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1.1. Há problemas com a agricultura?
1.2. Qual a natureza destes problemas?
1.3. Qual a origem destes problemas?

1. Agricultura



IAASTD apoiado por FAO, UNEP, UNESCO, UNDP, WB, WHO, GEFIAASTD apoiado por FAO, UNEP, UNESCO, UNDP, WB, WHO, GEF

http://www.agassessment.org

Agricultura na encruzilhada



2. Revolução Verde?
� Modelo agroquímico (com apoio da ciência e das

políticas públicas).

No Brasil: “modernização” dos Latifúndios

• Mecanização
• Fertilizantes
• Agrotóxicos
• Sementes. Híbridos - transgênicos
• Irrigação

Monocultura



O pacote das políticas públicas incluiu

Educação – os currículos das universidades foram alterados.
Pesquisa.
Serviço de extensão.
Créditos.

Década de 70: durante a ditadura 
militar!

Ronaldo Conde Aguiar. Abrindo o Pacote Tecnológico, 1983; Eduardo Ehlers, 
Agricultura sustentável, 1989.



Desculpa? 

• Aumento de produtividade para acabar com a fome do 
mundo.

• Em 2050 seremos 10 bilhões de pessoas no mundo… 



� ... A única e mais importante mudança afetando a
população mundial: a síntese artificial da amônia:
expansão do número de pessoas habitando a Terra de 1,6
bilhões de pessoas em 1900 para os atuais 6 bilhões (Smil
V., 2000).

Síntese industrial da amônia: início do século XX.  

� Fundamental para a proliferação dos seres vivos, que, por
sua vez está condicionada à abundância dos elementos,
entre eles o N.

Chagas, A.P., Química Nova, 30 (2007)



A população mundial tem o suficiente para se alimentar

� Segundo a FAO, a taxa de produção global de alimentos
ultrapassa o crescimento populacional. Há calorias para
alimentar de 10 a 12 bilhões de pessoas. Mesmo assim, a
fome e a má nutrição persistem no mundo (Scudellari,
2015).

� 55% da comida é destinada à alimentação animal, à
produção de biocombustível ou é perdida (Scudellari,
2015).

� Outros dados mostram que de 40 a 60% de tudo que é
produzido é perdido.



� Do que sobra, os ricos ficam com mais do que deveriam
e os pobres com menos do que deveria (Scudellari,
2015).

� Superpopulação não é a questão, mas sim a probreza!
Muitas pessoas sabem disto, mas não prestam atenção
porque isto implicaria em olhar para o problema certo: o
sistema econômico que favorece os ricos.

Scudellari, M. 2015. Myths that will not die. 
Nature, 528:322-325



2.1. Perda de biodiversidade

Milho (24%)

Soja (35%)

Cana-de-açúcar 
(12%)

Outros (13%)

IBGE (2007)

Área cultivada no Brasil (exceto pastagens)



Degradação dos biomas

Degradação ambiental

– Degradação dos Cerrados



Campanha dos movimentos 
sociais contra o uso de 
agrotóxico no Brasil

O Veneno está na mesa I e II

Nós consumimos em torno de 
sete litros de agrotóxico por 
ano/pessoa.

2.2. Agrotóxicos



� Campeão em longevidade, Japão usa oito vezes mais 
agroquímicos do que o Brasil?

� Dados da FAO? http://www.desafio2050.org
� O Japão na liderança do ranking, quando considerado o

volume de investimento em dólares por tonelada de
alimento produzido. Brasil aparece em sexto lugar.

� Este dado mostra que no Brasil agrotóxico é mais
barato! Imposto???



Lucas do Rio Verde: Leite das
mulheres envenenado.

Dossiê Abrasco, 2015

Aquífero Jandaíra contaminado com agrotóxicos (Dossiê
Abrasco, 2015).



Não existe uso seguro dos agrotóxicos, porque as medidas
para o uso seguro são inúmeras, complexas e caras. Elas
envolvem seis etapas relacionadas ao uso: compra,
transporte, armazenamento, preparo e aplicação, descarte
das embalagens e lavagem das roupas contaminadas. O
agricultor não tem como seguir todas as medidas, nem se
quiser, for capacitado ou fiscalizado. O uso seguro é a
forma que as indústrias conseguiram para transferir a
responsabilidade para quem aplica (Abreu, 2014:
dissertação de mestrado em Saúde Coletiva, Unicamp).



“Quando alguém mostra que agrotóxico não faz mal, eu
mostro as minhas mão” (Édi Almeida, agrônomo e filho
e agrônomo). Almeida conhecia bem os riscos dos
produtos e usava todas as medidas para sua proteção.
Ainda assim, está convencido de que foi contaminado
(The Intercept Brasil, 10/07/2018).



2.3. Importação de fertilizantes

� Importa cerca de 75% nitrogênio.

Muito do N fixado industrialmente não é utilizado pelas
plantas, é perdido para o ambiente. A produção de amônia
depende do petróleo.

Chagas, A.P., Química Nova, 30 (2007)



� Importa 50% do fósforo. Pico do fósforo: especialistas
alertam que as reservas de rochas de fosfato do mundo
estão acabando – a outra verdade inconveniente!
Reservas de P: podem acabar entre 60 e 100 anos!
Alguns dizem, 30 anos!

� Importa 90% do potássio para a produção de
fertilizantes – um dos 10 maiores itens da pauta
brasileira de importação.



Todos aqueles que produzem alimentos, que comem os
alimentos e que movem os alimentos entre os dois precisam
estar conectados em um movimento social que honre a
relação entre cultura e natureza, relação esta que criou em
primeiro lugar a agricultura (Gliessman, 2015).



� “As crenças, os valores, os conhecimentos, as ideias
herdados e que constituem a base coletiva para a ação
social”.

� Agricultura não é somente uma técnica. Na agricultura há
ideias, valores, crenças e conhecimentos.

PESSOAS

CULTURANATUREZA

ALIMENTOS

Produção
agrícola Negócioou

3. agriCULTURA: Cultura e Natureza 



� Com a Revolução Verde, ou seja, a chamada
“modernização” da agricultura, nossa relação com a
natureza não é mais mediada pela cultura, mas sim pelos
por aqueles que produzem e se enriquecem com os
insumos utilizados na produção de alimentos!



Sistema alimentar mais sustentável, significa ser
ecologicamente robusto, socialmente justo,
economicamente viável.



4.1. Por que a biodiversidade é importante?

4. Robustez ecológica: biodiversidade, solo e água



� Papel no funcionamento dos agroecossistemas:
responsável pelos serviços ecossistemicos.

Biodiversidade

� Práticas ditas modernas levaram a um crescente uso de
insumos externos ao agroecossistemas (fertilizantes e
agrotóxicos, por exemplos) em substituição ao uso da
biodiversidade como “provedora” dos serviços
ecossistêmicos.



Rezende et al. (2014) coletaram 79
espécies de artrópodes alimentando-
se no nectar de ingá em sistemas
agroflorestais com café. Quase 80%
dos visitantes eram inimigos naturais.

Entre eles, inimigos naturais do bicho
mineiro e da broca do café.

Rezende et al. (2014) Agric. 
Ecosyst. Environ. 188:198-203

Nectários extraflorais



Domácia



� Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN):

Eritrina (22.6 %),
ingá (20.6 %),
fedegoso (16.6 %)

� Considerando a fração de Nitrogênio na massa
produzida, uma árvore de ingá contribui com ~ 60 g e o
fedegoso com 140 g N / ano, devido a FBN.

� Os agricultores familiares aplicam ~ 40 g N / ano /
planta de café - NPK (20-05-20)

Duarte et al., Agroforestry Systems, 2013
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Cafezais: Com as árvores a temperatura pode diminuir de 2oC a 5oC

Souza et al., Agric. Ecos. Envir, 2012 

SAF: Sistema agroflorestais; SPS: sistemas a pleno solo



Indicadores Convencional Agrofloresta 

População de café (árvores/ha) 2.650 2.050 

Produtividade (kg/árvore) 0,79 0,62 

Preço (R$ saco – 60kg) 120 120 

Total (R$/ha) 4.187,00 2.542,00 

Custo (R$/ha) 2.300,0 750,00 

Lucro (R$/ha) 1.887,00 1.792,001 

Custos/lucro (%) 54,93 29,50 

Produtos da agrofloresta R$ R$ 

Mamão (150 árvores) - 112,5 

Banana (40 árvores) - 200 

Citrus  (123 árvores) - 110 

Manga, abacate, goiaba, jaca (51 árvores)  - 135 

Palmito, figo, ameixa (162 árvores) - 144 

Outras frutas não comercializadas (114 árvores)  - 

Maderia não comercializada (51 árvores) - - 

Sub-total - 701,502 

Total  1.887,00 2.493,503 

 

Comparação entre café convencional (pleno sol) e 
agroflorestal (Souza et al. 2010; Agroforestry systems, 2010)



4.2. Por que o solo é importante?



Solo morto, comida morta! Solo tem que ter qualidade: 

�Biodiversidade do solo é responsável
por muitas funções: fixação
biológica de N e absorção de P.

� Solos tropicais: ciclagem de
nutrientes.

� Solo de qualidade é a base para o desenvolvimento dos
agroecossistemas saudáveis.

Cuidar do solo para cuidar da vida!
Cuidar da vida para cuidar do solo!

Solo não é container para colocar adubo e fixar plantas!



Terra degradada...



… 15 anos depois.



4.3. Cuidar do solo para cuidar da água      

O caso da água que sobe!

(REVISTA AGRICULTURAS)

Vídeo: água boa 
Curtas agroecológicas (ANA)



Pensar novos arranjos de distribuição e beneficinamento:

� Cadeias ou redes de comercialização? Circuitos curtos.

4.4. Da produção à mesa

� Beneficiamento dos alimentos: precisamos compreender
que as regras do processamento de alimentos para as
indústrias não devem ser as mesmas para a agricultura
familiar.



“Não podemos resolver os nossos problemas com a mesma 
mentalidade de quando os criamos” (A. Einstein)

Repensar e praticar a agricultura em outras bases: 
agroecológica!

Ciência que estuda os sistemas agroalimentares!

5. Agroecologia entendida como ciência, movimento e prática!



5.1. Agroecologia é ciência

� Criação da ABA – Associação Brasileira
de Agroecologia;

� Reconhecimento pela Embrapa.
� Cursos: técnicos e tcnológos, graduação

e pós-graduação nas universidades,
Institutos Federais.

� Reconhecida pela FAO.

http://aba-agroecologia.org.br



5. Movimento e prática

Agricultura alternativa (década de
1980):
� Agrônomos (FAEAB e FEAB).
� ONGs (Rede PTA).
� Organizações dos/as agricultores/as
(CEBs e Teologia da Libertação e CUT).

� Criação da ANA – Articulação
Nacional de Agroecologia).

� Experiências de agroecologia
espalhadas por todo o Brasil

Baseado nos ensinamentos de Paulo Freire!



�In 2012. Política Nacional de Agroecologia. ANA
(Articulação Nacional de Agroecologia) e Ministérios:

�A partir de uma reivindicação da Marcha das
Margaridas.

6. Política Nacional de Agroecologia

� Comissão Nacional de Agroecologia e Produção
Orgânica (CNAPO) – paritária – governo (vários
ministérios) e 26 organizações da sociedade civil.

� I e II Planos Nacionais de Agroecologia e Produção
Orgânica (PLANAPO): 2013 e 2016.

http://www.agroecologia.org.br



�PRONARA: Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. 
2014.



7. O processo de transição

� Exige mudanças nas práticas de campo, no dia-a-dia, no
manejo agrícola, no planejamento, na comercialização e
filosóficas.

� Transiçao deve ser parte do processo de assegurar
segurança e soberania alimentar para todos, em todos os
lugares.



Nível 1: redução de insumos.
Nível 2: substituição de insumos.
Nível 3: redesenho dos agroecossistemas.
Nível 4: relação mais direta entre quem produz e quem
consome os alimentos.
Nível 5: construir um novo sistema agroalimentar global.



Agroecologia é um aprendizado infinito! (Paulinho)
Abrir a mente e abraçar as oportunidades (Sr. Ze Barrinha)

Muito obrigada! 

Ministério do Desenvolvimento Agrário

Organizações dos 
agricultores/as


