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Quem Somos

Fundado em fevereiro de 2018, o Instituto Brasileiro de
Agroecologia (IBA) é uma associação de direito privado, sem fins
lucrativos, de caráter organizacional e sem cunho político ou partidário.

Nosso objetivo é propor e desenvolver novos modelos de
produção de alimentos para o agronegócio, que sejam mais
inteligentes, responsáveis, rentáveis, compatíveis com os valores
humanos, e com os desejos da sociedade por mais qualidade de vida.



Quem Somos

A fim de realizar os seus objetivos, o IBA adota uma estratégia
sistêmica, que é baseada em 3 grupos de ações simultâneas e
interligadas:

1. Pesquisar, conhecer, fundamentar e desenvolver continuamente
sistemas melhores de produção de alimentos;

2. Organizar dados e informações, gerar procedimentos, simplificar e
viabilizar sua implantação;

3. Ensinar, divulgar, estimular pessoas e conquistar adeptos.



Quem Somos

Como uma associação civil, o IBA é regido pelo seu Estatuto
Social, definido a partir da Assembleia Geral, e é constituído pelos
seguintes órgãos administrativos:

I. Diretoria Executiva: Antônio Nascimento Silva Teixeira;

II. Conselho Técnico: José Mário Jorge, Hudson Wilson Teixeira e
Marcelo Amoreli Silveira;

III. Conselho Consultivo: Augusto Silva Teixeira;

IV. Conselho Fiscal: Luciana Silva Teixeira, João Carlos de Souza Netto
e Ana Luísa Silva Teixeira.



“Viabilizar a implantação de sistemas agroecológicos de produção de
alimentos em larga escala no Brasil, por meio de fundamentação
teórica e comprovação de resultados na prática.”

“Um novo modelo de produção de alimentos, que seja mais
responsável com o meio ambiente, mais rentável ao produtor, e que
contribua para aumentar a qualidade de vida dos consumidores.”

Compromisso e Respeito ao Meio Ambiente
Integridade e Transparência

Aplicabilidade

Missão

Visão

Valores



Nossa História – 2016

Sentindo a falta de estudos, pesquisas e informações técnicas
sobre a aplicação dos conceitos de Agroecologia, principalmente em
produções de alimento em larga escala, surge a ideia de se criar uma
organização que fundamentasse a Agroecologia de uma forma prática
e científica dentro do Agronegócio, gerando pesquisas com dados,
procedimentos e comprovações de resultados, a fim de desenvolver
continuamente melhores sistemas de produção de alimentos e de
viabilizar a implantação destes nas propriedades, além de ensinar,
divulgar, estimular pessoas e encontrar adeptos.



Nossa História – 2017

Este ano foi marcado pelos trâmites burocráticos a fim de
oficializar a fundação do Instituto, como a:

▪ Busca de informações sobre como abrir uma organização;

▪ Contratação de um contador para levantamento da documentação e
auxílio na elaboração do Estatuto;

▪ Escolha das pessoas componentes do IBA e escolha do endereço;

▪ Realização da Assembleia Geral de Abertura e finalização do
Estatuto;

▪ Entrada com o pedido de oficialização do IBA no cartório e na
prefeitura



Nossa História – 2018
Nasce o Instituto Brasileiro de Agroecologia!

Em fevereiro o Estatuto Social e a Ata da Assembleia Geral de
início do IBA são aprovados e registrados em Cartório.

Em maio o CNPJ é criado, proporcionando uma personalidade
jurídica ao Instituto.

Em julho é contratado o Eng. Agrônomo, Tallys Conrado, para
os serviços de campo referente ao desenvolvimento de projetos. Além
disso, sai o alvará de licença da prefeitura de Uberaba/MG para o
funcionamento do IBA.

Em agosto são adquiridos os primeiros equipamentos para
realizar amostragens de solo: o Penetrolog®, utilizado para medir a
compactação do solo, e os anéis (cilindros concêntricos), utilizados para
medir a curva de infiltração de água no solo.



Nossa História – 2018

Em setembro é criada a logomarca do IBA, a qual foi pensada e
elaborada com base na árvore da vida, importante símbolo de vida,
prosperidade, proteção, crescimento e conexões, o qual integra as
raízes com o tronco e as folhas, realçando a importância da base de
uma estrutura para o bom funcionamento de um sistema, entendendo
que é algo unificado e que todas as suas partes são
conectadas. Pode-se fazer uma analogia direta
com a essência e os propósitos do IBA, uma vez
que procura resgatar o real significado da
Agroecologia, buscando entender o
funcionamento de toda a natureza e aplicando
isto ao desenvolvimento contínuo de melhores
sistemas de produção agrícola, mais limpos e
verdadeiramente sustentáveis.



Nossa História – 2018

Em outubro é contratada a Eng. Agrônoma, Julia Lopes, para os
serviços de gestão do Instituto. Além disso, se iniciam os dois primeiros
projetos.

Em novembro é aberta a conta bancária, o que possibilita a
arrecadação e movimentação de recursos financeiros para atingir os
objetivos do IBA.

Em dezembro são criados os portais de informação e
divulgação do IBA, como o site e as redes sociais.



Projetos

PROJETO Nº 1 : 

Contabilidade ambiental na 
produção de alimentos

▪ Duração prevista de dez anos

PROJETO Nº 2 :  

Experimento de campo 
comparativo entre adubação 
orgânica x convencional, em três 
sistemas de produção

▪ Em parceria com o IGA – Instituto Goiano de 
Agricultura

▪ Duração prevista 
de 4 anos



Projeto: Contabilidade Ambiental na Produção 
de Alimentos

Mensuração e registro 
anual de parâmetros 
físicos, químicos e 
biológicos que 
apontem, de forma 
inequívoca, as 
consequências do 
sistema de produção 
utilizado, na 
degradação / 
intoxicação ou na 
recuperação / 
desintoxicação daquele 
agroecossistema, bem 
como do meio ambiente 
como um todo, 
incluindo as pessoas. 



Projeto: Contabilidade Ambiental na Produção 
de Alimentos

1º Ano:

▪ Cultura escolhida: 
Café Arábica

▪ Dez propriedades 
amostradas em três 
regiões distintas do 
Brasil – Sul de Minas, 
Alta Mogiana 
Paulista e Triângulo 
Mineiro



Quem nos apoia

Patrocinadores

Parceiros



Contato

www.iba.agr.br iba@iba.agr.br

@ib.agroecologia @ib.agroecologia

@ib_agroecologia @ib-agroecologia




