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Elaborado a partir do livro-texto escrito por Stephen
Gliessman, esse site oferece conteúdos sobre o enfoque
agroecológico para os interessados na sustentabilidade
dos sistemas agrícolas. Além disso, apresenta ferramen-
tas para a compreensão dos princípios da Agroecologia,
disponibilizando uma série de estudos de caso e um glos-
sário de termos.

O site da ONG Remineralize the Earth apresenta informa-
ções úteis sobre uso de pós de rocha nos solos agrícolas,
assim como estudos de caso realizados em todo o mun-
do, inclusive no Brasil, que apontam alguns dos benefíci-
os potenciais dessa prática. Uma base de dados de pes-
quisas sobre o tema está em desenvolvimento. O usuário
ainda poderá ter acesso a uma revista on-line e indicações
de outros sites que abordam o assunto. Remineralize the
Earth está conectada a uma rede que se estende por to-
dos os continentes, tornando-se uma referência para os
que desejam se aprofundar no tema.

www.remineralize.org

www.agroecology.org

Este site tem como objetivo divulgar no Brasil os sistemas
agroflorestais como alternativa para a agricultura familiar. O
projeto pretende ser uma fonte de informações e referências
sobre agrofloresta e está sendo construído coletivamente,
reunindo conhecimentos adquiridos a partir dos mutirões
agroflorestais e acúmulos das instituições que trabalham com
a temática em todo o país. Oferece ao usuário links relacio-
nados, bibliografia, fotos, vídeos e áudios.

www.agrofloresta.net

A Aliança Resiliência (Resilience Alliance) é uma organiza-
ção de pesquisa que articula cientistas de várias disciplinas
para o estudo de dinâmicas de sistemas adaptativos comple-
xos, como os sistemas socioambientais. O site apresenta
vários estudos de caso realizados em diferentes países, to-
dos conduzidos para avaliar a resiliência de sistemas socio-
ecológicos. Contém uma seção inteiramente dedicada à apre-
sentação de definições conceituais importantes para o
enfoque dos ecossistemas a partir da noção de resiliência.
Em outra seção são indicadas referências importantes para
os que querem se aprofundar no tema.

www.resalliance.org/1.php
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