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RESUMO 

O presente artigo aborda o desenvolvimento da agricultura orgânica ou agricultura 
alternativa, cujo objetivo é fomentar novas práticas e organizações produtivas rurais 
ou urbanas, a partir do reaproveitamento, reutilização e reciclagem de materiais 
biodegradáveis ou não, a partir de uma perspectiva cooperativista ou não, como 
forma de garantir a sustentabilidade, a qualidade de vida e erradicar a pobreza. 
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INTRODUÇÃO 

A agricultura orgânica, diante da crise socioambiental, apresenta-se como uma 

prática que oferece ganhos significativos para quem a desenvolve, consome e o 

meio onde ocorre. Apresenta-se, ainda, como uma alternativa tanto para áreas 

rurais, quanto urbanas, que pelo baixo custo e elevado retorno, poderá assegurar 

bom nível de renda. 

Garante, pela sua forma organizacional, eliminação de prejuízos ao meio ambiente 

através da substituição de agrotóxicos por combates biológicos e similares, que 

controlam a emissão de poluentes na atmosfera, no solo e lençóis freáticos. 

Também, faz uso racional dos recursos hídricos, possibilitando o seu fluxo contínuo 

e a reposição dos aquíferos. Em síntese, mantém a integridade biológica da região. 

A forma como é desenvolvida, através da reutilização, reaproveitamento e 

reciclagem de materiais, dando ênfase a materiais orgânicos assegura-lhe a oferta 

de produtos com superior qualidade dos convencionais, que contribuirão para a 

manutenção da qualidade de vida dos consumidores. 

A adoção da prática cooperativista contribuirá para o combate e erradicação da 

pobreza, com a aplicação de conhecimentos técnicos importantes e acessíveis aos 

envolvidos, cuja eficiência revela-se muito positiva. 

 

JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO 

Quando foi pensado, a atenção esteve voltada para um tipo de prática capaz de 

gerar novas formas de organizações produtivas, como as propostas pela 

Organização das Nações Unidas – Sistema de Cooperativas – que apresentassem 

eficiência na produção de gêneros alimentícios que mantivessem a qualidade de 

vida de quem produz e quemconsome. Ainda, que apresentasse potencial de 

aproveitamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos produzidos por outras 

atividades, como forma de diminuir e reduzir os impactos socioambientais. 

Assim, as práticas domésticas e as comerciais cooperadas da agricultura 

orgânicas aqui apresentadas revestem de caráter de política de erradicação da 

pobreza e valorização de fontes alternativas de energia. 



OBJETIVOS 

GERAL 

� Criar e fomentar práticas domésticas e comerciais de agricultura orgânica ou 

alternativas em áreas rurais e urbanas para dinamização da produção de 

alimentos que assegurem, no processo produtivo, a integridade ecológica ou 

sustentabilidade do ambiente, a qualidade de vida, a geração de renda para a 

erradicação da pobreza e uma cultura de reaproveitamento, reutilização e 

reciclagem de materiais. 

 

ESPECÍFICOS 

� Eliminar, a partir da ênfase na química orgânica, agrotóxicos e similares que 

contaminam solos, rios, aquíferos, lençóis freáticos, produtores, 

consumidores e afetam a biodiversidade; 

� Utilizartécnicas de produção de energia a partir de aproveitamento da 

biomassa local e da compostagempara reposição da fertilidade do solo; 

� Aplicar princípios de reaproveitamento, reutilização e reciclagem de materiais 

no processo produtivo; 

� Intensificar a produção de orgânicos como forma de geração de renda e 

erradicação da pobreza local; 

� Desenvolver pesquisas para o aprimoramento constante das técnicas de 

manejo, uso, plantio, colheita e comércio de gêneros alimentícios; 

� Estimular a formação de sistema de cooperativas para a produção e o 

gerenciamento desta; 

� Popularizar esta prática produtiva como forma de ampliação da produção e 

barateamento dos custos; 

� Incentivar o estabelecimento de parcerias entre instituições, governos e 

organizações não governamentais para assessoria e criação de logística para 

a agricultura orgânica. 

 

 



MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a sua execução realizou-se pesquisa de campo em áreas onde a agricultura 

orgânica começa a ganhar forma, complementada por pesquisas bibliográficas e 

web bibliográficas, bem como técnicas que se utilizam de reaproveitamento, 

reutilização e reciclagem de resíduos líquidos, sólidos e gasosos. O trabalho 

desenvolveu-se a partir dos seguintes passos: 

� Formação de um grupo de estudo; 

� Pesquisa sobre práticas de produção de alimentos sustentáveis; 

� Desenvolvimento de experiências e práticas com uso de adubos orgânicos 

e inorgânicos; 

� Utilização de práticas de compostagem a partir do uso de resíduos 

alimentares domésticos; 

� Pesquisa sobre a produção e o uso de energia a partir de biodigestores, 

utilizando-se da biomassa existente no local; 

� Pesquisas de mercados relacionadas a qualidade e preço dos orgânicos 

em relação aos produtos convencionais; 

� Elaboração de maquetes e apresentação do projeto. 

 

MATERIAIS: 

� Resíduos orgânicos; 

� Resíduos inorgânicos; 

� Biodigestor; 

� Sementes; 

� Solo. 

 

RESULTADOS: 

Após a execução da pesquisa e experimentos aplicados, conclui-se: 

� Que existe a viabilidade técnica e financeira para sua execução; 



� Que se trata de uma prática sustentável e que garante a integridade biológica 

do espaço onde desenvolve-se; 

� Assegura geração de renda e possibilidade de erradicação de pobreza; 

� Oportuniza a produção, comercialização e consumo de gêneros alimentícios 

propícios à manutenção da qualidade de vida; 

� Incorpora técnicas simples e de fácil manuseio e uso; 
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ANEXO I 

 

 



 



 



ANEXO II 

Projeto de agricultura orgânica desenvolvido na escola família agrícula de Olivânia 

Anchieta/ES 

 

 

 

 


