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O conceito de agroecologia



Ascenção da agroecologia

Anos 1930 

1° utilização do 
termo agroecologia 

- Uso de métodos 
ecológicos para 
pesquisas sobre 
plantas comerciais

Anos 1960 

Publicação de obra 
completa sobre a 
agroecologia 

- Análise cruzada das 
interações entre 
elementos biológicos 
(ecologia) e praticas 
agrícolas 
(agronomia)  

A partir dos anos 1980 

Multiplicação dos trabalhos 
científicos e ascensão 

 Fonte : INRA



Evolução significativa da(s) definição(ões)

Ciências da vida:                   
Agronomia, ecologia,  
Zoologia 

Planta, parcela,  
Exploração agrícola 

No âmbito das 
disciplinas 

Na escala espacial 

Abordagem: 
Transdisciplinar incluindo 
também as ciências socais 

Exploração agrícola,  
Paisagem, território sistema 
agroalimentar



Apesar dessa diversidade, há princípios comuns

Disciplina 
cientifica

Conjunto de 
praticas

Movimento 
social

Disciplina localizada no ponto de encontro entre a 
agronomia, a ecologia e as ciências socais e que 
privilegia abordagens sistêmicas 

Conjunto coerente de praticas que possibilitam a 
concepção de sistemas de produção agrícola 
com base nas funcionalidades oferecidas pelos 
ecossistemas, reduzindo o impacto sobre o meio 
ambiente e preservando os recursos naturais 

Movimento que encontra-se à margem da 
corrente dominante da modernização da 
agricultura e que promove o desenvolvimento 
rural, a soberania alimentar e uma agricultura que 
respeita o meio ambiente 



Os princípios-chave da agroecologia 

Aumentar a 
biodiversidade 

funcional nos agro-
ecossistemas 
(inclusive a 

cultivada e a criada)

Reforçar as 
regulações   
biológicas 

Fechar os grandes 
ciclos (carbono, 

azote, fosforo, etc.)  



Aumentar a biodiversidade

Ao nível da cobertura vegetal 

Favorecer as coberturas 
heterogêneas para limitar a 
propagação de pragas  

• Misturas de variedades vegetais 
• Culturas associadas (cereais, 

leguminosas ou gramíneas 
diversas)



Aumentar a biodiversidade

Ao nível de grupos de terrenos 

Diversificar as coberturas vegetais e 
as interfaces entre as coberturas 
para criar heterogeneidade no tempo 
e no espaço 

• Diversificação de cultivos e 
extensão dos períodos de 
rotações de cultivos 

• Introdução de leguminosas 
• Utilização de coberturas vegetais 
• Instalação de infraestruturas 

agroecologias e de componentes 
arbóreos  



Aumentar a biodiversidade

Ao nível do sistema de produção 

Aumentar a diversidade das 
produções para desenvolver as 
sinergias entre as áreas das 
propriedades e favorecer a 
autonomia delas (adubos, fitos, 
alimentos, energia, etc.) 

• Fertilização das culturas com 
efluentes pecuários 

• Contribuição com alimento, 
forragens e leitos graças ao 
sistema de cultura 



Reforçar as regulações biológicas 

Auxiliar  
(3° nível)  

Predadores  
(2° nível) 

Planta cultivada 
( 1° nível)

Favorecer as relações 
naturais entre populações 
(cadeias tróficas ímpares) 
para gerar as pragas (luta 
biológica) 

• Favorecer a predação das 
sementes para evitar 
ervas daninhas (ex.: 
carabus) 

• Favorecer as auxiliares...



Fechar os grandes ciclos

Evitar perdas e desperdícios de 
nutrientes, assim como as poluições e 
emissões de gases de efeito estufa 

Reduzir a dependência de insumos 
(sobretudo os de síntese, que são 
grandes consumidores de recursos 
fosseis)   

❑ Reciclagem e valorização dos 
efluentes orgânicos (metanização, 
tratamentos, gestão territorial)   

❑ Integração agricultura-pecuária 
❑ Forte utilização de simbiose 

(leguminosas, micorrizos) 
❑ Plantio direto, técnicas 

agroflorestais, cercas vegetais, etc. 



Origem e implementação do 
projeto agroecológico para a 

França 



❑ O projeto agroecológico busca responder aos 
diversos desafios da agricultura francesa 
trazendo uma perspectiva mobilizadora e 
ambiciosa 

❑  Trata-se de ir além das oposições entre as 
diferentes dimensões da agricultura e de 
privilegiar as soluções que combinem 
desempenho econômico, desempenho 
ambiental e sanitário e desempenho social.

No que consiste o projeto 
agroecológico?



❑ O agroecologia não é apenas um conjunto de 
práticas ou receitas : as soluções são diferentes e 
devem ser adaptadas caso por caso 

  
❑ O projeto agroecológico não é uma instrução 

administrativa ou um conjunto de novas 
ferramentas: trata-se de fazer de forma diferente o 
que já estava sendo feito  

=> Renovar as politicas publicas para que sejam 
incitativas; rever o acompanhamento técnico dos 
agricultores (ATER); modificar o ensino, etc... 

No que consiste o projeto 
agroecológico?



Promoção e definição do novo projeto 
para a agricultura francesa 
http://agriculture.gouv.fr/toute-lagro-ecologie-en-un-clic

lSetembro de 2012 : o ministério dá inicio ao 
projeto agroecológico  ”Vamos produzir de outra 
maneira” (“Produisons autrement”) 
lDezembro de 2012 : primeiro seminário nacional 
“Produisons autrement”  
lJunho de 2013 : relatórios de Agreenium (Marion 
Guillou) e CGAAER 
lINRA Simposio do 17 de outubro de 2013 : 
objetivo de uma maioria das propiedades 
agricolas comprometidas com a agroecologia 
no horizonte 2025

http://agriculture.gouv.fr/toute-lagro-ecologie-en-un-clic


Promoção e definição do novo projeto 
para a agricultura francesa

lOutono de 2013 : a Secretaria do desempenho 
econômica e ambiental das empresas do 
Ministério de agricultura (DGPE) se encarrega da 
gestão do projeto agroecológico  
l2014 : definição e implantação do projeto em co-
construção com os principais atores do setor 
agricola  
l2 de abril de 2014 : seminário nacional 
“Produisons autrement” n°2 
l12 de junho de 2014 : comitê nacional de 
orientação e de acompanhamento presidido pelo 
Ministro; validação do plano de ações 
l17 de outubro de 2014 : lei do futuro = definição 
da agroecologia



Definição AE dentro da Lei do futuro
l As politicas publicas visam a promover e a perenizar 
os sistemas de produção agroecológicos  que 
combinam desempenho econômico, social, 
ambiental e sanitário. 

l Autonomia das propriedades agrícolas e a melhoria 
da sua competitividade (aumentando a rentabilidade 
econômica, o valor agregado das produções e 
reduzindo o consumo de insumos).  

l Baseada em interações biológicas positivas e na 
utilização de serviços ecossistêmicos.  

l Contribui para a mitigação dos efeitos da mudança 
climática e para a adaptação a essa mudança.



A governança do projeto

l Comité de gestão composto por todos os 
parceiros 
l Preparação em comitê de gestão ministerial, 
l 16 capítulos no Plano de ação, 70 ações. Para 
cada ação = um “piloto” encarregada da gestão, 
um calendário das etapas e indicadores de 
acompanhamento. 
l Comitê nacional de acompanhamento e de 
orientação, presidido pelo ministério uma vez por 
ano.



O plano de ação e suas 
primeiras realizações



O plano de ações 

lCoordenar o projeto agroecológico 
l Comitê de avaliação, implantação a nível regional e 

capacitação de servidores 
lAcompanhar e capacitar agricultores  

l Pesquisa, programas de ensino, instituições 
agrícolas de assistência técnica e extensão  

lApoiar financeiramente o projeto 
l Apoio a través da Politica Agrícola Comum europeia 

(desenvolvimento rural e 1° pilar) 
lFavorecer um contexto de inovação  

l Genética adaptada e adaptação da cadeia de 
produção 

lUltramar e internacional



Coordenação
lImplementação do comitê de avaliação  

• Participação de parceiros, avaliação da relevância 
das ações realizadas e ajuste das mesmas. 
Indicadores de acompanhamento e lançamento de 
estudos de avaliação.  

lImplantação regional 
• Mobilização das direções regionais, em relação com 

os parceiros regionais (Câmaras de agricultura...) 
lFormação e sensibilização dos servidores 

• Novas formações internas  
• E-learning sobre agroecologia com exemplos reais 

de propriedades agrícolas  
• http://www.infoma-foad.fr/PAE/co/PUBLICATIONS_web_module1_2.html 

http://www.infoma-foad.fr/PAE/co/PUBLICATIONS_web_module1_2.html


Pesquisa e ensino

l Novos programas de pesquisa 
l Reforçar a relação entre pesquisa e 
atores no “terreno” 

-Ex.:  difundir os conhecimentos do 
produtores 

l Ensino : programa « ensinar a produzir 
de outra forma» 

-Revisão dos programas de ensino, 
mobilização dos estabelecimentos 
agrícolas pedagógicos e capacitação de 
servidores e professores.



Exemplo : o estabelecimento do Auzeville 
em Haute Garonne (perto de Toulouse)

l Estabelecimento de 40 ha 
l Redução dos pesticidas pela metade em 5 anos 
l Através de : eliminação mecânica de ervas 
daninhas, biocontrole, tratamentos baixo volume, 
plantio direto na palha, cobertura vegetal. 
l Novo sistema de ensino : gestão dos 
experimentos pelos estudantes nas escolas de 
agricultura e com os produtores 
lPara saber mais : http://agriculture.gouv.fr/
toulouse-lagro-ecologie-en-marche-les-eleves-
aux-commandes 

http://agriculture.gouv.fr/toulouse-lagro-ecologie-en-marche-les-eleves-aux-commandes


Assistência técnica e extensão agrícola

lCompromisso das instituições de ATER para o 
acompanhar os produtores na transição 
agroecológica. 

l“Lei para o futuro da agricultura” do 13 de outubro 
de 2014, que criou os GIEE (grupos de produtores 
mobilizados para melhorar o seu empenho 
econômico e ambiental) 

lDisponibi l ização l ivre da ferramenta de 
diagnóstico dos estabelecimentos 



Grupos de interesse 
econômico e ambiental 

(GIEE)
l Agrupamento voluntario de agricultores ao redor 
de um projeto coletivo de modificação ou 
consolidação de suas praticas visando ao 
desenvolvimento econômico, ambiental e social. 

l Reconhecimento a nível regional mediante 
Convocatórias para apresentação de projetos  

l Mais de 270 GIEE reconhecidos até 1°de junho 
2016 (mais de 4 000 propriedades agrícolas)  

l Diversidade das produções e dos parceiros



Mapa dos GIEE reconhecidos 
(1ero de junho de 2016)



Exemplo : GIEE do Westhalten

l Iniciativa coletiva em viticultura para parar o uso 
de herbicidas e lutar contra a erosão dos solos 
l Construção do projeto entre os viticultores, os 
pesquisadores da INRA e as associações 
ambientais 
l Cultivos locais entre as plantações de videira 
l 1OS resultados : solidariedade entre os viticultores 
e melhora da imagem deles



Entregada em outubro de 2015 :  a 
ferramenta de diagnostico agroecológico

l Disponibilização da ferramenta de diagnóstico 
agroecológico (www.diagagroeco.org) para os 
produtores (e os técnicos de ATER),  
l Objetivo : analisar a situação atual de uma 
propriedade e contemplar mudanças possíveis 
para uma transição agroecológica, 
l Ferramenta de livre acesso, gratuito, anônimo, 
via internet e modular (práticas, desempenhos e 
procedimentos), 
l Elaborado em parceria.

http://www.diagagroeco.org/


A ferramenta de diagnostico 
agroecológico

l Questionário adaptado ao 
tipo de produção do 
estabelecimento 
l Baseado em 3 módulos  

•  Práticas 
•  Desempenhos 
•  Procedimentos 

l Acesso às fichas práticas 
(informações e “dicas” 
para dar vontade de ir 
mais além)



Síntese do “módulo” das práticas



Resultados do « módulo » do 
desempenho



Os apoios financeiros

l Subsídios para investimento priorizados 
para projetos agroecológicos  

l Guia metodológica para mobilizar os apoios 
ao desenvolvimento rural a nível regional (2º 
pilar da PAC) 

l Utilização dos dispositivos da PAC  
• Medidas agroambientais e climáticas 

(reforço do apoio financeiro do Estado e 
das Regiões) 

•  Subsidio pela produção de proteínas 
vegetais (1º pilar da PAC)  



Favorecer um contexto de inovação

l Desenvolver uma seleção apropriada 
(genética adaptada) 

- Genética vegetal : avaliação ambiental das 
sementes, como complemento à avaliação do 
valor agronômico e tecnológico 
- Genética animal : estudo para poder propor 
novas ferramentas de seleção para 
propriedades agroecológicas  

l Adaptação das cadeias produtivas 
- Discussão dentro dos comitês específicos 
reunindo as cadeias 
- Reflexão para inserir a agroecologia no 
caderno de especificações dos selos oficiais 
de qualidade e de origem (DO, IP).



Ultramar e internacional

l Aplicação do projeto nos departamentos 
de ultramar (parceiros específicos) 

l Promover a agroecologia no exterior : 
- Programa de trabalho da FAO iniciado no 
simpósio de setembro de 2014 
- F i n a n c i a m e n t o d e p r o j e t o s d e 
cooperação (Fundo FFEM) 
- Iniciativa 4/1000, os solos para a 
segurança alimentar e o clima (iniciativa 
COP 21)  



Articulação com os planos existentes

• 8 planos também contribuem para o projeto 
agroecológico. 

• Alguns desses planos existiam antes do projeto 
agroecológico e tem governança própria. 

• Diferentes objetivos. 

• O projeto agroecológico é mais amplo do que 
esses 8 planos mas se baseia neles para os 
assuntos em questão.



Os 8 planos (1/2)
lEcoantibio (2012-2017) 

-Reduzir a utilização dos antibióticos na pecuária e, 
principalmente, lutar contra a resistência antibiótica 

lEcophyto II (renovação outono 2015) 
-Redução da utilização dos agrotóxicos. Mobilização 
da pesquisa e da ATER. Experimentação bem 
sucedida através da rede DEPHY. Desafio de difusão 
de sistemas com baixa utilização de insumos. 

lEMAA (Energia Metanização Autonomia Nitrogênio) 
-Valorização agronômica dos efluentes da pecuária e 
desenvolvimento da bio-metanização 

l Sementes e agricultura sustentável 
-Revisão dos critérios de avaliação



Os 8 planos (2/2)

l Ambição orgânica 2017 
- Apoio ao desenvolvimento da agricultura orgânica 

l Proteínas vegetais 
- Promoção da autonomia forrageira e valorização 
da cultura de leguminosas 

l Agroflorestal (lançado em dezembro de 2015) 
- Conhecimento, apoios financeiros e jurídicos, 
ensino e assistência técnica 

l Apicultura (prolongação até 2017) 
- Pesquisa, saúde das colônias, organização da 
cadeia e ensino



O plano Ecophyto
l Objetivos de redução: 

-- 25 % em 2020 
-- 50 % em 2025 

l Resultados 
- Rede Fazendas DEPHY : um coletivo 
de estabelecimentos acompanhado por 
um engenheiro que conduz 
experimentações de práticas para 
reduzir a utilização de agrotóxicos  (hoje 
1900 explorações, amanhã 3000) 
-Rede Expé DEPHY : concepção e 
avaliação de sistemas de cultivos 
visando uma forte redução de uso 



Os resultados

l Apesar do aumento da frequência a nível 
nacional (+5,8 % entre 2011-2013 e 2012-2014), 
diminuição na rede entre 2012 e 2014 

Produção Redução do Índice de 
Frequência de Aplicação

Grãos et integração lavoura-
pecuária

10 %

Arboricultura/viticultura 12 %

Verduras 15 %

Horticultura 38 %

Cana de açúcar 22 %



O plano “Ambição orgânica”

l Um objetivo geral de duplicar a superfície onde 
pratica-se a agricultura orgânica de 2012 a 2017 
(4 a 8 % da SAU) com um objetivo ambicioso de 
desenvolvimento do consumo. 

l Implementação de uma nova forma de 
governança ao nível regional. 

l Programa de ações em línea com o projeto 
agroecológico.



The french organic sector in 2015 – key facts -data Agence Bio 

lSource : Agence Bio 

Organic operators Organic area
28 884 farms ( + 9 % in 2015) 
6,5 % of french farms

1,375 millions Ha ( + 23 % in 2015) => 1 
M certified , 0,3 M in conversion

13 528 process, retail, import and export 
cies (+5 % in 2015)

5, 1 % of national agriculture area

Total of 42 412 operators (+ 8 % in 2015)

                                                       
Organic market Jobs (full time)
5,76 Billions euros in 2015 (+14,7 % 
increase in 2015) 

69 000 jobs in farms (10 % of farming 
jobs) 

Including 225 Millions of organic supply 
to collective catering (+18 % increase in 
2015)

30 000 jobs in processing and 
distribution

9 french consumers on 10 eat organic 
food

2 000 jobs in controls, advice, research, 
training ….

65 % are regular organic consumers (at 
least one consumption by month)

More than 100 000 jobs in France



Os últimos eventos importantes
l Iniciativa « 4 por 1000 : dos solos para a 
segurança alimentar e o clima»  em 1° de 
dezembro de 2015 durante a COP 21 : o projeto 
agroecológico é o resultado da aplicação dessa 
inciativa pela França 
l Entrega dos troféus da agroecologia ao SIA, em 
03/03/2016 
lComitê nacional do 12 de abril de 2016. Três  
novas áreas de trabalho lançadas : 

- Agroecologia e normas 
- Agroecologia e solos 
- Agroecologia e agroindustria



A agroecologia e as normas

lObjetivo : inserção das práticas agroecológicas na 
regulamentação (nitratos, greening da PAC, 
condicionalidade). Como elas permitem atender 
aos objetivos estabelecidos por essas 
regulamentações ? 

lResultados :  
- Ajuste do programa de ações nitratos 
- Reflexão sobre a PAC atual e sobre a futura (2020)



A agroecologia e os solos

lObjetivo : dar destaque e apoiar as praticas 
agroecológicas, especialmente as da agricultura 
de conservação (plantio direto), atendendo assim 
aos desafios que tem para os solos agrícolas. 

lResultados previstos:  
- Definição da estratégica francesa « solos »  
- Implementação de uma MAEC solos 
- Apoiar as praticas que possibilitam o 
armazenamento de matéria orgânica e carbono no 
solo



A agroecologia e as agroindustrias

l Objetivo : dispor de meios e de ferramentas de 
va l o r i zação de pa rce i r os que es te j am 
c o m p r o m e t i d o s c o m a a g r o e c o l o g i a e 
especialmente com a valorização, em um nível 
posterior da cadeia produtiva (transformação e 
comercialização)  

l Principio : reconhecimento pelos poderes 
públicos das iniciativas profissionais 

l Coerência a achar com os selos existentes: selos 
oficiais de qualidade e de origem, certificação 
ambiental



Conclusão
l Um projeto mobilizador pelo setor agropecuário no longo 
prazo mas com resultados concretos desde já 

l Usando uma diversidade de ferramentas 

l Baseado nas inovações : nas práticas, na visão global das 
propriedades, no aspecto organizacional 

l A necessidade agora de implicar níveis posteriores da 
cadeia produtiva e de melhor informar o público sobre as 
transições realizadas pela agricultura.
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