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Este documento visa apresentar percepções dentro da metodologia de pontuação da avaliação regenagri. 

O documento descreve quais critérios são considerados, como eles recebem a pontuação regenagri, como 

interagem positivamente uns com os outros e como o regenagri calcula a pontuação final designada a uma 

fazenda. 

 

Introdução 

O programa de avaliação regenagri segue o grau de implantação das práticas aplicáveis às diferentes 

operações agrícolas, incluindo o gerenciamento de pastos, produtos frescos, perenes e frutas, outras 

criações, laticínios e cultivos. Caso queira saber mais sobre os critérios, veja o documento “Critérios 

Padrão do regenagri ”. 

Apenas os critérios ou itens relacionados a cada tipo específico de operação se aplicam: por exemplo, os 

critérios para criações não serão utilizados ao avaliar uma fazenda produtora. 

Cada prática aplicável é avaliada em relação aos critérios padrão do regenagri e uma pontuação 

regenerativa com valores entre 0 a 5 pontos são designados. A pontuação regenerativa é designada 

dependendo de itens, como: 

• Duração da prática: duração da cultura de cobertura, gerenciamento de preparo do solo, 

florestamento. 

• Percentual de terra aplicável: gerenciamento de preparo do solo, cultura de cobertura, habitat 

natural, amortecedores e cercas vivas. 

• Seleções múltiplas: tipo de operação, eficiência da irrigação, gerenciamento de águas residuais. 

• Escolhas de entrada: produtos para proteção da cultura, fertilizantes minerais. 

• Respostas Sim ou Não específicas: policultivo, biochar, perenes, estratégias de gerenciamento em 

vigor. 

A avaliação também pretende avaliar diversos desfechos ecológicos refletindo as características 

específicas de cada operação. Os desfechos de ecologia incluem: 

• Biodiversidade – medida pela área líquida designada para conservação, uso das zonas de 

amortecimento, esquemas de conservação vigentes na fazenda, saúde do solo e diversidade da 

fazenda em termos de operação e flora e fauna. 

• Saúde do solo – medida pela amostragem do solo, processos de gerenciamento da terra, ou seja, 

rotação de culturas, preparo do solo e pastejo rotativo. 

• Desenvolvimento da ecologia da paisagem local – medida pelas zonas ambientais e criação de 

habitats, conectividade ecológica e projetos comunitários. 

• Qualidade da água e disponibilidade pelo paisagismo – medida pelas eficiências de 

gerenciamento da água, tratamento de águas residuais, gerenciamento de irrigação e buffers 

ribeirinhos de cursos d’água. 

• Sequestro de carbono e pegada de energia – medidos pela documentação do uso de maquinários 

de fazenda, gerenciamento de terras e culturas e uso de combustíveis fósseis vs. renováveis. 
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Pontuação em dois níveis do Regenagri 

Os resultados das avaliações são avaliados pelo algoritmo de pontuação do regenagri. A pontuação final é 

um valor entre 0 e 90 como uma linha basal. 

Cada prática aplicável é avaliada em relação aos critérios padrão do regenagri e uma pontuação 

regenerativa com um valor entre 0 a 5 pontos é designada. 

[Nota: Caso a rota de certificação seja seguida, uma pontuação mínima de 60% deve ser atingida para 

que a fazenda seja certificada.] 

Para reconhecer ainda mais a variabilidade de cada local da fazenda e os efeitos das diferentes operações 

agrícolas, a avaliação também utiliza uma segunda matriz multiplicadora para adaptar ainda mais as 

pontuações da avaliação às principais características nas quais a fazenda opera. Por exemplo, se uma 

fazenda produtora está em um clima árido, então os resultados da avaliação serão pesados de forma 

diferente de uma fazenda produtora em um clima temperado. 

O conjunto de características de acordo com o regenagri e suas variáveis relacionadas são: 

1. Clima: temperado e continental, árido e semiárido, tropical. 

2. Tipo de solo: arenoso, siltoso, argiloso. 

3. Tipo de operação: produção, criação, laticínios, produtos frescos, frutos arbóreos. 

 

O clima, o tipo de solo e o tipo de operações são variáveis que influenciam muito a implantação da 

agricultura regenerativa e seus desfechos. O clima e o solo possuem impactos diretos sobre as operações 

agrícolas afetando a bioquímica e os ciclos de vida de culturas e criações. 

Observando e pesando essas variáveis, seus componentes e as interações entre eles permitem que nossa 

avaliação seja personalizada de forma adequada à singularidade de cada cenário agrícola. 

Por exemplo: 

Diferentes taxas de sequestro de carbono ocorrem no solo agrícola localizado em um clima temperado 

em comparação a um clima tropical. Mesmo que a prática regenerativa seja aplicada, os desfechos 

seriam diferentes: no clima tropical com altas temperaturas, radiação solar e chuvas, o ciclo de vida das 

plantas se apresenta mais rápido. Em um clima temperado, o mesmo processo precisaria de mais tempo 

para ocorrer. 

O solo presente em regiões temperadas possui mais potencial de estoque de carbono quando comparado 

ao mesmo perfil de solo em um clima tropical. Os solos tropicais, normalmente, enfrentam alta 

temperatura durante o verão e estações secas, resultando em maior mineralização da matéria orgânica 

no solo e perda de carbono. O potencial de estoque de carbono de um solo agrícola também está 

estritamente ligado ao tipo de solo; um solo rico em argila possui um potencial de estoque de carbono 

muito alto, enquanto, por outro lado, solos arenosos e siltosos possuem menor capacidade de reter 

matéria orgânica. 

As três variáveis (clima, solo, tipo de operações) foram escolhidas para permitir que um nível extra de 

detalhes seja aplicado ao algoritmo de pontuação sem apresentar questões adicionais para o membro, para 

diminuir a carga da entrada de dados. 

 

Também há níveis suficientes de pesquisa e dados agrícolas nessas subvariáveis que permitem que uma 

matriz de pontuação adicional seja aplicada com confiança com o suporte de trabalhos analisados por 

pares e evidências empíricas. 
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Descrição das variáveis “climáticas” 

Árida, temperada e tropical são as três principais zonas climáticas que abrangem a maioria das operações 

agrícolas e terras. 

Árido 
Inclui as zonas climáticas áridas e as zonas semiáridas. Isto inclui todas as regiões 

que são caracterizadas por chuvas de 0-500 mm/ano. 

Temperado 
Também inclui climas Continentais. Nós incluímos todas as regiões que são 

caracterizadas por chuvas de 500-1500 mm/ano. 

Tropical Nós incluímos todas as regiões caracterizadas por chuvas de 1500+ mm/ano. 

 

 

Descrição das variáveis do “solo” 

Arenosos, siltosos e argilosos representam as três principais categorias de tipos de solo. De fato, essas três 

subcategorias nunca estão separadas, mas sim misturadas em um certo grau. Nós as classificamos por 

meio da seguinte metodologia: 

Arenoso 
Um solo com uma alta proporção de areia e baixos níveis de argila. 

Uma granulometria média entre 0,05 e 2 mm. 

Siltoso 
Um solo caracterizado pelo nível intermediário entre a argila e a areia. Uma 

granulometria média entre 0,002 e 0,05 mm. 

Argiloso 
Um solo rico em teor de argila. 

Uma granulometria média menor que 0,002 mm. 

 

No triângulo de textura do solo, podemos ver qual tipo de solo é designado para nossas três categorias:  

 

Figura 1 – Triângulo de textura do solo 
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• Arenoso: argila arenoso, franco argila arenoso, franco arenoso, areia franca, areia. 

• Silte: franco argila siltoso, franco siltoso, silte, franco. 

• Argila: argila, argila arenoso, franco argiloso, argila siltoso. 

 

Por meio da prática agrícola regenerativa, os fazendeiros estão visando melhorar as propriedades do solo, 

tais como: química, estrutura física, disponibilidade de nutrientes, retenção de água e outros; a meta geral 

é restaurar e manter a saúde do solo. 

Melhorar a saúde do solo representa a própria base da agricultura regenerativa e a extensão que isso pode 

atingir depende de qual o tipo de solo no qual o fazendeiro está trabalhando e quais práticas são 

realizadas. 

 

 

Descrição das variáveis “tipo de operação” 

Dentro da variável “tipo de operações”, nós consideramos operações produtivas, de pecuária e de 

laticínios, silvicultura e frutos arbóreos, além de produtos frescos, como a lista de operações agrícolas que 

podem ser avaliadas pelo regenagri. É possível selecionar mais de um tipo de operação, por exemplo, uma 

fazenda mista. 

Cada uma dessas operações está fortemente ligada às variáveis ambientais que mencionamos acima: solo 

e clima, e é por isto que nós consideramos todas elas em nosso algoritmo. 

A tabela abaixo cobre os principais tipos de operação na agricultura que tratamos como regenagri. 

 

Culturas A agricultura produtora se apresenta como uma prática de gerenciamento da 

terra que envolve preparo do solo, seleção de cultivos de culturas, rotação, 

controle de resíduos, controle da água, estratégias de controle de pragas e 

fertilização. 

 

 

Exemplos: grãos (trigo, milho, arroz), leguminosas (soja, feijões, alfafa), 

culturas de raízes (cenouras, cebola, batatas, beterrabas), cultura de óleos 

(girassol, sementes de canola) e outros... 

Pecuária e Laticínios 
A pecuária pode incluir qualquer animal de pasto mantido na fazenda do qual 

é derivado um produto. 

 

Laticínios estão diretamente relacionados à produção de leite e outros 

produtos relacionados aos laticínios (queijo, iogurte, manteiga) 

Frutos arbóreos e 

agroflorestal 

Frutos arbóreos são as frutas que nascem em árvores (maçãs, peras, ameixas 

etc.). 

 

A silvicultura, da mesma forma, é um plano de gerenciamento com lenhosas 

perenes. 

 

Estes sistemas perenes possuem alto potencial regenerativo. 
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Exemplo: cultivo de becos e culturas de produção dentro de pomares é uma 

prática regenerativa valiosa com impactos diretos no sequestro de solo C, 

capacidade de armazenamento de água e reciclagem de nutrientes. 

Produção fresca 
Produção fresca pode se referir a produtos de hortifrúti: vegetais (saladas, 

repolho, tomates) e culturas de frutas pequenas (frutos silvestres). 

Mista 
Múltiplos dos mencionados acima. 

Uma vez que essas variáveis são selecionadas por meio da avaliação inicial, elas serão combinadas e um 

nível será designado às combinações destes três elementos. 

Estes níveis podem ser: recomendado, alta importância e crucial e as pontuações são, respectivamente, 

1,25, 1,50 e 1,75. 

Consta abaixo um exemplo de um ponto de critério classificado considerando um conjunto definido de 

variáveis. 

 

Ponto de critérios Clima Tipo de solo Operação Nível 

Cultura de cobertura Tropical Arenoso Cultivo Encorajado (1,5) 

 

Neste exemplo específico: a prática da cultura de cobertura em um clima tropical em solos arenosos e 

dentro de uma operação de produção é considerada pelo regenagri como de importância “encorajada”. 

Esta combinação específica de práticas combinadas com as características da fazenda será pontuada com 

um multiplicador máximo dentro de nossa matriz do algoritmo e resultará em uma pontuação regenerativa 

final maior que a pontuação da avaliação sozinha. 

Na tabela a seguir nós podemos observar uma visão mais profunda de como essas variáveis são 

combinadas e como elas afetam o desfecho da graduação. A tabela a seguir é válida para os critérios 

“Cover Crop” (Cultura de Cobertura). 

Os valores designados para cada combinação das três variáveis são reforçados por artigos acadêmicos 

referentes à agricultura regenerativa, bem como à experiência. 

 

Clima Tipo de solo Tipo de operação 
Multiplicador do 

algoritmo 

Árido Areia Pecuária e laticínio N/A 

Árido Areia Plantações 1,75 

Árido Areia Silvicultura (AF) e frutos arbóreos 1,5 

Árido Areia Produtos frescos 1,25 

Árido Silte Pecuária e laticínio N/A 

Árido Silte Plantações 1,5 

Árido Silte AF e frutos arbóreos 1,5 

Árido Silte Produtos frescos 1,25 

Árido  Argila Pecuária e laticínios N/A 

Árido Argila Plantações 1,5 

Árido Argila AF e frutos arbóreos 1,5 

Árido Argila Produtos frescos 1,5 

Temperado Areia Pecuária e laticínio N/A 

https://regenagri.org/
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Temperado Areia Plantações 1,5 

Temperado Areia AF e frutos arbóreos 1,5 

Temperado Areia Produtos frescos 1,25 

Temperado Silte Pecuária e laticínio N/A 

Temperado Silte Plantações 1,5 

Temperado Silte AF e frutos arbóreos 1,5 

Temperado Silte Produtos frescos 1,5 

Temperado Argila Pecuária e laticínios N/A 

Temperado Argila Plantações 1,5 

Temperado Argila AF e frutos arbóreos 1,5 

Temperado Argila Produtos frescos 1,5 

Tropical Areia Pecuária e laticínio N/A 

Tropical Areia Plantações 1,25 

Tropical Areia AF e frutos arbóreos 1,5 

Tropical Areia Produtos frescos 1,25 

Tropical Silte Pecuária e laticínio N/A 

Tropical Silte Plantações 1,5 

Tropical Silte AF e frutos arbóreos 1,75 

Tropical Silte Produtos frescos 1,5 

Tropical Argila Pecuária e laticínios N/A 

Tropical Argila Plantações 1,75 

Tropical Argila AF e frutos arbóreos 1,75 

Tropical Argila Produtos frescos 1,75 

 

Figura 2 – Combinações das variáveis e seu respectivo valor multiplicador. 

 

A tabela acima mostra a lista de todas as possíveis combinações que poderiam ocorrer dentro da avaliação 

em uma fazenda que está implantando culturas de cobertura. Tabelas semelhantes, bem como a referência 

acadêmica na qual elas são baseadas, estão disponíveis para cada um dos 23 critérios padrão pertencentes 

à avaliação regenagri. 

Na seção final, nós iremos observar as duas últimas características de nossa avaliação que foram 

designadas para recompensar fazendeiros dentro de situações específicas. 

 

 

 

Melhoria contínua e práticas sinérgicas 

Melhoria contínua: O programa regenagri é construído sobre um modelo de melhoria contínua. A 

metodologia de avaliação permite que os fazendeiros avaliem seu nível regenerativo, identifiquem áreas 

para melhoria, meçam o progresso e os desfechos ao longo do tempo. 

Caso a rota de certificação seja realizada, para manter a certificação regenagri, as avaliações de 

monitoramento anuais precisam reportar o aumento marginal ano a ano, de acordo com a tabela abaixo. 

Esta margem garante que a regeneração do agroecossistema seja mantida ao longo do tempo e que o 

plano de gerenciamento da fazenda adote uma visão de médio a longo prazo. 
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Resultado da auditoria prévia Margem de melhoria 

60% - 74% 8% 

75% - 89% 3% 

90% 0% 

 

Uma vez que a fazenda atinja o limite de 90%, o programa não exige um aumento na pontuação final. A 

avaliação anual irá buscar monitorar a permanência de práticas e regeneração continuada, preservando os 

serviços de ecossistema que foram atingidos durante os anos anteriores. 

Pontuação sinergística: A agricultura regenerativa é um termo “guarda-chuva” para um conjunto de 

práticas que visam restaurar e regenerar a terra e a biodiversidade. Essas práticas têm mérito como 

intervenções individuais, mas geram mais benefícios quando incorporadas em toda a abordagem agrícola. 

A evidência dessa sinergia origina-se primeiramente da experiência de fazendeiros regenerativos que a 

estão adotando e dos benefícios dessas sinergias que são amplamente reconhecidas na escrita acadêmica e 

em trabalhos de pesquisa.  

Por exemplo: 

De acordo com (Ruis & Blanco-Canqui, 2017), a adoção do plantio direto oferece poucos ganhos 

agroambientais quando a prática é implantada por si só. Então, posteriormente, o estudo foca em 

combinar o Plantio Direto com as Culturas de Cobertura e uma rotação mais complexa. Os resultados 

mostram melhor saúde do solo, taxas de sequestro de carbono mais fortes e uma resiliência geral maior 

do agro ecossistema. 

Para responder pelos desfechos ecológicos sinérgicos, o algoritmo do regenagri designa pontos quando 

duas ou mais práticas são implantadas simultaneamente. 

Dependendo da combinação das práticas, é solicitado que elas sejam implantadas ou na mesma área de 

terra ou mesmo período. 

Exemplo dessas combinações são apresentados na tabela a seguir. 

Combinação das práticas Benefícios esperados e justificativas Pontos 
Extra 

Campos gerenciados utilizando 

plantio direto, cultura de 

cobertura e uma rotação 

complexa. 

A saúde do solo aumenta duvido à maior atividade 

microbiana e biodiversidade com consequência de 

menor necessidade de produtos para proteção da 

cultura, menor necessidade de fertilizantes, maior 

resiliência. (Blanco-Canqui, 2021) 

 

2 

Fazenda possui uma camada 

natural diversa e está 

implantando o pastejo rotativo 

A saúde do solo aumenta devido à maior atividade 

microbiana e biodiversidade com consequência em 

maior produtividade e resiliência dos pastos, alta taxa 

de sequestro C. 

A saúde do gado, maior qualidade da carne e dos 

laticínios, sistema imune mais forte e menor 

necessidade de drogas (Milcu et al., 2014) (Cong et al., 

2014). 

2 

Pasteja rotativo feito 

simultaneamente com múltiplas 

espécies de criações. 

Maior eficiência dos pastos aumenta o desempenho de 

ruminantes e reduz nematódeos gastrointestinais. 

Aumentam também a biodiversidade animal e 

microbiana, o que resulta em maior saúde do solo 

(Jerrentrup et al., 2020) (d’ALEXIS et al., 2014). 

2 

Sistemas de silvicultura ou 

perenes combinados com o 

pastejo rotacional e qualquer 

outra prática regenerativa 

Reintegrar a criação com o controle da cultura e 

perenes está no âmago da agricultura regenerativa. 

Os desfechos ecológicos atingidos são muito altos e 

4 
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agrícola (cultura de cobertura, 

rotação da cultura, preparo do 

solo) 

focados no longo prazo do gerenciamento de fazendas. 

Um exemplo poderia ser o gerenciamento silvo pastoral 

dentro de um sistema de agro florestamento por cultivo 

de becos. 

Alta produtividade, resiliência, sequestro C, 

biodiversidade e conectividade ecológica são resultados 

alcançáveis, que pretendemos recompensar por meio 

deste grupo de sinergia (Yadav et al., 2019). 

 

Os pontos de sinergia adicionais são merecidos apenas quando cada prática dentro do grupo de sinergia 

relata a mais alta pontuação possível. 

Abaixo consta um exemplo de um grupo de sinergia referente a fazendas produtoras, que focam em 

regenerar a biodiversidade do solo. 

 

Critérios de um grupo de sinergia Pontos 

Cultura de cobertura 3 

Preparo do solo 3 

Rotação 3 

Pontos de sinergia 2 
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