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Introdução: 

O NEA-UFRGS visa estudar o mercado da agroecologia, através de estudos de caso, pesquisa 

bibliográfica e realização de oficinas para socializar os resultados obtidos. É um trabalho 

multidisciplinar e interinstitucional que agrega a UFRGS, através de docentes e estudantes do 

ICTA, IFCH, Faculdade de Veterinária, Faculdade de Ciências Econômicas e PGDR, a UFSM, a 

FURG, a EMATER/RS a FEPAGRO.  

O público alvo desta ação são agricultores familiares e famílias gestoras de agroindústrias 

familiares em transição agroecológica ou envolvidas com a produção orgânica ou de base 

agroecológica, professores, estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores e agentes de 

assistência técnica e extensão rural (ATER). 

O mercado mundial de alimentos é marcado por um processo de oligopolização por grandes 

empresas e corporações transnacionais, que produzem alimentos padronizados. Essa estrutura 

produtiva não atende aos interesses nacionais e locais, pois não favorece a consolidação de políticas 

de segurança e soberania alimentar. 

A busca por sistemas alternativos tem sido bastante intensa. Entre estes, está a abordagem da 

agroecologia exposta por estudiosos que indicam iniciativas e práticas que almejam a chamada 

“transição para agroecologia”. 

O sistema de produção orgânico representa uma alternativa para a oferta de alimentos cujos 

processos de produção são balizados por premissas de sustentabilidade econômica, social e 

ambiental em bases locais ou regionais. 

Objetivos: 

Implementar um Centro de referência, na Região Sul do Brasil, para o desenvolvimento da 

agroindústria de alimentos orgânicos e do observatório econômico do mercado brasileiro de 

alimentos orgânicos de maneira a fomentar a promoção da soberania e segurança alimentar. 



Metodologia: 

Esta ação de extensão será fundamentada em pesquisas bibliográficas, realização de estudos de 

caso, visitas e entrevistas à produtores e processadores familiares de alimentos orgânicos e também 

através da realização de reuniões e oficinas para compartilhamento dos resultados obtidos. 

 

Processos avaliativos: 

O projeto iniciou com a realização oficinas de formação técnico-científica com toda a equipe de 

trabalho para detalhar e planejar as ações a serem desenvolvidas ao longo do tempo. 

Atualmente estão sendo realizados estudos de caso visando compreender as cadeias curtas de 

comercialização, mais especificamente a compra direta do produtor ou por meio de cestas. A 

transcrição das entrevistas está em curso e a previsão é que serão concluídas ao final do mês de 

setembro onde serão realizadas oficinas para socializar os resultados obtidos e posteriormente 

haverá a síntese das conclusões. 

 

Considerações finais: 

As ações desenvolvidas no Núcleo de Estudos em Agroecologia e produção orgânica (NEA-

UFRGS) devem subsidiar novas ações de extensão voltadas para a identificação de potencialidades 

e restrições dos produtores e processadores familiares de alimentos orgânicos para atender aos 

mercados deste tipo de produto de forma mais eficiente. 
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