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AGROECOLOGIA 

AGRICULTURA 

AGRONEGÓCIO 



AGROECOLOGIA 

Ciência e prática para o desenvolvimento de 
sistemas agropecuários sustentáveis1 e 
regenerativos, buscando a produção de alimentos 
saudáveis, fibras, energia, solo saudável, água, 
paisagem, biodiversidade  e clima. 



Agrofloresta sucessional 
– Ernest Ghost 



Princípios Norte  

• Princípio da saúde

• Princípio da ecologia

• Princípio da 
• honestidade 

• Princípio do cuidado 







Não utiliza-se Agrotóxicos e 
Fertilizantes Minerais Sintéticos 

  

 AGROECOLOGIA 

 AGRICULTURA ORGÂNICA – BIOLÓGICA

 AGRICULTURA BIODINÂMICA 

 AGRICULTURA NATURAL 

 PERMACULTURA 



Racionalização de insumos 

  

 MIP – Manejo integrado de pragas

 Agricultura conservacionista

 Agricultura de baixo carbono

 Agricultura de baixo insumo (low inputs) 



Ecossistemas:
“Resíduo de uma espécie é alimento para outra”

X

Sociedade Industrial:
“Produção de resíduos na fábrica e no consumo”



Um ha de floresta Amazônica – Iquitos (Peru):
275 spp de árvores que geram 74 produtos = 

receita 422 dólares / ano

Madeira de desmatamento = 1.000 dólares

Um ha sustenta um boi – 22 kg carne e 19% proteina.
Castanheira nativa – 32 m2, produz 32 kg de amêndoas

Com 21% de proteina. 



Sequestro C

Aumento do C no solo: reciclagem da m.o; 
eficiência no manejo do esterco (Voisin); integração lavoura
Pecuária; plantio direto; cobertura viva; cobertura morta,
eliminar pousios. 

Árvores: APP, reserva legal, pomares, sombreamento, 
quebra ventos, aumento da biodiversidade, agrofloresta. 

Agroecologia e mudança climática



 Normalmente as pessoas pensam em utilizar um remédio, 
um agrotóxico etc para tratar um desequilíbrio.

 Uma outra possibilidade, inclusive na agroecologia, é a restabelecimento 
ou a construção do equilíbrio.

 Esta é uma questão de conhecimento das relações ecológicas. 

 A Natureza é a principal professora !!



Razões para crescimento

• Preocupação com a saúde
• Precocupação ambiental generalizada
• Questões religiosas
• Questões políticas – domínio econômico
• Marketing dos supermercados



REPORT SUBMITTED BY THE SPECIAL RAPPORTEUR ON THE RIGHT 
TO

FOOD  -   Olivier De Schutter (FAO):

Potencial de erradicação da fome 
utilizando-se projetos com ênfase em 

sustentabilidade:
 Incremento da produção (dobrar 

produção), 
recuperação dos solos degradados, danos de 

pragas, doenças etc. 





















TRANSGENIA 



SOMATÓRIA DE EFEITOS

• A noção de  Somatória de Efeitos introduzida 
por Druckrey por ocasião das pesquisas com  o 
corante amarelo manteiga:

• “...a dose total necessária à indução da doença 
maligna é mais fraca quanto mais ela estiver 
distribuída no tempo pelo fracionamento em 
pequenas doses” 

• (DRUCKREY, H.et  KUPFMULLER;1943)



 Orgânicos:
+ Matéria seca
+ Anti-oxidantes
+ Leite – ácido graxos polinsaturados
-nitratos 
-resíduo de agrotóxico 



















Questões pontuais 

 Conservação do solo
 Conservação das matas – biodiversidade, clima
 Agrotóxicos 
 Morte dos rios
 Nitratos – morte dos oceanos
 Morte das abelhas 



Agroecologia na UEL 

 NEAGRO

 Pesquisa X Extensão

 Programa Paranaense de Certificação de 
Produtos orgânicos (PARANÁ MAIS 
ORGÂNICO) 

 Graduação e pós-graduação 



Municípios atendidos 

 Londrina, Urai, Apucarana, Arapongas, Congonhinhas, 

Cornélio Procópio, Guaravera, Sabáudia, Santa Cecília 

do Pavão,  São Jerônimo da Serra, Tamarana, 

Jaguapitã, Faxinal, Rolândia, Cambé, Ibiporã e 

Ivaiporã



Dificuldades 

Assistência técnica escassa

Deriva de herbicidas dos vizinhos

Construir barreira 

Comercialização

Estradas ruins 

Capacitação

Cultura de protagonismo

Acreditar que funciona 

Pesquisa escassa 



Onde adquirir produtos orgânicos ?

  

  

 Feira de produtores orgânicos (Show room 
Vectra Construtora) 



 "Eu não aceito respostas negativas e odeio ouvir falar em problemas.
 Para mim, só existem soluções." 

Hans Rudolf Herren
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