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Agricultura Intensiva
(áreas de alto potencias)
Agricultura Extensiva
(áreas menos
favorecidas)
Efeitos Locais
Degradação do Solo
(salinidade, perda de material
orgânica)
Enfraquecimento dos nutrientes
Efeito local da erosão dos solos



Efeitos Externos



• Enfraquecimento dos lençóis freáticos
• Poluição de agro químicos
• Perda de Biodiversidade Local (natural
de retenção da água e máres rio acima)
• Degradação de pastagens em áreas de
propriedade comum


























(externalidades)





Efeitos Globais
(externalidades)
• Emissão de gases do efeito
estufa
• Doenças animais
• Perda in situ da diversidade do
cultivo
e da genética animal
• Sequestro de carbono reduzido
(stocks)
por causa da desflorestação e
emissão de
dióxido de carbono das queimadas
de
florestas
• Perda de biodiversidade

Fonte: The World Bank. Relatório do Desenvolvimento Mundial, 2008

PROBLEMAS AMBIENTAIS LOCAIS E EXTERNOS DA
AGRICULTURA

Desflorestamentos

Diminuição da
disponibilidade
hídrica

Queimadas

Assoreamento
dos Rios e
eutrofização
das águas

Destruição da
Fauna e da Flora

Transporte de
Sedimentos e
nutrientes

Solo mais propício
à atuação de
agentes exógenos

Formação de
ravinas e
voçorocas

Aumento
do Efeito
Estufa

IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS
PELAS PRÁTICAS TRADICIONAIS

Florestas e
Pastagens
Naturais

Desestabilidade dos
agroecossistemas

Irrigação mal
empregada

Sistemas agrícolas
de Monoculturas
contínuas

Eliminação dos
predadores
naturais das
pragas

Contaminação das
águas por agroquímicos/
salinização dos solos

Mecanização intensiva e
desordenada / Dilapidação da
cobertura vegetal/degradação
da estrutura física do solo

Uso de
agrotóxicos

Solo susceptível
ao ataque de
pragas

Erosão
do solo

Uso de
Fertilizantes

Dificuldade de
germinação de
sementes / danos no
desenvolvimento vegetal
da plantas / morte.

IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS
MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA

Refugiados ecológicos

Secas/enchentes
/pragas(mudanças
ambientais)

Fragilização da
produção de
alimentos

Ampliação da
dependência
econômica

Migrações
compulsórias

Perda da diversidade
cultural no campo

Violência e
marginalização

Saúde Humana

IMPACTOS AMBIENTAIS SOBRE OS
ASSENTAMENTOS HUMANOS

SISTEMA INDUSTRIAL DE BASE FLORESTAL
Consumo
doméstico

Fonte: Moraes(2002) apud SCHNEIDER,
2006, adaptado por CNTL SENAI, 2006

Indústria de
equipamentos
e insumos

Empresas de
prestação de
serviços

Extração
vegetal

Silvicultura

Lenha e
carvão

Mercado
consumidor
interno

Siderurgia e uso
energético
Indústria
moveleira

Madeira
sólida

Processamento
mecânico da
madeira
(serrarias e
fábricas de
compensados,
lâminas e
painéis
industrializados

Consumo
industrial

Construção
civil

Exportação

Reciclagem
de materiais
Disposição
final
Aproveitame
nto de calor

Reciclagem
de materiais
Mercado
consumidor
externo

Gráfica e
editoração

Disposição
final
Aproveitame
nto de calor

Embalagens
Celulose e papel

Indústrias a
montante

Produção de
madeira

Unidade de Produção Mais Limpa

Primeira
transformação
industrial

Segunda
transformação
industrial

Secretaria de Qualidade Ambiental
nos Assentamentos Humanos - SQA

Consumo
doméstico,
industrial e
comercial

Consumo

Pósconsumo

