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INTRODUÇÃO: 
 

A agricultura de conservação (AC) se refere a um conjunto de práticas e princípios que visam reduzir os 

impactos da produção agrícola − em particular, a redução das alterações no solo (CHATTERJEE; ACHARYA, 

2021). Nesse sentido, a AC visa atingir uma produção agrícola mais sustentável, reduzindo ao mínimo os danos 

causados ao solo por práticas convencionais, além de utilizar os resíduos de plantações anteriores como uma 

cobertura permanente para fertilizar o solo e a diversificação, que também beneficia o solo e a conservação da água 

(TAROLLI; CAVALLI; MASIN, 2019). A discussão acerca da AC surge, portanto, de uma preocupação com a 

continuidade e viabilidade da produção de alimentos, porém, focando na conservação do solo e redução de outros 

impactos ambientais advindos da agricultura convencional.  

De acordo com Adeel et al., (2018), a agricultura convencional foca apenas em avanços tecnológicos que 

possuem potencial para expandir a renda agrícola, porém, devido a suas práticas, esta impossibilita que haja uma 

produção suficiente de alimentos sem comprometer o solo, além de causar um aumento do CO2 atmosférico, 

agravando o efeito estufa. Em contrapartida, sistemas onde a AC é implementada possuem resultados positivos no 

que diz respeito a agregação do solo e armazenamento de carbono, além de serem sistemas que economizam 

tempo e energia, evitando um comprometimento da renda agrícola apesar de não utilizarem práticas de manejo 

tradicionais (SOMASUNDARAM et al., 2019).  

Segundo Somasundaram et al., (2019), devido ao crescimento populacional (principalmente dos países em 

desenvolvimento), haverá uma pressão ainda maior sobre os recursos naturais existentes, incluindo uma maior 

degradação do solo, pioras na renda da produção agrícola e impactos no clima. Isso mostra a importância de 

adaptações nas práticas agrícolas convencionais e um aumento da adoção de estratégias inteligentes de cultivo 

agrícola, com fins de reduzir os impactos citados. Além disso, a AC apresenta diversos benefícios em relação às 

práticas convencionais, pois essa forma de praticar agricultura regula melhor o sequestro de carbono − e 

consequentemente as mudanças climáticas, reduz as perdas de nutrientes do solo e uso de pesticidas e também 

controla a erosão do solo (DILLAHA; SHENK; MOORE, 2018). Nesse sentido, a revisão bibliométrica, utilizada nesta 

parte do projeto, serve o propósito de identificar os principais autores, instituições e locais onde estão sendo 
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publicados os artigos de maior influência e impacto relativos à AC. Além de fornecer uma perspectiva melhor acerca 

do volume de produção científica sobre AC e quais temas estão em alta no momento e quais caíram de moda. 

 
METODOLOGIA: 

A bibliometria é um conjunto de métodos estatísticos e matemáticos usados para alcançar uma 

melhor compreensão acerca da produção científica, por meio de análises quantitativas. Nesse sentido, 

a análise bibliométrica pode servir é útil para determinar redes de cooperação entre diferentes autores 

e de correlação entre diferentes temas, tendo o potencial de fornecer uma visão aprimorada sobre o 

objeto de estudo desejado – os temas que estão em alta, as lacunas de conhecimento, os autores mais 

citados/mais relevantes, dentre outras relações e correlações que dão uma perspectiva ampla do objeto 

de estudo em questão (DERVIS, 2019).  

Para a realização da análise bibliométrica foram utilizados artigos das bases Scopus e Web of 

Science, pesquisados a partir das seguintes palavras-chave: “Agricultura de conservação”; 

“produtividade do solo”; “diversificação da produção agrícola”; “renda agrícola”. A partir dos resultados 

das pesquisas nas duas bases, filtrando artigos de 2017 a 2021, revisados por pares, foram retirados 

2500 resultados da base Web of Science e 167 resultados da base Scopus, no formato bibtex (bib). 

Cada resultado representa um estudo científico, com informações completas sobre nome do trabalho, 

filiação dos autores, palavras-chaves, resumo, identificação do periódico, área de pesquisa e data da 

publicação.  

A análise bibliométrica foi realizada através dopacote “bibliometrix” no RStudio, que possibilitou 

a junção das bases de dados e a eliminação das redundâncias a partir do comando “mergeDbSources”, 

que resultou em um arquivo bibtex com 2641 resultados. Com base nestes resultados, foi utilizada a 

função “biblioshiny”, que permite após a importação das bases de dados acessar ferramentas para gerar 

auxílios visuais e tabelas com informações acerca da produção científica, principais autores e temas por 

relevância, região geográfica e diversos outros parâmetros que disponíveis na coleção do “biblioshiny”. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A partir das bases de dados utilizadas, 

foram criados alguns auxílios visuais que revelam 

características e tendências dos artigos que 

abordaram a temática da agricultura de 

conservação. 

 

A Figura 1 apresenta um mapa com a produção científica por país relativa à base de dados 

selecionada (número de artigos publicados) – os países com tons mais escuros de azul possuem 

Figura 1 - Distribuição Geográfica da Produção Científica - 
fonte: Elaborado pelo autor. 
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quantidades maiores de artigos publicados. É possível notar a partir do mapa que os 5 países com maior 

produção científica abordando os temas de agricultura de conservação são: Estados Unidos; China; 

Índia; Brasil; e Alemanha, sendo notável que a participação das publicações vem principalmente de 

países asiáticos e europeus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 2 apresenta o desenho da rede de colaboração entre os países, pela qual é possível 

observar as conexões que ocorrem entre os diferentes países na produção científica relacionada à AC. 

Elas estão divididas em 3 clusters (azul, vermelho e verde), que mostram países com maior nível de 

colaborações em produção científica, além de que, os pontos que representam os países têm tamanho 

proporcional ao número de artigos publicados sobre os temas de AC (vide a Figura 1, que mostra essa 

frequência de publicações). A partir da Figura 2 temos evidências de que a China, a Índia e os EUA são 

países que possuem mais redes de colaboração, justificado pelo seu maior volume de produção 

científica sobre os temas de agricultura de conservação que revela o interesse pelo tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2 - Rede de colaboração entre os países - fonte: 

Elaborado pelo autor. 

Figura 3 - Mapa temático a partir das palavras-chave - fonte: 

Elaborado pelo autor. 
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A Figura 3 apresenta um mapa temático construído a partir das palavras-chave, sendo que este se divide 

em 4 quadrantes, sendo que cada um deles manifesta condições diferentes sobre os clusters de palavras-chave 

formados. As medidas na Figura 3 são “densidade” (density) e “centralidade” (centrality). A “densidade” indica o grau 

de complexidade das conexões (“links”) internos que os temas possuem – temas com maior “densidade” são temas 

mais bem desenvolvidos, com conexões internas mais complexas. Já a “centralidade” indica o grau de 

complexidade das conexões (“links”) externas que os temas possuem – temas com maior “centralidade” são mais 

relevantes para o campo de estudo como um todo, estando mais presentes por via de regra.  

No quadrante da parte superior direita, estão localizados os “Motor Themes”, que são os temas principais, 

com maior densidade e centralidade e que, portanto, são os temas mais bem desenvolvidos e explorados 

correntemente no campo de pesquisa em questão – no caso do mapa, tais temas são: “productivity”, “yield” e 

“growth”.  

No quadrante da parte inferior direita, estão localizados os “Basic Themes”, que são os temas básicos que 

compõem os artigos sobre agricultura de conservação, esses temas são de alta centralidade e baixa densidade, 

portanto, são temas que tem grande importância para a área de estudo em questão, porém não são tão bem 

desenvolvidos quanto os “Motor Themes”. Esses temas, muitas vezes, abordam questões mais gerais dentro dos 

seus campos de pesquisas, podendo ser apenas tópicos gerais que são utilizados por outras áreas de pesquisa e 

que acabam passando pelo mesmo assunto – no caso do nosso mapa, tais temas são: “management”, “systems” 

e “agriculture”.  

No quadrante da parte superior esquerda, estão localizados os “Niche Themes”, que são temas de “nicho”, 

ou temas mais especializados, sendo estes de baixa centralidade e alta densidade. Portanto, possuem menor 

relevância como um todo para o interesse da pesquisa. Porém, são altamente desenvolvidos e possuem conexões 

internas muito complexas entre os temas no cluster em que estão localizados – no caso do nosso mapa, tais temas 

são: “impact”, “conservation” e “biodiversity”.  

No quadrante da parte inferior esquerda, estão localizados os “Emerging or Declining Themes”, que são os 

temas de baixa densidade e baixa centralidade, portanto, tais temas possuem menor relevância no momento para 

o interesse principal da pesquisa, sendo pouco desenvolvidos nos resultados encontrados– no caso do mapa acima, 

tais temas são: “climate-change”, “biodiversity” e “model”. 

 

CONCLUSÕES: 

Nessa etapa do projeto, foi realizada uma análise bibliométrica acerca de artigos que 

investigaram a produtividade do solo e renda agrícola em práticas agrícolas tradicionais e de agricultura 

de conservação. Essa análise serve o propósito de levar a uma melhor compreensão de quais são os 

principais temas discutidos nos artigos, além de esclarecer quais são os países onde estão localizados 

a maior parte dos autores de artigos considerados relevantes para o projeto. A partir da bibliometria é 

possível compreender melhor o momento em que está a produção científica sobre um determinado 
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assunto, levando em conta os temas em ascensão e em declínio, além da produção científica como um 

todo acerca da agricultura de conservação. 
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