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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

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:

Diretoria 
Executiva

Conselho 
Consultivo

Conselho 
Técnico

Conselho     
Fiscal



Estratégia

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



“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.”

Missão

“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.”

Visão

Respeito ao Meio Ambiente

Compromisso com Resultados

Integridade e Transparência

Aplicabilidade

Valores



Nossa trajetória

2016
Surge a ideia 

2017
Trâmites 

burocráticos

2018
Nasce o IBA!

2019
Desenvolvimento de 

atividades e projetos com 

foco em estruturação do 

Instituto



Fundação do IBA 

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 e encontrar pessoas engajadas.



Significado da logomarca

A logomarca do IBA 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 colocar em prática o significado científico
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.



Projetos

PROJETO Nº1 : 

Contabilidade Ambiental 
na Produção de Alimentos

PROJETO Nº2 :  

Produtor de Saúde

PROJETO Nº3:  

Vídeos – Canal YouTube



Projeto Nº1: Contabilidade Ambiental na 
Produção de Alimentos

Mensuração e 
registro anual de 
parâmetros físicos, 
químicos e
biológicos do solo 
de áreas de 
produção de 
alimentos, a fim de 
criar uma base de 
dados para calcular 
se ocorreram 
débitos ou créditos 
ambientais para as 
futuras gerações.



Projeto Nº1: Contabilidade Ambiental na 
Produção de Alimentos

2018 

(1ºano)

2019 

(2ºano)

Culturas café café e soja

Talhões 16 28

Regiões
Sul de Minas, Alta Mogiana Paulista 

e Triângulo Mineiro

Sul de Minas, Alta Mogiana Paulista, 

Triângulo Mineiro e Goiás



Projeto Nº2: Produtor de Saúde

Realização de 
análises 
comparativas da 
composição 
mineral de 
hortaliças adubadas 
de forma 
convencional e 
com o uso de pós 
de rocha.

Parceria:



Projeto Nº2: Produtor de Saúde

▪ Início: 2019

▪ Culturas: alface, couve-flor e tomate

▪ Região: interior de São Paulo

▪ Quantidade de áreas experimentais: 7

Parceria:



Projeto Nº3: Vídeos – Canal YouTube

Levar informações 
úteis e de 
qualidade para a 
sociedade, a fim de 
ensinar, divulgar, 
estimular e
encontrar pessoas 
engajadas.

Parceria:



Projeto Nº3: Vídeos – Canal YouTube

▪ Início: 2019

▪ Quantidade de vídeos: 5

▪ Proposta: divulgação de conteúdo sobre Agroecologia (projetos do 
IBA, conceitos e aplicações práticas, pesquisas científicas 
desenvolvidas em universidades, entre outros)

Parceria:



Eventos realizados

Treinamento – KP Fértil

(Carmo do Paranaíba/MG)

Treinamento – Civemasa

(Matão/SP)

“I Reunião Estratégica 
sobre Agroecologia para o 

setor canavieiro”

(Ribeirão Preto/SP)



Patrocinadores



Contato e redes sociais

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

@ib.agroecologia @ib.agroecologia

@ib-agroecologia @agroecociencia

https://www.iba.agr.br/
mailto:iba@iba.agr.br?subject=Nova%20mensagem%20para%20IBA
https://www.facebook.com/ib.agroecologia
https://www.instagram.com/ib.agroecologia/
https://www.linkedin.com/company/ib-agroecologia/
https://www.youtube.com/agroecociencia



