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Produção sustentável,
                alimentação saudável

Fundamentos da  
Agricultura Orgânica
Agricultura orgânica, ou agroeco-
logia, é o sistema de manejo sus-
tentável da unidade de produção 
com enfoque sistêmico que privi-
legia a preservação ambiental, a 
agrobiodiversidade, os ciclos bio-
geoquímicos e a qualidade de vida 
humana. 

A agricultura orgânica fundamen-
ta-se em princípios agroecológicos 
e de conservação de recursos na-
turais: 

1. RESPEITO À NATUREZA 

2. DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS

3. O SOLO É UM ORGANISMO VIVO

4. INDEPENDÊNCIA DOS SISTEMAS 
DE PRODUÇÃO 

Com a implantação, em 2003, do Progra-
ma Cultivando Água Boa (CAB), o projeto 
de Agricultura Orgânica ganhou ênfase e 
impulso, por se encaixar perfeitamente na 
proposta socioambiental da Itaipu: a con-
servação ambiental, o fortalecimento da 
agricultura familiar, a produção sustentá-
vel e a alimentação saudável. 

Atendeu Itaipu, desse modo, também ao 
que preconizam a legislação e a política 

do Governo Federal para   
 a agricultura 

em geral 

Cultivando Água Boa com Agricultura Orgânica
e a orgânica em particular, especialmente 
a familiar, voltada ao combate à fome, in-
clusão social, saúde, maior renda, melhor 
qualidade de vida, além da sustentabili-
dade ambiental.  

Para a implementação do projeto formou-
se ampla parceria. As entidades parceiras 
definiram objetivos e ações para todas 
as fases da cadeia da produção orgânica: 
conscientização, incentivo à conversão ao 
sistema, capacitação, organização, assis-
tência técnica e extensão rural, pesquisa, 
industrialização, marketing e comerciali-

zação.    

Desde a criação do CAB, o sistema orgânico 
deu grandes saltos de quantidade e quali-
dade na região. Atualmente, são cerca de 
1.000 famílias de agricultores orgânicos ou 
em conversão, organizados em 18 associa-
ções, 2 cooperativas e 7 pré-associações, 
que contam com Rede de ATER (Assistência 
Técnica e Extensão Rural) formada por 26 
técnicos e 40 agentes. E a área de atuação 
deixou de se limitar à região lindeira ao 
reservatório para se estender aos 29 mu-
nicípios da Bacia Hidrográfica do Paraná 3 
(BP3), dos quais 25 já foram alcançados 
pelo projeto.   
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Outro fundamento da gestão do CAB é a 
ampla participação dos diversos atores 
sociais envolvidos nos projetos e ações do 
programa. Representantes das instituições 
e empresas parceiras formam o Comitê 
Gestor do Projeto de Agricultura Orgânica 
do Cultivando Água Boa.  Para uma melhor 
distribuição e maior eficácia das ativida-
des, a partir do comitê gestor estão organi-
zados quatro subcomitês: Assistência Téc-
nica e Extensão Rural, Comercialização e 
Marketing, Agroindustrialização, Pesquisa 
e Desenvolvimento. A participação se dá 
especialmente por meio de parcerias entre 
a Itaipu e instituições e empresas públicas 
e privadas. No desenvolvimento da agricul-
tura orgânica e projetos correlatos estão 
engajados os seguintes parceiros da Itaipu:

• Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(com a respectiva Secretaria Especial 
da Agricultura Familiar) e Ministério da 
Agricultura;

• Secretaria da Agricultura do Paraná;

• IAPAR – Instituto Ambiental do Paraná;

• EMATER – Empresa Brasileira de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural;

• CAPA – Centro de Apoio ao Pequeno Agri-
cultor;

Comitê Gestor e parceiros  
fortalecem a Agricultura Orgânica

Assistência Técnica 
e Extensão Rural em 
Agricultura Orgânica

O veio da agregação de 
valor ao produto orgânico

Encurtando caminhos entre produtor e consumidor

Capacitação e Formação 

• CAOPA – Central das Associações da Agro-
pecuária Familiar do Oeste do Paraná;

• Instituto Maytenus;

• Fundação Mokiti Okada; 

• Associações e Cooperativas de Produto-
res Orgânicos;

• Prefeituras dos municípios da BP3;

• Conselho de Desenvolvimento dos Muni-
cípios Lindeiros;

• Fórum Oeste; 

• DESER – Departamento de Estudos Socio-
econômicos Rurais

• ITEPA – Instituto Técnico de Estudos e 
Pesquisas da Reforma Agrária do MST;

• SEBRAE;

• UTFPR – Universidade Tecnológica Fede-
ral do Paraná;

• UNIOESTE – Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná;

• SUSTENTEC – Produtores Associados para 
o Desenvolvimento de Tecnologias Sus-
tentáveis;

• BIOLABORE;

• Banco do Brasil.

A agricultura orgânica e familiar da região 
conta com o Centro Avançado de Pesqui-
sas (CAP), no município de Santa Helena. 
Numa área de três alqueires, mantida pela 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente com apoio da Itaipu e do IAPAR, 
o CAP se dedica à pesquisa e experimen-
tação de culturas alternativas para as pe-
quenas propriedades.

O Subcomitê de Pesquisa e Desenvolvimen-
to do projeto, professores da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
Universidade Tecnológica Federal do Pa-
raná (UTFPR) e pesquisadores do IAPAR, 
parceiros da Itaipu, vêm  articulando uma 
Rede de Entidades e Pesquisadores com 
vistas a constituir um Pólo Científico em 
Agroecologia no Oeste do Paraná, de modo 

Desde o início o projeto de agricultura or-
gânica do CAB vem se dedicando à forma-
ção e ampliação de uma rede de assistên-
cia técnica e extensão rural para atender 
aos produtores orgânicos em suas necessi-
dades prementes e contínuas de conheci-
mento, apoio e incentivo.

O projeto do CAB para a agricultura fa-
miliar orgânica vem dedicando especial 
atenção à agrotransformação de produtos 
orgânicos, um grande potencial de ganho 
para o produtor. O debate se intensificou 
a partir de 2007 em reuniões em diversos 
municípios, com a presença de técnicos e 
parceiros da Itaipu, prefeitos, secretários 
municipais, Emater, Banco do Brasil e pro-
dutores. Nos debates concretizaram-se as 
propostas de criação de agroindústrias que 
estão sendo implementadas em 2008:

• Abate de frango caipira em Vera Cruz do 
Oeste e Marechal Cândido Rondon; 

• Processamento de frutas em Quatro Pon-
tes, Missal e Guaíra;

• Beneficiamento de grãos em Mercedes;

• Vinícola em Terra Roxa.

Outro alicerce do desenvolvimento sus-
tentável da agricultura orgânica é uma 
eficiente política de comercialização e 
marke ting. Isso começa com a qualidade 
dos produtos, sejam colocados à disposi-
ção do consumidor in natura ou industria-
lizados. Os produtos orgânicos, justamen-
te por serem orgânicos são mais saudáveis, 
levam vantagem sobre os convencionais 
porque os consumidores são cada vez mais 
exigentes em matéria de alimentos sau-
dáveis e produção sustentável. Alimentos 
produzidos à base de insumos e defensivos 
agrícolas químicos estão em processo de 
banimento da mesa dos povos, especial-
mente dos países desenvolvidos.

É elementar que o consumo é o maior 
incentivo à produção. Por isso, além de 

O ano de 2005 foi especialmente pro-
dutivo no campo da capacitação para 
a agricultura orgânica na BP3, por 
obra do Instituto Maytenus para o De-
senvolvimento da Agricultura Susten-
tável, de Toledo, parceiro da Itaipu 
desde 2003. Em 2004 firmou convênio 
com a Itaipu e a Secretaria da Agricul-
tura Familiar do Ministério do Desen-
volvimento Agrário para a realização 
de cursos e oficinas sobre princípios 
básicos da agroecologia, comercia-
lização, agrotransformação, plantas 
medicinais e outros temas, atingindo 
1.105 pessoas, entre agricultores e 
técnicos. Somados aos trabalhos das 
demais instituições parceiras foram 
realizados até 2007; 107 eventos de 
capacitação e difusão atingindo um 
total de 3900 pessoas.

a organizar a atividade e otimizar esforços 
e recursos. 

A Unioeste já conta com 15 professores 
atuando na pesquisa em agroecologia, e o 
IAPAR, com 33 propriedades de referência 
numa perspectiva de geração de conheci-
mento como obra coletiva, que envolve o 
aspecto tecnológico e os atores sociais. 
Nessas propriedades de referência são 
identificados os problemas que direcionam 
as ações de pesquisa e desenvolvimento.

Entre os resultados obtidos destaca-se o 
controle biológico de percevejos da soja 
por meio de uma vespinha (Trissolcus ba-
salis) e da traça do tomateiro por meio da 
Trichogramma sp, numa ação coordena-
da pela professora Vanda Pietrowiski, da 
Unioeste, no laboratório construído em 
parceria para esse fim.

Pesquisa e Desenvolvimento 

produzir bem, o agricultor precisa fazer 
o produto chegar ao consumidor, caso 
contrário a cadeia produtiva não se com-
pleta e a atividade morre. É uma questão 
de educação, conscientização, divulgação 
da excelência do alimento orgânico, mas 
também de preço, para conquistar espaço 
no mercado.

Em 2006 a rede já contava com 26 téc-
nicos em assistência e 40 agentes de ex-
tensão, com participação da Itaipu, de 
prefeituras e do Ministério do Desenvol-
vimento Agrário no seu custeio e treina-
mento. Em 2005 eram 370 os agricultores 
da BP3 assessorados para a agricultura or-
gânica; em 2007 esse número pulou para 
cerca de 1.000.  

Por meio de convênio ou contrato com a 
Itaipu, atuam na rede técnicos das seguin-
tes instituições: CAPA (Centro de Apoio ao 
Pequeno Agricultor), BIOLABORE, EMATER 
e prefeituras.

Turismo rural na 
agricultura familiar 
Na perspectiva da consolidação de ativi-
dades não agrícolas no campo, o turismo 
rural desponta como importante alter-
nativa de diversificação de atividades e 
aumento de renda para a agricultura fa-
miliar, que encontra dificuldades para se 
viabilizar. 

Para desenvolver esse potencial na BP3, o 
Cultivando Água Boa inclui o turismo rural 
nas ações voltadas à agricultura familiar, 
agricultura orgânica e diversificação da 
produção. Uma das principais ações nes-
se campo foi a realização, em 2006, do 
Curso de Capacitação em Turismo Rural 

na Agricultura Familiar para 50 pessoas, 
entre técnicos e agricultores, com dura-
ção de 310 horas, numa parceria entre a 
Itaipu, a Secretaria da Agricultura Fami-
liar do MDA, Unioeste e Emater

Na promoção do turismo rural ganham 
destaque as Caminhadas na Natureza 
promovidas todos os anos em diversos 
municípios da BP3 desde 2005. Em conta-
to com a natureza os caminhantes, além 
de se exercitar fisicamente, adquirem ou 
reforçam a consciência em torno da con-
servação do meio ambiente, a produção 
sustentável e a alimentação saudável.
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R$ 2.050.000,00  
em Recursos

134 mil  
pessoas beneficiadas

350  
Instituições 

Beneficiadas

Escolas   Creches   Asilos

Mudando 
Pessoas e Hábitos 
Alimentares 
Alimentos orgânicos  
entram na merenda escolar

Na construção de mecanismos de difusão 
do sistema orgânico de produção e do in-
cremento à comercialização e consumo de 
produtos orgânicos, o projeto de Agricultu-
ra Orgânica do Cultivando Água Boa criou, 
em 2005, a Feira Vida Orgânica, cuja 11ª 
edição foi realizada no dia 5 de junho de 
2008, em Marechal Cândido Rondon.

Com o objetivo de promover o consumo 
consciente, a Feira Vida Orgânica sempre 
procura envolver o maior e mais diverso 
público: associações de consumidores e de 

Entre as muitas ações educativas desenvol-
vidas pela Rede de Educação Ambiental Li-
nha Ecológica está a formação em agroeco-
logia, plantas medicinais e educação para o 
consumo, formação continuada para nutri-
cionistas, gestores públicos e merendeiras.

Essas ações promovem novos conhecimen-
tos, reflexões e mudanças de hábitos e 
atitudes em relação ao modo de ser, viver, 
produzir e consumir das pessoas e comu-
nidades que vivem na região, “cultivando 
água boa”.

Nesse campo é desenvolvido o Curso de 
Formação Continuada sobre a Gestão da 
Merenda Escolar para Nutricionistas e Me-
rendeiras, conectado ao trabalho dos pro-
fessores em sala de aula e aos projetos de 
agricultura orgânica, plantas medicinais e 
educação ambiental para sustentabilidade. 

Esse curso mais o de Formação para Me-
rendeiras, iniciado em 2005, com capaci-
tação de 870 merendeiras, tornou possível 
a realização dos Concursos Municipais de 
Receitas Saudáveis, com o objetivo de in-
centivar bons hábitos alimentares nos alu-
nos e estimular o uso de alimentos orgâni-
cos e o reaproveitamento de alimentos na 
elaboração da merenda escolar.

Desse trabalho resultou a publicação de 
caderno com 56 receitas e outras mais 
que podem ser conhecidas no site da Linha 
Ecológica – www.linhaecologica.org.br.

Compra direta  
do Governo Federal
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Importante vertente de comercialização 
da produção familiar orgânica da região se 
abriu com o Programa Compra Direta do Go-
verno Federal para o Programa Fome Zero, 
via Ministério do Desenvolvimento Agrário e 
Ministério do Desenvolvimento Social.

Feira Vida OrgânicaFeira Vida Orgânica

gerentes de compras de hotéis e supermer-
cados, profissionais da saúde, estudantes, 
produtores e consumidores em geral. É um 
momento de percepção de que cada pes-
soa e cada comunidade têm muito a ver 
com o crescimento da produção orgânica. 
É, ainda, oportunidade ímpar de exercício 
da cidadania a favor de um mundo melhor 
e de uma civilização viável.

R$ 75.883,98 é a importância movimen-
tada pelas dez feiras realizadas desde 
junho de 2005. 

ITAIPU BINACIONAL
Dir. Geral Brasileiro: Jorge Miguel Samek
Dir. de Coord. e Meio Ambiente: Nelton Miguel Friedrich
Superintendentes: Newton Kaminski (Obras) 
         e Jair Kotz (Meio Ambiente)
Ger. Depto. de Proteção Ambiental: Rosana Lemos Turmina
Ger. Div. de Ação Ambiental: Marlene Osowski Curtis
Ger. Executivo do Cultivando Água Boa: Odacir Fiorentin 
Gestor da Agricultura Orgânica: João José Passini
Superintendente de Com. Social: Gilmar Piolla

Integração 
que gera energia  

e desenvolvimento

Equipe Técnica: Marcos A. Baumgartner, Eduardo F. Costa,  
                          Hudson Leonardo e Miguel I. Sávio. 
Redação: Juvêncio Mazarollo. 
Fotografias: Caio Coronel, Adenésio Zanella, Alexandre Marchetti, 
                   Daniel De Granville, Daniel Snege, Arquivo DC.

Diretoria de Coordenação
Av. Tancredo Neves, 6.731 - Foz do Iguaçu – PR  -  CEP 85.866-900 
Fone (45) 3520-5724  |  Fax (45) 3520-6998 
E-mail: cultivandoaguaboa@itaipu.gov.br

Desde 2006 as prefeituras já receberam 
quase 3 milhões de reais para adquirir pro-
dutos da agricultura familiar orgânica da 
região para a merenda escolar e entidades 
beneficentes como creches e asilos. Foram 
em torno de 350 instituições e 134 mil pes-
soas beneficiadas. Esses resultados são pos-
síveis pela boa articulação sistêmica entre 
diversas ações.


