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Introdução 

A Educação Ambiental (EA) em Recursos Genéticos se insere dentro das atitudes 

educacionais destinadas à proteção do meio ambiente e de sua biodiversidade, já que se 

indissocia destas quando in situ. Tais atitudes, no que se refere aos recursos genéticos, podem e 

devem integrar toda a cadeia da área, indo desde as expedições de coleta, do intercâmbio e da 

quarentena, da preservação, da conservação, da identificação, da caracterização, da avaliação e 

do uso de recursos genéticos, quer sejam de animal, micro-organismo e vegetal, abarcando a 

agricultura e pecuária. 

Na agricultura, deve-se envolver a pesquisa, o ensino, a extensão e os agricultores (como 

sempre me ensinou o professor Marcos Sorrentino, da ESALQ/USP), em temas relevantes a 

serem ministrados, tais como o correto manejo dos solos, das áreas de vegetação nativa, de 

nascentes e cursos d’água na agricultura e pecuária, onde podemos preservar nossos bancos de 

germoplasma in situ. A agricultura e a pecuária, que são abastecidas por nossos recursos 

genéticos, estão entre as atividades que mais impactam o meio ambiente no Brasil, decorrentes 

de sua aplicação incorreta na natureza. Acrescente-se a isto o tão falado incremento da 

temperatura pelo efeito estufa, advindo do aquecimento global, que decorre na maior parte dos 

gases que emitimos na atmosfera, e que vem se agravando ano após ano, cujas previsões são 

catastróficas para o futuro da agricultura, pecuária e da conservação ex situ e da preservação in 

situ.  

Temos que pensar no que podemos fazer para amenizar tais impactos nesta área no Brasil, 

como na atividade da Pesquisa Científica, onde devemos incentivar novas cultivares elite ou 

mesmo tradicionais (inclusive transgênicas – porque não? Trangenia ocorre também na 

natureza!), visando o uso de agricultura orgânica, sem o uso de inseticidas e outros produtos 

prejudiciais ao meio ambiente, mais adaptadas ao novo clima que se avizinha. No Ensino, 
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incentivar a inclusão dos temas de Recursos Genéticos e de Educação Ambiental, no currículo 

das escolas agrícolas e universidades, tanto públicas como privadas. E na Extensão Rural, 

incluir nos trabalhos a transmissão de práticas culturais menos danosas, como o plantio direto, 

agricultura orgânica, cultivo alternado, rotação de culturas, culturas em faixas, a proteção aos 

mananciais, a proteção das encostas dos rios, proteção aos topos de morros, o uso de terraços, 

menor uso de praguicidas, a policultura, etc. 

Ao verificar minhas aulas, que ministro virtualmente e presencialmente, encontrei 

exemplos de muitas técnicas, infelizmente sem fontes bibliográficas, me perdoem os autores de 

onde extraí e perdi a bibliografia, mas que ainda assim podem ser úteis, do ponto de vista 

didático, para orientar os agricultores e pecuaristas no seu dia a dia, tais como os exemplos 

abaixo: 

Palhadas: objetiva minimizar o impacto da chuva e ainda protege o solo do excesso de 

aquecimento provocado pelos raios solares. As palhadas são resultantes dos restos de culturas e 

são alimento dos microrganismos úteis quando espalhadas superficialmente.  

Cobertura vegetal: como produto da biomassa pode ser obtido por consórcio de espécies, 

rotação de culturas e por cultivo em faixas, sendo úteis durante todo o ciclo e até mesmo 

posteriormente ao cultivo. 

Terraço: é o plantio em curvas de nível, sendo a primeira ação necessária, realizada através 

do trabalho topográfico e acerto do terreno, visando minimizar a erosão do solo causada pelas 

chuvas. A reserva legal é de 20% da propriedade, sugerindo-se manter áreas naturais ou o 

replantio de espécies nativas. Tal proteção, além de ser lei federal, é essencial para possibilitar a 

infiltração das águas das chuvas.  Costuma-se utilizar as seguintes espécies, para o plantio por 

sementes: Angico-jacaré, aroeira, feijão-bravo, mogno, mutamba, sesbania e tamboril. 

Quebra Vento: objetiva além da proteção às culturas, proporcionar um ambiente mais 

sombreado e úmido e ainda efetuam a atração de pássaros. “Não é necessário que seja preparado 

com espécies nativas”. Sugestão de espécies: Anileira, balseiro, copaíba, crotalária, feijão-andu, 

flor-de-mel, girassol, ingás, mutamba, sesbania e tamboril. O tamanho proposto é o de 5 a 20 m 

de largura, 50 a 100m entre si, perpendiculares ao vento predominante na época da seca. 

Culturas em faixas: desmatamento em faixas alternadas, com manutenção de áreas 

nativas. Os terraços devem cortar tais áreas quando não houver coincidência com as curvas de 

nível, servindo de quebra-ventos, reserva legal e refúgio de inverno aos inimigos naturais, sendo 

recomendada para áreas novas em tamanhos de 5 a 20m de largura, distantes 50-100m entre si. 

Barreiras – utilizadas para impedir que a praga localize a planta hospedeira, através do 

uso do policultivos, com o uso de plantas de porte bem diferenciado da cultura principal. Como 

benefícios cita-se o aumento de colheita pela diminuição de pragas e pela otimização da 

fotossíntese. Algumas espécies sugeridas: Amoreira, anileiras, cana-de-açúcar, crotalárias, flor-

do-mel, guandu, napier e vinagreira. 
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Culturas Atrativas – preparadas para atrair pragas que iriam para a cultura principal, e 

consequentemente aumentar a população do inimigo natural, onde são plantadas para servir de 

atrativas, com a incorporação de inimigos naturais da praga alvo. Ex: Percevejos da soja, 

atraídos pelas anileiras (Indigofera hirsuta). O inimigo natural incorporado, na época da floração, 

é a vespa Telenomus podisii, e neste caso as anileiras são plantadas com 8 meses de antecedência 

ao plantio da soja.  

Refúgios de Inverno: é a manutenção de plantas nativas, ao longo das lavouras, servindo 

para atrair e refugiar inimigos naturais das pragas alvo. As plantas devem possuir muita 

folhagem, ter florescimento longo e serem de fácil rebrotamento na época de seca. Algumas 

espécies sugeridas: Amoreira, Cordão-de-Frade, Flor-de-Mel, Mamona e Napier. 

Culturas Intercalares: a fim de melhorar o aproveitamento de fertilizantes do solo, 

disponibilizar boa biomassa para plantio direto ou forragem, servir para a rotação de culturas, 

reduzir as pragas das culturas, proporcionar renda em períodos diferenciados ao agricultor, 

atrair polinizadores e inimigos naturais. Podem ser plantadas em faixas alternadas com a cultura 

principal, tais como: Mandioca-milho-feijão-de-porco, napier-guandu-arroz, mamona-gergelim-

feijão, soja-flor-do-mel-cana-de-açúcar e café-mamão-crotalária. 

Rotação de Culturas – pensando na diversificação de alimentos, cobertura do solo ou 

adubação verde, utiliza-se de espécies comerciais que produzam grandes quantidades de 

biomassa e de rápido desenvolvimento, proporcionando a interrupção do ciclo das pragas, 

controle de plantas daninhas, enriquecimento do solo quanto às suas qualidades físicas, 

químicas e biológicas, facilidade no plantio direto, melhorando a distribuição de mão de obra e 

de renda. Sugere-se o uso de plantas forrageiras, gramíneas e leguminosas, anuais ou 

semiperenes. Ex.: algodão, amendoim, arroz, feijão, girassol, guandu, mandioca, milho, 

milheto, soja, sorgo, trigo, etc. 

Ilhas de Vegetação – plantadas para ser um reduto de flora e fauna como mantenedor da 

biodiversidade, permitindo o escoamento da água das chuvas e servindo de abrigo aos inimigos 

naturais das pragas, além do aspecto lúdico de mantenedor da paisagem. A vegetação nativa 

pode permanecer em torno ou dentro das lavouras de grãos ou pastagens. 

Sistema de Produção Orgânica - A preservação da biodiversidade na agricultura pode ser 

efetivada através de uma ferramenta essencial: Os chamados os sistemas de produção orgânicos, 

os quais objetivam a ampliação e a manutenção da biodiversidade, como base da agricultura 

biológica ou orgânica. 

Proteção da Fauna - os agricultores também podem manter e até ampliar a biodiversidade 

de suas fazendas, inclusive da fauna, a qual tem seus habitats compostos por diferentes unidades 

de uso e ocupação das terras, combinadas com remanescentes de vegetação natural e dos 

recursos hídricos. 

Proteção à Microbiota do Solo – a fim de proteger a biota do solo resguardam-se os 

mananciais d’água, proporcionando a retirada de substâncias tóxicas do meio ambiente, 
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fornecendo nutrientes essenciais às plantas silvestres e às plantas nativas domesticadas, como 

por exemplo: amendoim, abacaxi e mandioca, assim como às exóticas agrícolas como por 

exemplo o café, cana-de-açúcar, frutíferas e leguminosas diversas.  

 

Enfim, a Educação Ambiental é atividade essencial no trato com os Recursos Genéticos e 

o meio ambiente, e inclusive para a sobrevivência da agricultura e pecuária a longo prazo, bem 

como da flora e fauna nativa, sendo necessário o aprimoramento de técnicas científicas, seu 

eficiente repasse pelos extensionistas para incorporação no trabalho rural cotidiano, sem se 

esquecer de que é urgente incluí-la como matéria obrigatória nos diversos níveis de escolaridade 

nacional. 

  


