
AGROECOLOGIA
Vida sustentável 
e livre de veneno.



“O solo sempre me 
fascinou, porque do solo 
dependem as plantas, a 
água, o clima. Tudo está 
interligado. Não existe ser 
humano sadio se o solo 
não for sadio e as plantas 
bem nutridas.”

Importante pesquisadora da 

agroecologia  e da agricultura 

organica, responsavel por avancos no 

campo e no manejo ecologico do solo, em 

sua luta por expandir uma concepcao 

agro-filosofica de vida e compreensao da 

natureza e seus processos.

Ana Maria Primavesi 
Pesquisadora sobre agroecologia e 

agricultura orgânica recionhecida 
internacionalmente. 



AGROECOLOGIA: 
um caminho 
para um 
novo mundo.

Goura Nataraj
Deputado Estadual (PDT-PR). 

Áreas que foram desmatadas por anos, hoje respiram 
cheias de vida. Famílias que viviam exploradas pela 
agroindústria, hoje conquistam autonomia cultivando 
produtos saudáveis. Eis o poder da agroecologia.

Um saber ancestral focado na cooperação entre os seres 
e no respeito à natureza. Uma prática que fortalece o 
consumo sustentável, a economia familiar, a proteção 
aos recursos naturais e alternativas à agricultura 
tradicional da monocultura, dos agrotóxicos e 
transgênicos.

É urgente desenvolvermos caminhos de produção que 
trabalhem em harmonia com a natureza para que o 
resultado das nossas interações seja positivo e benéfico 
para todos os seres na terra.

Apenas preservar a natureza é insuficiente - precisamos 
regenerar as formas de vida, e esperamos que esta 
cartilha contribua para isto. 



Agroecologia é uma forma de agricultura sustentável que 
retoma concepções e práticas agronômicas ancestrais de 
produção. Na prática da agroecologia são incorporadas as 
questões sociais, políticas, culturais, energéticas, ambientais 
e éticas.

A agroecologia produz alimentos orgânicos sem a utilização 
de insumos químicos, de agrotóxicos e modificação genética.

Ela tem como objetivo atender às necessidades de 
preservação ambiental e de promoção de agricultores 
e agricultoras familiares, agregando o conhecimento científico
ao saber tradicional. 

Também é um movimento social que une pessoas, traz 
benefícios aos produtores e aos consumidores, que têm 
acesso a uma alimentação saudável, livre de venenos.

A agroecologia 
resgata a 

relação do ser 
humano com a 

natureza e busca a 
sustentabilidade. 

É uma forma de 
efetivar o direito 

humano à alimentação 
adequada e garantir a 
soberania e segurança 
alimentar nutricional 

do país.

O QUE É AGROECOLOGIA?
é prática, ciência e movimento 



Temos urgência de mudar nossos hábitos 
de produção e consumo de alimentos para 
recuperar a qualidade do meio ambiente e 
conservar a saúde humana e dos animais.

PORQUE PRECISAMOS 
DA AGROECOLOGIA

Estudos científicos mostram que ao menos 
12 doenças graves estão relacionadas ao 
uso de agrotóxicos e que não há dose 
segura para o seu uso.

Os agrotóxicos envenenam a água e o ar, 
contaminam e destroem o solo e matam 
organismos úteis e animais, como as 
abelhas, indispensáveis à polinização.

Além disso, a contaminação pelos 
agrotóxicos empobrece o solo, diminui a 
quantidade e diversidade de nutrientes que 
são essenciais para a saúde das plantas. 



PORQUE PRECISAMOS 
DA AGROECOLOGIA

As vantagens da produção agroecológica são 
inúmeras. Ela possibilita que os consumidores 
tenham acesso a produtos saudáveis,  
nutritivos e livres de transgênicos. 
Além do acesso à água livre de veneno.

A saúde pública também se beneficia, com a 
redução de custos nos tratamentos das doenças
relacionadas ao uso de agrotóxicos. 

    Os agricultores não estarão mais sujeitos a doenças 
decorrentes do contato com substâncias tóxicas e 
podem melhorar a renda familiar com o cultivo de 
produtos orgânicos.

A agroecologia valoriza a terra e o trabalho feito 
nela, bem como a cultura e os conhecimentos 
tradicionais das mulheres e dos homens no campo.

A agroecologia tem a missão de manter a 
disponibilidade e a continuidade das sementes 
crioulas (sementes tradicionais), variedades 
desenvolvidas, produzidas ou adaptadas por 
agricultores familiares.



Diferente das grandes lavouras de 
monocultura, a agroecologia valoriza 
a cultura de diferentes tipos de plantas 
compartilhando o mesmo espaço.

DIVERSIDADE 
DE CULTURAS 
E INTEGRAÇÃO 
COM A NATUREZA

Além disso, os insetos, aves e outros animais e 
os recursos naturais atuam como ferramenta 
de auxílio para manter o próprio cultivo 
saudável. 

O solo fértil é solo vivo, com muita matéria 
orgânica e com diversas espécies vegetais, 
insetos e micro-organismos.

Quanto mais matéria orgânica, mais vida tem o 
solo e melhor nutrida e equilibrada é a planta 
que nele se desenvolve.

Possibilita que agricultores e consumidores tenham 
acesso e relação com ambientes e alimentos 
saudáveis e garante recursos naturais 
preservados.



O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO

O Direito à Alimentação
Adequada está previsto 
no art. 25 da Declaração 
Universal de Direitos 
Humanos, na Carta da 
Terra e nos Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, 
e é garantido por lei:

Terra e nos Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, 
e é garantido por lei:garantido por lei:

Política Nacional 
de Agroecologia
e Produção Orgânica. 
Decreto  nº 7.794, de 20 de agosto de 2012. Constituição 

  Federal. 
Nos artigos 6º e 227º

e Produção Orgânica. e Produção Orgânica. 
Decreto  nº 7.794, de 20 de agosto de 2012.Decreto  nº 7.794, de 20 de agosto de 2012.Decreto  nº 7.794, de 20 de agosto de 2012.

o Sistema Nacional 
de Segurança 

Alimentar e 
Nutricional – SISAN.

Lei nº 11.346, de 15 
de setembro de 2006.

Nos artigos 6º e 227º

o Sistema Nacional 

Nutricional – SISAN.

confira outras leisno final desta cartilha



Decreto regulamentando a Lei 16.751/10, 
que institui a alimentação orgânica nas 
escolas no estado do Paraná.

Livres de agrotóxicos

A Câmara Municipal de Curitiba aprovou, em 2018, a Lei da 
Agricultura Urbana (Lei Nº 15.300/2018), a partir de iniciativa 
do Mandato Goura. O objetivo é fomentar a ocupação dos 
espaços públicos para cultivar alimentos saudáveis, sem 
agrotóxicos, promover a segurança e soberania alimentar 
e a biodiversidade.

Lei da Agricultura Urbana

A Lei 16.751/10 institui a alimentação escolar orgânica em 
todo o sistema público estadual de ensino do Paraná foi 
regulamentada pelo Decreto 4.211/20. O objetivo é estimular 
os produtores a cumprir o Plano de Introdução Progressiva
de Produtos Orgânicos na Alimentação Escolar do Estado do 
Paraná.

O projeto de Lei nº 438/2019 cria a Zona Livre de 
Agrotóxicos em Curitiba e Região Metropolitana, com a 
redução gradual do uso de agrotóxicos em 50% até 2025 
e 100% até 2030. 

É uma proposição do Deputado Goura, que está 
em tramitação na Assembleia Legislativa do Paraná.



APOIE PRODUTORES
ORGÂNICOS E AS FEIRAS

AGROECOLÓGICAS

Conheça os agricultores e 
os locais onde são 
produzidos seus alimentos.

 Incentive seus amigos e 
parentes a também 
consumir alimentos livres 
de veneno.

Respeite a sazonalidade 
dos alimentos e se 
importe mais com o valor 
nutricional do alimento do 
que com sua aparência

Saiba de onde vem

seu alimento. 

Os consumidores têm papel importante no fomento à 
produção agroecológica de alimentos e na sua 
popularização. Veja como você pode colaborar para termos 
uma alimentação saudável à disposição de todos:

Saiba de onde vem

seu alimento. 

Adquira seus alimentos de 
agricultores agroecológicos 
organizados em grupos de 
cestas agroecológicas e 
feiras livres de produtos 
agroecológicos.



FAÇA
PARTE

DO CSA

comunidade 
que sustenta 
a agricultura

Um grupo fixo de consumidores se compromete a cobrir 
o orçamento anual da produção agrícola agroecológica. 

Em contrapartida, os consumidores recebem os alimentos 
produzidos pelos agricultores sem outros custos adicionais 
e sem intermediários.

Desta forma, o produtor sem a pressão do mercado 
e do preço, pode se dedicar de forma livre à sua produção. 
E os consumidores recebem produtos de qualidade, 
sabendo quem, como e onde são produzidos.

Conheça o projeto e locais de compra coletiva:
www.csabrasil.org/csa/ 

CSA é um modelo de trabalho conjunto entre produtores 
de alimentos orgânicos e consumidores. 



A transição agroecológica é o processo gradual 
necessário para que o ambiente se recupere das 
agressões ocasionadas pelos agrotóxicos e os 
agricultores e agricultoras se adaptem às novas 
formas de produção.

Para uma transição agroecológica eficaz são necessárias 
políticas públicas. Para que agricultores e agricultoras 
possam cumprir as seguintes etapas de transição: 

Reduzir e 
racionalizar o uso 
de agroquímicos e 
fertilizantes 
sintéticos.

Substituir os 
insumos químicos 
por outros de 
origem biológica .

Manejar a 
biodiversidade 
e redesenho 
dos sistemas 
produtivos.

Qualificação de 
técnicos e 
agricultoras/es.

Acesso 
qualificado ao 
crédito rural.

TRANSIÇÃO
AGROECOLÓGICA



CERTIFICAÇÃO
Para ser considerado orgânico, o processo 
produtivo deve contemplar o uso 
responsável do solo, da água, do ar e dos 
demais recursos naturais, respeitando as 
relações sociais e culturais. 

 A certificação dos orgânicos é a segurança 
que as pessoas têm de consumir alimentos 
sem agrotóxicos.

No Brasil, a Lei 10.831, de 23 de dezembro de 
2003, define e regula três diferentes formas 
certificação dos orgânicos: 

1
Sistema 
Participativo de 
Garantia (SPG) 2 Auditoria: 

Empresas 
especializadas

Organização de 
Controle Social 
(OCS)3



VOCÊ SABIA QUE:

$1,28$1
Para cada dólar gasto com 
agrotóxicos no Paraná são 
gerados U$ 1,28 de custos 
indiretos, devido às 
intoxicações que eles causam.

São aproximadamente  
3.490 propriedades que 
representam 17,1% do 
total de produtores de 
orgânicos certificados 
do país. 

O consumo de produtos 
orgânicos cresce 

anualmente cerca

de 25% no Brasil.

A Região Metropolitana de 
Curitiba (RMC) tem cerca 
de 15 mil produtores rurais, 
que são responsáveis por 
40% das hortaliças 
produzidas no Paraná. 
A RMC tem 1.390 produtores 
orgânicos certificados. 

O Paraná concentra 
o maior número de 
agricultores orgânicos 
certificados do país.

No Paraná 
são 64 feiras 
orgânicas ou 

agroecológaicas. 



CPRA - Centro Paranaense de Referência em Agroecologia
www.cpra.pr.gov.br/

Feiras de Curitiba 
www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/feiras-livres-organicas-diurnas/265

Associação Brasileira de Agroecologia -ABA
aba-agroecologia.org.br/

Centro Paranaense de Agroecologia
www.cpra.pr.gov.br/

Emater
www.emater.pr.gov.br/

Embrapa
https://www.embrapa.br/

Constituição Federal
https://www.gov.br/planalto/pt-br
https://www.mma.gov.br/

Carta da Terra 
https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/
agenda-21/carta-da-terra.html

ODS
http://www.agenda2030.com.br/
https://anamariaprimavesi.com.br/

Sistema Nacional de Segurança Alimentar
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7272.htm

Política Nacional de Agroecologia
http://www.agroecologia.gov.br/politica
https://agroecologia.org.br/wp-content/uploads/2017/09/144174_politica-nacional_WEB.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7794.htm

Sisaguaa
https://portrasdoalimento.info/agrotoxico-na-agua/

Consea
http://www4.planalto.gov.br/consea/acesso-a-informacao/institucional/o-que-e-o-consea
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