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Resumo 

Esta pesquisa teve a finalidade no contributo das técnicas agrícolas sustentáveis como 

meio viável de produzir a respeito do meio ambiente, tendo como tema de pesquisa o 

contributo da agricultura sustentável na gestão do meio ambiente. Como metodologia 

optou-se por uma pesquisa de caracter exploratória por uma abordagem qualitativa e 

quantitativa, partindo de fontes bibliográficos onde buscou-se na literatura documentos 

que aprimorassem as ideias sobre o tema proposto. Desta forma a pesquisa aponta 

diferentes conceitos a cerca do tema. Ressalta-se que nesta pesquisa, foi possível 

conhecer a fraca contribuição dos agricultores na prática de agricultura sustentável, onde 

ficou evidente que não há assistência por parte do governo na sensibilização e, na 

disseminação de técnicas sustentáveis foi de extrema relevância refletir sobre as 

consequências de agricultura convencional na produção e manuseamento da mesma.         

Palavras-chave: Agricultura, Agricultura Sustentável, Gestão ambiental  
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Abstract 

This research had the purpose to contribute to sustainable agricultural techniques as a 

viable means of producing about the environment, having as research theme the 

contribution of sustainable agriculture in the management of the environment. As a 

methodology, an exploratory research was chosen for a qualitative and quantitative 

approach, starting from bibliographic sources where documents were searched in the 

literature that improved the ideas about the proposed theme. In this way the research 

points out different concepts about the theme. It is noteworthy that in this research, it was 

possible to know the poor contribution of the farmers in the practice of sustainable 

agriculture, where it was evidenced that there is no government assistance in raising 

awareness, and in the dissemination of sustainable techniques, it was extremely important 

to reflect on the consequences of conventional agriculture in the production and handling 

of the same.  

Keywords: Agriculture, Sustainable Agriculture, Environmental Management 
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CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO  

1. Introdução 

De acordo com YORK (1989, p15), face aos problemas ambientais e do risco de 

comprometer a produção de alimento no futuro, surge em 1980 o conceito de agricultura 

sustentável que consiste no maneio eficiente dos recursos para agricultura capaz de 

satisfazer as necessidades humanas actuais e futuras, mantendo ou aumentando a 

qualidade do ambiente e conservando os recursos naturais.    

Nesta ordem de ideias tenciona-se debruçar neste trabalho sobre o contributo da 

agricultura sustentável na gestão ambiental. A seleção do tema em estudo caracteriza-se 

pela preocupação com os impactos ambientais da acção humana, que surgiu com maior 

intensidade na conferência mundial sobre o meio ambiente realizada em 1972 em 

Estocolmo, Suécia, em face dos grandes problemas ambientais.  

Quanto a sua estrutura o trabalho encontra-se dividido em cinco (5) capítulos, onde no 

primeiro (1) capítulo encontramos a fase introdutória, delimitação do tema, temos a 

descrição do problema, os objectivos geral e específicos, as hipóteses levantadas e por 

fim a justificativa e relevância do tema. 

O segundo (2) capítulo cinge-se no tratamento do todo marco conceptual relevante a 

pesquisa. Aborda-se neste capitula os conceitos da agricultura, agricultura sustentável e a 

gestão ambiental. 

No terceiro (3) capítulo aborda-se questões metodológicas que conduziram a 

materialização do trabalho. Desde o método até às técnicas de recolha e análise de dados. 

Por sua vez o quarto (4) capítulo foi reservado para a discussão e análise dos dados 

obtidos durante as actividades executadas no campo de pesquisa. E por fim no quinto (5) 

capítulo tido como último neste trabalho reservou-se para as conclusões e sugestões. 

Importa referir que quanto a bordagem metodológica utilizou-se a pesquisa qualitativa e 

quantitativa, quanto sua natureza é a pesquisa aplicada e quanto aos seus objectivos 

escolheu-se a pesquisa exploratória.     
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1.1 Delimitação do tema: O contributo da agricultura sustentável na gestão 

ambiental. 

1.2 Estudo de caso: O estudo ocorreu no distrito de Boane, província de Maputo, na 

região sul de Moçambique, com clubes de agricultores, respetivamente no bairro de 

Mazambanine e, no instituto de investigação agraria de Boane, nos meses de Setembro a 

Dezembro ano 2018. 

1.3 Formulação do problema: Fraca contribuição dos agricultores na prática de 

agricultura sustentável no distrito Boane, ano 2018.  

1.4 Descrição do problema. 

Agricultura tem sido pilar do desenvolvimento económico do país, o foco do sector 

agrário no nosso país è de haver mas produção de todo tipo de alimento, portanto, 

constatamos que actualmente, o distrito de Boane tem aumentando a taxa de produção 

agrícola, devido o uso gradual dos insumos químicos como: fertilizantes químicos, 

adubos inorgânicos e pesticidas, e com esta prática dessa agricultura convencional têm 

sido responsável pelo aparecimento de vários problemas ambientais tais como: poluição 

dos cursos de água, erosão, desgaste, empobrecimento do solo, poluição dos aquíferos e 

toalhas freáticas existentes no solo. 

Devido uso intensivo dos solos sem pousio que em consequência desencadeia 

eutrofização, pois, as águas subterrânea também ficam, levando á sua salinização.  

 Mediante exposto, importa frisar que o principal problemas é a fraca contribuição dos 

agricultores na prática de técnicas sustentáveis. 

1.5 Objectivos da pesquisa  

O trabalho irá compreender quatros objectivos, dos quais (1) geral que desenvolve-se em 

três (3) objectivos específicos a saber. 

1.5.1 Objectivo geral  

O objectivo principal deste estudo é: 

 Contribuir para práticas agrícolas sustentáveis como meio viável de produzir a 

respeito do meio ambiente ano 2018.  
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1.5.2 Objectivos específicos  

Além do objectivo principal, o estudo pretende atingir os seguintes objectivos específicos  

 Identificar os factores que influenciam na fraca contribuição dos agricultores na 

prática de agricultura sustentável. 

 Sensibilizar os agricultores sobre a importância da prática da agricultura sustentável. 

 Capacitar os agricultores em matérias de agricultura sustentável. 

 Criar campo de demonstração de agricultura sustentável.  

1.5.2.1 Hipóteses 

Segundo Bunge (1979) as hipóteses é uma respostas preliminar ao problema ou aos 

objectivos a ser investigado, é uma proposição que pode ser colocada a prova determinar 

a sua validade que pode ser aceita ou rejeitada depois da investigação, portanto o autor 

ainda defende que não há norma ou regra fixa que limitem a possibilidade de elaborar as 

hipóteses. No entanto, abaixo elaboramos as possíveis respostas que vem a responder o 

problema identificado. 

 Na identificação dos factores que influenciam na fraca contribuição dos agricultores 

na prática de agricultura sustentável, pode contribuir para práticas agrícolas 

sustentáveis. 

 A sensibilização dos agricultores irá facilitar na promoção do conhecimento sobre as 

inúmeras vantagens da agricultura sustentável.   

 Com a capacitação dos agricultores facilitará na promoção de sistema de produção e 

na aplicação das técnicas de agricultura de sustentável. 

 Com a ilustração de campo de demostração de agricultura sustentável pode facilitar 

aos agricultores a disseminarem as técnicas de agricultura sustentável.      

1.9.1. Justificativa 

A escolha do tema deveu-se pelo facto do mesmo constituir uma questão do interesse 

pessoal e social, pois durante a formação abordou-se sobre a temática no módulo de 

agricultura familiar, cuja finalidade era de aplicar os conhecimentos aprendidos para 

atender a demanda da sociedade, portanto agricultura é a base do desenvolvimento                                           
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económico, país, regional, local e o foco do sector da agricultura é de trazer inovações 

referente as técnicas e maneio sustentáveis. Partindo do pressuposto de que o 

desenvolvimento comunitário é um conjunto de acções teóricos e práticos visando criar o 

bem-estar das comunidades através de aproveitamento de recursos locais a baixo custo. 

Vimos essas oportunidades como porta de sucesso para implementação deste projecto de 

agricultura sustentável, e desta feita com a implementação dessas actividades com os 

agricultores, irá produzir ganhos próprios e garantindo um ambiente saudável 

ecologicamente sustentável.  

Desta forma, este tema enquadra-se nos objectivos de desenvolvimento sustentável 

”agenda 2030” 2, que tem como os objectivos de acabar com a fome, alcançar a 

segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.  

Assim sendo, os objectivos foram elaborados para impulsionar uma produção Saudável 

dos produtos alimentares e ao mesmo tempo respeitando a natureza sem deixar de lado a 

preservação dos ecossistemas terrestres, combater a densificação, deter e reverter a 

degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL  

Nesta fase de trabalho são discutidos os principais conceitos e teorias que tangem o tema 

em destaque. De salientar que o grande foco neste trabalho são os conceitos de 

agricultura sustentável e gestão ambiental, tendo se recorrido artigos, obras literárias, 

manuais, revistas que abordam os assuntos em questão. 

2.1. Marco Conceptual  

2.1.1. Agricultura  

  Segundo George (1984, p. 5) agricultura consiste numa acção voluntária do homem 

sobre um número de plantas escolhidas e sobre o meio onde crescem, com vista a uma 

produção mais abundante, mais regular ou de melhor qualidade.  

De acordo com Batouxas e Viegas (1998, p.9) agricultura é uma actividade que associa o 

homem com a terra de forma sistemática e organizada com objectivo de produzir 

alimento, garantido o máximo possível a fertilidade do solo.    

Dos conceitos acima exposto percebe-se que a agricultura encere-se na prática de boas 

técnicas que visam promover a preservação e a conservação do meio ambiente, 

respeitando a biodiversidade e as actividades biológicas do solo.  

  2.1.1 Agricultura sustentável  

Risch (1983, p.23) A agricultura sustentável fundamenta-se em princípios agrogeológicos 

e de conservação de recursos naturais, o primeiro e principal deles, é o respeito á 

natureza, segundo princípio é o da diversificação de culturas, o terceiro princípio é o de 

que o solo é um organismo vivo, o quarto e último princípio é o da independência de 

sistemas de produção  

 A agricultura sustentável é um sistema que faz boa gestão dos solos e da água 

através da redução da mobilização (lavouras) do solo mantendo os restos das 

culturas anteriores acima do solo (cobertura vegetal) esta forma de agricultura 

minimiza os danos do meio ambiente e mantêm boas condições para as plantas 

criarem raízes fortes para absorver melhor os alimentos (nutrientes) e água que 

precisam, União Nacional de Camponeses (UNAC: n/d p,10)    

Nesta ordem de ideia quanto a conceituação da agricultura sustentável, pode-se perceber 

portanto, que é um conjunto de técnicas que objectivam maximizar os benefícios sociais, 

e económicos de auto sustentabilidade do processo produtivo, minimizar e eliminar a 

dependência de insumos químicos e de proteger o meio ambiente através da optimização 

do emprego dos recursos naturais.   
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2.1.2. Gestão ambiental  

Segundo a Enciclopédia Britânica (1995,p.9.944), gestão ambiental é o controlo 

apropriado do meio ambiente físico, para proporcionar o seu uso com o mínimo de abuso, 

de modo a manter as comunidades biológicas para o benefício continuado do ser humano. 

Campos (2002 p. 540), sustenta que a gestão ambiental consiste na administração do uso 

dos recursos ambientais, por meio de acções ou mediadas económicas, investimento e 

potencialidade de manter ou recuperar a qualidade de recursos e desenvolvimento social.  

Sobre o assunto em questão, Quintas (2006, p.23) realça que o ser humano sempre 

dependeu do meio físico-natural para a sua sobrevivência, causando alterações neste 

meio, decorrente de sua exploração. O ambiente é caracterizado pela relação dos homens 

entre si e com meio físico-natural.  

Porém, gestão ambiental significa cuidar da espécie humana, e diante disso, cresce uma 

nova consciência ambiental. 

Tal como acima ficou escrito, gestão ambiental é um processo permanente no qual os 

indivíduos e a comunidade devem tomar consciência do meio ambiente e adquiram os 

conhecimentos, valores, as habilidades, as experiencias e a determinação que os torna 

aptos a agir individual e colectivamente para resolver problemas ambientais presentes e 

futuros.  

Portanto há necessidade de entendermos que a gestão ambiental é o sistema que inclui 

actividades de planeamento, responsabilidades, processos e recursos para desenvolver, 

implementar, atingir análise crítica e manter a política ambiental.   

Agricultura sustentável é aquela que respeita o meio ambiente, é justa do ponto de vista 

social e consegue ser economicamente viável. A agricultura para ser considerada 

sustentável deve garantir, às gerações presentes e futuras, a capacidade de suprir as 

necessidades de produção e qualidade de vida no planeta. 

Martins (2001, p.56).Sustentabilidade da agricultura pressupõe a existência de um 

equilíbrio entre produção e preservação do meio ambiente. Este novo paradigma propõe 

que as atividades produtivas sejam desenvolvidas de forma equilibrada, de modo a não 

comprometer os recursos naturais, possibilitando às futuras gerações atenderem às suas 

próprias necessidades  
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Agricultura sustentável, como aqui é intendida, implica, previamente, na sustentabilidade 

do ser humano, isto é, ao exercício pleno da sua cidadania, o que se entende uma 

comunicação com meio ambiente, tendo consciência que nossos habitantes da mesma 

ecologia.  

Do ponto de vista de Darolt (200, p17) sistema de agricultura sustentável é o manejo e a 

proteção dos recursos naturais; sem a utilização de produtos químicos agressivos á saúde 

humana e ao meio ambiente, metendo o incremento da fertilidade e avida do solo e, a 

diversidade biológica.  

A visão desse autor, está prática agrícola preocupa-se com a saúde dos seres humanos, 

dos animais e das plantas, entendendo que seres humanos saudáveis são frutos de solo 

equilibrado e biologicamente ativos, adotado técnicas integradoras e apostando na 

diversidade culturas. 

Segundo Altieri (1999,p.60) o objectivo maior desta agricultura, a partir do enfoque 

agróecologico e a manutenção da produtividade Agrícola com mínimo possível de 

impactos ambientais.   

Portanto quando enfocamos o conceito de agricultura sustentável pode-se chegar a uma 

conclusão, como um sistema de produção que garante uma gestão ambiental digna para 

todos habitantes na terra dentro da ecologia, por outra que evita ou exclui amplamente o 

uso de fertilizantes, agrotóxicos, reguladores de crescimento e aditivos para a produção 

vegetal e alimentação animal.  

Maneio de agricultura sustentável  

Erlers (1999, p.18). Os sistemas agrícolas sustentáveis dependem de rotação de 

culturas, de restos de culturas, esterco animal, de leguminosas, de adubos verdes e de 

resíduos orgânicos de fora das fazendas, bem como de cultivo mecânico, rochas e 

minerais e aspectos de controlo de pragas e patógenos, para manter a produtividade e 

a estrutura do solo, fornecer nutrientes para plantas e controlar insectos, ervas 

invasoras e outras pragas.  

E para tal agricultara sustentável aplica os conhecimentos da ecologia, agricultura de 

conservação, agricultura não convencional, agricultura orgânica, agricultura familiar, 

agricultura sintropica, e sistemas de agroflorestais, menos agricultura moderna que usa 

insumos tóxicos. 

Portanto a uma necessidade de incrementar essas técnicas de agricultura como um 

sistema não-convencional de produção agrícola, ou seja, de cultivo da terra, baseada em 
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princípios ecológicos. Esses princípios básicos ecológicos de actuação abrangem 

preservação e manejo dos recursos naturais e do solo, a nutrição vegetal e a proteção das 

plantas, e o trabalho do homem dentro de princípios eco sociais.  

Segundo Beny (1990) apud Carvalho (1996,p.12) agricultura sustentável para permanecer 

produtiva te que reservar a terra, bem como a fertilidade e a saúde ecológica, ou seja, 

aterra precisa ser bem usada.   

Nesta ordem de ideias ela compreende no uso de tecnologias apropriadas de baixo custo; 

diminuição do uso de factores de produção externos tais como fertilizantes e pesticidas; 

aumento da qualidade dos produtos; uso de tecnologias energéticas, da terra e do trabalho 

mais eficientes; energia de fontes renováveis; uso crescente de factores de produção 

obtidos na exploração; adopção de espécies adaptadas ao ambiente local; ou seja 

construção de sistemas mais integrados que sejam mais estáveis face às pressões 

externas.  

Outros princípios de agricultura sustentável  

 Não mexer muito o solo (lavoura mínima), sementeira, direita, buracos para o 

plantio. 

 Manutenção de pelo menos um terço (30%) da cobertura vegetal no solo. 

 Rotação de cultura.   

Benefícios da agricultura sustentável 

Os benefícios da agricultura sustentável, são vantagens sociais, económicas e ambientais. 

 Aumenta a produção e área de cultivo com pouco esforço: 

 Melhora a conservação e fertilidade do solo por causa da cobertura vegetal: 

 Reduz a erosão em terras inclinadas por causa da cobertura vegetal: 

 Reduz a prática de queimadas descontroladas porque não queima o resto: 

 Prepara a terra com antecedência (a tempo) para as sementeiras porque dá menos 

trabalho: 

 Reduz o crescimento de infestantes (ervas daninhas) por causa da cobertura 

vegetal: 
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CAPÍTULO III: METODOLOGIA  

Nesta secção debruça-se sobre a descrição da área de estudo, metodologia, métodos e 

técnicas usadas para a materialização do trabalho, desde o pré-projecto, trabalho do 

campo e, a análise e discussão dos dados.    

3.1 Descrição do local do estudo  

Segundo Ine (2010), O distrito de Boane está localizado a sudeste da província de 

Maputo, sendo limitado a norte pelo distrito de Moaba, a sul e este pelo distrito da 

Namaacha, e a oeste pela cidade da matola e pelo distrito de Matutuine, e tem uma 

população estimada de 80 mil sendo que 44 mil correspondem a sexo feminino e 36 mil 

ao sexo masculino.  

Do ponto de vista étnico, grande parte da população pertence ao grupo de Maxanganas, 

embora exista também um grupo dos Rongas e Mantswas. 

 
Clima e Hidrografia 

De acordo com Muchangos (1999), O clima da região é sub-húmido e com deficiência de 

chuva na estação fria, caracterizado por alternância entre as condições secas, induzidas 

pela alta pressão subcontinental e as incursões de ventos húmidos do oceano. Vagas de 

frio podem trazer tempestades violentas e chuvas torrenciais de curta duração. 

A temperatura média anual é de 23.7ºC verificando-se que os meses mais frios são os de 

Junho e Julho e os mais quentes Janeiro e Fevereiro. A amplitude térmica anual é de 

8.8ºC. 

Os cursos de água do distrito de Boane pertencem às bacias hidrográficas dos rios 

Umbeluzi, Tembe e Matola. O distrito é, ainda, atravessado pelos rios Movene e Nwlate, 

de regime periódico (afluentes do Umbeluzi).Destes o mais importante é o rio Umbeluzi, 

que nasce na Suazilândia e após 70km de percurso desemboca no Estuário do Espírito 

Santo, onde também têm a sua foz, os rios Matola e Tembe. 

 
Relevo e Solos 

Ainda com Muchangos (1999), O vale do Umbeluzi possui solos com bom potencial 

agrícola e pecuário, que são explorados por um vasto tecido de agricultura privada e 

familiar. 
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Existe uma diferença notável entre as zonas do distrito em relação à segurança alimentar. 

A zona sul, mais estável e coberta pela rede de rios, beneficia de regadios e baixas 

húmidas e é apta para hortícolas, banana e citrinos. A zona norte (PA da Matola Rio), o 

potencial existente é mais apropriado para o cajueiro e avicultura, beneficiando a 

população de pequenos negócios que o rápido desenvolvimento socioeconómico da 

região proporciona. 

  

Economia   

A partir dos finais de década 90, o distrito de Boane registou grandes projectos de 

impacto nacional sendo referência de grande destaque a construção da indústria de 

fundição de alumínio Mozal, polo de atracão de outras empresas e indústria nacionais e 

estrangeiras que tem afluído ao parque industrial de Beluluane. 

Infraestrutura  

O distrito é travessado pela estrada nacional nº2 que faculta a comunicação com a cidade 

de Maputo.  

Em termos de Organizações da Sociedade Civil existem na Localidade as seguintes 

Associações: Associação de agricultores, de Pescadores, de Mulheres e acção Social, e de 

Criação de gado bovino assim como caprino, Igrejas (Católica, Velhos Apóstolos, 12 

Apóstolos, Assembleia de Deus, Universal, Zione e Nazarena). 

3.2 Abordagem metodológica  

Quanto a á abordagem utilizou-se a pesquisa qualitativa e quantitativa  

Minayo (2008, p.102) destaca que na pesquisa qualitativa, o importante é a objetivação, 

pois durante a investigação científica é preciso reconhecer a complexidade do objeto de 

estudo, rever criticamente as teorias sobre o tema, estabelecer conceitos e teorias 

relevantes, usar técnicas de coleta de dados adequadas e, por fim, analisar todo o material 

de forma específica e contextualizada. E na tabulação dos dados coletados no campo de 

modo para analisar a quantificação dos dados traduzindo em número  

 No entanto este estudo caracteriza-se como uma pesquisa do campo, de caracter 

descritivo exploratório.  

Pesquisa quanto à natureza é aplicada: que consiste na geração de conhecimento para 

solução de problema específico, é dirigido à busca da verdade para determinada aplicação 
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prática em situação particular. Pois busca apresentar soluções para uma determinada 

problema.   

Quanto aos objectivos  

Utilizou-se a pesquisa exploratória. Conforme Gil (1991, p.67), pesquisas exploratórias 

objetivam facilitar familiaridade do pesquisador com o problema objeto da pesquisa, para 

permitir a construção de hipóteses ou tornar a questão mais clara.  

Quanto a procedimento pesquisa bibliográfica  

No dizer de Gil (1991, P, 199) a pesquisa bibliográfica é um trabalho de natureza 

exploratória, que propícia bases teóricas ao pesquisador para auxiliar no exercício 

reflexivo e crítico sobre o tema em estudo. 

Portanto através deste método foi possível a busca de material que nos permitira a 

definição de conceito e enquadramento teórico do tema assim como para a análise de 

diversidades feita ao longo da investigação. 

Certamente para o desenvolvimento do estudo, buscou-se literalmente os trabalhos de 

outras universidades e, manuais da biblioteca física e digital do ISET/OWU, e outros 

manuais baixados na Internet PDF`S. 

Estudo monográfico/ estudo de caso  

Nos baseamos no estudo de caso, onde identificamos a fraca contribuição dos 

agricultores na prática de agricultores sustentável. 

Pesquisa acção  

De acordo com Thiollent (1986, p.14) pesquisa acção é um tipo de pesquisa social com 

base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma acção ou com 

a resolução de um problema colectivo e no qual os participantes representantes da 

situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

Este método possibilitou na resolução do problema constatado no campo junto com os 

agricultores, onde foi aberto campo de demostração de resultados (CDR), onde foi 

possível aplicarmos sistema de agricultura sustentável juntamente com os agricultores.  

3.4 Técnicas de recolha de dados  

De acordo com Andrade (2009,p.132/133), os instrumentos de colecta de dados numa 

dada pesquisa científica são os meios através dos quais facilitam na coleta de dados no 
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campo, portanto neste estudo foram aplicadas as seguintes técnicas: pesquisa participante 

e, entrevista.   

Observação directa 

De acordo com Selltiz (1965,p.233), Observação directa é uma técnica de colecta de 

dados para conseguir informações e realiza os sentidos na obtenção de determinados 

aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mais também em examinar 

factos ou fenómenos que se deseja estudar. 

Igualmente na aplicação desta técnica foi fundamental na materialização deste trabalho 

visto que, com as jornadas efectuadas no campo possibilitou no estudo exaustivo do 

fenómeno em causa, na incorporação do pesquisador num contacto direito com grupo 

alvo vivenciado de perto a realidade no campo e na troca de experiências sobre 

agricultura.  

Entrevista: Para Goode e Hatt (1969, p.239) a entrevista consiste no desenvolvimento de 

precisão, focalização, fidedignidade e validade de certo acto social como conversação. 

Portanto, neste trabalho a entrevista estruturada foi uma das técnicas mais importantes e 

mais destacadas ao longo da pesquisa isto porque possibilita na recolha da informação 

seguindo uma sequência lógica dos acontecimentos, e possibilita a análise estatística dos 

dados, já que as respostas obtidas são padronizadas. 

3.3. Amostragem  

Thompson (2002, p.12) Amostragem consiste na seleção de uma parte da população a 

observar, e sobre a qual temos um modo de estimar algo, sobre toda população. 

Deste modo, a escolha dos participantes no estudo obedeceu os seguintes critérios. 

Selecionar clubes de agricultores, por conseguinte fez-se uma seleção aleatória onde cada 

agricultor que fez parte da pesquisa foi sorteado para amostram. 

 

Por se tratar de uma amostragem probabilística, assim sendo, os agricultores sorteados 

foram os que tem melhor conhecimento da agricultura convencional (AC) em relação a 

agricultura sustentável (AS). Desta maneira, a população do estudo foi composta por 

agricultores de ambos sexos e com 35 há 48 anos de idades. 

Segundo os dados obtidos no campo existem no total 75 agricultores que praticam as 

actividades agrícolas nos pequenos clubes, desta forma, amostra do estudo foi composta 
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por 30 (trinta por cento) do número estimado, contando com 5 colaboradores que 

participaram nesta pesquisa dois (2) Extensionista e dois (2) agrónomos e um (1) líder 

comunitário. 

 

Gráfico 01 dados referente à mostra do campo. 

 

 Fonte: Adaptado por autor-pesquisa do campo Set-Dez-2018 

  

Tabela 01 

Perfil dos entrevistados por sexo 

Nº Entrevistados Instituição/local Homens Mulheres Homens/mulheres 

01 Agricultores Boane 10 15 25 

02 Engª agrónomos  IIAM 01 01 02 

03 Extensionista SDAE 02 = 02 

04 Líder comunitário   Boane 01 = 01 

Grande total 14 16 30  

Fonte: Adaptado por autor-pesquisa do campo Set-Dez-2018 

86% 

7% 
7% 

0% 

Dados referentes a mostra das pessoas envolvida na entrevista no 

distrito de Boane 
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Enginheiro agrónomo
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CAPÍTULO IV: APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE DADOS 

4.1Discussão de dados 

Neste capítulo serão discutidos os dados de acordo com a realidade do campo, cujos esses 

foram recolhidos a partir das entrevistas feitas aos agricultores, líder comunitário, 

extesionista e agrónomos do distrito de Boane.  

Entretanto no presente trabalho utilizou-se os procedimentos de codificação, 

categorização, tabulação de dados da pesquisa análise das entrevistas e análise de 

conteúdo, neste contexto, codificou-se todos os dados recolhidos no campo, juncão das 

respostas similares, explicação de diferenças e tirar conclusões relevantes das análises das 

respostas, parte de conteúdo e percentagens percetual.  

Por fim a analisar e interpretação do conteúdo de cada resposta das questões da pesquisa 

em relação ao objectivos proposto, todavia, juntou-se as respostas semelhantes e 

determinar percentagens simples. Assim sendo as entrevistas feitas com os agricultores 

sobre agricultura sustentável, foram submetidos 25 agricultores na entrevista, (2) Engª 

agrónomos, extesionista (2) cujas perguntas das entrevistas exigiam respostas com valor 

quantitativos.  

4.2Entrevista direcionada aos pequenos agricultores. 

Questão 01: já ouviu falar sobre agricultura sustentável? (Nessa questão, 

pretendíamos apurar o nível do conhecimento dos agricultores, se alguma uma vez já 

ouviram falar sobre agricultura sustentável).  

 

 

Fonte: Adaptado por autor-pesquisa do campo Set-Dez-2018 

Através desta questão, constatamos que 76% afirmaram que nunca ouviram falar sobre 

agricultura sustentável e 24% responderam que já tinham ouvido falar da AS. 

No entanto estes dados remente-nos a confirmar que os agricultores não têm 

conhecimento de agricultura sustentável apesar de alguns terem o conhecimento do 

mesma, portanto conclui-se, que a fraca contribuição dos agricultores na prática de 

agricultura sustentável incorporasse pelo desconhecimento de agricultura sustentável.   

Tabela 02 

Dados da resposta da questão 01 

Tipo de resposta (fechada) sim ou não Frequência Valor percetual 

Sim 19 76% 

Não 06 24% 

Total 25 100% 
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Questão 02: Conhece o tipo de agricultura que tem praticado? (a questão tinha como 

propósito de perceber se os agricultores conhecem o tipo de agricultura que tem 

praticado). 

Tabela 03 

Dados da resposta da questão 02 

Tipo de resposta (fechada) sim ou não Frequência Valor percetual 

Sim 25 100% 

Não 0 0% 

Total 25 100% 

Fonte: Adaptado por autor-pesquisa do campo Set-Dez-2018 

Conforme, os resultados apresentados na tabela 02, onde pretendemos saber o tipo de 

agricultura mais empregada com os agricultores, portanto, dos nossos entrevistados 

conhecem o tipo de agricultura que tem praticado que é convencional, contudo, conclui-

se que a maior parte dos solos estão desgastados pela aplicação de insumos químicos nas 

unidades produtivas.       

Questões: 03 Na propriedade familiar também são utilizadas tais técnicas de 

agricultura convencional? (com essa questão pretendíamos perceber tais técnicas que 

são aplicadas nos clubes de agricultores e se também são aplicada na propriedade 

familiar.  

 

 

     Fonte: Adaptado por autor-pesquisa do campo Set-Dez-2018 

Foi levantada esta questão com fim de compreender que tais técnicas que são aplicadas 

nos clubes de agricultores e se também são aplicadas na propriedade familiar, portanto, 

60% dos agricultores responderam positivamente e 40% negativamente. 

Evidentemente com esses aspectos nota-se que a menor percentagem sobre a prática de 

agricultura sustentável demostra a quão fraca é a contribuição dos agricultores na prática 

de agricultura sustentável, a utilização correcta do solo. 

Tabela 04  

Dados da resposta da questão 03 

Tipo de resposta (fechada) sim ou não Frequência Valor percetual 

Sim 15 60% 

Não 10 40% 

Total 25 100% 
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Questão 04: conhece as consequências desta agricultura convencional para meio 

ambiente? (foi levantada esta questão com a finalidade de compreender taxativamente 

sobre as inúmeras consequências da agricultura convencional.  

Tabela 05 

Dados da resposta da questão 04 

Tipo Resposta (fechada) sim ou não Frequência Valor percetual 

Sim 7 28% 

Não 18 72% 

Total 25 100% 

 Fonte: Adaptado por autor-pesquisa do campo Set-Dez-2018 

A questão pretendia perceber por parte dos agricultores se tem o mínimo conhecimento 

das consequências da agricultura convencional para o meio ambiente, mediante as 

respostas obtidas perante as entrevistas só apenas 28% dos agricultores tem 

conhecimento sobre as consequências e 72% desconhecem das mesmas. Portanto há uma 

necessidade de intervenção de combater esta causa, de conscientizar os agricultores sobre 

as consequências de agricultura convencional e, disseminar técnicas sustentáveis ao meio 

ambiente   

Questão 05: Conhece as vantagens de agricultura sustentável? (com esta questão 

pretendia-se conhecer a partir deles se tem o conhecimento sobre as inúmeras vantagens 

da agricultura sustentável.  

Tabela 06 

Dados da resposta da questão 05 

Tipo de resposta (resposta) sim ou não Frequência Valor percetual 

Sim 0 0.0% 

Não 25 100% 

Total 25 100% 

Fonte: Adaptado por autor-pesquisa do campo Set-Dez-2018  

Com esta questão deu para entender que 100% dos agricultores não conhecem as 

inúmeras vantagens da agricultura sustentável, no entanto conclui-se que a deterioração 

das áreas de produção agrícola é degradada devido a não conhecimento das técnicas de 

agricultura sustentável. 
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4.3 Entrevista direcionada aos Engª agrónomos e extensionista 

Questão 06: Quais são as maiores dificuldades para disseminação da prática de 

agricultura sustentável no distrito? 

R: A agricultura sustentável ainda é pouco conhecida no distrito. Ainda estamos no início 

da construção do marco regulatório da agricultura sustentável. Um dos passos 

importantes foi dado com a criação da Política Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica. A partir dela, é necessário desenvolver mecanismos e instrumentos que 

possibilitem uma maior divulgação desta ciência. Além disso, é necessário investir na 

formação de profissionais nesta área e no desenvolvimento da agricultura sustentável na 

academia, voltar a pesquisa para atuação nesta área, sistematizar e divulgar informações 

de experiências de maneios sustentáveis como estratégias de sensibilizar e tornar esta 

área do conhecimento uma dimensão importante que visa, principalmente, o 

fortalecimento do equilíbrio ambiental. 

Questão 07: De uma maneira geral, o que os agricultores pensam da agricultura 

sustentável? Eles são sensíveis a mudanças em suas práticas? 

R: Em certa medida, os agricultores desenvolvem processos de agricultura sustentável, 

mais com uma percentagem muito baixo, pois, não há uma compreensão generalizada de 

que suas práticas são sustentáveis. Em geral, se adota princípios como: a diversidade de 

cultivos; a utilização de sementes adaptadas ao ambiente local; o uso mínimo de insumos 

externos. Agricultura sustentável visa dar uma compreensão tanto da natureza dos 

agroecossistemas, como dos princípios de funcionamento dos mesmos. Com a visão 

agricultura sustentável, é possível que a pesquisa busque desenvolver as técnicas e 

investir no conhecimento de cada agricultor para desenvolver agroecossistemas sem 

dependência de agrotóxicos, contribuindo para uma melhor qualidade de vida na 

propriedade, com produção de alimentos de alta qualidade biológica. Neste sentido, é 

possível afirmar que a agricultura familiar busca este desenvolvimento de modo que ela 

própria, em certo grau, caminha rumo à dimensão da sustentabilidade. 

Questão 08: Quais as condições necessárias para implantar uma produção 

sustentável? 

R: A produção sustentável pode ser feita nas mais variadas condições ambientais. A 

adoção da estratégia da transição agroecologia é comum no meio das ONGs como uma 

http://www.mobilizadores.org.br/coep/Publico/consultarConteudo.aspx?TP=D&CODIGO=C201296164549406
http://www.mobilizadores.org.br/coep/Publico/consultarConteudo.aspx?TP=D&CODIGO=C201296164549406
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forma de ampliar e massificar a adoção das práticas agrogeológicas. Segundo Gliessman 

a sustentabilidade é uma versão do conceito de produção sustentável, onde a condição de 

ser capaz de perpetuamente colher biomassa de um sistema, sabendo-se que sua 

capacidade de se renovar ou ser renovado não será comprometida". 

As práticas sustentáveis levam fundamentalmente em conta os seguintes aspectos: 

investimento na estocagem de alimentos e de água; ações que tenham efeitos negativos 

mínimos no ambiente e a não liberação de substâncias tóxicas ou nocivas na atmosfera, 

água superficial ou subterrânea; preservação e recomposição da fertilidade, prevenção da 

erosão e manutenção da saúde ecológica do solo; uso da água de maneira que permita a 

recarga dos depósitos aquíferos e satisfaça as necessidades hídricas do ambiente e das 

pessoas. 

Neste contexto, as práticas sustentáveis têm como características principais: maior 

dependência de recursos de dentro do agroecossistema, incluindo comunidades vizinha, 

ao substituir insumos externos por ciclagem de nutrientes, melhor conservação e uma 

base ampliada de conhecimento ecológico; valorização e conservação da diversidade 

biológica, especialmente para paisagens silvestres; garantia da igualdade de acesso o 

prático, conhecimento e tecnologias agrícolas adequados; estabelecimento de 

combinações mais apropriadas entre padrões de cultivo e o potencial produtivo e as 

limitações físicas da paisagem agrícola; utilização da estratégia de adaptação do potencial 

biológico e genético das espécies de plantas agrícolas e animais às condições ecológicas 

da unidade produtiva, em vez de modificá-las para satisfazer as necessidades das culturas 

e animais; valorização da saúde geral do ecossistema, em vez do resultado de um 

determinado sistema de cultivo ou safra; ênfase na conservação do solo, água, energia e 

recursos biológicos; incorporação da idéia de sustentabilidade a longo prazo no desenho e 

manejo geral do agroecossistema. Estas orientações são fundamentais como estratégias 

para a implantação de sistemas de agricultura sustentável. 

Questões 09: Os agricultores têm acesso à assistência técnica pública com enfoque a 

agricultura sustentável? Em caso afirmativo, onde é possível obter esse serviço? 

R: Primeiro vale ressaltar que a agricultura sustentável ainda não dispõe de assistência 

técnica em quantidade. Todo esforço realizado, a partir das acções governamentais ou 

não, atende aproximadamente 15% da agricultura familiar do país. Este quadro ainda é 

mais desafiador quando se trata de assistência técnica com enfoque agricultura 
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sustentável. É muito importante que o país avance no sentido de recriar a política 

nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), que os estados avancem nesta 

mesma perspectiva, ou seja, construir leis que tratem da política de ATER e investir para 

que os estados destinem recursos para ações de assistência. É uma política na qual é 

necessário avançar muito e que, fundamentalmente, deve ser universalizada. 

Questão 10: Como incentivar os agricultores a praticar técnicas sustentáveis? Quais 

as principais dificuldades a serem enfrentadas? 

R: Primeiro é necessário investir na produção de produtos orgânicos e agroecológicos. 

Segundo, investir em campanhas publicitárias sobre a importância de se praticar as 

técnicas sustentáveis. Desenvolver mecanismos e instrumentos que possibilitem o acesso 

ao crédito de forma diferenciada, e possibilitar o acesso aos serviços de ATER que 

tenham como enfoque a agroecologia. 

Questão 11: Qual a melhor forma de estimular a implementação da agroecologia, na 

sua opinião? 

R: Primeiro investir em cada estado na criação dos marcos regulatórios da produção 

agroecologia; depois criar as condições de apoio “financeiro” de modo diferenciado, que 

possibilitem a implementação de experiências agroecologias; construir as leis de ATER 

com enfoque na agroecologia no âmbito dos estados; desenvolver processos de ensino e 

financiamento da pesquisa voltada para agroecologia. 

Quadro 06 

A prática de manejo e conservação de solo nas unidades de produção agrícolas 

estudadas 

Práticas de conservação N
o
de agricultores Total uso nas upas 

Rotação de culturas  5 1.000 

Consórcio entre plantas  5 1.000 

Adubação verde (incorporada) 3 1.000 

Adubação mineral  25 1.000 

Adubação orgânica  5 1.000 

Cobertura morta 5 1.000 

Total 48 6.000 ha 

Fonte: Adaptado por autor-pesquisa do campo Set-Dez-2018 
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Este item, levar-se-á em conta o emprego, por parte dos agricultores, de recurso internos 

á unidade produtiva, especialmente adubos químicos. Nota-se, em grande parte dos 

agricultores, dependência de recursos na obtenção de insumos químicos, tais como 

sementes, pesticidas e, adubos químicos e outros produtos industrializados, constatou-se 

que todos compram insumos químicos em diferentes proporções. No que se refere ao 

adubo químico, a dependência é maior, visto que 90% dos agricultores com esses 

químicos, no entanto a produção é geralmente utilizada nas áreas diferentes proporções, 

com hortaliças, grãos. 

Dos agricultores entrevistados 90% compram e utilizam adubos químicos especialmente 

industrializados. Pode haver um risco de contaminação das áreas onde são utilizados, 

segundo as pesquisas realizadas no campo, indica a necessidade de cuidado na aquisição 

destes insumos químicos, os quais podem trazer riscos para ambientes e a suade humana.   

Quadro 07 

Distribuição da área total das unidades de produção agrícolas 

Distribuição Áreas (há) % de uso nas upas 

Lavoura orgânica 0,00 3% 

Pastagem  2,00 4% 

Pousio  1,0 2% 

Preservação permanente  00 0% 

Reflorestamento  1,0 3% 

Área não agrícolas  1,00 8% 

Lavoura convencional  20 80% 

Total 25 100% 

Fonte: Adaptado por autor-pesquisa do campo Set-Dez-2018 

Depois de ser amostrado uso e distribuição das áreas nas unidades de produção 

continuamos com a apresentação das práticas de manejo e conservação nela realizada. 

4.4 Manejo e conservação do solo. 

A seguir serão apontadas a forma como os agricultores realizam o preparo de solo, os 

implementos e maquinarias utilizadas, e as práticas que geralmente são empregadas na 

lavoura. 
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No preparo do solo, observou-se uma movimentação intensa, sobre tudo nas áreas de 

culturas anuais e expondo no micro vida do solo as chuvas e a insolação, favorecendo, 

assim, a erosão. Esta movimentação é realizada com vários tipos de implementação 

agrícola. Observou-se que 0,0% não tinham equipamento de arado com tração animal. 

80% Mecanizado com 20% enxadas rotativa, que danosa a estrutura do solo segundo 

Bley (1999, p.24-29) o arado da origem a erosão do solo, na intenção de oxigenar mais o 

solo e consumida a matéria orgânica, e como já explícito, grande parte das unidades 

produtivas apresentam insuficiente abastecimento desta. O mesmo autor sustenta as 

técnicas de arrar e gradear as terras acelera actividades microbianas no solo arenoso, 

aumentando o consumo de matéria orgânica, tornando o solo mais denso além de 

desestrutura-lo, facilitando o escoamento superficial das águas das chuvas, causando a 

erosão hídrica.              

Tabela 08 
Resumo das actividades desenvolvidas e resultados alcançados  

Objectivos: Actividades Resultados alcançados 

Objectivo geral: Contribuir para práticas agrícolas sustentáveis como meio viável de produzir a 

respeito do meio ambiente ano 2018. 

Objectivo específico (1): Identificar os 

factores que influenciam na fraca 

participação dos agricultores na 

prática da agricultura sustentável. 

Para melhor entendimento 

do objectivo realizou-se 

trabalho de campo dos 

agricultores e, realização 

das entrevistas 

4- Visitas realizadas no 

campo 

25- Entrevistas feitas  

Objectivo específico (2) Sensibilizar 

os agricultores sobre as inúmeras 

vantagens de agricultura sustentável 

Na sensibilização dos 

agricultores sobre as 

inúmeras vantagens da AS. 

Realizou-se palestras 

25-agricultores 

sensibilizados  

3 Palestas feitas 

Objectivo específico (3) 

Capacitar os agricultores em matérias 

de agricultura sustentável. 

 

Construiu-se um pilha de 

compostagem de matéria-

prima orgânica. 

 

25- Agricultores com 

conhecimento de 

preparação de 

compostagem e, 

capacitados em técnicas 

de agricultura sustentável 

 

Objectivo específico (4) 

Criar campo de demostração de 

agricultura sustentável. 

 

Montagem de um pomar de 

maracujá consorciado com 

feijão nhemba. 

 

25-Agricultores com 

conhecimento prático de 

agricultura sustentável 

dos quais 15 agricultores 

já estão a praticar nos 

seus campos de produção. 

 

Fonte: Adaptado por autor-pesquisa do campo Set-Dez-2018 
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CAPÍTULO V: (CONCLUSÃO E SUGESTÕES) 

5.Conclusão   

 O resultado da pesquisa, na colheita de dados, análise de dados e discussão de dados 

obtidos no campo, conclui-se que a fraca contribuição dos agricultores na prática de 

agricultura sustentável, insere-se do governo distrital de não despor de assistência técnica 

em quantidade no que tange na conscientização, capacitação e, na disseminação das 

técnicas sustentáveis. 

No entanto com as actividades desenvolvidas com os agricultores tiveram impactos 

positivo, pois, serviram de impulso para os agricultores a despertarem na contribuição da 

agricultura sustentável. Dos agricultores, 83% mostraram interesse em estabelecer a 

produção sustentável em toda a unidade produtiva. 

No final considera-se fundamental na prática de técnicas sustentáveis visto que conserva 

os ciclos ambientais e naturais, respondendo assim os princípios da agricultura 

sustentável de não esgotamento do meio ambiente, dando assim uma resposta das 

mudanças climáticas que fazem sentir no nosso cotidiano.   

Em síntese essa agricultura usa métodos alternativos que utiliza agricultura orgânica, a 

biodinâmica, controle biológico e natural, visando o desenvolvimento de uma agricultura 

com menor prejuízo possível, pois, traz inúmeras vantagens a saúde do solo, do meio 

ambiente e principalmente ao trabalhador rural e ao consumidor, aliás, segundo a 

organização mundial da saúde (OMS) milhões de trabalhadores agrícolas morrem ou 

encontram-se seriamente contaminados por pesticidas, devido uso gradual de insumos 

químicos e na aplicação de técnicas de agricultura convencional.   

A agricultura sustentável propõe práticas que contribuem para melhorar o potencial da 

dimensão ecológica, mas necessita-se trabalhar com mais empenho e com entusiasmo no 

reforço das práticas agronômicas e ecológicas que contribuam para melhorar e conservar 

o potencial do solo, a diversidade de espécies nas culturas e do paisagismo em geral, com 

plantas e animais adaptadas às condições locais, otimizando-se a produção e o uso de 

energia solar, além de reduzir, até eliminar, se possível, o uso de produtos tóxicos nas 

unidades produtivas. 
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5.1.Sugestões   

Nesta etapa sugerem-se algumas recomendações para o serviço distrital de agricultura, 

ministério de agricultura e, agricultores do distrito de Boane. 

Em primeiro lugar recomenda-se que a SDAE e o governo distrital tenham mais atenção 

em relação as actividades que são praticadas pelos agricultores de forma a avaliar os 

impactos ambiental sobre os amanhos culturais que são aplicados nas parcelas de 

produção agrícolas. E também que criem estratégias de assistência técnica e extensão 

rural aos agricultores de modo a disseminar as técnicas sustentáveis ao meio ambiente e 

na preservação de recursos naturais de forma sustentável de forma a garantir as futuras 

gerações.  

 Promover o desenvolvimento rural sustentável, com ênfase em processos de 

desenvolvimento endógeno, apoiando os agricultores familiares e demais públicos, na 

potencialização do uso sustentável dos recursos naturais. 

 Apoio ao desenvolvimento rural para aumentar a segurança alimentar local através do 

aumento da produtividade dos sistemas de produção, da concentração na agricultura 

sustentável e do aumento do rendimento dos agricultores e do emprego urbano. 

 Motivar os agricultores na prática de amanhos culturais sustentáveis na produção e, se 

possível, ensinar os agricultores a produzir compostagem para adubação dos campos- 

 Intensificar as pesquisas para identificar espécies nativas que possam ser utilizadas 

como cobertura verde. 

 Fortalecer as estratégias de conscientização dos agricultores para proteção do meio 

ambiente. 

 Reduzir dependência de insumos químicos. 

 Reforçar a gestão nas unidades no que diz respeito á organização e á implementação 

de estratégias no manejo de solo.    
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7.Apêndice 1 

 

Curso de Desenvolvimento Comunitário 

Roteiro de entrevista direcionado aos agricultores 

Nome do entrevistador__________________________________________________ 

Nome do entrevistado: _________________________Idade:_____ Sexo:_________ 

Data:______________________ Local:____________________________________ 

1. Uma vez já ouviu falar sobre agricultor sustentável?   

 

Sim   Não  

 

2. Conhece o tipo de agricultura que tem praticado?  

 

Sim   Não  

 

3 Na propriedade de familiar são utilizadas tais técnicas de agricultura convencional?   

Sim   Não  

 

4. Conhece as consequências desta agricultura convencional para meio ambiente? 

 

Sim   Não  

 

5. Conhece as vantagens de agricultura sustentável? 

 

Sim   Não  

 

Argumente_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

        Boane aos________________________de_________________ de 2018 

 

             

 

 

             O entrevistador:                                                               O entrevistado  

______________________________                                  ____________________________ 
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Apêndice 2 

 

  
Curso de Desenvolvimento Comunitário 

Guia de entrevista direcionado aos Engª agrónomo e extensionista   

 

Nome: _________________________________________________________________ 

 

Ocupação: ________________________________Idade: ________ Sexo: _____ 

  

Local: ________________________________ Data: ___/___/___  

 

Tempo de Serviço _____________ anos _______________ meses. 

  

6. Quais as maiores dificuldades para disseminação da prática de agricultura sustentável no 

distrito? O que fazer para superar esses 

obstáculos?_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

7. De uma maneira geral, o que os agricultores pensam da agricultura sustentável? Eles são 

sensíveis a mudanças em suas práticas ou ainda é grande a 

resistência?_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8- Quais as condições necessárias para implantar uma produção sustentável? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Os agricultores têm acesso à assistência técnica pública com enfoque a agricultura sustentável? 

Em caso afirmativo, onde é possível obter esse serviço?  

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10. Como incentivar o consumo dos produtos orgânicos? Quais as principais dificuldades a serem 

enfrentadas?  

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

11.Qual a melhor forma de estimular a implementação da agroecologia, na sua 

opinião?_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Boane aos __________________________de_______________________________ de 2018 

 

             O entrevistador                                                                     O entrevistado  

__________________________                                          ________________________

    


