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Agricultura  convencional x Agricultura  convencional x Agricultura  convencional x Agricultura  convencional x 
AgroecologiaAgroecologiaAgroecologiaAgroecologia

A agricultura convencionalagricultura convencionalagricultura convencionalagricultura convencional prioriza a monocultura 
e grandes extensões de plantações, causando 
desequilíbrios ecológicos graves, abusando do uso 
de insumos e agrotóxicos, causando degradação do 
solo e dos recursos hídricos, e desmatamentos. 
Além disso, emprega pouca mão de obra, pois 
utiliza muito maquinário.

A agroecologiaagroecologiaagroecologiaagroecologia utiliza os recursos naturais, 
permitindo a renovação do solo de forma natural e 
mantendo a biodiversidade. 



Agricultura convencionalAgricultura convencionalAgricultura convencionalAgricultura convencional
O caminho dos venenosO caminho dos venenosO caminho dos venenosO caminho dos venenos

Veja como a produção tradicional traz malefícios para os
agricultores, o meio ambiente, os alimentos e os
consumidores:
1 – agricultores usam venenos nas lavouras e ficam doentes

2 – os venenos contaminam as terras e as águas de rios, 
açudes, poços e barreiros

3 – os venenos grudam nas folhas e frutos

4 – as pessoas que comem os alimentos 
contaminados se intoxicam e ficam doentes.



O veneno estO veneno estO veneno estO veneno estáááá presente no presente no presente no presente no 
nosso dia a dianosso dia a dianosso dia a dianosso dia a dia

Quase todas as verduras, legumes e frutas
vendidos nas feiras e supermercados são produzidos
com venenos (agrotóxicos) e adubos químicos.

Segundo a Anvisa, algumas culturas, como a de alface, 
banana, batata inglesa, cenoura, laranja, maçã, mamão,
morango e tomate, contêm
resíduos tóxicos devido ao uso
de venenos para matar 
insetos e combater
doenças das plantas.



Por que optar pela Por que optar pela Por que optar pela Por que optar pela agroecologiaagroecologiaagroecologiaagroecologia????

Como vimos, o modelo de agricultura que usa
venenos não tem preocupação com a saúde das
pessoas e não ajuda a melhorar a qualidade de vida
das famílias. Esse modelo só dá lucro aos grandes
produtores, aos atravessadores de produtos e ao
comércio de venenos (agrotóxicos).

Além disso, polui as águas, agride
a natureza, empobrece a 
terra, acabando com
as condições de
produção e deixando
as famílias mais pobres.



Mas o que Mas o que Mas o que Mas o que éééé agroecologiaagroecologiaagroecologiaagroecologia? ? ? ? 

A agroecologiaagroecologiaagroecologiaagroecologia é um sistema de produção agrícola que 
busca a sustentabilidade. Ela apoia a transição dos 
atuais modelos de desenvolvimento rural e de 
agricultura convencionais para estilos sustentáveis.

Portanto, a agroecologiaagroecologiaagroecologiaagroecologia vai além das técnicas 
orgânicas de cultivo, pois inclui elementos ambientais e 
humanos. É, praticamente, um modo de vida que busca 
resgatar e valorizar o conhecimento tradicional da 
agricultura, especialmente daquela de base familiar.



ÉÉÉÉ importante entender que....importante entender que....importante entender que....importante entender que....

O simples fato de não usar agrotnão usar agrotnão usar agrotnão usar agrotóóóóxicosxicosxicosxicos não 
caracteriza uma agricultura baseada nos princípios 
da agroecologia.

Ao contrário: uma agricultura que não utiliza 
agrotóxicos ou fertilizantes químicos pode corresponder 
a uma agricultura pobre, desprotegida, cujos agricultores 
não têm ou não tiveram acesso aos insumos modernos 
por impossibilidade econômica, por falta de informação 
ou por ausência de políticas públicas adequadas para 
este fim.



� respeita os recursos naturais e a preservação do meio ambiente
� valoriza o saber local
� utiliza o mínimo possível de recursos externos
� possui um processo de produção diversificada e baseada na 

sustentabilidade
� preserva os recursos hídricos e a fertilidade do solo
� emprega mão de obra no campo 
� faz os agricultores envolvidos se sentirem orgulhosos de seu 

trabalho.

� A produção agroecológica valoriza 
a diversidade e a biodiversidade.

BenefBenefBenefBenefíííícios da producios da producios da producios da produçççção ão ão ão agroecolagroecolagroecolagroecolóóóógicagicagicagica



BenefBenefBenefBenefíííícios da producios da producios da producios da produçççção ão ão ão 
agroecolagroecolagroecolagroecolóóóógicagicagicagica (cont.)(cont.)(cont.)(cont.)

Para as pessoas e comunidadespessoas e comunidadespessoas e comunidadespessoas e comunidades envolvidas, a
produção agroecológica proporciona: 

� segurança alimentar e nutricional
� ciclos de produções diferenciados ao longo do ano
� diversificação dos produtos oferecidos
� maior envolvimento das mulheres e dos jovens no 

beneficiamento e comercialização dos produtos
� acesso a mercados regionais
� aumento da renda familiar



Para o meio ambientemeio ambientemeio ambientemeio ambiente, a produção agroecológica
permite:

� criação de um microclima harmonioso, equilibrado
� recuperação de áreas e solos degradados
� recuperação vegetal
� preservação dos recursos hídricos
� preservação das espécies, da biodiversidade

� convivência em harmonia entre homem e meio 
ambiente

BenefBenefBenefBenefíííícios da producios da producios da producios da produçççção ão ão ão 
agroecolagroecolagroecolagroecolóóóógicagicagicagica (cont.)(cont.)(cont.)(cont.)



BenefBenefBenefBenefíííícios da producios da producios da producios da produçççção ão ão ão 
agroecolagroecolagroecolagroecolóóóógicagicagicagica (cont.)(cont.)(cont.)(cont.)

A recompensa para as famílias que produzem
com as práticas da agroecologia é poder
vender seus produtos por preços justos,
diretamente para os consumidores, sem a
participação de atravessadores.

Isso significa aumentar a renda das famílias
por meio de comércio justo e também melhorar
a qualidade da alimentação dos produtores e seus
familiares.



Para produzir de Para produzir de Para produzir de Para produzir de acordoacordoacordoacordo com os com os com os com os 
princprincprincprincíííípios pios pios pios agroecolagroecolagroecolagroecolóóóógicosgicosgicosgicos éééé precisoprecisoprecisopreciso ............

Conhecer experiências experiências experiências experiências agroecolagroecolagroecolagroecolóóóógicasgicasgicasgicas na sua
região - é o chamado intercâmbio entre agricultores,
que possibilita a troca de conhecimentos. 

ValorizarValorizarValorizarValorizar o saber tradicionalsaber tradicionalsaber tradicionalsaber tradicional, uma das bases do
conhecimento agroecológico. O conhecimento
histórico de quem entende a evolução do ambiente, as
espécies nativas, a resistência das produções é

fundamental para aplicação nos agroecossistemas.



Os primeiros passos para Os primeiros passos para Os primeiros passos para Os primeiros passos para 
produzir de forma produzir de forma produzir de forma produzir de forma agroecolagroecolagroecolagroecolóóóógicagicagicagica

As famílias devem aprendem a aproveitar os recursos de
sua propriedade para produzir de modo sustentável.

Esses recursos são:
� água para irrigação,
� sementes de plantas nativas,
� esterco animal,
� mão de obra familiar, 
� o conhecimento da família, dos vizinhos e da 

comunidade. 

Ao fazer isso, essas famílias começam a dar os primeiros
passos para uma produção agroecológica.



Os primeiros passos para Os primeiros passos para Os primeiros passos para Os primeiros passos para 
produzir de forma produzir de forma produzir de forma produzir de forma agroecolagroecolagroecolagroecolóóóógicagicagicagica

O primeiro passo é recuperar e cuidar bem do solo.
Quando o solo está bom, as plantas produzem mais.

A terra que recebeu muito veneno, adubos químicos e
queimadas deve ser recuperada. Para isso, é preciso:

� roçar o mato e deixá-lo se desmanchar na terra, 
� botar esterco de animais para formar matéria orgânica que vai 

deixar o solo forte

Numa propriedade, existem vários espaços que podem ser utilizados
para uma produção agroecológica: 
� o roçado,
� os pastos,
� o arredor da casa,        
� o baixio,
� os lugares altos.



Algumas tecnologiasAlgumas tecnologiasAlgumas tecnologiasAlgumas tecnologias

Depois de identificar onde plantar é preciso contar com os 
recursos necessários para garantir uma boa produção, especialmente 

nas localidades mais secas, como no Semiárido. 
Apresentamos a seguir algumas experiências que têm sido

implantadas pela Articulação no Semi-Árido Brasileiro (ASA):

Cisterna de 52 mil litros adaptada para a roça
São reservatórios de água construídos com placas de cimento que
ficam enterradas, tendo apenas a coberta acima do terreno. Para
captar a água é preciso fazer canaletas de alvenaria no chão, que
conduzirão a água da chuva para dentro da cisterna. Além disso,
constrói-se um tanque, antes da cisterna, para retenção da sujeira.

Utilidades: armazena água de chuva para uso nos sistemas de
produção, especialmente em quintais produtivos, cultivo de hortaliças e
fruteiras, plantas medicinais e criação de pequenos animais.



Algumas tecnologiasAlgumas tecnologiasAlgumas tecnologiasAlgumas tecnologias

Barragens subterrâneas
Geralmente é construída em áreas de baixio e em leitos de riachos. É
um barramento, normalmente de lona plástica, construído dentro do
chão, que segura a água da chuva que escorre por baixo da terra.
Para aproveitar melhor a água que está guardada no solo encharcado,
é importante construir um ou mais poços no leito da barragem para
garantir água no período mais seco do ano.

Utilidades: a água pode ser utilizada em pequenas irrigações,
possibilitando que as famílias agricultoras produzam no Semiárido
durante o ano inteiro. No inverno, é possível plantar na área da
barragem culturas que necessitam de uma quantidade abundante de
água, a exemplo do arroz e de alguns tipos de capim.



Algumas tecnologiasAlgumas tecnologiasAlgumas tecnologiasAlgumas tecnologias

Casas ou bancos de sementes
São espaços para guardar as sementes nativas, que garantem o
plantio a cada ano para famílias agricultoras ou comunidades. Para
implantar é necessário reservar o lugar onde as sementes serão
guardadas, buscar ajuda de outros grupos que fazem o mesmo
trabalho, adquirir silos de vários tamanhos, juntar garrafas de vidro e
de plástico para guardar pequenas quantidades, criar as regras para
juntar e distribuir as sementes e definir o funcionamento e a
organização do banco.

Utilidades: serve para guardar as sementes e distribuí-las aos
agricultores que precisam.



Algumas tecnologiasAlgumas tecnologiasAlgumas tecnologiasAlgumas tecnologias

Agrofloresta ou agricultura agroflorestal
É um sistema de produção que busca imitar a natureza. Na
agrofloresta existem muitos tipos de plantas, todas cultivadas numa
mesma área, produzindo e resultando numa grande diversidade de
produtos: frutas, grãos, flores, raízes, túberas, lenha, madeira e
sementes. A agrofloresta pode ser implantada em qualquer área onde
é possível praticar agricultura, seja em terras empobrecidas, seja em
áreas ladeiradas, desmatadas ou qualquer região do Semiárido
brasileiro.

Utilidades: produz alimentos para as famílias, forragem para os
animais, grãos para as galinhas e produtos diversos. Além disso, ajuda
a recuperar a fertilidade do solo, pois não é preciso aplicar venenos ou
adubos químicos.



Algumas tecnologiasAlgumas tecnologiasAlgumas tecnologiasAlgumas tecnologias

Cultivos de sequeiros: milho, feijão, gergelim, 
macaxeira, mandioca, etc.
Os cultivos de sequeiro dependem de chuva. Para produzi-los em
abundância é importante cuidar bem da terra, não fazendo queimada
nem desmatamento, não usando venenos, que intoxicam e adoecem
as pessoas e contaminam a terra. É importante também usar
defensivos naturais, feitos de plantas que matam insetos e evitam
doenças.

Utilidades: contribuem para a segurança alimentar e nutricional das
famílias, para alimentar os animais, e o excedente serve para a
geração de renda.



Algumas tecnologiasAlgumas tecnologiasAlgumas tecnologiasAlgumas tecnologias

Fenação
Prática de secar, enfardar e guardar as plantas forrageiras. Existem
várias plantas que servem para produzir feno: jitirana, orelha-de-onça,
feijãozinho, erva-de-ovelha, capim-mimoso, capim-rosado, sorgo,
mata-pasto, mororó ou pata-de-vaca, catingueira, feijão-bravo,
camaratuba, entre outras. Para fazer o feno, corta-se a forragem
quando estiver no início da floração, em seguida, ela é secada em
local ensolarado. Durante a secagem, é necessário que a forragem
seja revirada duas vezes, num período de um a dois dias. É
importante não deixar o feno secar demais para evitar seu
esfarelamento. Os fardos devem ser armazenados em local coberto.

Utilidades: O feno é dados aos animais no período do ano em que há
pouca forragem. O feno deve ser de boa qualidade para garantir a
saúde e boa produção dos animais.



Algumas tecnologiasAlgumas tecnologiasAlgumas tecnologiasAlgumas tecnologias

Ensilagem
É o processo de conservação de forragens verdes em silos, com o
objetivo de alimentar a criação no período da seca. A técnica é guardar
a forragem verde num buraco ou espaço totalmente fechado (sem ar)
para que essa forragem sofra um processo de fermentação. Para fazer
a ensilagem, primeiro, corta-se a forragem quando as plantas
estiverem começando a florar, depois ela é cortada numa máquina
forrageira. Em seguida, a forragem é colocada em camada no silo,
pilando bem para expulsar todo o ar. Após esse processo, o silo deve
ser coberto com uma lona de plástico, tomando o cuidado para não
deixar entrar ar entre a lona e a silagem.

Utilidades: Quando bem feita, praticamente não há perda do valor
nutritivo das plantas. É uma técnica barata, fácil de fazer e que ajuda
na alimentação dos animais.



TransiTransiTransiTransiçççção ão ão ão agroecolagroecolagroecolagroecolóóóógicagicagicagica

Existem três níveis fundamentais no processo de transição ou 
conversão para agroecossistemas sustentáveis. 

O primeiro diz respeito ao incremento da eficiência das práticas 
convencionais para reduzir o uso e consumo de insumos externos 
caros, escassos e daninhos ao meio ambiente. 

O segundo se refere à substituição de insumos e práticas 
convencionais por práticas alternativas.

O terceiro e mais complexo nível da transição é representado pelo 
redesenho dos agroecossistemas, para que estes funcionem com 

base em novos conjuntos de processos ecológicos.



Como vender a produComo vender a produComo vender a produComo vender a produççççãoãoãoão

A ONG Diaconia desenvolve um trabalho há vários
anos, no Semiárido nordestino, onde estimula as
feiras agroecológicas.

Essas feiras são semanais e acontecem no espaço
das feiras livres dos municípios.

As famílias são responsáveis pela montagem das
bancas, pagamento da taxa de limpeza da prefeitura e
taxa de aferição das balanças.

Cada feira conta com uma coordenação que cuida da
articulação, fiscalização de possíveis irregularidades e
entrada de novas famílias de acordo com o regimento
interno.



Feiras Feiras Feiras Feiras agroecolagroecolagroecolagroecolóóóógicasgicasgicasgicas

O dinheiro apurado pelas famílias nas feiras agroecológicas
permite a compra do que não é produzido na propriedade.

O que sobra da renda de cada 
feira permite à família realizar 
investimentos na propriedade 
e comprar bens pessoais.

As feiras são também um 
espaço de troca de 
experiências, 
conhecimentos e 
materiais como sementes.



Onde aprender mais sobre Onde aprender mais sobre Onde aprender mais sobre Onde aprender mais sobre 
produproduproduproduçççção ão ão ão agroecolagroecolagroecolagroecolóóóógicagicagicagica

Participe de cursos, visitas de campo, eventos,
encontros e outros tipos de capacitação.

Organizações não governamentais, associações
agroecológicas, e outros órgãos especializados da
sua região podem ajudá-lo.

A internet também é uma boa ferramenta de
capacitação. Na Rede Mobilizadores, você
encontrará diversos textos e vídeos.



Para incrementar a Para incrementar a Para incrementar a Para incrementar a 
agroecologiaagroecologiaagroecologiaagroecologia

� É importante que as políticas públicas sejam 
favoráveis à ampliação da agroecologia. 

� É necessário haver assistência técnica orientada 
para essa finalidade, pois ainda  se trabalha muito 
para o modelo convencional de agricultura. 

� É preciso investir na formação de técnicos, na 
criação de cursos de agroecologia nas 
universidades, em pesquisas nessa área.



NotNotNotNotíííícia boa!cia boa!cia boa!cia boa!

A Organizações das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) divulgou recentemente um relatório no qual afirma que a 
agroecologiaagroecologiaagroecologiaagroecologia é capaz de combater a fome no mundo e que ela precisa ser valorizada.
A agricultura familiaragricultura familiaragricultura familiaragricultura familiar no Brasil vem crescendo: 70% de tudo que é consumido na mesa dos brasileiros saem de pequenas produções familiares. Mas é
preciso que essa produção seja cada vez mais 
agroecológica.



O que jO que jO que jO que jáááá existeexisteexisteexiste

O Governo Federal vem investindo mais em 
políticas públicas que aumentem a participação dos 
pequenos produtores no mercado. Procure 
conhecer mais sobre:

� Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf)

� Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

� Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE)



Agora Agora Agora Agora éééé com vocês!com vocês!com vocês!com vocês!

Para saber mais:

� Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf) 
http://portal.mda.gov.br/portal/saf/programas/pronaf

� Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
http://portal.mda.gov.br/portal/saf/programas/paa

� Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
http://portal.mda.gov.br/portal/saf/programas/alimentacaoescolar



� ONG Diaconia
http://diaconia.org.br

� ONG Centro Sabiá
http://diaconia.org.br

� ONG Caatinga
http://diaconia.org.br

� Agroecologia em Rede 
http://www.agroecologiaemrede.org.br

� Articulação no Semi-Árido Brasileiro  
http://www.asabrasil.org.br

� Articulação Nacional de Agroecologia
http://www.agroecologia.org.br

� Rede Ecovida de Agroecologia
http://www.ecovida.org.br



Fontes consultadasFontes consultadasFontes consultadasFontes consultadas

� Joseilton Evangelista, da ONG Diaconia
� “Produção agroecológica e acesso a mercados locais”, da 

Diaconia
� “Caminhos para convivência com o Semiárido”, da ASA
� “Agroecologia: alguns conceitos e princípios”, de Francisco 

Roberto Caporal e José Antônio Costabeber


