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O atual período que vivemos caracteriza-se pela confluência de quatro crises relacionadas: a 
econômica, a energética, a ambiental e, finalmente, a alimentar. Depois da crise dos alimentos de 
2008, ainda não equacionada, o tema voltou ao topo da agenda internacional e recebe grande 
destaque no Brasil, devido à importância crucial da agricultura na economia nacional.  

Em tempos de capitalismo flexível, quando a única constância é a constante transformação, a 
velocidade tornou-se um fator essencial de poder. A Revolução Verde resultou em ganhos de 
produtividade sem precedentes, mas o homem moderno foi progressivamente se desvinculando do 
que consome e do que produz. O modelo vem demonstrando-se cada vez mais desgastado, 
especialmente pelo esgotamento dos diversos recursos que o sustentam. Milhões de hectares de 
terras exauridas são abandonadas por ano, fontes de águas subterrâneas estão secando no mundo 
todo, os combustíveis fósseis, intensivamente usados neste modelo de agricultura, estão 
condenados ao fim em um futuro próximo. Na contramão desse processo, o movimento em defesa 
da agricultura orgânica vem progressivamente adquirindo destaque, contrapondo-se ao uso abusivo 
de insumos industrializados e da dissipação do conhecimento tradicional. 

O movimento de agricultura orgânica no Brasil, inicialmente intitulado como “alternativo”, surge na 
década de 80, e tem no livro “Manejo Ecológico do Solo”, de autoria de Ana Maria Primavesi, seu 
marco inicial teórico. Visando suprir a lacuna no conhecimento trazido por esta ciência, a UFRRJ foi 
pioneira na formação de profissionais com “novos” olhares para agricultura e atualmente possui três 
programas de pós-graduação na área: Fitotecnia, Ciência do Solo e Agricultura Orgânica e um curso 
técnico em Agroecologia. 

É no espaço intitulado “Fazendinha Agroecológica km 47” que os alunos, professores e 
pesquisadores desenvolvem seus estudos há cerca de 20 anos. Os princípios de trabalho na 
“Fazendinha” são os mesmos que regem a agroecologia, e basicamente o que se procura fazer é 
reunir de forma sustentável a produção animal e vegetal. Através da aplicação de técnicas 
simplificadas, busca-se sobretudo promover a ciclagem de nutrientes através da diversificação 
animal e fixação biológica do nitrogênio ou gestão da biomassa (balanço C/N). Para tanto, é evitado o 
emprego de técnicas que representem impactos negativos de natureza ecotoxicológica. As séries 
temporais costumam ser mais longas, de modo a promover diversidade funcional (sinergia, inter-
relações) e, consequentemente, estabilidade: as plantas tornam-se mais eficientes em ambientes 
mais pobres.  



O aspecto humano e cultural é também relevante. Preservar hábitos/técnicas tradicionais, otimizar 
recursos locais e aproximar produtores e consumidores é intrínseco à agroecologia. A transição do 
modelo de agricultura vigente para o agroecológico tem sido lenta, e, nesse sentido, é importante 
considerar que nem sempre a agricultura orgânica segue os princípios agroecológicos, o que torna 
ainda mais complicado definir seu atual panorama (estado da arte). A falta de padronização torna os 
dados estatísticos pouco confiáveis.  

No Brasil, 1,8% do total de estabelecimentos agrícolas são orgânicos e representam um total de 
10,5% da área cultivada no Brasil. Destes, apenas uma pequena parcela de grandes produtores (>500 
ha) conta com certificação de seus produtos, já que o custo deste procedimento é bastante elevado.  

A agricultura orgânica é diversificada nas regiões sul e sudeste, basicamente. A falta de insumos 
agrícolas é o seu maior entrave. Há uma necessidade tremenda em ampliar a produção de 
biofertilizantes, caldas, sementes e mudas, bem como maiores incentivos a pesquisa.  

A legislação federal vigente para produtos orgânicos é de 2003 e foi regulamentada apenas em 2007. 
Participativa em sua elaboração, ela garante de três maneiras a qualidade do produto orgânico: a) 
controle social em venda sem certificação, exclusivo para produtor familiar ligado a órgão de 
controle social (associação, cooperativa, etc); b) sistemas participativos de garantia da qualidade 
orgânica, integrando fornecedores, colaboradores e organismo participativo de avaliação da 
conformidade (pessoa jurídica); e c) certificação por auditoria, no qual o certificador é um órgão 
credenciado pelo Ministério da Agricultura, sendo este bem adaptado a propriedades empresariais.    

Por sua vez, o estado do Rio de Janeiro tem sido bastante proativo nas políticas públicas em cenário 
nacional. Na prática, seu ponto forte tem sido o Circuito de Feiras Cariocas, idealizado e difundido 
por duas associações locais, COONATURA e ABIO. Autogestionado e regulamentado, o circuito possui 
15 feiras na Região Metropolitana e Grande Rio e mais 4 no interior do estado.    

Em pesquisa conduzida neste mesmo Circuito Carioca de Feiras, o perfil do consumidor de orgânicos 
foi qualificado como possuindo um alto grau de escolaridade, com predomínio de mulheres e de 
desinformação a respeito da temática. Esses consumidores compram prioritariamente em 
supermercados, geralmente frutas e verduras, e a imagem dos orgânicos está fortemente associada 
à ausência de agrotóxicos e valor nutricional.  

Há uma expectativa de aumento na produção no estado devido à difusão do Programa de Aquisição 
de Alimentos do governo federal (PA) e eventos esportivos futuros (Copa do Mundo e Olimpíadas). 
No entanto, o transporte tem sido o gargalo da produção, quebrado a partir da organização dos 
agricultores em rede. É fundamental considerarmos que a agricultura orgânica não é uma atividade 
de elite, mas apenas vive atualmente uma crise de oferta e demanda.  

Em suma, propôs-se aqui, o debate sobre o papel e os efeitos da agricultura orgânica nos processos 
de reestruturação sócio espacial, considerando suas potencialidades e limitações do ponto de vista 
social, econômico e ambiental e procurando entender o que é e a que se propõe esse sistema 
agrícola, quais os seus atores e agentes institucionais, como eles se inter-relacionam e quais os seus 
beneficiários. 

No momento em que a agricultura orgânica se consolida como uma cadeia produtiva específica na 
política agrícola do país, acompanhada de legislação e normas próprias, esse sistema produtivo 
tende a se ampliar, respondendo à crescente demanda nacional e internacional.  


