diretrizes globais urgentes à 

sustentabilidade. Ela preenche lacunas estruturantes e propõe uma alternativa à produção de 
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alimentos, com resultados socioambientais potencialmente mais amplos do que quando 

comparados a sistemas agrícolas convencionais.  

A Agenda 2030 e a agroecologia se entrelaçam tanto no sentido da complementaridade 

entre as suas escalas de atuação, quanto no sentido da convergência entre os seus princípios, 

propósitos e abordagem integradora por meio da qual se orientam. De acordo com Fornazier et 

al. (2022), a interação entre essas estratégias permite uma combinação sinérgica entre 

estratégias globais e práticas locais, já que a Agroecologia torna a Agenda 2030 mais aplicável 

em nível local, enquanto a Agenda 2030, assim como a abordagem Nexus água-energia-

alimento, contribui para o alinhamento da Agroecologia com as questões globais.  

As práticas de produção orgânica e de sistemas em transição agroecológica, corroboram 

com a lógica de operacionalização dos ODS, conduzindo-os de acordo com a realidade 

específica de cada território. A Agenda 2030 amplia a escala da agricultura sustentável, o que 

aumenta o seu impacto e potencial transformador (FORNAZIER et al., 2022).  

 Em estudo acerca da convergência entre os ODS e a agroecologia, Farrelly (2016) 

analisou 50 estudos de caso em 22 países africanos, medindo os impactos negativos e positivos 

do instrumento agroecológico sobre os objetivos e as metas da Agenda 2030. Para compreender 

o potencial das práticas agroecológicas na construção de uma agricultura mais sustentável, 

obteve o resultado de que a Agroecologia contribui para o estabelecimento de 10 dos 17 ODS, 

quais sejam erradicação da pobreza (ODS 1); fome zero e agricultura sustentável (ODS 2); 

saúde e bem estar (ODS 3); educação de qualidade (ODS 4); igualdade de gênero (ODS 5); 

água potável e saneamento (ODS 6); trabalho decente e crescimento econômico (ODS 8); 

consumo e produção responsáveis (ODS 12); ação contra a mudança global do clima (ODS 13) 

e melhorias na vida terrestre (ODS 15) (ROSA; CAMPOS, 2020). 

No mesmo sentido, Barreto e Canavesi (2020) compararam os impactos da agricultura 

convencional e da agricultura agroecológica sobre os ODS. Através da análise de eixos 

temáticos dos objetivos e metas da Agenda 2030, ligados à pobreza, fome, saúde e bem estar, 

educação, igualdade de gênero, água e saneamento, energia, 

infraestruturas/industrialização/inovação, desigualdade, cidades, mudança do clima e 

ecossistemas terrestres. Em quadro comparativo, utilizando variáveis que iam de “forte impacto 

positivo” a “forte impacto negativo”, a agricultura agroecológica não apresentou nenhuma 

interação negativa com os agroecossistemas, em oposição à agricultura convencional.  

As autoras destacam os efeitos positivos da agroecologia na implementação de 12 dos 

17 ODS, tendo em vista que os sistemas agroecológicos: proporcionam rendas mais resilientes 
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para pequenos agricultores, reduzindo a proporção de indivíduos que vivem na pobreza (ODS 

1); aumenta o acesso a alimentos, contribuindo para a erradicação da fome (ODS 2); contribui 

para a promoção da saúde e bem-estar ao ampliar a segurança alimentar (ODS 3); integra 

experiência agrícola com atividades educacionais na comunidade (ODS 4); promove a 

igualdade de gênero, pois as mulheres ocupam posições de liderança, tendo parte importante 

nos processos de tomada de decisão, na renda e na gestão dos recursos (ODS 5); busca a 

autonomia e descentralização, estabelecendo sinergias com as questões ligadas à água e energia 

em comunidades (ODS 6 e ODS 7). 

Destaca-se também o potencial da agroecologia no endereçamento da abordagem 

Nexus. De acordo com Delonge e Basche (2017), o aumento da biodiversidade, identificado em 

sistemas agroecológicos, permite o crescimento da produtividade agrícola, enquanto conserva 

recursos hídricos e energéticos, tornando os agroecossistemas mais resilientes, adaptados aos 

impactos das mudanças climáticas e menos dependentes de insumos externos. Logo, são 

sistemas capazes de promover a segurança alimentar, hídrica e energética de forma integrada e 

simultânea.  

Ademais, a agroecologia é um instrumento que instiga inovações na medida em que cria 

dinâmicas de trocas locais e relações recíprocas, como por exemplo, entre atores de áreas rurais 

e urbanas, aprimorando tecnologias sociais (ODS 9) (BARRETO e CANAVESI, 2020). Como 

uma abordagem que envolve múltiplas dimensões, a Agroecologia também constrói relações 

com o ODS 10, no que tange a redução de desigualdades; o ODS 11, dado o estímulo ao 

estabelecimento de comunidades sustentáveis; o ODS 13, pelo incentivo a debates e ações que 

visam a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas; e o ODS 15, visto que ecossistemas 

terrestres mais resilientes aumentam a biodiversidade e a capacidade adaptativa das espécies de 

fauna e flora (FAO, 2019b). 

Assim, com base na literatura científica, a agricultura sustentável e, especificamente a 

agroecologia, se mostra como uma prática mais vantajosa do que os modelos agrícolas 

convencionais no alinhamento aos compromissos globais estabelecidos pela Agenda 2030 

(BARRETO e CANAVESI, 2020), e em consequência, ao alcance de soluções sustentáveis 

para os desafios mundiais, ressaltando a importância de sua incorporação na formulação de 

políticas públicas, em processos de tomada de decisão e em tratados globais (FAO 2019b). No 

entanto, é necessário que essa contribuição e impacto seja medido, como realizado no presente 

trabalho, para valorizar a contribuição da agricultura sustentável em agendas globais, com o 
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potencial de auxiliar na formulação e na reativação de políticas públicas que fomentem essas 

práticas.   

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia do presente trabalho está dividida em 3 etapas: 1) Revisão bibliográfica 

para avaliar a convergência teórica entre a agricultura sustentável, a Agenda 2030, e a 

abordagem Nexus; 2) Adaptação e aplicação do questionário de Fornazier et al. (2022); 3) 

Tratamento e análise dos dados. 

 A coleta de dados foi realizada através de trabalhos de campo e entrevistas 

semiestruturadas. Na Aprospera a entrevista foi feita de forma presencial com o vice-presidente 

da associação, e de forma remota com o fundador da fazenda de orgânicos Malunga.  

A análise dos dados foi feita nas seguintes etapas: 1) adaptação e aplicação da proposta 

metodológica (indicadores) de Fornazier et al. (2022) para a montagem dos questionários, com 

base na interseção entre Agroecologia - Agenda 2030 - Nexus; 2) tabulação dos dados obtidos 

nas entrevistas; 4) análise e discussão dos resultados. 

Os mapas utilizados na caracterização das organizações foram elaborados no software 

de sistema de informação geográfica livre, QGIS 3.20.2. 

3.1. Caracterização das organizações de agricultura sustentável 

3.1.1. A Associação dos Produtores Agroecológicos do Alto São Bartolomeu 

(Aprospera). 

 A Associação dos Produtores Agroecológicos do Alto São Bartolomeu (Aprospera) está 

situada no Assentamento Oziel Alves III, no núcleo rural Pipiripau II, em Planaltina - DF, no 

qual existem 168 famílias assentadas. Dessas famílias, 15 são associadas à Aprospera, que foi 

fundada em 2016 por agricultores e agricultoras das regiões de Pipiripau e Taquara, após anos 

de articulações, mutirões, trocas de informações, conhecimentos e insumos. A associação se 

consolidou e atualmente é uma referência em práticas familiares de produção orgânica e 

agroecológica (CORDENONSI, 2020).  

O Assentamento Oziel Alves III (onde se encontra a sede da Aprospera) está inserido 

na Área de Proteção Ambiental do Planalto Central, como apontado na Figura 5. Nessa região 

situa-se uma das bacias hidrográficas de maior importância do Distrito Federal, a Bacia do 

Ribeirão Pipiripau, localizada a nordeste do território, conforme destacado na Figura 6 abaixo. 

Seu principal curso d’água possui aproximadamente 41 km de extensão, e em confluência com 

o córrego Mestre D’armas, forma o rio São Bartolomeu, de uso majoritariamente agrícola e 
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abastecimento hídrico. A região da bacia é alvo da erosão típica de clima seco, que resultou na 

formação de planície aluvial. O relevo é predominantemente plano e levemente ondulado, o que 

inibe a ocorrência de enchentes e atenua os impactos provocados pela erosão hídrica 

(EMATER, 2018). 

Figura 5 - Mapa de localização da Aprospera. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 
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Figura 6 - Mapa de localização da Aprospera com destaque à Bacia Hidrográfica do Ribeirão 

Pipiripau. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 

 

Em uma área anteriormente tomada por monoculturas de soja e milho, pastagens e 

cultivo industrial de eucalipto, responsáveis pela degradação e substituição da vegetação nativa 

de Cerrado, por meio de práticas de transição agroecológica, as famílias transformaram o 

contexto ambiental e socioeconômico do local (MOURAO e ASSIS, 2020). De acordo com 

Silva (2018), os principais aspectos positivos da associação estão relacionados à cooperação e 

relação de reciprocidade entre as famílias associadas, que têm seus vínculos fortalecidos por 

meio de mutirões agroecológicos, assembléias, espaços abertos e a sede física da Aprospera. 

No ano de 2015, agricultores do Oziel Alves III receberam capacitação em Sistemas 

Agroflorestais (SAFs), do Instituto Sálvia (ISSA). Tais capacitações incentivaram alguns 

agricultores, em conjunto com outros moradores do assentamento, na propagação da produção 

agroecológica. Através de mutirões semanais itinerantes, os agricultores se uniam para 

contribuir com a mão de obra nas propriedades dos associados. Essas ações fortaleceram as 

relações de confiança, as trocas de informação, o amadurecimento da organização coletiva, e a 

promoção de eventos, projetos e feiras que contribuíram com a coesão e vínculo social da 

associação que se estende até os dias atuais (SILVA, 2018). 

De acordo com o estatuto social vigente (Apêndice A), a Aprospera tem como objetivo 

principal: 
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O exercício de mútua colaboração entre os sócios, visando a prestação, 

pela entidade, de quaisquer serviços que possam contribuir para o 

fomento e racionalização das atividades agroecológicas e para melhorar 

as condições de vida de seus integrantes, com especial ênfase na 

divulgação de matérias relacionadas à técnicas de produção e manejo, 

mercado e preços, melhoria de qualidade e de produtividade. 

 

Instituída legalmente enquanto pessoa jurídica, possui certificação orgânica sob 

Organização Participativa de Avaliação da Conformidade (OPAC), o que permite o acesso à 

políticas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA), além da parceria com o Programa de Pequenos Projetos 

Ecossociais (PPP-Ecos) (SILVA, 2018).  

Atualmente, as instituições públicas com as quais estabelece parcerias de maior 

importância são a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 

(SEAGRI), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), Centrais de 

Abastecimento do DF (CEASA), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), Agência Reguladora de águas, Energia e Saneamento do DF (ADASA) e a 

Universidade de Brasília (UnB) (Núcleo de Estudo em Agroecologia e Produção Orgânica - 

NEA). As parcerias com os outros setores se dão através da World Wide Fund for Nature 

(WWF) - Brasil, do Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal - ICRAF, Instituto CO2 

Zero, Mutirão Agroflorestal, Projeto São Bartolomeu Vivo - Rede Bartô. Já as políticas mais 

necessárias estão ligadas ao bolsa família, à assistência técnica, ao financiamento 

governamental, bem como à saúde e educação (NEA/UnB, 2019). 

Ademais, a associação se destaca pelo fato de ter consolidado CSAs (Comunidade que 

Sustenta a Agricultura). As CSAs consistem em novos modelos de produção e consumo de 

alimentos saudáveis. Neste modelo o consumidor passa a ser co-agricultor e co-responsável 

pela produção. Na proposta do CSA, novas formas de produção-comercialização são 

engendradas através da diminuição da distância entre campo e cidade. (SILVA, 2018; 

CORDENONSI; JACOBSON; ÁVILA, 2020).  

3.1.2. A Fazenda Malunga 

 A Fazenda Malunga está situada no Plano de Assentamento Distrital (PAD-DF), na 

região administrativa do Paranoá, mais especificamente na colônia agrícola Lamarão, a 70 km 

do Plano Piloto de Brasília (ROSA e SILVA, 2017), representada no mapa de localização na 

Figura 7 abaixo. A fazenda possui 110 hectares, dos quais 60% são utilizados para produção 
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agrícola orgânica (de hortaliças, frutas, laticínios, ovos, dentre outros), enquanto 40% são 

destinados à conservação de área nativa do Cerrado.   

Figura 7 - Mapa de localização Fazenda Malunga. 

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 

As atividades de produção orgânica na fazenda começaram em meados de 1985, através 

da iniciativa do engenheiro florestal, empresário, ex-deputado distrital e ex-presidente da 

Câmara Legislativa, Joe Valle, em área rural já pertencente à sua família. Durante os seus 

mandatos, entre os anos de 2011 e 2019, Joe tinha como foco a estruturação de políticas públicas 

e projetos de lei voltados para questões ligadas à sustentabilidade, abordando temáticas como 

desenvolvimento rural e urbano sustentável, resíduos sólidos, uso sustentável da água, 

mudanças climáticas, educação ambiental, arranjos produtivos locais, micro e pequenas 

empresas e tecnologias sociais. Além disso, organizou um plano estratégico para incentivar o 

setor de produção orgânica por meio de políticas públicas, junto à SEAGRI, EMATER-DF, 

Sindicato dos Produtores Orgânicos do DF (Sindiorgânicos), Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-DF) e o MAPA (CLDF, 2015). 

Concomitantemente à sua carreira política, Joe Valle gerenciava o crescimento da 

fazenda e da empresa, que atualmente conta com 190 funcionários. Diariamente são 

transportados cerca de 10 mil itens da fazenda para as quatro unidades do mercado Malunga, 
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além de também ser responsável pelo abastecimento de 70 supermercados do Distrito Federal 

(IDEAGRI, 2021).  

Reconhecida como a maior empresa de orgânicos do País, a Malunga disponibiliza mais 

de três mil tipos de itens agrícolas e possui três certificados de qualidade, quais sejam: Selo 

Orgânico Brasil (Sisorg), Selo de boas práticas agropecuárias - Ecocert e o Selo de bem estar 

animal. 

A Malunga faz parte de um grupo de grandes e médias empresas do setor de agricultura 

orgânica, ocupando uma posição de quase monopólio, capaz de manter altos níveis no volume 

de produção, regularidade e estabilidade de abastecimento ao longo do ano, inspeção sanitária 

e certificação. Tais atributos ainda são de difícil acesso para a maior parte dos produtores 

orgânicos, por exemplo, para organizações como a Cooperativa dos Produtores do Mercado 

Orgânico de Brasília (COOPERORG) e a Associação de Agricultura Ecológica (AGE), sendo 

ainda mais restritos para grupos de agricultores familiares e informais (SABOURIN et al., 

2014).   

3.2. Coleta de dados 

A análise da contribuição das práticas das organizações de agricultura sustentável na 

implementação local das agendas globais Nexus e Agenda 2030 foi realizada através da 

adaptação do quadro analítico e de indicadores sugeridos por Fornazier et al. (2022) para 

abordar essa integração.   

Fornazier et al. (2022) elenca 33 metas e 56 indicadores de ODS definidos pelo governo 

brasileiro, que possuem correlação com o modelo de produção agroecológico e com o Nexus. 

Os autores formularam uma lista de questões no nível dos indicadores (Apêndice B), que 

permite avaliar a operacionalização local da Agenda 2030, através de um modelo combinado 

Agroecologia-Nexus.  

Dois questionários foram construídos para a realização das entrevistas. O primeiro 

modelo (Apêndice C) tem perguntas direcionadas para a realidade de agricultores familiares, 

em transição agroecológica, e foi aplicado, em campo, para a Aprospera. A entrevista com o 

agricultor e vice-presidente da associação foi realizada em caminhada transversal ao longo da 

sua propriedade, técnica que permite a observação das atividades produtivas desenvolvidas, a 

gestão dos recursos e resíduos locais, o histórico de uso da área e as dinâmicas de trabalho 

(MICCOLIS, 2016).  
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O segundo questionário (Apêndice D) foi adaptado para a aplicação na fazenda de 

orgânicos Malunga. A entrevista foi feita em formato remoto através da plataforma Zoom, com 

o fundador e diretor da Malunga, Joe Valle.  

3.3. Sistematização e análise dos dados. 

 Após a realização das entrevistas, os dados foram tabulados em planilhas no programa 

Microsoft Excel. Em seguida foi definida uma escala quali-quantitativa para estimar o 

desempenho normalizado (em porcentagem) dos indicadores em cada organização, em relação 

à implementação da Agenda 2030 e do WEF Nexus. Foi inserida também a variável “não se 

aplica” para questões que não se encaixavam no contexto de uma das organizações, ou em casos 

em que a informação não tenha sido coletada.   

 Em seguida, foram elaborados, por meio de ferramentas do Microsoft Excel, gráficos 

de radar, utilizados para a análise integrada dos resultados dos indicadores selecionados. A 

utilização dos gráficos permitiu a melhor visualização das informações obtidas nas entrevistas, 

facilitando a comparação entre os resultados de cada organização.   

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1.Contribuição metodológica.  

 A contribuição dos sistemas agrícolas orgânicos e em transição agroecológica na 

conservação de ecossistemas, dos recursos naturais e no desenvolvimento de grupos sociais está 

evidenciada em diversos estudos científicos (DELONGE e BASCHE, 2017; FAO, 2019b; 

BARRETO e CANAVESI, 2020). Contudo, ainda faltam instrumentos para analisar, orientar e 

valorizar essas iniciativas enquanto estratégia global para o desenvolvimento sustentável, 

adaptação às mudanças climáticas e para a resiliência de grupos sociais vulneráveis.  

Através da operacionalização do modelo analítico de Fornazier et al. (2022) (Apêndice 

B), foi possível fazer uso de um instrumento metodológico capaz de esboçar as contribuições 

das organizações no que tange a implementação da Agenda 2030 e da abordagem Nexus. A 

importância desse ganho metodológico no presente trabalho, se dá pelo fato de que poucos 

estudos são realizados no nível de indicadores dos ODS. 

 A utilização desses indicadores permitiu uma investigação em nível local e específica, 

tanto na etapa de construção dos questionários, quanto na fase de análise das informações 

coletadas. Assim, as perguntas formuladas puderam ser melhor direcionadas e coerentes com a 

aplicação da Agenda 2030 e do Nexus em escala local, permitindo perceber, também, as 
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nuances, em termos de contribuições às agendas locais, em diferentes sistemas sustentáveis, em 

diferentes contextos, fases de transição e de consolidação organizacional. 

4.2.Contribuições das organizações para a implementação local da Agenda 2030 e do 

Nexus.  

 Após a atribuição do grau (em porcentagem) de contribuição das organizações em 

relação aos indicadores das metas dos ODS, de acordo com as entrevistas realizadas, foi 

possível observar o quanto cada uma tem contribuído   para a implementação da Agenda 2030 

e da abordagem Nexus. A seguir, o Quadro 3 apresenta os resultados encontrados. 

Quadro 3 - Contribuições da Aprospera e da Malunga (em porcentagem) para a 

implementação da Agenda 2030 e do Nexus, no nível de indicadores das Metas ODS.       

Metas ODS 
Grau de contribuição da 

Aprospera (%) 

Grau de contribuição da 

Malunga (%) 

1.4.1 e 1.4.2: Até 2030, garantir que todos 

os homens e mulheres, particularmente os 

pobres e vulneráveis, tenham direitos 

iguais aos recursos econômicos, bem 

como o acesso a serviços básicos, 

propriedade e controle sobre a terra e 

outras formas de propriedade, herança, 

recursos naturais, novas tecnologias 

apropriadas e serviços financeiros, 

incluindo microfinanças. 

100% e 12%, 

respectivamente. 

 
 
 
 

100% e N/A, 

respectivamente. 

1.5: Construir a resiliência dos pobres e 

daqueles em situação de vulnerabilidade, 

e reduzir a exposição e vulnerabilidade 

destes a eventos extremos relacionados 

com o clima e outros choques e desastres 

econômicos, sociais e ambientais. 

75% 100% 

2.4: Garantir sistemas sustentáveis de 

produção de alimentos e implementar 

práticas agrícolas resilientes, que 

aumentem a produtividade e a produção, 

que ajudem a manter os ecossistemas, que 

fortaleçam a capacidade de adaptação às 

mudanças climáticas, às condições 

meteorológicas extremas, secas, 

inundações e outros desastres, e que 

melhorem progressivamente a  

qualidade da terra e do solo. 

75% 100% 

 3.9: Reduzir substancialmente o número 

de mortes e doenças por produtos 

químicos perigosos, contaminação e 

poluição do ar e água do solo. 

 
 

N/A 100% 
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4.7: Garantir que todos os alunos 

adquiram conhecimentos e habilidades 

necessárias para promover o 

desenvolvimento sustentável, inclusive, 

entre outros, por meio da educação para o 

desenvolvimento sustentável e estilos de 

vida sustentáveis, direitos humanos, 

igualdade de gênero, promoção de uma 

cultura de paz e não violência, cidadania 

global e valorização da diversidade 

cultural e da contribuição da cultura para 

o desenvolvimento sustentável. 

75% 100% 

5.a.1 e 5.a.2: Realizar reformas para dar 

às mulheres direitos iguais aos recursos 

econômicos, bem como o acesso à 

propriedade e controle sobre a terra e 

outras formas de propriedade, serviços 

financeiros, herança e os recursos 

naturais, de acordo com as leis nacionais. 

100% 

 
 
 

N/A 

6.1: Alcançar o acesso universal e 

equitativo à água potável e segura para 

todos. 

100% 

 
N/A 

6.4: Aumentar substancialmente a 

eficiência do uso da água em todos os 

setores e assegurar retiradas sustentáveis e 

o abastecimento de água doce para 

enfrentar a escassez de água, e reduzir 

substancialmente o número de pessoas 

que sofrem com a escassez de água. 

100% 100% 

7.1: Assegurar o acesso universal, 

confiável, moderno e a preços acessíveis a 

serviços de energia. 

 

0% 0% 

7.4: Dobrar a taxa global de melhoria da 

eficiência energética. 
0% 

 
N/A 

10.2: Empoderar e promover a inclusão 

social, econômica e política de todos, 

independentemente da idade, gênero, 

deficiência, raça, etnia, origem, religião, 

condição econômica ou outra. 

100% 

 
 

N/A 

12.2: Alcançar a gestão sustentável e o uso 

eficiente dos recursos naturais. 
100% 100% 

12.3: Reduzir pela metade o desperdício 

de alimentos per capita mundial, nos 

níveis de varejo e do consumidor, e 

100% 100% 
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reduzir as perdas de alimentos ao longo 

das cadeias de produção e abastecimento, 

incluindo as perdas pós-colheita. 

12.4: Alcançar o manejo ambientalmente 

saudável dos produtos químicos e todos os 

resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida 

destes, de acordo com os marcos 

internacionais acordados, e reduzir 

significativamente a liberação destes para 

o ar, água e solo, para minimizar seus 

impactos negativos sobre a saúde humana 

e o meio ambiente.  

100% 100% 

12.5: Reduzir substancialmente a geração 

de resíduos por meio da prevenção, 

redução, reciclagem e reuso. 

0% 100% 

12.8: Garantir que as pessoas, em todos os 

lugares, tenham informação relevante e 

conscientização para o desenvolvimento 

sustentável e estilos de vida em harmonia 

com a natureza. 

75% 100% 

13.1: Reforçar a resiliência e a capacidade 

de adaptação a riscos relacionados ao 

clima e às catástrofes naturais em todos os 

países. 

100% 100% 

13.2: Integrar medidas da mudança do 

clima nas políticas, estratégias e 

planejamentos nacionais. 

100% 100% 

15.1: Assegurar a conservação, 

recuperação e uso sustentável de 

ecossistemas terrestres e de água doce 

interiores e seus serviços, em especial 

florestas, zonas úmidas, montanhas e 

terras áridas, em conformidade com as 

obrigações decorrentes dos acordos 

internacionais. 

35% 40% 

16.6: Desenvolver instituições eficazes, 

responsáveis e transparentes em todos os 

níveis. 

100% 100% 

16.10: Assegurar o acesso público à 

informação e proteger as liberdades 

fundamentais, em conformidade com a 

legislação nacional e os acordos 

internacionais. 

 
 

N/A 75% 

17.3: Mobilizar recursos financeiros 

adicionais para os países em desenvolvimento 

a partir de múltiplas fontes. 
100% 

 
N/A 
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17.6.1 e 17.6.2: Melhorar a cooperação 

triangular regional e internacional e o 

acesso à ciência, tecnologia e inovação, e 

aumentar o compartilhamento de 

conhecimentos em termos mutuamente 

acordados, inclusive por meio de uma 

melhor coordenação entre os mecanismos 

existentes, e por meio de um mecanismo 

de facilitação de tecnologia global. 

75% e 33%, 

respectivamente. 
100% 

17.16: Reforçar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável, 

complementada por parcerias 

multissetoriais que mobilizem e 

compartilhem conhecimento, expertise, 

tecnologia e recursos financeiros, para 

apoiar a realização dos objetivos do 

desenvolvimento sustentável em todos os 

países, particularmente nos países em 

desenvolvimento. 

0% 100% 

17.18: Reforçar o apoio à capacitação para 

os países em desenvolvimento, inclusive 

para os países menos desenvolvidos e 

pequenos Estados insulares em 

desenvolvimento, para aumentar 

significativamente a disponibilidade de 

dados de alta qualidade, atuais e 

confiáveis, desagregados por renda, 

gênero, idade, raça, etnia, status 

migratório, deficiência, localização 

geográfica e outras características 

relevantes em contextos nacionais. 

0% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 

Atribuídas as porcentagens a cada meta, foram construídos o Gráfico 1 e o Gráfico 2 

abaixo. Cada meta possui um raio que varia de acordo com a porcentagem atribuída, sendo que 

quanto mais próximo da extremidade (verde) da circunferência, maior é a porcentagem e a 

contribuição. Em contrapartida, quanto mais próximo o raio do indicador estiver do centro 

(vermelho), menor é a contribuição da organização na localização das agendas globais. Os ODS 

enquadrados como “não aplicável (N/A)” não têm porcentagens atribuídas e são representados 

como lacunas nos gráficos, mais próximos do centro. 
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Gráfico 1 - Contribuições da Aprospera para a implementação  

da Agenda 2030 e do Nexus, no nível de indicadores de ODS. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2022.  

Gráfico 2 - Contribuições da Malunga para a implementação  

da Agenda 2030 e do Nexus, no nível de indicadores de ODS. 

  
Elaborado pela autora, 2022.  

 

 Tendo em vista os resultados acima, nota-se que dos 26 indicadores analisados na 

Aprospera, 17 têm um desempenho muito bom (entre 75% e 100%). Na Malunga, 19 dos 21 

indicadores analisados possuem um desempenho muito bom (entre 75% e 100%). Tal fato 
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evidencia que a produção de orgânicos e a transição agroecológica têm alto potencial para o 

cumprimento da Agenda 2030 e do Nexus.  

Além disso, pode-se observar também algumas diferenças entre as contribuições da 

Aprospera e da Malunga. Tais divergências são mais acentuadas nos indicadores e temas: 12.5 

(práticas de reciclagem) na qual a Aprospera não tem impacto - 0%, e a Malunga tem um forte 

impacto- 100%; 17.6.2 (proporção de pessoas que participam de eventos para a troca de 

experiências sobre a produção e comercialização), em que a Aprospera  tem um impacto médio 

- 33%, e a Malunga um forte impacto - 100%; e os indicadores 17.16 (acompanhamento da 

sustentabilidade local e a produção de relatórios) e 17.18 (monitoramento periódico de 

parâmetros/indicadores sociais, ambientais, econômicos), onde em ambos a Aprospera não tem 

impacto e a Malunga tem um forte impacto - 100%.  

 Através desses levantamentos, é possível refletir sobre as diferenças na integração das 

agendas globais entre as organizações estudadas. Primeiramente, vale lembrar que as unidades 

produtivas da Aprospera estão em transição agroecológica, o que ainda é um processo para 

alcançar melhores desempenhos em termos produtivos, ecológicos e, provavelmente, em 

cumprimento às agendas globais. Segundo, devido a contundente diferença entre as escalas de 

atuação, posição no mercado de comercialização de alimentos, capacidade institucional e 

origem social das organizações. A Aprospera foi fundada em 2016, tem apenas seis anos e 

distribui a sua produção majoritariamente no modelo de CSAs. A Malunga teve sua criação em 

meados de 1985 e já atua há 37 anos no mercado de comercialização de alimentos orgânicos. 

As diferentes capacidades institucionais e posicionamento no mercado de comercialização de 

alimentos das organizações nos leva a refletir acerca do potencial organizacional e a sua 

influência sobre a sustentabilidade. 

Segundo Abramovay (2000), as organizações rurais são reflexos das situações sociais 

em que estão inseridas, na qual o território representa as relações históricas, as identidades e as 

configurações políticas. Assim, tendo em vista que a Aprospera surgiu de um longo processo 

de luta de agricultores familiares por seu direito à terra e com conquistas ainda muito recentes, 

entende-se que o seu processo ainda está em um estágio inicial de desenvolvimento, explicando 

o fato de a Aprospera apresentar lacunas e desempenhos inferiores em alguns dos indicadores. 

Quando comparados os resultados com a Malunga, fica evidente o peso da capacidade 

institucional, da maturidade organizacional, em função do tempo e da estrutura das 

organizações.   
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É importante destacar o fato de que mesmo com tais disparidades, a Aprospera consegue 

obter um impacto na localização de agendas globais de sustentabilidade relativamente próximo 

ao da Fazenda Malunga. Os resultados dos indicadores referentes ao   abastecimento de energia, 

água, saneamento e coleta de lixo (1.4.1); a grande proporção de área agrícola com produção 

orgânica e/ou agroecológica (2.4); a presença de  estratégias locais para a redução e adaptação 

a riscos de desastres relacionados às mudanças climáticas (1.5, 13.1 e 13.2); a promoção de 

ações e debates ligados ao desenvolvimento sustentável (4.7 e 12.2); ao uso eficiente da água 

(6.4); a conservação da vegetação nativa e áreas protegidas (15.1); o controle no desperdício de 

alimento produzido (12.3); a boa gestão dos resíduos e efluentes locais (lixo e esgoto) e a  não 

produção de resíduos perigosos ou tóxicos (12.4); a promoção/participação em eventos 

coletivos que contam com ações direcionadas à troca de conhecimento e experiências (12.8); o 

alto nível de satisfação dos membros com a gestão local (16.6); e a difusão de técnicas 

produzidas localmente (17.6.1) demonstram bem o alinhamento e integração da Apropera à 

parâmetros globais de sustentabilidade.  

Ademais, cabe ressaltar a importância de medir essas contribuições para orientar o 

fortalecimento de princípios da sustentabilidade nas organizações, bem como identificar 

oportunidades de parceria e cooperação.  

Em ambas as organizações nota-se lacunas quanto ao uso e promoção de energias 

sustentáveis (solar ou eólica) (7.1). A alta contribuição da Fazenda Malunga na implementação 

dos temas da reciclagem, e a ausência de ações para esses temas na Aprospera cria uma 

oportunidade de interação entre as duas organizações. Ambas são organizações que praticam 

cooperação entre pessoas, o que indica que essa troca pode ser vantajosa para ambas. 

A cooperação entre instituições, através da “troca de informações, da preocupação 

comum com a formação dos trabalhadores, com a implantação dos serviços indispensáveis ao 

seu funcionamento e com a qualidade de vida numa certa região – é uma das bases essenciais 

para o processo de desenvolvimento.” (ABRAMOVAY, 2000, p. 10). Assim, dada a maior 

maturidade institucional e acesso a recursos financeiros e tecnológicos da Malunga, esta poderia 

promover ações de cooperação direcionadas à Aprospera e outras associações de agricultores 

familiares, em prol da promoção e estruturação de atividades agrícolas sustentáveis.  

De forma geral, o relevante impacto da localização de agendas globais na produção 

orgânica e em sistemas de transição agroecológica destaca o papel da agricultura sustentável na 

promoção de 15 das 17 dimensões fundamentais à longevidade das sociedades na Terra. 
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4.3. Princípios de desenho para a governança de sistemas agrícolas sustentáveis.  

 Fornazier et al. (2022), inspirado em princípios de desenho elaborados pela economista 

Elinor Ostrom (1990) para o estabelecimento de sistemas auto-organizados na governança 

conjunta e sustentável de recursos comuns propõe dez princípios (Quadro 5) que podem orientar 

e reforçar a governança integrada da água-energia-alimento de temas da Agenda 2030 em 

sistemas de produção agrícola sustentável. 

Quadro 4 - 10 princípios de desenho para sistemas agrícolas sustentáveis  

segundo o modelo Agroecologia-Nexus.  

1. Desenvolver regras, pelos membros da comunidade, para monitorar a inclusão e o 

desempenho sustentável das unidades produtivas, prevendo sanções e meios para 

resolução de conflitos. 

2. Combinar as regras que regem o uso dos recursos água, energia e terra, com as 

necessidades e condições locais. 

3. Certificar-se de que os direitos de criação de regras dos membros da comunidade 

sejam respeitados por autoridades externas. 

4. Certificar-se de que todas as pessoas afetadas pelas regras podem participar na 

modificação das regras. 

5. Planejar a integração de sistemas, aproveitando os resíduos e efluentes de um sistema 

como insumo de outro. 

6. Realizar oficinas de inovação e estimular a co-construção de tecnologias apropriadas. 

7. Facilitar a troca de experiências baseada na metodologia camponês a camponês. 

8. Viabilizar a troca de conhecimentos e implementar ações específicas sobre a gestão 

integrada e o uso eficiente de recursos (água, energia e terra) e implementar ações.  

9. Prever o uso eficiente e equilibrado da água, energia e terra, evitando o desperdício e 

priorizando os princípios da economia circular. 

10. Construir a responsabilidade de governar o recurso comum em camadas aninhadas do 

nível mais baixo até todo o sistema interconectado. 

Fonte: Adaptado de Fornazier et al. (2022). 

 

Assim como demonstrado pelos resultados obtidos, identifica-se na Malunga a execução 

desses dez princípios, e na Aprospera o cumprimento de nove dos dez princípios, com exceção 

do número 1. Nesse sentido, a produção orgânica e agroecológica operacionaliza o Nexus-

Agroecologia em escala local, preenchendo lacunas de implementação associadas a essas 

estratégias e racionalidades.  Os sistemas de produção orgânica e sustentáveis contribuem ainda 
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para a ampliar essas práticas em escala global, bem como subsidiar e adaptar políticas públicas 

sinérgicas a esse tema. À exemplo de estratégias de segurança alimentar e de mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas. 

5. CONCLUSÃO

A adaptação do quadro analítico de Fornazier et al. (2022), por meio dos questionários,

permite que o mapeamento do Agroecologia-Nexus seja feita no nível dos indicadores das metas 

dos ODS. O uso dessa ferramenta metodológica possibilitou uma coleta de dados mais precisa 

na escala local, permitindo o mapeamento mais fidedigno das contribuições de sistemas de 

transição agroecológica (Aprospera) e produção orgânica (Malunga), para a implementação 

local da Agenda 2030 e do Nexus água-energia-alimento. 

Por meio dos resultados encontrados, infere-se que os diferentes graus de desempenho 

das organizações na operacionalização do Nexus e da Agenda 2030 estão relacionados às 

diferentes origens históricas  e modelos de organização da produção e do trabalho nas 

organizações. No entanto, conclui-se que ambas contribuem para a implementação de agendas 

globais, como a Agenda 2030 e o Nexus  água-energia-alimento, a partir de práticas sustentáveis 

relacionadas à boa gestão da água, resíduos e efluentes; promoção da igualdade de gênero; 

processos de tomada de decisão inclusivos; produção agrícola sustentável; estratégias de 

adaptação aos impactos das mudanças climáticas; conservação da biodiversidade e equilíbrio 

ecológico; e erradicação da fome e aumento da soberania e segurança alimentar. Entretanto, 

nota-se a lacuna em ambas organizações quanto ao uso de energias sustentáveis. Além disso, é 

importante ressaltar o potencial de cooperação entre as duas organizações, tendo em vista 

princípios e objetivos em comum, relacionados à produção sustentável de alimentos e ao 

desenvolvimento socioeconômico.  

Por fim, o alinhamento das organizações nos dez princípios de desenho do modelo 

Agroecologia-Nexus (FORNAZIER et al., 2022) reforça o fato de que ambas estão enquadradas 

em um sistema estruturado, sustentável e de governança integrada da água-energia-alimento, 

contribuindo para soluções aos desafios ambientais, sociais e econômicos globais, abarcados 

na Agenda 2030 e no Nexus.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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É importante ressaltar a limitação do presente estudo quanto a extrapolação dos seus 

resultados, tendo em vista o seu caráter subjetivo e de primeiro ensaio, sendo necessário que 

trabalhos futuros sejam desenvolvidos nesse sentido.  

Tendo em vista que análises no nível  dos indicadores dos ODS da Agenda 2030 ainda 

é pouco explorado, a aplicação da ferramenta de Fornazier et al., (2022) pode servir como um 

ponto de partida metodológico para futuras pesquisas ligadas a sistemas agrícolas sustentáveis.  

A relevante contribuição de sistemas de transição agroecológica associados à Aprospera 

na implementação local integrada do Nexus-Agenda 2030 ratifica o potencial dessa prática 

produtiva e social como estratégia de segurança alimentar e nutricional e uma solução 

compatível para adaptação de grupos vulneráveis às mudanças climáticas. Isto porque, além de 

aumentar a percepção sobre o nexus entre recursos essenciais e a consequente necessidade de 

governá-los para evitar escassez e aumentar a capacidade adaptativa (2.4; 13.1), ela promove 

aspectos de cooperação social e entre instituições (17.6; 17.16),  e de valorização das mulheres 

(1.4; 5.a). 

Sobretudo entre a população rural, a reprodução de projetos de transição agroecológica 

em contextos familiares têm relevância, haja vista que a base de recursos naturais disponíveis 

é a principal fonte de subsistências desses grupos (WOLDE et al., 2020).     
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8. APÊNDICE:  

A- Regras definidas no Estatuto da Aprospera. 

a. Intermediar, no interesse comum, a comercialização, transporte, armazenagem, 

beneficiamento e industrialização da produção agroecológica de seus associados e, de igual 

modo, orientar compras de insumos destinados à produção agroecológica e orgânica utilizados 

pelos associados, e todo e qualquer insumo necessário à produção, embalagem, etc. Promover 

Cursos, Campanhas, Congressos, Seminário, Palestras, Encontros e demais formas de 

integração e aprendizado que visem o desenvolvimento social e cultural de seus associados; 

b. Celebrar Convênios, Contratos, Termos de Cessão de Uso e Comodatos com entidades 

públicas e privadas (nacionais e internacionais), além de filiar-se a outras entidades congêneres; 

c. Coordenar o funcionamento e manutenção das feiras de produtores rurais em parceria com 

os órgãos e entidades públicas e privadas; 

d. Contrair empréstimos junto aos agentes financeiros (nacionais e internacionais), para o 

desenvolvimento agroindustrial, tecnológico de produção e formação profissional em benefício 

dos produtores associados, mediante prévia deliberação em Assembleia Geral; 

e. Arrecadar as taxas e fazer a prestação de contas mensal das receitas e despesas, em especial 

quanto às feiras dos produtores rurais; 

f. Intermediar junto aos órgãos e entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, o 

acesso às informações e beneficiamento sobre crédito rural, 

g. Lavouras comunitárias, hortas comunitárias, patrulha agrícola mecanizada, saúde, educação, 

transporte e outros programas de interesse dos produtores associados; 

h. Promover a igualdade social, a defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos 

ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e à cidadania; 

i. Propor, desenvolver e executar projetos socioambientais, econômicos e culturais voltados 

para comunidades rurais pertencentes ao Alto São Bartolomeu e adjacências; 

j. Promover a defesa, preservação e conservação do meio ambiente bem como o 

desenvolvimento sustentável; 

k. Estimular a parceria, o diálogo local e solidariedade entre os diferentes segmentos sociais, 

participando junto a outras entidades que visem interesses comuns; 

l. Realizar a troca de informações e intercâmbio de experiências; 

m. Desenvolver atividades de produção orgânica, agroecológica, e atividades que melhoram a 

qualidade ambiental como produção e plantio de mudas nativas e exóticas, cercamento e 

proteção de nascentes; 
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n. Promover a organização social das comunidades e o fortalecimento das lideranças 

comunitárias;  

o. Promover a produção e/ou beneficiamento e/ou comercialização de produtos agroecológicos, 

e extrativistas nas comunidades. 

 

B- Lista de indicadores propostos para a análise e monitoramento de ecossistemas 

com base no modelo Agroecologia-Nexus. 

Metas da 

Agenda 

2030 

Indicadores Agroecologia-Nexus 

1.3 

Qual é a proporção de pessoas abrangidas por regimes de proteção social (crianças, 

desempregados, idosos, deficientes, grávidas, crianças recém-nascidas, pessoas que 

sofreram acidentes de trabalho, população em risco de pobreza e outros grupos 

populacionais vulneráveis) no território? 

1.4 
Qual é a proporção de pessoas que vivem em domicílios com acesso aos serviços básicos? 

Qual é a proporção da população adulta com os direitos de posse da terra garantidos? 

1.5 

Qual é a proporção de pessoas diretamente afetadas por desastres (secas, enchentes, clima 

extremo, ou outros relacionados ao clima) neste ano? (ver Tabela Sidra/IBGE 6689) 

Existem estratégias locais para a redução de risco de desastres? 

2.1 
Qual é a prevalência da insegurança alimentar moderada ou grave (com base na escala de 

experiência de insegurança alimentar)? (ver Tabela Sidra/IBGE 6665) 

2.4 

Qual é a proporção da área agrícola com produção orgânica? 

Qual é a proporção da área agrícola com produção agroecológica? 

Qual é a proporção de famílias que produzem orgânicos? 

Qual é a proporção de famílias que produz de forma agroecológica? 

2.5 
Qual é a proporção de variedades incomuns produzidas em relação às variedades 

comerciais de produtos? 

3.9 

Qual é a taxa de mortalidade ou comorbidades atribuídas a fontes de águas inseguras e 

saneamento inseguro? (ver Tabela Sidra/IBGE 6700) 

Qual é a taxa de mortalidade ou comorbidades atribuídas a intoxicação não intencional? 

(ver Tabela Sidra/IBGE 6702) 

4.7 

Grau em que a (i) a educação para a cidadania global e (ii) a educação para o 

desenvolvimento sustentável são integradas nas (a) políticas locais; (b) regras locais; e 

(c) trocas de conhecimento e experiências 

5.a 

Qual é a proporção de mulheres entre proprietários e detentores de direitos sobre terras 

agrícolas, por tipo de posse? 

Proporção de regras locais que garantem às mulheres direitos iguais à propriedade e / ou 

controle de recursos (água, terra e energia). 
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5.5 Qual é a proporção de funções de liderança, na comunidade, ocupadas por mulheres. 

6.1 
Qual é a proporção da população que utiliza serviços de água potável gerenciados de 

forma segura? (ver Tabela Sidra/IBGE 6521) 

6.4 

Houve alteração da eficiência no uso da água ao longo do tempo? (ver Tabela Sidra/IBGE 

6968) 

Qual é a proporção de retirada em relação ao total de água doce disponível? (ver Tabela 

Sidra/IBGE 7077) 

7.1 

Qual é a percentagem da população com acesso à eletricidade? (ver Tabela Sidra/IBGE 

6590) 

Qual é a percentagem da população com acesso primário a energia limpa? (ver Tabela 

Sidra/IBGE 6591) 

7.3 Houve alteração da eficiência no uso de energia ao longo do tempo? 

10.2 

Qual é a proporção de pessoas que se sente incluído/a politicamente nas decisões locais 

(desagregar em idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição 

econômica)? 

11.4 
Qual é a proporção de despesas investidas na manutenção das tradições, valores e cultura 

locais? 

12.2 
Qual é a proporção de regras locais ligadas à sustentabilidade e uso eficiente dos recursos 

naturais? 

12.3 Qual é a proporção de perdas ou desperdício da produção em relação ao produzido? 

12.4 

Qual é a proporção de resíduos tóxicos ou perigosos em relação ao total de resíduos 

produzidos? 

Qual é a proporção de unidades produtivas com gestão adequada dos resíduos e efluentes 

locais? 

12.5 Qual é a proporção de resíduos e efluentes reciclados em relação ao produzido? 

12.8 
Qual é a proporção de eventos coletivos que contam com ações direcionadas à troca de 

conhecimento e experiências? 

13.1 

Qual é a proporção de medidas de prevenção de desastres ligados ao clima (secas 

prolongadas, enchentes e outros eventos extremos) integradas aos planos, regras e 

estratégias locais? 

13.2 
Qual é a proporção de medidas de adaptação e combate às mudanças do clima integradas 

aos planos, regras e estratégias locais? 

15.1 

Qual é a proporção de vegetação nativa em relação à área total do território? (ver Tabela 

Sidra/IBGE 6843) 

Qual é a proporção de locais importantes para a biodiversidade terrestre e de água doce 

cobertas por áreas protegidas? 

16.b 
Qual é a proporção da população que reporta ter se sentido pessoalmente discriminada ou 

assediada? 
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16.6 Qual é a proporção da população satisfeita com a gestão local? 

16.7 
Qual é a proporção da população local que considera que os processos de tomada de 

decisão locais são inclusivos? 

16.10 Qual o número de casos de violência e conflitos que afetaram a população local? 

17.3 
Qual é a proporção de recursos investidos foram mobilizados a partir de fontes externas 

pela comunidade? 

17.6 

Houve novas práticas, técnicas ou tecnologias localmente produzidas? 

Qual é a proporção de pessoas que participam de eventos para a troca de experiências 

sobre a produção e comercialização? 

17.9 Contemplado pelo 17.3 

17.16 
Há iniciativas locais para o acompanhamento dos indicadores de sustentabilidade e a 

produção de relatórios que reportem o seu desempenho? 

17.18 Qual é a proporção dos indicadores monitorados periodicamente? 

Fonte: Fornazier et al., 2022. 

 

C- Entrevista Aprospera. 

Questões  Meta - 

Indicador  

Informações 

coletadas  

Desempenho 

Bruto 

Escala 

(min) 

Escala 

(máx) 

Desempenho 

normalizado 

1. Em média, como é 

a proporção de área 

agrícola com 

produção orgânica 

e/ou agroecológica 

das famílias da 

Aprospera?  

 

 

 

 

2.4 

Cada chácara possui 

7,5ha. Algumas 

chácaras possuem a 

área total com 

produção orgânica 

certificada, outras 

separam parte da área 

total para a produção 

certificada, como 

2ha/3ha. 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

75% 

2. Qual é a proporção 

de vegetação nativa 

em relação à área 

total do território? 

Tem áreas 

protegidas?  

 

 

 

15.1 

*165,7 ha de área 

total dos associados, 

dos quais 58 ha são de 

área protegida, 

totalizando 35%. 

 

 

 

35% 

 

 

 

0% 

 

 

 

100% 

 

 

 

35% 

3. Como são tomadas 

as decisões na 

associação? Há 

cuidado em 

contemplar a todos, 

 

 

 

 

 

Tudo que vai ser 

resolvido na 

Aprospera passa 

primeiro pela 

diretoria e da diretoria 
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sejam de diferentes 

idades, gênero, 

deficiência, raça, 

etnia, origem, 

religião, condição 

econômica)…?  

 

 

 

 

 

 

 

10.2 

é levado até os 

associados, e assim as 

decisões são tomadas 

em conjunto. O que 

for decidido por 

todos, será seguido. 

"Se eles falarem 'sim' 

a gente segue, se 

falarem 'não' a gente 

para por ali. Então 

todos os associados 

têm essa 

participação." Os não 

associados não 

participam, "não 

podem opinar." 

 

 

 

 

 

 

 

Sim  

 

 

 

 

 

 

 

Não 

(0%) 

 

 

 

 

 

 

 

Sim 

(100%) 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

4. Você sabe se tem 

energia, água, fossa 

para todas as famílias 

que fazem parte da 

Aprospera? Se não, 

quantos (qual 

proporção) mais ou 

menos têm cada uma 

dessas coisas? E 

coleta de lixo, como 

é?  

 

 

 

1.4.1 

Possuem acesso tanto 

à água de poço, 

quanto à água tratada 

da CAESB; Possuem 

acesso à energia, 

porém de baixa 

qualidade; Tem papa 

lixo e caminhão de 

lixo, mas não passam 

pelo interior do 

assentamento, então 

as pessoas precisam 

se deslocar até esses 

locais de descarte; pra 

quem não tem veículo 

esse descarte fica 

difícil. Apesar dessa 

dificuldade, as 

pessoas têm muita 

consciência e não se 

vê lixo espalhado 

pelo assentamento; a 

maior parte dos 

resíduos produzidos 

acabam retornando 

para terra já que são 

orgânicos. São 

recolhidos lixos 

orgânicos dos co-

agricultores das 

CSAs, que são 

levados para o 

 

 

 

Sim 

 

 

 

Não 

(0%) 

 

 

 

Sim 

(100%) 

 

 

 

100% 
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assentamento para 

serem compostados e 

feitos de adubo.  

5. E a água potável, 

todos têm acesso?  
 

6.1 
As chácaras têm 

acesso à água tratada 

da CAESB.  

100% 0% 100% 100% 

6. Ainda com relação à 

água, sabe dizer se 

houve alterações na 

quantidade de uso de 

água ao longo do 

tempo (desde que a 

associação foi 

instalada)? (em 

relação à área 

produzida). 

6.4 

A quantidade de uso da 

água se manteve, 

apesar do aumento na 

produção agrícola (uso 

de micro aspersor). 

Então, 

proporcionalmente à 

área produzida esse 

consumo diminuiu. 

100% 

aumento

u 

significa

tivamen

te (0%) 

diminuiu 

significati

vamente 

(100%) 

100% 

7. E no uso de energia? 

(em relação à área 

produzida). 

7.3 

Tem aumentado 

bastante; a baixa 

qualidade da energia 

contribui para esse 

aumento. 

0% 

aument

ou 

signific

ativame

nte 

(0%) 

diminuiu 

significati

vamente 

(100%) 

0% 

8. Têm famílias da 

Aprospera que usam 

energia solar ou eólica 

ou outra que não seja 

da rede? Sabe mais ou 

menos quantas ou qual 

proporção? 

7.1 

Não há famílias no 

assentamento que 

fazem uso de energia 

solar. Ele conta que sua 

ideia, junto com outros 

companheiros do 

assentamento, é 

aproveitar uma verba 

que estão esperando do 

Pronaf (que sai pelo 

INCRA), para 

contratar uma empresa 

para implementar 

energia solar, e cada 

chácara vai ter seu 

painel solar. "Um 

projeto ainda pro 

futuro." 

0% 0% 100% 0% 
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9. As famílias têm 

algum título de posse 

de terra? Qual a 

proporção? (Ex. pode 

ser a certidão de posse 

dada pelo INCRA) 

1.4.2 

*Das 17 famílias 

entrevistadas, 2 

possuíam título 

definitivo (11,8%). 

12% 0% 100% 12% 

10. Existem 

estratégias locais para 

a redução de risco de 

desastres? 

1.5 

A água da irrigação 

está desaparecendo 

mais rápido. Vão fazer 

um teste com irrigação 

automatizada, que 

possui um 

"termômetro" que 

mede a umidade do 

solo, assim, conforme 

o solo vai secando, os 

aspersores são 

acionados. "Então tem 

mudado sim (o clima), 

tanto pra ruim quanto 

pra bom, porque tem 

lugar aqui que com 

20cm ainda tá 

molhado... então se 

acompanhar certos 

pontos aqui dá pra 

perceber que a água já 

subiu mais.”Esse 

"subir mais" já é 

resultado da 

recuperação de áreas 

que estavam 

desmatadas e com a 

arborização essa água  

está voltando. Assim 

como é o caso da 

estabilização da 

cisterna em 19m, após 

a implementação das 

SAFs, de onde retiram 

50 mil m3 de água por 

dia, independente de 

ser na seca ou no 

a maioria 

nenhu

ma 

(0%) 

todas 

(100%) 
75% 

11. Qual é a proporção 

de medidas de 

prevenção de desastres 

ligados ao clima 

(secas prolongadas, 

enchentes e outros 

eventos extremos) 

integradas aos planos, 

regras e estratégias 

locais? 

13.1 todas 

nenhu

ma 

(0%) 

todas 

(100%) 
100% 

12. Qual é a proporção 

de medidas de 

adaptação e combate 

às mudanças do clima 

integradas aos planos, 

regras e estratégias 

locais? 

13.2 todas 

nenhu

ma 

(0%) 

todas 

(100%) 
100% 
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período chuvoso. Na 

época das águas do ano 

passado, a água subiu 

nesse poço e estava 

derramando. Então 

pra você ver o tanto 

que a umidade subiu, 

porque isso nunca 

aconteceu." Isso 

aconteceu porque não 

tem mais impacto do 

pisoteamento do gado, 

a ocorrência de 

queimadas, extração 

de solo, e teve a adição 

de plantas diversas, a 

volta da 

biodiversidade; isso 

tudo ajuda o lençol 

freático a se recuperar 

e estabilizar.  

13. Você sabe se 

existe algum tipo de 

contaminação por 

causa da qualidade da 

água? 

3.9 N/A N/A 

nenhu

ma 

(100%) 

muitas 

(0%) 
N/A 

14. Na Aprospera é 

falado sobre 

desenvolvimento 

sustentável? Existem 

trocas de 

conhecimento e 

experiências sobre o 

assunto? 

4.7 Sim, frequentemente. 
frequentement

e (75%) 

nunca 

(0%) 

sempre 

(100%) 
75% 

15. Qual é a proporção 

de regras locais 

ligadas à 

sustentabilidade e uso 

eficiente dos recursos 

naturais? 

12.2 

(Estatuto Aprospera): 

15 regras definidas, 

sendo as 15 ligadas à 

sustentabilidade e uso 

eficiente dos recursos 

naturais. 

100,00% 

nenhu

ma 

(0%) 

todas 

(100%) 
100,00% 

16. Há iniciativas da 

Aprospera para o 
17.16 Não há. 0% 

nenhum

a (0%) 

todas 

(100%) 
0% 
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acompanhamento da 

sustentabilidade local 

e a produção de 

relatórios sobre isso? 

17. Qual é a proporção 

dos indicadores 

monitorados 

periodicamente? 

17.18 Não há. 0% 
nenhum 

(0%) 

todos 

(100%) 
0% 

18. Você sabe qual a 

proporção de 

mulheres, na 

Aprospera, que são 

proprietárias ou têm 

direitos sobre terras? 

5.a.1 

(Planilha): Das 29 

pessoas (entrevistadas) 

que são proprietárias 

ou tem direitos sobre 

terras, 15 são mulheres 

e 14 são homens. 

"Quem comanda a 

Aprospera são as 

mulheres. Antes de 

formarem a comissão 

eles tiveram conversas 

a respeito da força das 

mulheres, reforçando a 

ideia de que "as 

mulheres que tem que 

liderar a Aprospera." 

Na associação os 

homens demonstram 

menos interesse em 

ocupar posições de 

liderança. 

50% 0% 50% 100% 

19. Você diria que as 

mulheres têm direitos 

iguais à propriedade 

e/ou controle de 

recursos (água, terra e 

energia)? 

5.a.2 sim 
não 

(0%) 

sim 

(100%) 
100% 

20. Sabe 

aproximadamente 

quanto do alimento 

produzido é perdido? 

12.3 

O desperdício é 

praticamente zero. O 

que não é aproveitado 

para consumo humano 

acaba indo para os 

animais, como as 

galinhas; as cestas que 

não são buscadas, são 

levadas para doação. 

0% 100% 0% 100% 

21. A Aprospera 

contribui ou interfere 

na gestão dos resíduos 

e efluentes locais (lixo 

12.4 

(há gestão coletiva dos 

resíduos orgânicos. 

Eles têm projetos para 

a recepção e destinação 

interfere 

não 

interfer

e (0%) 

interfere 

(100%) 
100% 
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e esgoto)? dos resíduos para 

compostagem coletiva, 

fossa de 

evapotranspiração - 

esgoto) 

22. Sabe se há 

produção de resíduos 

perigosos ou tóxicos? 

Quais? 

12.4 

A maior parte dos 

resíduos produzidos 

são orgânicos; 

não 
sim 

(0%) 

não 

(100%) 
100% 

23. A Aprospera 

promove práticas de 

reciclagem de 

resíduos? Você tem 

ideia do quanto é 

reciclado em relação 

ao que é produzido? 

12.5 

Não têm práticas de 

reciclagem. A 

produção de material 

reciclável é baixa, pois 

a maior quantidade de 

resíduos é orgânica. 

não 
não 

(0%) 

sim 

(100%) 
0% 

24. A Aprospera 

promove eventos 

coletivos que contam 

com ações 

direcionadas à troca de 

conhecimento e 

experiências? (Ex. 

mutirões, cursos 

técnicos). 

12.8 

(frequentemente 

ocorrem mutirões e 

oficinas para trocas de 

experiências) 

frequentement

e 

nunca 

(0%) 

sempre 

(100%) 
75% 

25. Houve alguma 

prática, técnicas ou 

tecnologias 

produzidas localmente 

e difundida pela 

associação? 

17.6.1 

CSAs (*as família 

associadas são as mais 

engajadas e 

promotoras das CSAs); 

a questão do descarte 

dos resíduos orgânicos 

das cestas que 

retornam para o 

assentamento; 

boa parte das 

práticas e 

técnicas foram 

difundidas 

nenhu

ma das 

práticas 

foram 

difundi

das 

(0%) 

sim, todas 

as 

práticas 

(100%) 

75% 

26. Qual é a proporção 

de pessoas da 

associação que 

participam de eventos 

para a troca de 

experiências sobre a 

produção e 

17.6.2 

(dos eventos 

promovidos pelos 

projetos ligados ao 

NEA, observa-se uma 

participação em torno 

de 1/3 dos associados) 

33% 
nenhu

m (0%) 

todos 

(100%) 
33% 
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comercialização? 

27. Os membros da 

associação 

demonstram 

satisfação com a 

gestão local? 

16.6 

(Não há controle sobre 

a satisfação local, mas 

as observações a partir 

das parcerias 

estabelecidas indicam 

alta satisfação com a 

gestão local) 

satisfação 

insatisf

ação 

(0%) 

satisfação 

(100%) 
100% 

28. A associação 

facilita o acesso a 

recursos investidos 

por instituições 

externas ao 

assentamento? 

Gostaria de citar 

exemplos? 

17.3 

*Atualmente, as 

instituições públicas 

com as quais a 

Aprospera estabelece 

parcerias de maior 

importância são a 

SEAGRI, EMATER-

DF, Centrais de 

Abastecimento do DF 

(CEASA), a Empresa 

Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária 

(EMBRAPA), 

Agência Reguladora 

de águas, Energia e 

Saneamento do DF 

(ADASA) e a 

Universidade de 

Brasília (UnB) 

(Núcleo de Estudo em 

Agroecologia e 

Produção Orgânica - 

NEA). As parcerias 

com os outros setores 

se dão através da WFF-

Brasil, do Centro 

Internacional de 

Pesquisa Agroflorestal 

- ICRAF, Instituto 

CO2 Zero, Mutirão 

Agroflorestal, Projeto 

São Bartolomeu Vivo - 

Rede Bartô 

facilita 

não 

tem 

ações 

com 

esse 

objetiv

o (0%) 

facilita 

(100%) 
100% 

Fonte: Elaborada pela autora, 2022. 
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D - Entrevista Malunga. 

Questões  Meta - 

Indicador  

Informações 

coletadas  

Desempenho 

Bruto 

Escala 

(min) 

Escala 

(máx) 

Desempenho 

normalizado 

1. Em média, como é a 

proporção de área 

agrícola com produção 

orgânica e/ou 

agroecológica da 

Malunga em relação ao 

total? 

2.4 

100% da área 

produzida é com 

produção orgânica 

(60% da área total é de 

produção agrícola, 

sendo que toda ela é 

de produção orgânica 

e 40% é de área nativa 

do Cerrado). 

100% 0% 100% 100% 

2. Qual é a proporção 

de vegetação nativa em 

relação à área total do 

território? Tem áreas 

protegidas? 

15.1 40% 40% 0% 100% 40% 

3. Como é composta a 

direção da 

organização? Ex: 

Presidente, vice-

presidente, conselhos, 

etc… 

10.2 N/A N/A Não (0%) 
Sim 

(100%) 
N/A 

4. Como é o 

fornecimento de 

energia, água, 

saneamento e coleta de 

lixo na unidade 

produtiva? 

1.4.1 

Sistema público que 

leva água até a 

fazenda, através da 

CAESB, e que tem um 

compartilhamento 

com a vila; fazem uso 

de tanques de 

evapotranspiração 

(questão do 

esgotamento 

sanitário) em todas as 

unidades de moradia 

da fazenda; possuem 

uma área de reuso de 

água no packing 

house, a água é 

reutilizada para a 

Sim Não (0%) 
Sim 

(100%) 
100% 
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lavagem de piso e 

depois vai para a 

irrigação de capins; 

"trabalho de reuso da 

água em todas as 

pontas."; possuem 

coleta seletiva em toda 

a área rural; toda 

quinta feira é coletado 

o lixo seco e o lixo 

orgânico vai todo para 

compostagem. 

5. Ainda com relação à 

água, sabe dizer se 

houve alterações na 

quantidade de uso de 

água ao longo do 

tempo (desde que a 

Malunga foi 

instalada?) E no uso de 

energia? 

6.4 

Por conta dos 

racionamentos eles 

estão utilizando 

menos água, pois 

adaptaram os 

equipamentos de 

irrigação para 

modelos de 

gotejamento e de 

aspersores de baixa 

vazão; passaram a 

utilizar métodos para 

mensurar a quantidade 

certa que as plantas 

necessitam; tem cerca 

de 2/3 anos que essa 

diminuição ocorreu (a 

fazenda existe há 30 

anos). 

diminuiu 

significativa

mente 

aumentou 

significati

vamente 

(0%) 

diminuiu 

significati

vamente 

(100%) 

100% 

7.3 N/A 

aumentou 

significati

vamente 

(0%) 

diminuiu 

significati

vamente 

(100%) 

N/A 

6. A Malunga usa 

energia solar ou eólica 

ou outra que não seja 

da rede? Sabe mais ou 

menos em qual 

proporção? 

7.1 

Enfrentaram alguns 

problemas em relação 

a isso; Estão com um 

planejamento 

estratégico de que em 

5 anos toda a energia 

seja solar. 

0% 0% 100% 0% 

7. As famílias têm 

algum título de posse 

de terra? Qual a 

proporção? (Ex. pode 

1.4.2 N/A N/A 100% 100% N/A 
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ser a certidão de posse 

dada pelo INCRA) 

8. Existe algum recurso 

ou estratégia da 

Malunga para diminuir 

ou evitar riscos em 

relação a seca, 

enchente (enxurrada), 

queimadas? Existe 

preocupação com essas 

questões? E sobre 

medidas de prevenção, 

adaptação e combate às 

mudanças do clima, 

têm discussões sobre 

isso? 

1.5 
Esse é um trabalho de 

sempre na malunga, 

porque queimadas 

acontecem todos os 

anos no entorno da 

fazenda; têm feito 

trabalhos com a 

brigada interna da 

empresa, que auxiliam 

também os vizinhos; 

têm projetos de 

grandes tanques para 

armazenamento de 

água da chuva, 

especialmente por 

conta das estufas, pois 

possuem bastante 

áreas cobertas por 

plástico, então 

planejam fazer o 

recolhimento de toda 

essa água para uso no 

período entre 

setembro e outubro, 

que é o período de 

maior escassez; esses 

projetos exigem 

muitos investimentos, 

então são trabalhos 

pensados e planejados 

paulatinamente dentro 

da empresa; Obs.: Joe 

é autor do projeto da 

PP de Mudança 

Climática no DF. 

todas 
nenhuma 

(0%) 

todas 

(100%) 
100% 

13.1 todas 
nenhuma 

(0%) 

todas 

(100%) 
100% 

13.2 todas 
nenhuma 

(0%) 

todas 

(100%) 
100% 

9. Você sabe se existe 

algum tipo de 

contaminação por 

causa da qualidade da 

água? 

3.9 

Não existe caso de 

contaminação por 

causa da qualidade da 

água; possuem muitas 

certificações, e pra 

nenhuma 
nenhuma 

(100%) 

muitas 

(0%) 
100% 
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isso fazem análise de 

qualidade da água do 

córrego, análise da 

água que é utilizada na 

lavagem de verduras, 

análise da água do 

leite, etc; Lá tem uma 

grande área de 

nascentes, então 

praticamente a 

fazenda faz o primeiro 

uso dessa água 

(contato primeiro com 

as nascentes); quando 

há morte de animais 

selvagens próximo à 

água, ele é retirado 

para evitar a 

contaminação da 

água; Reforça que 

essas práticas são 

feitas há muito tempo, 

em atendimento à 

legislação. 

10. A Malunga 

participa ou promove 

discussões sobre 

desenvolvimento 

sustentável? Há ações 

locais ligadas à 

sustentabilidade e ao 

uso dos recursos 

naturais? 

4.7 
Reforça que possuem 

várias certificações 

(orgânicos, boas 

práticas, bem estar 

animal, certificação 

social), "então todas 

essas certificações são 

monitoramentos de 

sustentabilidade, são 

mensurações, da parte 

social e ambiental. 

Não temos da parte 

econômica, então 

somos nós que 

fazemos; além disso, 

em todas as nossas 

reuniões a gente 

trabalha nisso porque 

esse é o nosso cerne, a 

sempre 
nunca 

(0%) 

sempre 

(100%) 
100% 

12.2 todas 
nenhuma 

(0%) 

todas 

(100%) 
100% 

11. Há iniciativas da 

Malunga para o 

acompanhamento da 

sustentabilidade local e 

a produção de 

relatórios sobre isso? 

Há monitoramento de 

parâmetros/indicadores 

sociais, ambientais, 

17.16 todas 
nenhuma 

(0%) 

todas 

(100%) 
100% 

17.18 todos 
nenhum 

(0%) 

todos 

(100%) 
100% 
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econômicos? nossa linha principal é 

a sustentabilidade. 

Trabalhamos muito a 

questão do lixo, a 

questão da água, é 

uma preocupação 

constante nossa aqui. 

E agora mais 

recentemente a 

questão da energia, 

estamos participando 

ativamente dessa 

discussão da 

privatização... 

estamos participando 

de todas as discussões, 

e buscando não só 

uma questão interna 

da fazenda Malunga, 

mas também de 

orientar e tá junto com 

as pessoas buscando 

uma saída coletiva 

para esse processo." 

12. Você sabe qual a 

proporção de mulheres 

que são proprietárias 

ou têm direitos sobre 

terras? 

5.a.1 

N/A N/A 

0% 50% 

N/A 13. Você diria que as 

mulheres têm direitos 

iguais à propriedade 

e/ou controle de 

recursos (água, terra e 

energia)? 

5.a.2 não (0%) 
sim 

(100%) 

 

14. Sabe 

aproximadamente 

quanto do alimento 

produzido é perdido? 

12.3 

Zero desperdício; tudo 

que é produzido e não 

é consumido, volta 

pros animais, o gado 

consome 

"absolutamente tudo"; 

eles só não têm 

0% 100% 0% 100% 
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controle da cadeia do 

supermercado 

Malunga, eles indicam 

que as coisas sejam 

doadas, mas existem 

leis no DF que 

proíbem isso; Mas na 

fazenda Malunga, 

tudo que é produzido é 

utilizado e reciclado 

internamente; o 

esterco dos animais 

vai para horta, "há um 

processo bastante 

equilibrado 

acontecendo aqui já." 

15. A Malunga 

contribui ou interfere 

na gestão dos resíduos 

e efluentes locais (lixo 

e esgoto)? Sabe se há 

produção de resíduos 

perigosos ou tóxicos? 

Quais? 

12.4 

Contribui (coleta 

seletiva; fossas de 

evapotranspiração). 

Não há. 

interfere 

não 

interfere 

(0%) 

interfere 

(100%) 
100% 

16. A Malunga 

promove práticas de 

reciclagem de 

resíduos? Você tem 

ideia do quanto é 

reciclado em relação ao 

que é produzido? 

12.5 

Chegaram no isopor 0, 

toda a parte de isopor 

foi substituída por 

papelão; todas as 

embalagens são 

biodegradáveis; nas 

lojas, toda parte de 

resíduos orgânicos das 

lojas vai pro projeto 

compostar "que faz 

essa questão da 

separação, da 

reciclagem, etc, mas 

nós vamos também 

colocar agora 

recipiente nas lojas, 

para que haja logística 

reversa das 

sim não (0%) 
sim 

(100%) 
100% 
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embalagens que são 

compradas nas nossas 

lojas." Estão em 

contato com uma 

cooperativa de 

catadores que vai 

fazer o recolhimento 

desse material; as 

lojas vão empacotar e 

os catadores vão fazer 

o recolhimento para 

levarem para 

reciclagem; Também 

reciclam papelão 

utilizando para 

cobertura do solo. 

17. A Malunga 

promove ou participa 

de eventos coletivos 

que contam com ações 

direcionadas à troca de 

conhecimento e 

experiências? (Ex. 

mutirões, cursos 

técnicos) 

12.8 

"Nosso propósito é 

alimento orgânico e 

felicidade para todo 

mundo, esse é o 

propósito da empresa. 

A gente recebe muitas 

visitas, treina muitas 

pessoas. Agora 

mesmo, dia 20, vão 

chegar 2 ou 3 

integrantes do MTST 

que vão vir treinar 

aqui com a gente, vão 

ficar uns 30 dias 

conosco aqui se 

qualificando na parte 

de produção de tomate 

orgânico... temos 

parcerias com vários 

outros movimentos... 

esses processos vão 

voltar agora com as 

nossas visitas todos os 

sábados, nessas visitas 

a gente mostra toda a 

nossa tecnologia, a 

gente trabalha, 

sempre 
nunca 

(0%) 

sempre 

(100%) 
100% 
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discute; a fazenda fica 

completamente aberta 

a todos os produtores, 

recebe visitas quase 

todos os dias de 

produtores que vem 

aqui aprender.” 

18. Houve alguma 

prática, técnicas ou 

tecnologias produzidas 

localmente e difundida 

pela Malunga? 

17.6.1 

Técnicas de produção 

orgânica, 

principalmente em 

relação à hortaliças e 

laticínios; Há grande 

abertura em propagar 

as técnicas com outros 

agricultores e 

interessados. 

sim, todas as 

práticas 

(100%) 

nenhuma 

das 

práticas 

foram 

difundidas 

(0%) 

sim, todas 

as práticas 

(100%) 

100% 

 

19. Qual é a proporção 

de pessoas da empresa 

que participam de 

eventos para a troca de 

experiências sobre a 

produção e 

comercialização? 

 

 

 

 

17.6.2 

 

Esse tipo de encontro 

e troca é uma 

constante na empresa; 

fazem reuniões 

diárias. 

 

 

 

 

todos 

 

 

 

 

nenhum 

(0%) 

 

 

 

 

todos 

(100%) 

 

 

 

 

100% 

20. Os membros da 

associação 

demonstram satisfação 

com a gestão local? 

Existe algum 

controle/monitorament

o de satisfação dos 

associados? 

16.6 

"A gente tem um 

método de gestão que 

é voltado pro cuidado 

com as pessoas. São 

190 pessoas 

convivendo, então 

sempre tem alguma 

coisa que gera 

insatisfação" mas no 

geral as pessoas 

demonstram 

satisfação com gestão; 

tiraram 97 pontos na 

certificação social, 

"no geral as pessoas 

são bem felizes aqui, 

porque elas têm voz e 

vez; tem isso de 

satisfação 
insatisfaçã

o (0%) 

satisfação 

(100%) 
100% 

21. Há casos de 

violência e conflitos 

locais que afetaram a 

Malunga? Qual a 

natureza desses casos 

ou conflitos? Qual 

frequência? 

16.10 

alguns 

conflitos/às 

vezes (75%) 

muitos 

conflitos/f

requentem

ente (0%) 

nenhum 

conflito/nu

nca 

(100%) 

75% 
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respeito às pessoas, 

essa é uma prática na 

Malunga; a gente tem 

conselhos, têm 

reuniões diárias; todos 

os dias todos os 

grupos aqui na 

Malunga se reúnem; 

nós temos ginástica 

laboral, uma 

professora de 

educação física que 

faz ginástica com todo 

mundo antes de 

começar o trabalho, 

todo mundo se mexe, 

se movimenta; 

fazemos questão de ter 

uma boa comida, 

temos aqui a feirinha 

do colaborador que 

um lugar onde podem 

pegar comida 

orgânica de graça, 

então eles vão uma 

vez por semana e 

fazem a feira deles, 

comem orgânico 

também igual a gente; 

então a gente tem feito 

esse esforço grande 

para que as pessoas se 

sintam felizes aqui 

porque a gente sabe 

que a Malunga é 

construída de tijolinho 

de carne e osso; são as 

pessoas que 

importam." 

 

 

 




