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 Acordos

 Conceitos

 Histórico da agricultura;

 Os princípios que orientam a produção orgânica de alimentos,

 As principais linhas de trabalho desenvolvidas no Brasil e suas 
especificidades,

 Os processos de certificação existentes no mundo e no Brasil, 

 As bases práticas para a produção orgânica de alimentos,

 a relação da produção de alimentos com o ambiente, com insetos, 
fungos, bactérias e plantas espontâneas,

 as técnicas de adubação orgânica e produção de composto, caldas 
protetoras, adubação verde e controle biológico,

 a produção de alimentos saudáveis em pequenos espaços.
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 A Humanidade passou cerca de cinco mil anos vivendo
de alimentos cultivados organicamente.





 Coivara





No final da década de 1940, com o crescimento das indústrias
químicas, teve início o processo de modificação da prática
agrícola, que daria origem à chamada Revolução Verde.
Financiado pelo grupo Rockefeller, sediado em Nova Iorque,
o programa Revolução Verde tinha como objetivo aumentar a
produção agrícola através do desenvolvimento de pesquisas
em sementes, fertilização do solo e utilização de máquinas no
campo que aumentassem a produtividade. Isso se daria por
meio do desenvolvimento de sementes adequadas para tipos
específicos de solos e climas, adaptação do solo para o plantio
e desenvolvimento de máquinas





 Não conseguirá manter os patamares produtivos a 
longo prazo por deteriorar as condições  que a tornam 
possível;

 Baseada na maximização da produção e do lucro;

 Não considera as dinâmicas ecológicas dos
agroecossistemas;



 Água para irrigação

 Fertilizantes e agrotóxicos

 Energia para fabricação de insumos e operar máquinas e
bombas

 Tecnologia de sementes híbridas, novos agrotóxicos e
maquinaria

 Recursos naturais usados são não renováveis e reservas
finitas;

 Vulnerabilidade de produtores e regiões à falta de
fornecimento, flutuações de mercado e aumento de
preços;







 Muitas variedades extintas – homogeneidade genética
permite a padronização de práticas de manejo;

 Uso de commodities retira das comunidades rurais
locais o controle sobre a produção de alimentos;

 Produção de alimentos de acordo com os padrões do
mercado global e através de tecnologias desenvolvidas
em outros lugares;

 Desconexão dos princípios ecológicos;















 Grande dependência de insumos provenientes de
fora da propriedade;

 Pouca diversidade biológica;

 Estresses severos nos ecossistemas, tais como:
mudanças na temperatura, umidade e nutrientes e;

 Alteração na cadeia alimentar.







 A agroecologia é um processo de produção de
alimentos que tem como princípios e práticas
encorajar e realçar ciclos biológicos dentro do sistema
de agricultura para manter e aumentar a fertilidade do
solo, minimizar todas as formas de poluição, evitar o
uso de Fertilizantes sintéticos e agrotóxicos, manter a
diversidade genética do sistema de produção,
considerar o amplo impacto social e ecológico do
sistema de produção de alimentos, e produzir
alimentos de boa qualidade em quantidade suficiente.





 Sua origem reporta a Sir Albert Howard, agrônomo inglês
que, trabalhando na Índia, no período de 1899 a 1940, teve
contato com uma forma de agricultura que, ao contrário do
que lhe havia sido ensinado na Inglaterra, estava baseada
na manutenção de níveis elevados de matéria orgânica no
solo.

 HOWARD (1947) fez diversas críticas ao modelo de
agricultura industrial, ressaltando que a conservação da
fertilidade do solo é a primeira condição para se ter um
sistema de agricultura sustentável.



 Assim, a agricultura orgânica caracteriza-se pela
diversificação e integração da produção interna, sendo
o termo orgânico originário da idéia de que a unidade
de produção funcione como um "organismo vivo",
significando que todas as atividades da fazenda
(olericultura, fruticultura, criações, etc.) seriam partes
de um corpo dinâmico, interagindo entre si.





 Criada em 1924, a partir do trabalho de Rudolf Steiner,
fundador da antroposofia, a agricultura biodinâmica
apresenta um forte foco filosófico e espiritual,
trabalhando com as energias que criam e mantém a
vida, e com certos princípios que garantem solos e
plantas sadios.

 Procura equilíbrio e harmonia entre cinco elementos
básicos: terra, plantas, animais, influências cósmicas e
o homem.



 Utiliza preparados biodinâmicos aspergidos sobre as
plantas ou adicionados aos adubos. Esse é o primeiro
ponto que mais distingue este sistema das demais
correntes aqui comentadas.

 O segundo ponto relaciona-se ao fato de que as
diferentes atividades agrícolas são realizadas de acordo
com um calendário astrológico





 As bases desta agricultura foi lançada na década de 1930,
pelo político suíço Hans Peter Müller que, a partir de
trabalhos com fertilidade do solo e microbiologia,
estabeleceu bases da então denominada agricultura
organo-biológica;

 Apesar de considerar importante a associação entre as
explorações vegetal e animal, recomenda o uso
diversificado de fontes de matéria orgânica, sejam estas
oriundas do campo ou das cidades, contrapondo-se assim à
noção de autonomia completa da unidade de produção
agrícola;



 Foi na França que a agricultura organo-biológica mais
se desenvolveu, passando a ser denominada como
agricultura biológica;

 O trabalho de Claude Aubert foi, em grande medida,
influenciado pelas ideias do biólogo francês Francis
Chaboussou em sua teoria da trofobiose,

 Nessa abordagem a nutrição vegetal equilibrada, tendo
como base um solo vivo, é a forma de se obter
resistência às fitomoléstias;





 Essa corrente de agricultura não industrial, também
tem forte cunho filosófico, tendo suas bases sido
estabelecidas como um dos alicerces de uma religião
(Igreja Mesiânica), pelo filósofo japonês Mokiti Okada;

 É definida como um sistema de exploração agrícola
que se fundamenta no emprego de tecnologias que
procuram tirar o máximo proveito da natureza, isto é,
da ecologia e dos recursos naturais locais.



 As idéias de Okada foram reforçadas pelo trabalho do
pesquisador, também japonês, Masanobu Fukuoka,
que praticamente na mesma época, mas de forma
independente, chegou a conclusões semelhantes,
defendendo a ideia de artificializar o menos possível o
sistema de produção agrícola, mantendo este o mais
parecido possível com o sistema natural anterior.



 Os princípios da agricultura natural são:
 1) não revolver o solo;
 2) não utilizar fertilizantes;
 3) não capinar;
 4) não utilizar agrotóxicos.
 Neste caso porém, diferentemente das correntes de

agricultura não industrial anteriormente apresentadas,
restringe o uso de matéria orgânica de origem animal. Com
isto recorrem a técnicas desenvolvidas para a compostagem
de vegetais, como também a utilização dos chamados
microrganismos eficazes (EM) e do Bayodo





 É um sistema de agricultura não industrial que foi
desenvolvido na Austrália por Bill Mollison, nas
décadas de 1970 e 1980, a partir dos pressupostos da
agricultura natural definidos por Fukuoka.

 Busca estabelecer um sistema evolutivo, perene ou
auto perpetuante, integrado de espécies vegetais e
animais úteis ao ser humano.



 A partir de uma visão holística da agricultura, procura
integrar a unidade de produção agrícola e o
ecossistema, com um modelo de sucessão de cultivos,
procurando aliar maximização da produção e
conservação dos recursos naturais, sendo considerada
a mais adequada às condições das regiões tropicais e
subtropicais.

 Busca a manutenção constante de restos vegetais sobre
o solo com o cultivo alternado de gramíneas e
leguminosas com a finalidade de produção de palhada;

















As Certificadoras devem garantir que cada unidade de
produção e de comercialização certificada cumpra, durante
todas as etapas do processo de Certificação, as seguintes
exigências:
 Versões atualizadas dos regulamentos técnicos e

procedimentos aplicáveis;
 Descrição completa dos processos de auditoria, certificação

e recursos em linguagem acessível aos interessados;
 Certificados atuais ou outra prova por escrito da situação da

Certificação;
 Cópias dos relatórios de inspeção e auditoria e de qualquer

outra documentação relacionada à Certificação da
produção, com exceção dos documentos confidenciais,
fornecidas, no mínimo, anualmente.



Modalidades:

 Individual, as empresas certificadoras realizam
inspeções e auditorias, seguindo procedimentos
básicos estabelecidos por normas reconhecidas
internacionalmente.

 A Certificação também pode ser feita por Grupos de
Produtores, que possuam uma organização e
estrutura suficientes para assegurar um Sistema de
Controle Interno dos procedimentos
regulamentados.









Os Sistemas Participativos de Garantia caracterizam-se
pelo controle social e pela responsabilidade solidária:

 Controle Social é um processo de geração de credibilidade
é estabelecido pela participação direta dos seus membros
em ações coletivas para avaliar a conformidade dos
fornecedores aos regulamentos técnicos da produção
orgânica;

 Responsabilidade Solidária acontece quando todos os
participantes do grupo comprometem-se com o
cumprimento das exigências técnicas para a produção
orgânica e responsabilizam-se de forma solidária;



Um Sistema Participativo de Garantia é formado por dois
componentes:

 Membros do Sistema são pessoas físicas ou jurídicas que fazem
parte de um grupo em duas categorias: os fornecedores,
constituídos pelos produtores, distribuidores, comercializadores,
transportadores e armazenadores; e os colaboradores,
constituídos pelos consumidores e suas organizações, técnicos,
organizações públicas ou privadas, ONGs e organizações de
representação de classe

 Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade -
OPAC. é uma organização que assume a responsabilidade formal
pelo conjunto de atividades desenvolvidas num Sistema
Participativo de Garantia - SPG.



 As Visitas de Verificação da Conformidade são
realizadas pelas Comissões de Avaliação e pelas
visitas de pares. Elas acontecem, no mínimo, uma vez
por ano no grupo ou no fornecedor individual.

 O objetivo é a troca de experiências entre os
participantes do sistema e a orientação aos
fornecedores para que eles possam resolver possíveis
não-conformidades e melhorar a qualidade dos
sistemas produtivos



 A venda direta é aquela que acontece entre o produtor e o
consumidor final, sem intermediários. A legislação
brasileira também aceita que a venda seja feita por um
outro produtor ou membro da família que participe da
produção e que também faça parte do grupo vinculado à
Organização de Controle Social – OCS.

 A legislação determina que a Organização de Controle
Social se cadastre em um órgão fiscalizador, recebendo
uma Declaração de Cadastro para cada produtor
comprovar aos consumidores a sua condição de produtor
orgânico.



 Todos os produtos orgânicos brasileiros, com exceção
dos que se originarem da venda direta por agricultores
familiares, passarão a ser identificados por meio do
Selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da
Conformidade Orgânica

 Produtores de OCS podem incluir na rotulagem a
seguinte expressão: “Produto orgânico para venda
direta por agricultores familiares organizados não
sujeito à certificação de acordo com a Lei n° 10.831, de
23 de dezembro de 2003”.



Os rótulos dos produtos orgânicos para o mercado
interno devem conter informações sobre a unidade de
produção constando, no mínimo, o nome ou razão
social, endereço e o número do CNPJ ou CPF.

Será identificada pelo uso de termos como:

 ORGÂNICO;

 PRODUTO ORGÂNICO;

 PRODUTO COM INGREDIENTES ORGÂNICOS;

Podem ainda ser complementados pelas especificações
ECOLÓGICO, BIODINÂMICO, DA AGRICULTURA
NATURAL, REGENERATIVO, BIOLÓGICO,
AGROECOLÓGICO, PERMACULTURA,
EXTRATIVISMO SUSTENTÁVELORGÂNICO.



Para os produtos com ingredientes que não sejam de
origem orgânica certificada, incluindo os aditivos,a nossa
legislação prevê os seguintes cálculos, com exceção da
água e sal adicionados:

 Produtos com 95% ou mais de ingredientes orgânicos
certificados devem conter no rótulo os ingredientes
não-orgânicos;

 Produtos com 70% a 95% de ingredientes orgânicos
certificados devem identificar no rótulo os ingredientes
orgânicos da seguinte maneira: PRODUTO COM
INGREDIENTES ORGÂNICOS;

 Os produtos com menos de 70% de ingredientes
orgânicos certificados não poderão ter nenhuma
expressão sobre a qualidade orgânico.





 Um local de produção agrícola compreendido como
um ECOSSISTEMA

 Ecossistema possui:
 Partes físicas com suas relações particulares que compõe

a estrutura do sistema (fatores bióticos e abióticos)

 Juntas estas partes participam de processos dinâmicos –
a função do sistema

 Um ecossistema é um sistema funcional de relações
complementares entre organismos vivos e seu
ambiente que mantém entre si um equilíbrio
dinâmico, porém estável.



 Interações desejadas:
 Diversidade de espécies 

 nº de espécies numa comunidade

 Dominância e abundância relativa
 ex. manter a atividade produtiva sem haver pressão de uma 

única espécie, SAFs

 Estrutura vegetativa
 ex. avaliar a necessidade barreiras vegetativas, cordões de 

contorno, muros de contenção e infiltração, etc.

 Estrutura trófica
 estrutura de relações alimentares – níveis tróficos

 Estabilidade
 habilidade de resistir a mudança e de ser resiliente em resposta 

a perturbações

















O sistema agrícola convencional simplifica a

estrutura do ambiente (poucas espécies, relações,

manejos), o que o torna mais frágil. Assim a

dinâmica biológica dos ecossistemas é suprimida e

a intervenção humana é “sempre necessária” para

que a manutenção deste sistema “artificial” ocorra

com custos crescente e retorno deficiente.





 Refere-se aos processos dinâmicos que ocorrem
localmente

 Os dois processos mais fundamentais em qualquer
ecossistema são: fluxo de energia e ciclagem de
nutrientes





 Produtividade e Fertilidade do solo;

 Práticas de Manejo;

 Redução de custo;

 Insumos disponíveis;

 Não importação de insumos;

 Troca de experiências;









A. Aumenta a capacidade do solo de armazenar água

B. Aumenta a população de microrganismos úteis e que estão
livres no solo.

C. Aumenta a população dos organismos úteis que vivem
associados às raízes das plantas

D. Aumenta significativamente a capacidade das raízes em
absorver minerais do solo.



E. Possui os macro e micronutrientes em quantidades
equilibradas

F. É fundamental na estruturação do solo por causa da
formação de grumos. Isto aumenta a penetração das
raízes e a oxigenação do solo.

G. Existem substâncias de crescimento na matéria orgânica
que aumentam a respiração e a fotossíntese nas plantas
(fitohormônios).



Alguns fatores que podem aumentar ou diminuir as
práticas de manejo:

• Espécies ou variedades cultivadas;

• Ciclo da planta e ou época de plantio;

• Estado Nutricional da planta;

• Tratos culturais utilizados;

• Controle da biodiversidade;





A agroecologia busca enriquecer o sistema com o passar do
tempo, havendo necessidade de adoção de diversas práticas
de manejo:

• Consórcio de espécies e adubação verde;

• Ciclagem de nutrientes;

• Aumento da retenção de água;

• Seleção de espécies adaptadas ao local;

• Manejo da biodiversidade;















E. Possui os macro e micronutrientes em quantidades
equilibradas

F. É fundamental na estruturação do solo por causa da
formação de grumos. Isto aumenta a penetração das raízes e a
oxigenação do solo.

G. Existem substâncias de crescimento na matéria orgânica
que aumentam a respiração e a fotossíntese nas plantas
(fitohormônios).



DESAFIO: alcançar características semelhantes às de
ecossistemas naturais, mantendo uma produção para
ser colhida

 Usar o conceito de ecossistema no desenho e no manejo do
agroecossistema

 Fluxo de energia, desenhado para depender menos de
recursos não renováveis

 Desenvolver e manter ciclos de nutrientes mais “fechados”
possíveis, reduzindo perdas e buscando maneiras sustentáveis
de os fazer retornar

 Mecanismos reguladores de populações baseado em
resistência aumentando-se a diversidade de habitat e
assegurar presença de inimigos naturais e antagonistas

 Incorporar qualidades dos ecossistemas naturais como
resiliência, estabilidade, produtividade e equilíbrio



A escolha de um sistema agrícola

1° Passo: Planejar:

 Propósito e seus Limites;

 Componentes e suas Interações;

 Insumos e Recursos necessários;

 Produtos esperados;













 Nível 1: aumento da eficiência de práticas convencionais 
– redução no uso e consumo de insumos escassos
 Espaçamento e densidade ótimos, maquinaria mais 

aperfeiçoada, monitoramento de pragas, cultivo de 
precisão – melhorando uso de água e fertilizantes

 Nível 2: substituição de insumos e práticas convencionais 
por práticas alternativas
 Uso de leguminosas, agentes de controle biológico, cultivo 

mínimo

 Nível 3: redesenhar o agroecossistema de forma que ele 
funcione em um novo conjunto de processos ecológicos



 Cultivo consorciado (diversidade alfa)

 Cultivos em faixas - policultura de monoculturas (diversidade beta)

 Cercas vivas  e vegetação tampão – quebra vento,  exclui animais, fornece 
produtos arbóreos, atrai e fornece habitats a organismos benéficos. Faixas 
largas (tampão)redução de potenciais impactos no sistema

 Cultura de cobertura – anuais ou perenes. Favorece m.o. no solo, estimula 
atividade biológica, retém nutrientes, fixação biológica                     
(leguminosas), hospedeiros alternativos para I.N., inibição de ervas, etc

 Rotações – aumenta diversidade na dimensão tempo, tende a melhorar a 
fertilidade do solo e as propriedades físicas, redução erosão

 Pousios – sucessão secundária  e recuperação da diversidade, 
principalmente do solo. Pousio produtivo além de protetor - SAF

 Cultivos mínimos

 Aportes elevados de matéria orgânica

 Redução no uso de insumos químicos



Gestão do sistema agrícola

2° Passo: Manejo:

 Adaptar ao máximo as necessidades do sistema e
atenuar suas disputas, com base na leitura dos sinais e
na introdução de medidas corretivas;

 Levar sempre em consideração os processos dinâmicos
locais, a disponibilidade de recursos e as alterações ao
longo do tempo visando sempre a estabilidade.







 Diretamente relacionado à sua estrutura trófica

 Flui constantemente de fontes externas para  dentro do sistema, abastecendo 
seu funcionamento básico passando por todos os níveis tróficos (flui em uma 
direção)

 Os ecossistemas variam em sua habilidade de converter energia solar em 
biomassa

 Cerca de 10% da energia de um nível é transferida para o seguinte, a maior parte 
é no final dissipada como calor

 Em agroecossistemas, o fluxo de energia é bastante alterado



 Sucessão primária: desenvolvimento em locais que não foram
ocupados previamente por organismos vivos

 Sucessão secundária: desenvolvimento de ecossistemas em locais
previamente ocupados por organismos vivos, mas que foram
perturbados por algum acontecimento (incêndio, vento, enchente,
pastoreio)

 O impacto da perturbação depende da intensidade, freqüencia e
escala desta

 Estágios pioneiros da sucessão – a fotossíntese bruta excede a
respiração total, resultando em alta produtividade líquida e alto
potencial de colheita

 Avanço da sucessão:
 Melhora retenção de nutrientes
 Espécies colonizadoras começam a ocupar uma maior diversidade de

nichos no sistema
 Intensifica-se a interação das populações
 A estrutura do ecossistema torna-se mais complexa e interconectada



 A ciclagem está relacionada com o fluxo de energia
 Os nutrientes movem-se em ciclos (dos componentes bióticos,

para os abióticos e novamente para os bióticos) – ciclos
biogeoquímicos

 Ciclos biogeoquímicos são complexos e interconectados, e
muitos ocorrem em nível global, transcendendo os
ecossistemas individuais

 C, N e O: a atmosfera funciona como reservatório abiótico
 Elementos menos móveis: P, S, K, Ca e maior parte de

micronutrientes – solo é seu reservatório principal, sendo
ciclado localmente
 Esses nutrientes são absorvidos pelas raízes, armazenados na

biomassa e retornados ao solo por decompositores





 Alguns nutrientes são prontamente disponíveis (ex.
ciclo do carbono – entra no sistema pela fotossíntese e
retorna à atmosfera através da respiração, queimas e
decomposição)

 Menos prontamente disponíveis (ex. nitrogênio –
formas absorvíveis: amônia NH3 e Nitrato NO3) ciclo
do nitrogênio – entra no sistema por fixação biológica,
descargas elétricas ou mineralização da matéria
orgânica e sai por queimas, desnitrificação da m.o. e
volatização basicamente



 Uma vez criado um agroecossistema pelo processo de
sucessão, há três opções básicas de manejo:
 Retornar todo o sistema aos estágios iniciais da sucessão,

introduzindo uma grande perturbação. Vantagens ecológicas
alcançadas são perdidas e o processo começa novamente;

 Manter como um agroecossistema perene ou de cultivo de
árvores;

 Reintroduzir a perturbação no agroecossistema de maneira
controlada e localizada, explorando as vantagens que a
hipótese da perturbação intermediária e a dinâmica do
mosaico dão a um ecossistema;

 Desafio no manejo de um sistema pelo processo de
sucessão – aprender como introduzir perturbações que
estimulem a produtividade no sistema e dêem resistência à
mudança e variação dentro do ecossistema.



 Quanto maior a similaridade estrutural e funcional de um
agroecossistema com os ecossistemas naturais existentes em sua
região biogeográfica, maior a possibilidade de que o
agroecossistema seja sustentável

 Exemplo de funcionamento sustentável – AGROECOSSISTEMAS 
TRADICIONAIS
 Independência de insumos externos
 Uso intenso de recursos renováveis e disponíveis localmente
 Enfatizam a reciclagem de nutrientes
 Impactos negativos mínimos ou benéficos no ambiente
 Adaptados ou tolerantes às condições locais
 Maximizam rendimentos sem sacrificar a capacidade produtiva
 Mantém diversidade espacial e temporal e continuidade
 Conservam a biodiversidade biológica e cultural
 Dependem de variedades locais de cultivo
 Produção usada para suprir inicialmente as necessidades locais
 Relativamente independentes de fatores externos
 Construídos com base no conhecimento e cultura dos habitantes locais



A. A base de toda a produção agrícola é o solo, que por sua vez é um

organismo vivo.

B. Devemos dar a esse organismo vivo todas as condições para que as

plantas nele manejadas possam se desenvolver com saúde. Isto

significa estimular ao máximo a vida do solo.

C. Para qualquer ação mal feita (ex: falta ou excesso de água), haverá

sempre uma reação da natureza na forma de ataque de algum agente,

como insetos, ácaros, nematóides e microorganismos, indicando o

erro no manejo.

D. A maneira correta de proteger as plantas dos insetos e

microorganismos é prevenir o ataque desses agentes da natureza

dando a essas plantas, através do solo e das folhas, uma alimentação

saudável e equilibrada. A forma mais fácil e barata de se conseguir

isso é através da adubação orgânica, ou seja, aplicando compostos,

estercos, palhas, adubos verdes, cascas, etc.
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