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Introduçao 

O objetivo geral é mostrar papel da Agricultura Orgânica como atividade 

econômica inserida no conjunto do panorama agropecuário, como uma atividade de 

interação Rural – Urbana, com possibilidades para o desenvolvimento sustentável. 

Partimos do pressuposto de que a Agricultura Orgânica é uma atividade econômica 

capaz de dar nova forma e função ao espaço, agregando valores e dimensões 

socioeconômicas, culturais e ambientais e, ao mesmo tempo, reestruturando toda uma 

cadeia produtiva, colocando os setores primários e terciários numa única conexão para 

atender à demanda do mercado emergente, que exige padrões diferenciados de 

qualidade dos produtos da agropecuária. 

 O modelo desenvolvimentista, intensificado na década de 1960, visou 

transformar a agricultura brasileira em um setor moderno, enquadrado na lógica do 

sistema capitalista de produção. O setor agrícola deveria produzir de forma adequada ao 

sistema de comercialização, atendendo, portanto, à demanda externa e interna da 

economia e, paralelamente, assumir a função de mercado para a produção industrial, 

objetivando altos níveis de produtividade. Essas críticas determinam que as políticas de 

desenvolvimento precisam ser corrigidas, repensadas e adaptadas para atender de fato à 

realidade local e para promover o desenvolvimento rural sustentável, no qual está 

intrínseca a integração entre qualidade ambiental e desenvolvimento, garantindo, assim, 

melhores condições para as gerações futuras.  

Essas novas preocupações são ressaltadas a partir da década de 1980, pois o 

modelo de desenvolvimento a qualquer custo segundo  mostrava-se inviável e os 

problemas sociais e ambientais decorrentes dele levaram ao surgimento de um novo 

paradigma: o da sustentabilidade. Esse paradigma estabeleceu um contraponto ao 

modelo tradicional de desenvolvimento econômico, que tão graves impactos negativos 

teve sobre a sociedade e o meio ambiente no Brasil. Assim para os que defendem o 

novo conceito de sustentabilidade, seria possível produzir reduzindo os impactos sobre 

o ambiente, garantindo, ao mesmo tempo, justiça social. Nesse contexto, a percepção de 

uma “agricultura” que atenda a esses novos padrões é exemplificada pela agricultura 

orgânica, capaz de responder a todo esse processo de transformação do rural-urbano 



através das mudanças das relações sociais, revalorizando o mundo rural através da 

reconversão produtiva, tecnológica, fortalecimento da pequena produção, surgimento de 

associações, cooperativas e certificadoras e de todo um padrão de qualidade de vida que 

emerge dessa nova concepção. 

 O cultivo orgânico de alimentos compreende uma cadeia produtiva, dita 

contemporânea, visto que ela envolve desde a comercialização da produção – com 

serviços de tele-entrega, como a utilização diferenciada de redes comerciais e sociais 

exemplificadas pelo modo de aquisição do conhecimento técnico (livros, programas de 

extensão rural, instituições de ensino e outros) e uma característica importante: a origem 

desses novos agricultores orgânicos, que em sua maioria é urbana.  

A Agricultura Orgânica aproxima-se da sustentabilidade ambiental quando no 

uso de suas técnicas procura conservar essa dimensão com muito mais cuidado do que 

uma agricultura desenvolvida nos moldes modernos. Ela é considerada uma inovação, 

porque traz todo um estudo voltado para conservação ambiental e cultural para atender a 

um mercado emergente na sociedade promovendo o desenvolvimento local. 

A Agricultura Orgânica, ao se inserir na lógica do mercado, vai agregar valores 

que perpassam todo o sistema produtivo, desde a aplicação e uso de insumos até a 

forma de como o produto vai ser comercializado (certificações, selos, embalagens, 

rótulos, processamentos e marketing), unindo os setores primários e terciários da 

economia. Tais características ressaltam a complexidade da agricultura orgânica no que 

se refere a sua produção e seu estabelecimento como uma atividade que se aproxima do 

modelo de sustentabilidade.  

As interações entre o Rural e o Urbano: comentários 

O capitalismo, ao longo de sua história, atua de modo desigual sobre o espaço 

geográfico e, com isso, leva uma série de combinações particulares para cada parcela 

desse espaço, que é onde se concretizam as práticas sociais. Esse processo de 

diferenciação espacial continua e é nele que a globalização se engendra.  Segundo 

Corrêa (2002), “o capitalismo necessita de diferenças sociais e espaciais e o que se 

verifica é uma re-diferenciação do espaço”. Ocorrem transformações no campo e na 

cidade, levando ao enfraquecimento dos limites entre o rural e o urbano tradicional, com 

o estabelecimento de novas formas de articulação entre esses espaços e a emergência de 

novos atores e novos territórios. Segundo Rua (2001), surgem as “ruralidades e 

urbanidades”. 



Esses processos de reestruturação espacial decorrem de mudanças sociais em 

andamento tanto no espaço agrário quanto no espaço urbano, e em especial o 

metropolitano. Essas transformações acontecem no âmbito do trabalho, amplia-se o 

desemprego, quer rural quer urbano, assim como novos usos, novas estratégias, novas 

formas de organização são exigidas. 

 A busca para desenvolver uma nova idéia de rural contemporâneo, requer a 

adoção de novos objetos e ações, dentro da cada especificação relativa ao meio social 

onde se insere o espaço rural. Alguns autores distinguem o rural do urbano levando em 

consideração as “urbanidades” no rural, isto é, detectam as identidades que diferenciam 

o rural/urbano e os formatos que os aproximam, fazendo disso uma nova forma de 

interação. 

 Conceituar rural para os autores Siqueira e Santos (1999) exige uma 

complexidade grande que nos remete a limites de ação, percepção e compreensão da 

realidade, da temporalidade e da representação socioeconômica e política da 

diferenciação do urbano. 

 A base do conceito de rural para esses autores está na dimensão econômica, 

porque a partir dela vinculam-se as demais formas de diferenciação do urbano, 

identificadas pela atividade produtiva, pela proximidade com a natureza, apela 

homogeneidade social e cultural da população e pela menor complexidade das relações 

pessoais  se comparadas ao urbano. 

 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) separa o rural do urbano 

tomando uma decisão muito mais política do que técnica e assume que este 

procedimento precisa ser repensado para os dias de hoje. 

Silva (1997), ao abordar a delimitação das fronteiras entre o rural e o urbano, 

refere-se ao “novo rural” como um “continuum” do urbano. Esse processo surge como 

um contraste à clássica dicotomia rural-urbano, que é representada por duas realidades 

sociais diferentes: o velho e o novo, o atraso e o progresso, as propriedades rurais e as 

fábricas (indústrias). 

Agricultura orgânica: uma inovação? 

A preocupação com a temática que envolve as relações ambientais, sociais, 

de saúde e de qualidade de vida nas últimas décadas vem promovendo a emergência de 

um segmento de mercado no setor de alimentos, estimulando a produção da agricultura 

orgânica, questionando a agricultura com moldes produtivistas com amplo uso intensivo 

de insumos químicos e de mecanização.  



A agricultura brasileira sofreu uma série de transformações tecnológicas no 

processo produtivo com o emprego de insumos de capital, principalmente a partir da 

década de 1970, que trouxe como conseqüência problemas sociais, ambientais e para a 

saúde da população e do trabalhador rural. Apesar do aumento da produção e da 

produtividade, muitas técnicas utilizadas vêm demonstrando uma série de restrições 

relacionadas, principalmente, ao ambiente local e ao custo de produção, como é o caso 

da utilização inadequada de agroquímicos, que resultou e resulta em problemas de 

contaminação humana, da água, do solo, da fauna, da flora e dos alimentos que serão 

consumidos. 

O novo conceito de agricultura, denominada orgânica, articula as 

preocupações ambientais com a qualidade de vida, buscando uma eqüidade das 

dimensões sociais, econômicas, ambientais e culturais que está embutida no modelo de 

desenvolvimento sustentável. Sua prática questiona a agricultura com alta 

produtividade, exigida pelo modelo desenvolvimentista da Modernização e da 

Revolução Verde, baseada no uso intensivo dos recursos, de insumos químicos e 

mecanização produzida no estado do Rio de Janeiro. 

A agricultura orgânica origina-se da fusão de vertentes da agricultura 

biodinâmica, biológica, orgânica e natural, sistematizada no contexto de uma agricultura 

nos moldes sustentáveis, que busca um modelo de produção compatibilizando as 

práticas tecnológicas com a complexidade das inter-relações ecológicas, 

socioeconômicas e culturais.  

A agricultura orgânica representa não apenas um sistema que substitui o uso 

de insumos químicos, mas um conjunto de ideais que incorporam uma nova forma de 

ver e trabalhar o campo, associando a produção à preocupação social e ambiental, o que 

é explícito na própria legislação brasileira pela Lei N°. 10831 de 23/12/2003, artigo 1°: 
"Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo 

aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso 

dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade 

cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade 

econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização 

da dependência de energia não-renovável, empregando, sempre que possível, 

métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de 

materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente 

modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de produção, 

processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção 



do meio ambiente”.  

 

Portanto, agricultura orgânica representa não apenas um sistema que 

substitui o uso de insumos químicos, mas um conjunto de idéias que incorporam uma 

nova forma de ver e trabalhar o campo, visando à produção agrícola em equilíbrio, 

sendo necessário envolver profissionais que atuem e difundam essas modificações 

imprescindíveis para a mudança de postura, promovendo maior comprometimento do 

equilíbrio de produção com as dimensões ambientais, socioeconômicas e culturais.  

  Com essa nova proposta de agricultura, é necessário envolver 

profissionais especialistas que saibam atuar e difundir as novas práticas, tendo ao 

mesmo tempo o comprometimento da relação da produção com as questões ambientais, 

socioeconômicas e culturais. 

No Brasil, desde a década de 1970, existe uma preocupação e uma busca 

para a formação de um setor especializado envolvendo a prática da agricultura orgânica 

transformando-a em uma nova concepção de produzir para atender ao emergente 

mercado.  

No Quadro 1, apresentamos uma pequena sinopse da evolução do setor de 

produção especializada em agropecuária orgânica no Brasil, contendo os agentes 

formadores e agências de fomento e suas principais ações e iniciativas com relação ao 

modelo de agricultura com moldes orgânicos.  Em 1970, temos o início de pensamentos 

e ações que se voltaram para pesquisas que envolviam a produção com sistemas 

alternativos como a agricultura biodinâmica, a avicultura natural e agricultura ecológica. 

A produção começa a crescer na década de 1980, estimulada pelas pesquisas e 

interesses de consumidores que buscavam produtos mais saudáveis. Surgem as 

primeiras associações de produtores e cooperativas de consumidores, com padrões de 

produção, comercialização e rotulação, direcionadas aos consumidores das grandes 

áreas urbanas. 

Após 1990, consolida-se a agricultura orgânica, aproximando cada vez mais 

a produção, o consumidor, a pesquisa e a extensão, em parceria com o setor privado e 

produtores orgânicos de maior escala. Multiplicam-se as associações de produtores e 

aumenta o número de certificadoras, regulando o setor, o padrão e a comercialização.  

Define-se um setor nítido de agricultura orgânica que é favorecido por legislações 

específicas, sobressaindo a Diretriz Nº 7 de 17/05/1999, que normatiza a produção e 

comercialização dos produtos orgânicos. A entrada do ano 2000 incorpora a agricultura 



orgânica no agronegócio brasileiro, articulando uma política que perpassa diferentes 

níveis de governo, desde o federal ao estadual e municipal. Crescem também as 

perspectivas de exportação com a abertura de certificadoras internacionais no país. A 

Consolidação de uma legislação de agricultura orgânica, a constituição de uma estrutura 

institucional e de certificadoras internacionais vão criar ações contendo normas e 

padronização nacional e internacional, exportação, formalização da cadeia do 

agronegócio da agricultura orgânica – política, pesquisa, extensão, produção, 

comercialização, insumos, processamento de produtos.   

 

Quadro 1 - FORMAÇÃO DO SETOR DE PRODUÇÃO ORGÂNICA NO BRASIL 

AGENTE AÇÃO/INICIATIVA 

 

 

DÉCADA DE 1970 

Instituto Demeter Pesquisa de agricultura biodinâmica 

Mokiti Okada Fundation (MOA) Pesquisa em avicultura natural 

Colmeia Cooperativa Ecológica Produção de agricultura ecológica 

 

 

DÉCADA DE 1980 

1982 – Instituto Bio-Dinâmico (IBD) Pesquisa 

1984 - Associação de Agricultores 

Biológicos (ABIO) – RJ 

 Primeira Associação Certificadora 

1984 – Encontro de Agricultura 

alternativa – Carta de Petrópolis – 

RJ 

21 estados entram acordo para desenvolver 

agricultura orgânica 

1989 - Associação de Agricultura 

Orgânica (AAO) 

Associação Certificadora 

1989 -  Lei  Nº 7802 – Agricultura 

Orgânica  

Início da Legislação para Agricultura 

Orgânica 

 

DÉCADA DE 1990 

1990 - Instituto Bio-Dinâmico (IBD) Certificadora Orgânica: Nacional e 



 Internacional 

1990 – Instituto Demeter  Certificadora Biodinâmica: Nacional e 

Internacional 

1990/1995  - Associação dos Produtores 

de Agricultura Natural (Apan)  

       - Associação de Agricultura Natural  

de Campinas e Região (ANC) 

       - Associação de Agricultura Orgânica 

do Paraná (AAOPA) 

          

        - AGRINATURA                             

 

1996 -   Fundação  Mokiti Okada (MOA)  

 

Associações Certificadoras Estaduais 

 

 

 

 

Associação de comercialização e 

processamento  

  

Certificadora 

 

1992/ 1997 – Pesquisa e extensão órgãos 

públicos e universidades, estaduais 

e federais 

Pesquisa, treinamento, extensão rural  

produção de insumos e sementes 

 

1997 – Rio de Janeiro – Câmara estadual 

          de desenvolvimento de agricultura 

ecológica 

Normas estaduais para agricultura 

Ecológica 

 

 

1998 – Integração de pesquisa e extensão 

das instituições públicas e 

parceria com produtores 

Pesquisa de produção e de mercado,  

redes de treinamenrto e extensão 

 

 

1998 – Consulta  pública nacional 

             sobre  agricultura orgânica 

Fornecimento de informações de especialistas 

e associações visando legislação de orgânicos 

 

1999 -  Decreto 658A                

Altera a Lei Nº 7821/1998                                  

 

1999 – Diretriz Nº 7 em 17/05/1999      

 

Normatização da produção e comercialização 

de produtos orgânicos             



 

Multiplicação de associações estaduais, 

certificação internacional, leis e normas 

Preocupação com padronização, pesquisa, 

comercialização e normatização 

 

 

DÉCADA DE 2000 

2000 – Aprovado Decreto Nacional Nº 

658A/1999  

Lei da Agricultura Orgânica 

2000 – Comitê nacional de agricultura 

orgânica 

Estabelecimento de normas, revisão dos 

comitês estaduais, aprovação de instituições 

certificadoras de nível estadual   

 

2000/2002 – Anexos às Diretrizes 

Nacionais Nº 7/1999      

Anexos detalhando normas da Agricultura 

Orgânica 

 

2000 /2003 - Ecocert Brasil (France) 

    -Organización  Internacional  

Agropecuaria (OIA - Argentina) 

   - Instituto de Mercado Ecológico   

      (IME- Switzerland) 

- FVO Brasil  (USA) 

 

 

Autorização de atuação de certificadoras 

internacionais no Brasil 

 

Incremento exportação orgânicos  

 

2001 – Colégio Técnico da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro – 

CTUR/UFRRJ 

Primeiro Curso Técnico de Nível Médio em 

Agropecuária com Habilitação em 

Agropecuária Orgânica. 

2003 – Lei Nacional Nº 10831 – 

23/12/2003 

 

   

2003 - Banco do Brasil  

Lei da Agricultura Orgânica 

 

Linha de crédito especial para agricultura 

orgânica 

 

2004 -  Câmara Nacional de Agricultura 

Orgânica 

 Elo entre o setor público e privado na política 

dos orgânicos 



 

2004 – Diretriz Nacional Nº 16 def 

11/06/2004  

Normas até a implementação da Lei Nº 10831 

 

 
 

Fonte: Barros e Bicalho (2006) 

 

 Agricultura orgânica no Rio de Janeiro: características, espacialização e inserção 

no mercado. 

          A agricultura orgânica no estado do Rio de Janeiro teve início na década 

de 1980, sendo um estado pioneiro neste novo modo de produzir no país. Os primeiros 

produtores eram agrônomos e cultivavam os produtos da olericultura em áreas próximas 

à Metrópole Carioca, na Região Serrana Fluminense, nos municípios de Teresópolis e 

Nova Friburgo, principais municípios produtores em olericultura e floricultura do estado 

do Rio de Janeiro. Esses produtores e também agrônomos foram responsáveis pela 

criação da ABIO – Associação de Produtores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro, 

uma das primeiras agências certificadoras de produtos orgânicos no Brasil. Inclui entre 

seus membros quase todos os produtores orgânicos do estado do Rio de Janeiro. 

          No inicio, uma das razões para a promoção da agricultura orgânica no 

estado do Rio de Janeiro foi a preocupação ambiental no que concerne à degradação e 

poluição dos solos e da água por agroquímicos e também a produção de alimentos mais 

saudáveis e a intenção de agregar valor à produção de pequenos produtores, como 

também forma de diversificação. 

           A agricultura orgânica no estado do Rio de Janeiro emergiu no setor da 

horticultura e na mesma região de domínio desta atividade no estado, a Região Serrana 

Fluminense. Como a olericultura só era cultivada nos moldes convencionais, a 

agricultura orgânica se voltou para o mercado consumidor da região metropolitana, 

sendo, contudo, comercializada através de nova estrutura que garantia a procedência 

orgânica dos produtos. Inicialmente, os produtores eram de base urbana e iniciavam um 

novo negócio. O crescimento das oportunidades do produto orgânico no mercado 

metropolitano do Rio de Janeiro e uma maior divulgação dessa prática agrícola atraíram 

novos produtores, requerendo um processo de conversão para aqueles agricultores já 

envolvidos na horticultura convencional. 

  Para os agricultores da horticultura convencional, na qual há amplo uso 

de insumos químicos, prática da irrigação e de estufas, a conversão para a horticultura 

orgânica envolve uma drástica mudança nos métodos de produção, envolvendo riscos e 



incertezas da nova atividade, o que inibe a presença de maior número de produtores. 

Essa conversão exige uma assistência técnica especializada atuante. 

A produção orgânica no estado do Rio de Janeiro cresceu (Quadro2), mas 

ainda é restrita a um pequeno número de produtores, se comparados aos de horticultura 

convencional. Há cerca de 200 produtores associados a ABIO, praticamente a grande 

maioria dos produtores orgânicos do estado. Predomina a exploração da olericultura 

(legumes e verduras), 73% dos agricultores orgânicos, que no conjunto do estado, 

representam 3,4% dos agricultores. Tem havido diversificação na produção orgânica, 

sobressaindo a fruticultura, só perde em importância para a olericultura em número de 

produtores.  

 

Quadro 2 -  PRODUTOS ORGÂNICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PRODUTOS PRODUTORES % PRODUTORES 

In Natura: 183 100 

Horticultura 131 72,8 

Frutas 89 48,6 

Tubérculos e cereais 10 5,5 

Café e Cana de açúcar 12 6,6 

Leite 14 7,7 

Avicultura 19 10,4 

Outros 10 5,5 

Produtos Processados: 20 10,9 

Horticultura 

Geléia de frutas 

9 4,9 

Frutas em conserva e etc 6 3,3 

Outros 5 2,7 

Outros: 3 1,6 

Húmus e eucaliptos 3 1,6 

Fonte dos dados: ABIO, 2000.(In: Barros e Bicalho, 2006) 

 

O aumento do número de produtores tem sido maior nos últimos anos, tanto que, 

em 1999, eram apenas 60 produtores afiliados à ABIO, e em 2004, este número chegava 

a 200 associados. No início, os produtores orgânicos em sua maioria eram profissionais 



com formação em agronomia, zootecnia, veterinária e outros profissionais ligados 

diretamente às Ciências Agrárias. Atualmente, tem havido a atração de outros 

profissionais ligados aos “negócios urbanos” que estão investindo na produção 

orgânica. Ao mesmo tempo, também tem aumentado o número de agricultores que 

mudam para a produção de orgânicos, o que é desejável e importante se a proposta dos 

orgânicos estiver também atrelada à questão social, no sentido de ampliar as opções 

produtivas e melhores condições de preço e mercado para o produtor rural, o pequeno 

proprietário e agricultor em suas terras e não se ater apenas àqueles novos produtores 

que detêm a terra; são proprietários, mas não agricultores. 

Há produtores com práticas orgânicas, mas sem certificação, que como forma de 

inserção no mercado adotam a estratégia para aumentar sua renda comercializando na 

própria comunidade, em feiras livres ou em feiras organizadas por entidades 

certificadoras ou associações de pequenos produtores agrícolas orgânicos; ou sua 

produção pode ser direcionada para o produtor com certificação, atuando, nesse caso, 

como um atravessador que comercializará com grandes supermercados e com as feiras 

especializadas, organizadas pelas certificadoras. 

Os motivos que levam o produtor a desenvolver uma exploração orgânica são 

bastante variados, podendo-se discriminar interesses específicos segundo o grupo de 

produtores em foco, os de origem rural e os de origem urbana.  

Desses produtores iniciantes, nem todos se tornaram produtores orgânicos 

certificados, não completando todos os requisitos para a certificação, o que nem sempre 

era a intenção, uma vez que o objetivo era a diminuição dos custos de produção e não a 

conversão para uma produção orgânica propriamente dita. As dificuldades e riscos de 

mudança de sistemas agrícolas, o mercado restrito e poucos canais de comercialização 

limitaram a conversão de produtores convencionais em produtores orgânicos. 

Os produtores de base urbana, não agricultores, no início eram representados por 

profissionais ligados ao setor agrícola, agrônomos e outros. Ao lado de suas convicções 

quanto aos benefícios da agricultura orgânica à saúde e ao ambiente, também foi 

importante o momento e dificuldades profissionais que se apresentavam.  Assim, a 

questão ideológica e questões econômicas permitiram que esses profissionais 

implementassem, a partir de seus próprios conhecimentos e experimentos, práticas 

orgânicas, apostando no aumento de crescimento do mercado no estado do Rio de 

Janeiro. 



Hoje, a recente expansão do mercado de orgânicos, garantindo comercialização 

e lucratividade, é que tem atraído novos produtores e, principalmente, aqueles de base 

urbana que vêem a atividade como um novo e lucrativo negócio entrando inclusive na 

pauta dos produtos de exportação. Além disso, os produtores de base urbana têm 

condições de contratar serviços especializados de assistência técnica para um 

empreendimento até então desconhecido para eles. 

No conjunto do estado é positivo o aumento do número de produtores e a 

diversificação da produção de orgânicos aumenta a oferta de produtos, o que se reflete 

na diminuição do preço dos produtos no varejo e na ampliação da distribuição no 

mercado, conquistando novos consumidores.  Contudo, há limitações quanto à 

assistência técnica, uma vez que não há técnicos especializados suficientes para uma 

proposta de disseminação maior da agricultura orgânica e a maior parte dos especialistas 

fica absorvida pelos maiores proprietários que dominam a produção e comercialização. 

Mesmo nesse caso, há carência de profissionais, sendo necessário ampliar os quadros de 

formação de especialistas no estado do Rio de Janeiro. 

No Rio de Janeiro, sete instituições estão envolvidas com a geração e difusão da 

agricultura orgânica, voltando-se ao ensino e pesquisa, à certificação dos produtos, à 

comercialização e à difusão de informações: ABIO (Associação de Agricultores 

Biológicos), Agrinatura (Alimentos Orgânicos), AS-PTA (Assessoria e Serviços a 

Projetos em Agricultura Alternativa), EMATER-Rio (Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro), EMBRAPA/CNPAB (Empresa Brasileira 

de Pesquisas em Agropecuária – Centro Nacional de Pesquisas em Agrobiologia), 

PESAGRO-RJ (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro), 

UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro): instituições que atuam em 

conjunto e cooperação com alguns produtores orgânicos consolidados e de maior escala 

de produção.  

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro oferece cursos de graduação em 

Ciências Agrárias, não especificamente voltado para a prática de agricultura orgânica, 

mas contemplando essa temática em várias disciplinas em suas grades curriculares. Na 

pós-graduação há formação em agricultura orgânica na especialidade da Agroecologia, 

reforçada nas linhas de pesquisa dos docentes que, muitas vezes, se integram a 

pesquisadores da EMBRAPA/CNPAB com atuação específica em Agricultura 

Orgânica. A agricultura orgânica mesmo não sendo o objetivo maior da 

EMBRAPA/CNPAB, tem nessa Instituição um importante centro de referência.  



O Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(CTUR/UFRRJ) possui, desde o ano de 2001, o Curso Técnico em Agropecuária com 

habilitação em Agropecuária Orgânica, único no Rio de Janeiro a formar profissionais 

de nível técnico com esta habilidade e especialização.   
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