
Políticas públicas, 
subsídios e financiamento 

para a ampliação da 
agricultura orgânica



Perguntas frequentes 

• A agroecologia consegue abastecer 
o mundo?

• Consegue produzir em larga 
escala? 

• O preço do orgânico não elitiza seu 
consumo?

• Pode a agroecologia  e agricultura 
orgânica ajudar nos ODS?



A lógica do agronegócio

Revolução Verde 
A construção de um 

discurso







Primeiros acordos de 
cooperação





Mas .....



Minha inserção

• Aopa e Coaopa
• Rede Ecovida
• Ana – Articulação Nacional de Agroecologia
• Maela – Movimento Agroecológico 

Latinoamericano e do Caribe
• Inofo – Rede Intercontinental das Organisações 

dos Agricultores Orgânicos 
• Forum Brasileiro de Sistemas Participativos de 

Garantia
• Forum Latinoamericano de Sistemas Participativos 

de Garantia



AOPA e ACOPA

• AOPA – Associação para o 
Desenvolvimento da Agroecologia

• COAOPA – Cooperativa de Agricultores 
Orgânicos e Produção Agroecológica

Estimativa de comercialização semanal: 
50 toneladas em Feiras, PAA, PNAE, 
cestas, lojas, etc., certificados através de 
SPG - Sistemas Participativos de Garantia



Evolução da AOPA - PNAE

2010 2015

Associados 230 930

Valor de venda no PNAE (em 
Reais)

80.000,00 6.000.000,00

Variedades de alimentos 20 61

Cozinhas/Agroindústrias 
certificadas

4 22



Rede Ecovida

• Sul do país e Vale do Ribeira/SP. 250 
municípios

• 29 núcleos – 350 grupos – 4500 
famílias.

• 40 entidades/Ongs.
• Associação Ecovida.
• 200 feiras ecológicas
• Cooperativa e Associação de 

Consumidores
• Outras organizações (STRs, 

Agroindústrias, etc.)
• Reuniões mensais nos grupos, 

bimensais nos núcleos, anuais nas 
plenárias e bianuais no Encontro 
Ampiado
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NÚCLEO

GRUPOS

A Rede Ecovida 
é uma das redes

Visualização da distribuição dos Núcleos
na Região Sul e Sul de São Paulo

Cada Grupo é uma 
pequena rede de família

Núcleo é uma
rede de 

organizações
e entidades

Visualização da forma 
de ser em Rede da Rede, 
de um Núc leo e de um Grupo
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Princípios básicos  



Autoconsumo



Autoconsumo



Resgate da biodiversidade



Diversificação mudas 
frutíferas 



Viveiro 



Formação 



Reuniões



Incidência Política







3 mil variedades de papas (e não 
batata inglesa)



Feira ecológica de Curitiba



Para a garantia da qualidade 
orgânica, a Rede Ecovida 
desenvolveu o Sistema 

Participativo de Garantia – SPG, 
que foi incluído na Legislação da 
produção orgânica brasileira. Os 

SPGs se espalharam pelo 
mundo desde então.









Qual o papel das políticas públicas na 
Agroecologia e Agricultura Orgânica?

• Crédito – PRONAF - Agroecologia
• Compras pública
1.PAA – Programa de Aquisição de Alimentos
2.PNAE –  Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – estado do Paraná – 1,3 milhões de 
estudantes; São Paulo - 2 milhões de estudantes - 
prioridade orgânica

•. PNAPO – Política Nacional de Agroecología e 
Produção Orgânica

•. Formação de estoque - CONAB
•. Assistência técnica pública e gratuita



DESAVIOS 



Entraves

• Logística
• Formação profissional de técnicos
• Pesquisa
• Sementes e animais
• Fiscal
• Sanitária
• Ambiental
• Igual tratamento para o agricultor pequeno e o 

grande ou a indústria
• Seguro agrícola – assegura o empréstimo



A relação com o Estado

• Diversidade e complexidade x simplificação, 
monocultura, cadeia de produto

• Cada unidade familiar é diferente e tem seu 
próprio ritmo x plantações em série

• Participação popular fez com que o Brasil tenha 
uma das melhores políticas para a Agricultura 
Familiar e para AO e AE

• Estado – excesso de burocracia, visão de gestão 
que não considera a realidade organizativa e 
cultural dos agricultores e suas organizações



AE, AO e ODS

• Objetivo 1: Erradicar a pobreza
• Objetivo 2: Erradicar a fome
• Objetivo 3: Saúde de qualidade
• Objetivo 6: Água potável e saneamento
• Objetivo 8: Trabalho Digno e Crescimento 

Económico
• Objetivo 10: Reduzir as desigualdades
• Objetivo 12: Produção e Consumo Sustentáveis
• Objetivo 13: Ação Climática
• Objetivo 15: Proteger a Vida Terrestre
• Objetivo 16: Paz, Justiça e Instituições Eficazes



E os preços? Por que nossos 
produtos são tão caros?

• Por que os produtos convencionais são tão baratos?
• Onde você compra? Feira direto agricultor ou em 

supermercado?
• Barreiras de proteção – em vez de poluidor/pagador e 

preservador/beneficiário temos o preservador/pagador
• Externalidades do convencional são em grande parte 

internalizadas pela AO/AE
• Logística e segregação
• Falta pesquisa, técnicos capacitados, sementes 
• Perda da sazonalidade, monotonia alimentar
• Passividade do consumidor - CSA
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