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Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar 

Porque ela vai ser o que quis, inventando um lugar 

Onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão 
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RESUMO 

 

A agricultura urbana e periurbana contribui para a constituição de cidades mais 

ecológicas e sustentáveis, assim como para a segurança alimentar e nutricional da 

população, desde que baseada em preceitos orgânicos ou agroecológicos. 

Entretanto, a certificação orgânica para agricultores familiares da AUP ainda esbarra 

em diversos obstáculos e dificuldades, como a falta de pesquisas e estudos sobre o 

assunto. Esse trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade da certificação 

orgânica para esses agricultores, através da identificação de seus principais 

produtos, da indicação das etapas gerais do processo de certificação e da 

verificação das suas limitações, além do apontamento de possíveis alternativas para 

fortalecer e expandir a produção familiar urbana orgânica. Para isso, foi elaborado e 

encaminhado a agricultores urbanos familiares do estado do Rio de Janeiro um 

questionário online buscando identificar as motivações e dificuldades da agricultura 

urbana e periurbana orgânica por eles vivenciadas. Também foi feita uma pesquisa 

bibliográfica para complementar os resultados, o que permitiu concluir que a 

carência de assistência técnica, a falta de mão de obra e a dificuldade burocrática 

em obter a documentação legal são fatores limitantes. Nesse sentido, a atuação do 

poder público, assim como iniciativas organizadas por instituições públicas, 

universidades, órgãos técnicos e associações, se mostram essenciais para fornecer 

condições e incentivo aos agricultores familiares urbanos e periurbanos no processo 

de certificação orgânica. 

PALAVRAS – CHAVE: Agricultura orgânica, agroecologia, agricultura familiar, 

agricultura urbana, agricultura periurbana, regulamentação. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Urban and peri-urban agriculture contributes to the creation of more ecological and 

sustainable cities, as well as to guarantee the food and nutritional security of the 

population, as long as it is based on organic or agroecological precepts. However, 

organic certification for AUP family farmers still faces several obstacles and 

difficulties, such as the lack of research and studies on the subject. This work aimed 

to evaluate the viability of organic certification for these farmers, through the 

identification of their main products, the indication of the general stages of the 

certification process and the verification of their limitations, in addition to pointing out 

possible alternatives to strengthen and expand the organic urban family production. 

For this purpose, an online questionnaire was designed to understand the 

motivations and difficulties of organic urban and periurban agriculture experienced by 

family farmers in the state of Rio de Janeiro. In addition, bibliographic research was 

carried out to complement the results, which allowed us to conclude that the lack of 

technical assistance, the lack of labor and the bureaucratic difficulty in obtaining legal 

documentation as limiting factors. In this sense, the performance of the government, 

as well as initiatives organized by public institutions, universities, technical institutions 

and associations, are essential to provide conditions and incentives for urban and 

peri-urban family farmers in the organic certification process. 

KEY WORDS: Organic agriculture, agroecology, family agriculture, urban agriculture, 

periurban agriculture, regulation. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Agricultura Urbana e Periurbana (AUP) pode ser entendida como a 

produção, extração e transformação de produtos agropecuários, praticadas nos 

espaços intraurbanos ou periurbanos, vinculadas às dinâmicas urbanas e articuladas 

com a gestão territorial e ambiental das cidades (SANTANDREU; LOVO, 2007). 

Atualmente, considerando o crescimento urbano desordenado na maior parte dos 

países em desenvolvimento, a AUP tem sido apresentada como uma importante 

ferramenta na construção de cidades mais verdes, capazes de proporcionar 

segurança alimentar e nutricional, condições adequadas de trabalho e renda, melhor 

relação com desafios sociais e ambientais e desenvolvimento comunitário 

(THOMAS; SANSONETTI, 2012). No entanto, de acordo com Savian, Boff e Boff 

(2020), para que esses benefícios sejam viabilizados, a agricultura urbana deve ser 

necessariamente baseada nos princípios da agroecologia.  

A agricultura orgânica teve início como movimento de resistência ao modelo 

de produção agrícola que faz uso excessivo de agrotóxicos e insumos externos. A 

garantia de maiores níveis de segurança e saúde para os consumidores e menores 

impactos sociais e ambientais, faz com que a produção e comercialização orgânica 

cresçam ano após ano no mundo todo (LIMA et al, 2020). Além disso, a agricultura 

orgânica é apontada como potencial para o desenvolvimento da agricultura familiar, 

tendo em vista a possibilidade do oferecimento de ganhos econômicos e da 

contribuição para segurança alimentar e nutricional sustentável da população, 

através de alternativas tecnológicas ambientalmente adequadas e compatíveis com 

diversos sistemas culturais (MAURO; LANDIM; CORDOVA, 2016). Contudo, 

barreiras e obstáculos encontrados pelos agricultores familiares no processo de 

certificação atrasam esse avanço e desestimulam os produtores.  

Nesse contexto, aliado à falta de estudos e pesquisas referentes às 

dificuldades e pretensões dos agricultores familiares urbanos e periurbanos 

orgânicos e agroecológicos, este trabalho teve o intuito de agregar a esta demanda, 

avaliando as limitações encontradas no processo de certificação orgânica e 

apontando possíveis alternativas.  
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2. OBJETIVOS 

O presente trabalho teve como objetivo geral avaliar a viabilidade da 

certificação orgânica na agricultura familiar urbana e periurbana no estado do Rio de 

Janeiro.  

Os objetivos específicos foram: 

✓ Identificar os principais produtos da agricultura familiar urbana e periurbana; 

✓ Apontar as etapas gerais do processo de certificação aplicada aos produtos 

da agricultura urbana e periurbana familiar do Rio de Janeiro; 

✓ Verificar as limitações para a certificação orgânica de produtos da agricultura 

urbana e periurbana familiar e apontar alternativas. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1.  Agricultura orgânica no mundo 

A história da agricultura orgânica teve início a partir da década de 1920, 

quando surgiram estudos e movimentos de diversos modelos de agricultura 

contrários ao uso abusivo de insumos agrícolas industrializados e que valorizavam o 

uso de matéria orgânica e outras práticas culturais favoráveis aos processos 

biológicos, reconhecendo a importância das interações ecológicas na produção 

agrícola e minimizando insumos externos ao agroecossistema (ASSIS, 2005). Entre 

os modelos que visam a produção sustentável estão a agricultura orgânica, 

agricultura biodinâmica, agricultura biológica, agricultura natural, agricultura 

alternativa, agricultura regenerativa, agroecologia, permacultura e agricultura 

ecológica. No entanto, de acordo com Vogt (2007, apud LIMA et al, 2020), esses 

movimentos só passaram a atingir um público maior na década de 1970, momento 

em que houve um aumento na conscientização da sociedade sobre as questões 

ecológicas, tendo em vista a deterioração e o esgotamento de recursos naturais 

causados pelo modelo de desenvolvimento da época. 

Em 1972 foi dado o primeiro passo para a institucionalização da agricultura 

orgânica no mundo, com a criação da IFOAM - Federação Internacional dos 

Movimentos de Agricultura Orgânica e a publicação de suas primeiras normas, em 

1978 (FONSECA et al, 2009). Até a década de 90, a comercialização de produtos 

orgânicos no mundo utilizou como referência as normas privadas da IFOAM, que 

também foram base do estabelecimento de outras normas locais e regulamentos 

técnicos em diferentes países (FONSECA et al, 2009). Em 1991, o Conselho 

Regulador da Comunidade Econômica Europeia (CEE) publicou o primeiro 

documento normativo do setor no âmbito do comércio internacional – 2092/91 – que 

estabelecia normas e padrões de produção, processamento, comercialização e 

importação de produtos orgânicos de origem vegetal e animal nos seus estados 

membros (ALVES; SANTOS; AZEVEDO, 2012). 

Considerando o aumento da produção e comércio internacional de orgânicos, 

o Codex Alimentarius – fórum intergovernamental que tem como objetivo 

desenvolver normas internacionais para alimentos – em sua 23ª reunião, em 1999, 

estabeleceu Diretrizes para a produção, elaboração, rotulagem e comercialização de 
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alimentos produzidos organicamente, de origem vegetal, a fim de facilitar a 

harmonização de requisitos para produção orgânica em nível mundial, além de 

assessorar governos que desejavam estabelecer regulamentos na área. Em 2001, 

na 24ª Reunião do Codex Alimentarius, foram incluídas nas Diretrizes, informações 

sobre a produção orgânica de origem animal (ALVES; SANTOS; AZEVEDO, 2012; 

MARTINELLI, 2003).  

Vale ressaltar que essas normas e diretrizes internacionais de referência são 

baseadas em realidades, práticas e contextos específicos de países de clima 

temperado e alta renda, que acabam por dificultar o comércio internacional de 

produtos orgânicos e o desenvolvimento de mercados locais em países de baixa 

renda da América Latina, Caribe e da Ásia (FONSECA et al, 2009). Dessa forma, 

desde 2002, a IFOAM (Federação Internacional dos Movimentos da Agricultura 

Orgânica), juntamente com a FAO (Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura) e a UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre 

Comércio) têm promovido harmonização e equivalência das normas na agricultura 

orgânica, através de projetos como a Força Tarefa Internacional em Harmonização e 

Equivalência em Agricultura Orgânica (2003-2008) e o Projeto de Acesso ao 

Mercado Orgânico Global (2009-2012) (BUSACCA et al, 2020).  

Atualmente, segundo dados demonstrados pelo Instituto de Pesquisa em 

Agricultura Orgânica (FiBL) e IFOAM, referentes ao ano base de 2019, 68 países 

implantaram completamente regulamentação sobre orgânicos (sendo 16 na América 

Latina e Caribe), 8 países já desenvolveram regulamentação, mas ainda não 

implantaram e 17 países estão no processo de desenvolvimento da legislação 

(BUSACCA et al, 2020). Além disso, em termos de produção, dados também 

demonstrados pelo FiBL e IFOAM, referentes ao ano base de 2018, apontam que a 

produção orgânica mundial certificada representa cerca de 71,5 milhões de hectares 

– 546% a mais do que em 1999 e 2 milhões a mais do que em 2017 - divididos entre 

2,8 milhões de agricultores em 186 países (WILLER et al, 2020). O crescimento 

médio anual das vendas no varejo de produtos orgânicos no mundo foi superior a 

11%, no período de 2000 a 2017 e, considerando que esses produtos têm sido cada 

vez mais associados à maiores níveis de segurança e saúde para os consumidores 

e menores impactos sociais e ambientais, a tendência é este crescimento 

permanecer ao longo dos anos (LIMA et al, 2020). 
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3.2. Agricultura orgânica no Brasil 

No Brasil, a partir dos anos 1970, os movimentos da chamada agricultura 

alternativa, juntamente com as Comunidades Eclesiais de Base, levaram aos 

movimentos sociais camponeses, a agenda da agroecologia e produção orgânica, 

construindo-a como resistência ao modelo agrícola disseminado pela Revolução 

Verde (SAMBUICHI et al, 2017). Ao longo da década de 1980, esses movimentos 

foram potencializados com a organização de quatro Encontros Brasileiros de 

Agricultura Alternativa (em 1981, 1984, 1987 e 1989) pela Federação das 

Associações de Engenheiros Agrônomos do Brasil (FAEAB), com a participação de 

pesquisadores, estudantes, representantes de movimentos sociais do campo, 

organizações sindicais, equipes do Projeto Tecnologias Alternativas da Federação 

de Órgãos para Assistência Social e Educacional (PTA-Fase) e de outras ONGs, 

grupos ambientalistas, extensionistas de Empresas Estaduais de Extensão Rural 

(EMATERs) e agricultores (SAMBUICHI et al, 2017; SCOFANO, 2014). Os primeiros 

pontos de comercialização de orgânicos criados no Brasil foram feiras, frutos de 

iniciativas da Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro 

(ABIO), em 1985, da Cooperativa Ecológica de Porto Alegre (COOLMEIA), em 1989 

e da Associação de Agricultura Orgânica de São Paulo (AAO), em 1991 (DA COSTA 

et al., 2017).  

Em 1989, a aprovação da Lei nº 7.802 (BRASIL, 1989), conhecida como Lei 

de Agrotóxicos, foi um importante passo no caminho de regulamentação da 

agricultura orgânica, com a adoção oficial do termo agrotóxico no lugar de defensivo 

agrícola (SAMBUICHI et al, 2017). Fruto de discussões entre a sociedade civil e o 

Poder Executivo desde 1994, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) publicou, em 1999, a Instrução Normativa (IN) nº 007/99 (BRASIL, 1999). 

Esta instrução dispõe sobre normas e procedimentos para produção, tipificação, 

processamento, envase, distribuição, identificação e certificação de qualidade para 

os produtos orgânicos de origem vegetal e animal no Brasil, além de ter criado os 

Órgãos Colegiados Nacionais (OCNs) e Estaduais (OCEs), responsáveis por 

credenciar as instituições certificadoras responsáveis pela certificação e controle de 

qualidade dos produtos orgânicos. Em 2002, foram definidos os procedimentos para 

o credenciamento das certificadoras aptas a realizarem avaliação da conformidade 

da produção orgânica, através da IN nº 006/2002 (BRASIL, 2002) – rechaçada pelo 



22 
 

movimento da agricultura orgânica nacional por não reconhecer diferentes sistemas 

de geração de credibilidade da qualidade orgânica, como os Sistemas Participativos 

de Garantia (SPGs), por exemplo (ALVES; SANTOS; AZEVEDO, 2012; FONSECA 

et al, 2009).  

Ainda em 2002, a partir do I Encontro Nacional de Agroecologia (ENA), é 

constituída a Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) além de ser criado o 

Grupo de Agricultura Orgânica (GAO), composto por representantes de 

organizações e movimentos de agricultura orgânica no Brasil, dedicando-se 

inicialmente ao acompanhamento do projeto de lei que propunha a regulamentação 

da agricultura orgânica e que tramitava no Congresso Nacional desde 1996 (KARAM 

et al, 2006). Os Congressos Brasileiros de Agroecologia (CBAs) passam a ser 

realizados a partir de 2003, promovidos por instituições de ensino, pesquisa e 

extensão rural e em 2004 é criada a Associação Brasileira de Agroecologia (ABA), 

espaço de discussão e articulação do conhecimento agroecológico no meio 

acadêmico-científico (SAMBUICHI et al, 2017).  

Finalmente, em 2003, após a participação de representantes do setor, 

membros de organizações públicas e privadas, foi aprovada a Lei nº 10.831 

(BRASIL, 2003a), que definiu e estabeleceu condições obrigatórias para a produção 

e comercialização de produtos da agricultura orgânica – abrangendo também 

diferentes tipos de sistemas alternativos: ecológico, biodinâmico, natural, 

regenerativo, biológico, agroecológico, permacultura e outros (LIMA et al, 2020; 

SAMBUICHI et al, 2017). De acordo com a Lei federal nº 10.831, define-se produto 

da agricultura orgânica ou produto orgânico, seja ele in natura ou processado, como 

aquele obtido em sistema orgânico de produção agropecuário ou oriundo de 

processo extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local e, para sua 

comercialização, deverão ser certificados por organismo reconhecido oficialmente, 

segundo critérios estabelecidos em regulamento, com exceção da comercialização 

direta aos consumidores, por parte de agricultores familiares inseridos em processos 

próprios de organização e controle social, previamente cadastrados junto ao órgão 

fiscalizador, cuja certificação é facultativa (BRASIL, 2003a).  

A regulamentação da lei se deu através do Decreto federal nº 6.323 de 2007 

(BRASIL, 2007), que apresenta definições, diretrizes e disposições gerais sobre as 

relações de trabalho, produção, comercialização, informação da qualidade 

(rotulagem, identificação e publicidade) e insumos. O decreto também regulamentou 
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os mecanismos de controle, através da instituição do Sistema Brasileiro de 

Avaliação da Conformidade Orgânica – SisOrg, integrado por órgãos e entidades da 

administração pública federal e pelos organismos de avaliação da conformidade 

credenciados pelo MAPA, que é responsável pelo credenciamento, 

acompanhamento e fiscalização destes. O sistema é identificado por um selo único, 

em todo o território nacional, que deve agregar a identificação do sistema de 

avaliação da conformidade orgânica – Sistemas Participativos de Garantia da 

Qualidade Orgânica (SPGs) ou Certificação por Auditoria (BRASIL, 2007).  

Vale ressaltar que a legislação brasileira prevê a regulamentação da 

produção e comercialização de orgânicos através de três diferentes mecanismos de 

certificação: a contratação de uma certificadora por auditoria credenciada, a 

certificação participativa através dos SPGs e o controle social na venda direta sem 

certificação (BRASIL, 2007). No primeiro caso, a concessão do selo SisOrg é feita 

por uma certificadora pública ou privada credenciada no MAPA, contratada para 

avaliar a conformidade dos requisitos da produção. De acordo com informações 

obtidas em março de 2021, através do acesso ao portal do MAPA, atualmente no 

Brasil existem doze empresas credenciadas, sendo algumas delas também 

certificadoras da produção orgânica direcionada à exportação, seguindo 

regulamentos e normativas dos principais países importadores.  

A certificação por SPG é caracterizada pelo controle social e pela 

responsabilidade coletiva na verificação e acompanhamento da conformidade por 

parte dos membros do sistema, que podem ser produtores, comerciantes, 

consumidores, técnicos e interessados. O sistema deve ter também um Organismo 

Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC) legalmente constituído, que 

assume a responsabilidade formal pelo conjunto de atividades desenvolvidas no 

SPG e que responde pela emissão do selo do SisOrg.  

Por último, o controle social na venda direta sem certificação, permitido 

apenas para produtos orgânicos da agricultura familiar que são comercializados 

diretamente com os consumidores finais, em feiras ou para programas públicos. 

Esse modelo exige o credenciamento em uma Organização de Controle Social 

(OCS) – que pode ser formada por grupo, associação, cooperativa ou consórcio de 

agricultores familiares, com ou sem personalidade jurídica – cadastrada em órgão 

fiscalizador oficial e responsável por cumprir os regulamentos e exigências técnicas. 

Dessa forma, os produtos são vendidos como orgânicos, porém sem certificação, 
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isto é, não possuem o selo do SisOrg, apenas uma Declaração de Cadastro, que 

deverá ser mostrada sempre que solicitada pelo consumidor ou fiscalização e que 

demonstra seu cadastro junto ao MAPA (LIMA et al, 2020; VILELA et al, 2019; 

ALVES; SANTOS; AZEVEDO, 2012; FONSECA et al; 2009).  

De acordo com Nierdele, Almeida e Vezzani (2013), a institucionalização 

desses três mecanismos de certificação evidencia a heterogeneidade dos sistemas 

de produção e comercialização de produtos orgânicos e agroecológicos no Brasil – 

singularidade que atraiu o interesse de outros países, sobretudo em relação à 

construção do SPG.  

Em junho de 2004, a IN nº 007/99 (BRASIL, 1999) foi alterada pela IN 

nº 016/2004, que revogou itens sobre a identificação, controle da qualidade 

orgânica, responsabilidade dos órgãos colegiados e das entidades certificadoras – 

como resultado, as certificadoras passaram a poder ser empresas públicas ou 

privadas, quando antes só poderiam ser ONGs (ALVES; SANTOS; AZEVEDO, 2012; 

FONSECA et al, 2009). Ainda em 2004, o MAPA criou a Câmara Setorial de 

Agricultura Orgânica (CSAO), posteriormente chamada de Câmara Temática da 

Agricultura Orgânica (CTAO), órgão consultivo de apoio às políticas públicas, 

composto por membros do governo e da sociedade civil (KARAM et al, 2006; 

FONSECA et al, 2009; SCOFANO, 2014). Foi na CTAO que ocorreram discussões, 

elaboração e aprovação da regulamentação da Lei nº 10.831 – Decreto e Instruções 

Normativas, que foram construídos por técnicos dos ministérios envolvidos 

(Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, Ministério do Meio Ambiente – 

MMA), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Instituto Nacional 

de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) em parceria com diversos 

segmentos da sociedade civil ligados à agricultura orgânica, sob coordenação do 

MAPA (FONSECA et al, 2009; SCOFANO, 2014).  

Também em 2004 foi lançado o Programa de Desenvolvimento da Agricultura 

Orgânica – PRÓ-ORGÂNICO, através da publicação da Portaria nº 158/2004 do 

MAPA (BRASIL, 2004), que estabeleceu as ações de desenvolvimento e 

capacitação organizacional e tecnológica do mercado orgânico, de aprimoramento e 

adequação de marcos regulatórios, de promoção e fomento à produção e 

comercialização dos produtos, além de criar a Comissão Nacional para a Produção 

Orgânica (CNPOrg) e as Comissões da Produção Orgânica nas Unidades da 

Federação (CPOrg – UF) (SAMBUICHI et al, 2017). Em 2005, foi criado o Pronaf 
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Agroecologia, modalidade de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar destinada ao financiamento para agricultores e produtores rurais 

para investimento em sistemas de produção agroecológicos ou orgânicos, inclusive 

os custos relativos à implantação e manutenção do empreendimento (PNAPO, 2021; 

PRONAF, 2021). 

Nos anos de 2008 e 2009 foram aprovadas mais seis instruções normativas: a 

IN nº 54 (BRASIL, 2008a), que regulamentou a estrutura, composição e atribuições 

das Comissões da Produção Orgânica (CNPOrg e CPOrg – UF) e revogou a Portaria 

nº 158/2004 do MAPA; a IN nº 64 (BRASIL, 2008b), que trata do regulamento 

técnico para os sistemas orgânicos de produção animal e vegetal e revogou a 

IN nº 007/1999; a IN nº 17 (BRASIL, 2009a), que trata de produtos oriundos do 

extrativismo sustentável orgânico; a IN nº 18 (BRASIL, 2009b), que aprovou o 

regulamento técnico para processamento, armazenamento e transporte de produtos 

orgânicos (alterada pela IN nº 24/2011); a IN nº 19 (BRASIL, 2009c), que aprovou o 

mecanismos de controle e informação da qualidade orgânica; e a IN nº 50 (BRASIL, 

2009d), que instituiu o selo único oficial do SisOrg, assim como estabeleceu os 

requisitos para sua utilização. Ainda em 2009, foram publicados o Decreto nº 

6.913/09 (BRASIL, 2009e), que trata dos produtos fitossanitários – agrotóxicos ou 

afins – com uso aprovado para agricultura orgânica e o Decreto nº 7.048/09 

(BRASIL, 2009f), que deu nova redação ao art. 115 do Decreto nº 6.323/07, 

aumentando em um ano (até o final de 2010) o prazo para adequação dos 

segmentos envolvidos na rede de produção orgânica às regras estabelecidas no 

Decreto e demais atos complementares. 

Ao longo de 2011, foram aprovadas outras oito instruções normativas, sendo 

as INs nº 01 (BRASIL, 2011a) e 02 (BRASIL, 2011b) sobre regulamentação do 

registro de produtos fitossanitários com uso aprovado para agricultura orgânica; a IN 

nº 24 (BRASIL, 2011c) que acrescentou informações à IN nº 18/2009, sobre 

processamento, armazenamento e transporte de produtos orgânicos; as INs nº 23 

(BRASIL, 2011d), 28 (BRASIL, 2011e), 37 (BRASIL, 2011f) e 38 (BRASIL, 2011g) 

que estabeleceram o regulamento técnico para produtos têxteis orgânicos derivados 

de algodão, para sistemas de produção aquícola, para produção de cogumelos 

comestíveis orgânicos e para produção de sementes e mudas, respectivamente; e a 

IN nº 46 (BRASIL, 2011h), que estabeleceu o regulamento técnico para os sistemas 
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de produção orgânicos de origem animal e vegetal, assim como revogou a IN 

nº 64/2008. 

Em agosto desse mesmo ano, a IV Marcha das Margaridas teve como pauta 

a necessidade e urgência do desenvolvimento de uma Política Nacional de 

Agroecologia, agenda amplamente defendida pela ANA e que já estava em 

discussão no MMA e no MAPA (MOURA, 2016; SAMBUICHI et al; 2017). Assim, foi 

constituído um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), coordenado pelo MMA e 

contando com a participação do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, Ministério do 

Desenvolvimento Social – MDS, Ministério da Educação – MEC, Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, Ministério da Fazenda – MF, Companhia 

Nacional de Abastecimento – CONAB, Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA (MOURA, 2016).  

Depois de ampla discussão juntamente com a ANA, ABA, sociedade civil, 

CTAO e CPOrgs, em 2012 foi instituída a Política Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica – PNAPO, assim como suas diretrizes, instrumentos e instâncias 

de gestão, através do Decreto nº 7.794 (BRASIL, 2012a), com objetivo de integrar, 

articular e adequar políticas, programas e ações de transição agroecológica e da 

produção orgânica e de base agroecológica, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável e qualidade de vida da população, através do uso sustentável dos 

recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis. O Decreto também 

definiu duas novas instâncias de gestão: a Comissão Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica – CNAPO (composta por 14 representantes da sociedade civil e 

14 representantes de órgãos do Governo Federal) e a Comissão Interministerial de 

Agroecologia e Produção Orgânica – CIAPO (composta por 10 ministérios), 

responsáveis pela gestão do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

– PLANAPO, principal instrumento de execução da PNAPO (SCOFANO, 2014).  

O primeiro PLANAPO – Brasil Agroecológico, vigente de 2013 a 2015, foi 

instituído através da Portaria Interministerial nº 54/2013 (BRASIL, 2013), e possuía 

quatro eixos de atuação: produção, uso e conservação de recursos naturais, 

conhecimento e comercialização e consumo, para atingir sete objetivos específicos, 

entre eles ampliar e fortalecer a produção, manipulação e processamento de 

produtos orgânicos e de base agroecológica e ampliar a capacidade de geração e 
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socialização de conhecimentos em sistemas de produção orgânicos e de base 

agroecológica por meio da valorização e intercâmbio do conhecimento e cultura local 

e da internalização da perspectiva agroecológica nas instituições e ambientes de 

ensino, pesquisa e extensão. O primeiro ciclo do plano resultou em um amplo 

conjunto de ações públicas, incentivando a articulação entre agentes públicos e 

privados em torno da agroecologia, contribuindo para a incorporação do tema em 

processos de planejamento e implementação de políticas públicas, tanto em nível 

federal quanto subnacional (PLANAPO, 2021).  

O II PLANAPO foi instituído através da Portaria Interministerial nº 001/2016 

em um processo de continuidade e aperfeiçoamento do primeiro ciclo, a partir das 

mesmas bases de ampla participação da sociedade civil, com a inclusão de dois 

novos eixos de atuação: terra e território e socio biodiversidade (BRASIL, 2016). Em 

sua versão atualizada, o PLANAPO 2016-2019 articula dez ministérios, incluindo 

suas unidades setoriais e entidades vinculadas, em torno de programas e ações 

indutoras da transição agroecológica e da produção orgânica e de base 

agroecológica. Além disso, também deu início a um processo de atualização técnica, 

a partir de revisões e ajustes propostos pelas áreas responsáveis pelas ações do 

plano, que foi concluído em junho de 2017, sendo apoiado pela CIAPO e CNAPO 

(PLANAPO, 2021). 

De acordo com dados apresentados no Censo Agropecuário de 2017, em 

comparação ao Censo Agropecuário de 2006, a produção orgânica certificada 

apresentou um aumento de mais de mil por cento, passando de 5.106 produtores 

certificados em 2006 para 64.690 em 2017, um aumento de quase 60 mil produtores 

(IBGE, 2006; IBGE, 2017). No entanto, a partir de 2019, com o início do governo 

Bolsonaro, os recursos financeiros e políticas públicas de apoio à agricultura 

orgânica e de base agroecológica sofreram diversos ataques e restrições. Como 

exemplo têm-se a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CONSEA), através da Medida Provisória nº 870/2019 (BRASIL, 2019a), 

a extinção da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (CNAPO), 

através do Decreto nº 9.759 de abril de 2019 (BRASIL, 2019b), e o maior número 

(493) de agrotóxicos aprovados na história no ano de 2020 – até fevereiro de 2021, 

o governo havia aprovado 590 novos produtos formulados desde o início do 

mandato (GRANDELLE, 2021; GRIGORI, 2021). Em março de 2021, foi publicada a 

Portaria nº 52 (BRASIL, 2021), que estabeleceu o Regulamento Técnico para os 
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Sistemas Orgânicos de Produção e as listas de substâncias e práticas para uso, 

revogando as INs nº 37/2011 (BRASIL, 2011f), 38/2011 (BRASIL, 2011g), 46/2011 

(BRASIL, 2011h), 17/2014 (BRASIL, 2014) e 35/2017 (BRASIL, 2017a). 

Ainda assim, é necessário destacar a importância da resistência dos 

movimentos agroecológicos e sociais, especialmente durante a pandemia de Covid-

19, iniciada em 2020. Vale destacar campanhas da ANA como a retomada do 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), incentivo para que os governos 

comprem alimentos da agricultura familiar para alimentação escolar e o 

levantamento de propostas que apoiem a agricultura familiar e a agroecologia no 

âmbito das eleições municipais (SÁ, 2020).  

Os principais documentos de regulamentação da produção orgânica e de 

base agroecológica publicados a partir da publicação da Lei nº 10.831/2003, em 

vigor em março de 2021, de acordo com o portal do MAPA, podem ser observados 

no Quadro 1. 

Quadro 1: Resumo da regulamentação da produção orgânica e de base agroecológica 

Regulamentação Assunto Publicação Autoria 

Portaria nº 177 

Comissão Interministerial de 
inclusão e incentivo à 

abordagem da agroecologia e 
agricultura orgânica 

30/06/2006 
MAPA, 

MEC, MMA, 
MCT, MDA 

Decreto nº 6.323 Regulamenta a Lei nº 10.831 27/12/2007 Brasil 

IN nº 17 

Normas técnicas para produtos 
orgânicos oriundos do 

Extrativismo Sustentável 
Orgânico 

28/05/2009 
MAPA, 
MMA 

IN nº 18 

Regulamento Técnico para o 
Processamento, 

Armazenamento e Transporte 
de produtos orgânicos 

28/05/2009 MAPA, MS 

IN nº 19 
Mecanismos de controle e 
informação da qualidade 

orgânica 
28/05/2009 MAPA 

Decreto nº 6.913 

Produtos fitossanitários 
(agrotóxicos e afins) com uso 
aprovado para a agricultura 

orgânica 

23/07/2009 Brasil 
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Quadro 1: Resumo da regulamentação da produção orgânica e de base agroecológica (Continuação) 

Regulamentação Assunto Publicação Autoria 

Decreto nº 7.048 
Extensão do prazo de 

adequação estabelecido no Art. 
115 do Decreto nº 6.323/2007 

23/12/2009 Brasil 

IN nº 01 
Registro de produtos 

fitossanitários 
24/05/2011 

SDA, SDC, 
ANVISA, 
IBAMA 

IN nº 23 
Regulamento Técnico para 
Produtos Têxteis Orgânicos 

derivados do algodão 
01/06/2011 MAPA 

IN nº 24 
Acrescenta informações à IN nº 

18/2009 
01/06/2011 MAPA, MS 

IN nº 02 
Especificações de referência de 

produtos fitossanitários 
02/06/2011 SDA, SDC 

IN nº 28 Sistemas de Produção Aquícola 08/06/2011 MAPA, MPA 

Decreto nº 7.794 
Institui a Política Nacional de 

Agroecologia e Produção 
Orgânica - PNAPO 

20/08/2012 Brasil 

Portaria nº 54 
Institui o Plano Nacional de 
Agroecologia e Produção 

Orgânica - PLANAPO 
12/11/2013 

MDA, SGPR, 
MAPA, MDS, 

MPA, MS, 
MEC, MCTI, 

MF 

IN nº 18 Selo único oficial do SisOrg 20/06/2014 MAPA 

IN nº 13 
Estrutura, Composição e 

Atribuições da STPOrg e das 
CPOrg-UF 

28/05/2015 MAPA 

Portaria nº 01 
Institui o II Plano Nacional de 

Agroecologia e Produção 
Orgânica - II PLANAPO 

03/05/2016 SGPR, MDA 

Portaria nº 52 

Estabelece o Regulamento 
Técnico para os Sistemas 

Orgânicos de Produção e as 
listas de substâncias e práticas  

15/03/2021 MAPA 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em MAPA (2021) 
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3.3. Agricultura orgânica no Estado do Rio de Janeiro 

O início da discussão sobre agricultura e produção orgânica no estado do Rio 

de Janeiro se deu no final da década de 1970, com destaque para a fundação da 

Associação Harmonia Ambiental – COONATURA, cooperativa de consumidores. A 

COONATURA tinha como objetivo unir pessoas que estivessem preocupadas com o 

estado de contaminação agrotóxica a que estavam submetidos os alimentos e para 

a realização, em Petrópolis, de um evento nacional de agricultura alternativa para 

discussão dos reflexos do uso indiscriminado de agrotóxicos. Em 1979, a 

COONATURA iniciou a comercialização de produtos orgânicos no Rio de Janeiro 

através de cestas entregue em domicílios e feiras e em 1980 abriu uma loja em 

Botafogo, zona sul da cidade do Rio de Janeiro (SIQUEIRA et al, 2020; SCOFANO, 

2014). 

Uma das primeiras feiras de produtos orgânicos do Brasil, a Feirinha da 

Saúde, em Nova Friburgo, foi implantada em 1984 por um pequeno grupo de 

agricultores, que no ano seguinte fundou a Associação de Agricultores Biológicos do 

Estado do Rio de Janeiro – ABIO, com objetivo de contribuir para a expansão e 

fortalecimento da produção orgânica e de base agroecológica (ABIO, 2021). Em 

1988, membros da ABIO adquiriram um box na Cobal do Humaitá, RJ (FONSECA et 

al, 2009). 

Outro marco relevante foi a criação, em 1992, de um Sistema Integrado de 

Produção Agroecológica, a Fazendinha Agroecológica KM 47, principal centro de 

divulgação e capacitação da produção orgânica no estado, envolvendo a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Agrobiologia, a Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e a Empresa de Pesquisa Agropecuária do 

Estado do Rio de Janeiro – PESAGRO-Rio (SAMBUICHI et al, 2017; CARVALHO, 

2014). 

Organizada pela ABIO e pela COONATURA, em 1994 foi inaugurada a Feira 

Orgânica e Cultural da Glória, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, e a partir de 

1996, os supermercados da cidade deram início à comercialização de produtos 

orgânicos (FONSECA et al, 2009). Em 1998 foi constituída a Comissão da Produção 

Orgânica do Rio de Janeiro (CPORG-RJ), que atualmente é composta por 

16 organizações governamentais e 16 entidades da sociedade civil (BRASIL, 2021). 
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No mesmo ano foi criada a Rede Agroecologia-Rio, numa parceria público-

privada formada por sete instituições, com coordenação da Embrapa Agrobiologia, 

com objetivo de gerar e difundir conhecimentos sobre agricultura orgânica e 

agroecológica. É a primeira experiência de uma instituição pública no Brasil, 

articulando todos os elos da cadeia produtiva da agricultura orgânica, levando 

efetivamente os resultados da pesquisa ao produtor e ao consumidor. No ano 

seguinte, a Rede organizou o I Encontro Nacional de Pesquisa em Agroecologia, no 

Rio de Janeiro, atuando como foco para articulação das ações dos pesquisadores 

(SAMBUICHI et al, 2017; SCOFANO, 2014; NEVES et al, 2000). 

Tratando das políticas públicas estaduais da produção orgânica e de base 

agroecológica, vale destacar dois importantes programas lançados pelo Estado. O 

primeiro é o Programa Cultivar Orgânico, através do Decreto Estadual nº 

34.015/2003 (RIO DE JANEIRO, 2003) de fomento agropecuário e tecnológico para 

estimular a conversão à agricultura orgânica. O segundo, o Programa de 

Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas do Estado do Rio 

de Janeiro – Rio Rural, iniciado em 2007 pela Secretaria de Agricultura do Estado 

em conjunto com as empresas vinculadas, EMATER-Rio e PESAGRO-Rio e que 

contempla 88 práticas sustentáveis a serem incentivadas, entre elas as práticas 

agroecológicas (NASCIMENTO, 2017; SCOFANO, 2014).  

De acordo com resultados apresentados no Censo agropecuário de 2017, 

existem 65.224 estabelecimentos agropecuários no Estado do Rio de Janeiro, 

ocupando cerca de 2,4 milhões de hectares, o que equivale a aproximadamente 

1,3% dos estabelecimentos brasileiros (IBGE, 2017). Em relação ao uso de 

agrotóxicos, 75% dos estabelecimentos declararam não utilizar. Em levantamento 

realizado no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO), em julho de 2019, 

constatou-se que o Estado possuía 796 registros ativos no MAPA, com destaque 

para a certificação por Organismos Participativos de Avaliação de Conformidade 

(OPAC) com 680 registros – o que equivale a cerca de 85% dos registros ativos. A 

certificação por auditoria (CERTIFICADORAS) contava com 53 registros, enquanto 

as Organizações de Controle Social (OCSs) contavam com 63 registros (MAPA, 

2019). 

O objetivo do presente trabalho não é analisar os impactos da pandemia de 

Covid-19 na agricultura orgânica certificada, no entanto, entende-se a importância 

da explanação do cenário atual. Em março de 2021, após um ano do início da 
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pandemia, o número total de registros ativos caiu para 555, representando uma 

queda de 30% em comparação com julho de 2019. Observa-se que os números de 

registros por Certificadora e por OCS aumentaram aproximadamente 6% e 19%, 

respectivamente, enquanto os registros por OPAC caíram 38%. Vale ressaltar que 

apesar de haver crescimento no número de registros ativos por OCS, o número das 

organizações diminuiu de 9 para 6. A Figura 1 demonstra a comparação em termos 

de números de registros por tipo de certificação, nos anos de 2019 e 2021, conforme 

dados do CNPO: 

Figura 1: Gráfico de registros ativos no CNPO no Estado do RJ 

   

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em MAPA (2019) e MAPA (2021). 

De acordo com Mauro, Landim e Cordova (2016), a agricultura orgânica ou de 

base agroecológica pode ser vista como potencial para o desenvolvimento da 

agricultura familiar, já que atende a demanda por alternativas tecnológicas que 

sejam ambientalmente adequadas, compatíveis com os diversos sistemas culturais e 

que levam em consideração também as dimensões econômica e social do 

desenvolvimento agrícola.  

Além disso, as autoras apontam também a possibilidade de oferecer ganhos 

econômicos para os agricultores familiares – gerando renda e ocupações – e ainda 

contribuir para a segurança alimentar e nutricional sustentável da população, através 
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de processos produtivos permanentes sem a degradação da base de recursos 

naturais, gerando alimentos sadios, livre de contaminação por agrotóxicos e de 

melhor qualidade biológica. 

 

3.4. Agricultura familiar no Brasil 

 O conceito de agricultura familiar geralmente se refere à pequena propriedade 

de produção agrícola, que tem como principal fonte de mão de obra as pessoas da 

família do produtor (MORAES; OLIVEIRA, 2017; PINHO et al, 2015). Atualmente, 

conforme dados divulgados no Censo Agropecuário de 2017, a agricultura familiar 

brasileira corresponde a 77% (3,9 milhões) dos estabelecimentos rurais, 67% 

(10,1 milhões) do pessoal ocupado em agropecuária, 23% (cerca de 81 milhões de 

hectares) da área de todos os estabelecimentos agropecuários e é responsável por 

23% (R$ 107 bilhões) do valor de toda produção agropecuária brasileira (IBGE, 

2017). Ainda de acordo com o Censo, os agricultores familiares têm expressiva 

participação na produção dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, 

respondendo a 80% do valor de produção de mandioca, 69% da produção de 

abacaxi, 48% da produção de café e banana e 42% da produção do feijão (MAPA, 

2019). 

A partir da década de 1990, a pressão dos movimentos sindicais ligados ao 

campesinato – com destaque para o Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura (CONTAG) e o Departamento Nacional de Trabalhadores Rurais da 

Central Única dos Trabalhadores (CUT), que posteriormente formariam a Federação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (FETRAF) – para que houvesse 

a formulação de políticas públicas específicas para os agricultores familiares, levou à 

criação do Programa de Valorização da Pequena Produção Rural (PROVAP) em 

1994 (FERREIRA; ALVES; CARVALHO, 2008).  

Sua implementação foi o ponto de partida para a criação em 1995 e 

implementação em 1996, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF), cuja estratégia de fortalecimento da agricultura familiar e 

promoção do desenvolvimento rural tinha como eixos o financiamento da produção, 

custeio e investimento; o financiamento de infraestrutura e serviços municipais; a 

capacitação e profissionalização; e a negociação de políticas públicas com órgãos 

setoriais (SAMBUICHI et al, 2017; FERREIRA; ALVES; CARVALHO, 2008). 
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 O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA foi criado em 2003, no âmbito 

do Programa Fome Zero, através da Lei nº 10.696 (BRASIL, 2003b) – alterada pela 

Lei nº 12.512/2011 (BRASIL, 2011i) e regulamentada atualmente pelo Decreto 

nº 7.775/2012 (BRASIL, 2012b). As finalidades do PAA são incentivar a agricultura 

familiar através de sua inclusão econômica e social; incentivar o consumo e 

valorização dos alimentos da agricultura familiar; promover o acesso à alimentação 

das pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional; promover o 

abastecimento alimentar através das compras governamentais de alimentos, 

incluindo a alimentação escolar; constituir estoques públicos de alimentos da 

agricultura familiar; apoiar a formação de estoques pelas cooperativas e outras 

organizações formais da agricultura familiar; fortalecer circuitos locais e regionais e 

redes de comercialização; promover e valorizar a biodiversidade e a produção 

orgânica e agroecológica de alimentos; e estimular o cooperativismo e o 

associativismo – tendo sido as duas últimas finalidades adicionadas pelo Decreto nº 

7.775/2012. 

Os alimentos adquiridos pelo PAA são destinados para o consumo de 

pessoas ou famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional; para o 

abastecimento da rede socioassistencial, de equipamentos de alimentação e 

nutrição, das redes públicas de ensino e de saúde, das unidades de internação do 

sistema socioeducativo, dos estabelecimentos prisionais, dos órgãos e das 

entidades da administração pública, direta e indireta; para a constituição de 

estoques públicos de alimentos para ações de abastecimento social ou venda e para 

o atendimento de outras demandas definidas pelo Grupo Gestor do Programa de 

Aquisição de Alimentos – GGPAA (BRASIL, 2012b). O programa tem sido executado 

por estados e municípios em parceria com o Ministério da Cidadania e pela 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), através de seis modalidades 

distintas: Compra com Doação Simultânea, Compra Direta, Apoio à Formação de 

Estoques, Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite, Compra Institucional e 

Aquisição de Sementes (BRASIL, 2012b).   

Em 2006 foi publicada a Lei nº 11.326 (Lei da Agricultura Familiar) (BRASIL, 

2006) – alterada pela Lei nº 12.058/2009 (BRASIL, 2009g) e pela Lei nº 12.512/2011 

(BRASIL, 2011i), e regulamentada pelo Decreto nº 9.064/2017 (BRASIL, 2017b) – 

que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura 

Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. A Lei federal nº 11.326 considera 
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como agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades 

no meio rural, possui área até quatro módulos fiscais, utilize predominantemente 

mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento 

ou empreendimento, tenha percentual mínimo da renda familiar originada de 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento e dirija seu 

estabelecimento ou empreendimento com sua família (BRASIL, 2006). Também são 

considerados beneficiários da Lei, silvicultores, aquicultores, extrativistas, 

pescadores, povos indígenas e integrantes de comunidades remanescentes de 

quilombos rurais e demais povos e comunidades tradicionais que atendam os 

requisitos estabelecidos definidos no Art. 3º (BRASIL, 2006). 

É importante ressaltar que o Decreto nº 9.064/2017 também instituiu o 

Cadastro Nacional da Agricultura Familiar – CAF, que substituiu a Declaração de 

Aptidão ao Pronaf (DAP) para fins de acesso às ações e políticas públicas 

destinadas à Unidade Familiar de Produção Agrária (UFPA) e aos empreendimentos 

familiares rurais (BRASIL, 2017b; MAPA, 2019). Estão qualificados para cadastro no 

CAF, o agricultor familiar e empreendedor familiar rural conforme descritos na Lei nº 

11.326, os assentados do Programa Nacional de Reforma Agrária – PNRA, os 

beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF e as demais UFPA 

e empreendedores familiares rurais que explorem imóvel agrário em área urbana 

(BRASIL, 2017b). 

Outra importante política pública que incentiva a agricultura familiar é o 

Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE), que oferece alimentação 

escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as 

etapas da educação básica pública. Com origem na década de 50, em 2009 foram 

estabelecidas novas diretrizes de execução através da Lei nº 11.947/2009 (BRASIL, 

2009h) e da Resolução nº 38/FNDE/2009, com destaque para o estabelecimento do 

percentual mínimo de 30% do valor repassado pelo PNAE, que deverão ser 

utilizados na aquisição de gêneros alimentícios, prioritariamente os alimentos 

orgânicos e/ou agroecológicos, diretamente da agricultura familiar ou de suas 

organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária, as comunidades 

tradicionais indígenas e comunidades quilombolas (BRASIL, 2009h; FNDE, 2009). 

Em 2010 foi estabelecida a nova Política Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária – PNATER, através da 

Lei nº 12.188 (BRASIL, 2010), que instituiu também o Programa Nacional de 
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Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária – 

PRONATER. Ambos têm como princípios estimular e apoiar iniciativas de 

desenvolvimento rural sustentável, para fortalecer a agricultura familiar, visando à 

melhoria da qualidade de vida através da adoção de uma agricultura de base 

ecológica, contribuindo para a segurança alimentar da população (VRIESMAN et al, 

2012).  

Oelofse et al (2010) concluem que a conversão para a agricultura orgânica 

pelos agricultores familiares, necessita de substancial suporte externo para aspectos 

de produção (assistência técnica), de certificação e de comercialização. Nesse 

sentido, a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) do Brasil torna-se um 

importante apoio para os agricultores familiares ultrapassarem os obstáculos 

encontrados na adoção da produção orgânica, principalmente no que diz respeito ao 

processo de certificação e à comercialização dos produtos (VRIESMAN et al, 2012).  

 

3.5. Certificação orgânica para agricultura familiar 

 De acordo com os resultados apresentados no Censo Agropecuário de 2006 

(antecedente do Censo de 2017), dos 5.175.489 estabelecimentos agropecuários 

brasileiros, apenas 5.106 eram orgânicos certificados (cerca de 0,1% do total) e 

85.391 se declararam orgânicos, porém sem certificação, o que equivale a 1,65% 

dos estabelecimentos (IBGE, 2006). Dentre eles, segundo Lourenço, Schneider e 

Gazolla (2017), quase 83% estão inseridos na agricultura familiar, ou seja, 

74.805 estabelecimentos, sendo que 95% deles não são certificados. 

 Campanhola e Valarini (2001) afirmam que a agricultura orgânica tem se 

destacado como alternativa de renda para os pequenos agricultores devido à 

crescente demanda mundial por alimentos mais saudáveis e apontam alguns 

argumentos que indicam boa perspectiva da inserção da agricultura familiar na 

produção orgânica. Entre eles, a facilidade de distribuição dos produtos aos 

consumidores, ainda que em pequenas quantidades, e o fato de os produtos 

orgânicos apresentarem um nicho de mercado em crescimento, que se preocupa 

com a saúde e a qualidade dos alimentos e está disposto a pagar mais por esses 

produtos do que aqueles provenientes da agricultura tradicional. Ainda, a 

diversificação da produção orgânica e a menor dependência de insumos externos 
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conferem maior estabilidade de renda durante o ano e se apresentam como pontos 

favoráveis para os pequenos produtores (CAMPANHOLA; VALARINI, 2001). 

 De acordo com Oelofse et al (2010), a adoção da agricultura orgânica em 

países em desenvolvimento é capaz de fornecer benefícios econômicos, sociais e 

culturais e pode ser considerada como um caminho de desenvolvimento para 

agricultores familiares, se forem oferecidas estruturas de suporte e apoio técnico 

acessíveis. Vriesman et al (2012) assinalaram também que a agricultura orgânica se 

apresenta como forma de sustentabilidade econômica e social para a agricultura 

familiar, já que busca a exploração de sistemas agrícolas diversificados, maior 

densidade de áreas verdes, economia no consumo de energia e preservação da 

biodiversidade – ações que contribuem para a manutenção da qualidade de vida dos 

produtores e seus familiares, assim como dos consumidores. 

 Moraes e Oliveira (2017) abordam aspectos de ordem econômica, ambiental, 

social e de saúde humana como fatores indicativos de boas oportunidades de 

inserção da agricultura familiar no sistema de produção orgânico. No que tange a 

questão econômica, são citados a redução no uso de insumos externos; o valor 

adicional da venda de produtos orgânicos, aliado a um mercado em expansão e com 

perspectivas positivas de crescimento em longo prazo; a possível dinamização da 

economia local devido a demanda mais elevada por insumos produzidos na região; 

e a possibilidade de aprimoração do padrão gerencial e de qualidade das unidades 

de produção familiares, aumentando sua eficiência, uma vez que exige um maior 

nível de controle.  

O favorecimento da biodiversidade, assim como a manutenção da qualidade 

das águas e dos solos são citados pelos autores como fatores ambientalmente 

positivos. Em relação ao aspecto social, é destacado o favorecimento das 

potencialidades da agricultura familiar através da geração tecnológica e 

adaptabilidade do sistema produtivo orgânico, tendo como resultado o resgate da 

diversidade biológica que compreende os programas de sementes crioulas e o 

reavivamento dos componentes culturais e técnicas tradicionais. Por fim, 

considerando a proibição do uso de insumos químicos, os agricultores familiares 

inseridos na produção orgânica usufruem de uma condição de saúde melhor, 

evitando problemas com contaminações e efeitos colaterais causados pela 

exposição a esses produtos (MORAES; OLIVEIRA, 2017).  
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 No entanto, para que haja pleno desenvolvimento dos agricultores familiares 

no sistema de produção orgânica, existem ainda alguns obstáculos e dificuldades 

como a falta de assistência técnica, conhecimento sobre os sistemas de certificação, 

crédito diferenciado, acesso à tecnologia, infraestrutura e logísticas adequadas ao 

sistema orgânico (MORAES; OLIVEIRA, 2017). Segundo Campanhola e Valarini 

(2001), algumas das dificuldades encontradas pelos agricultores familiares para 

adoção da produção orgânica são os custos durante o processo de conversão do 

sistema convencional para orgânico; custos de certificação; falta de assistência 

técnica da rede pública; dificuldades de acesso ao crédito bancário e investimento 

em tecnologia.  

Barbosa e Sousa (2012) destacaram como dificuldades enfrentadas pelos 

produtores no acesso ao sistema orgânico o baixo nível de escolaridade dos 

agricultores, o acesso limitado à assistência técnica e a reduzida participação em 

organizações sociais. Vriesman et al (2012) apontaram como principais problemas o 

período de conversão exigido; o uso de técnicas ou produtos incompatíveis com as 

exigências legais; os riscos de contaminação das áreas orgânicas; a falta de canais 

de comercialização de orgânicos; e a dificuldade do produtor em manter os registros 

das atividades na propriedade e o planejamento da produção orgânica, uma vez que 

não há essa exigência para os sistemas de produção convencionais.  

 Apesar dos desafios e obstáculos apontados, é possível visualizar o potencial 

do sistema de produção orgânico como alternativa para agricultura familiar, ainda 

mais com a possibilidade de comercialização dos produtos via mercados 

institucionais como o PAA e o PNAE, que têm absorvido parte desta produção. Além 

de beneficiar os agricultores, a oferta de alimentos orgânicos a esses programas 

garante que a população mais vulnerável consuma uma alimentação mais saudável 

e segura. O reforço e incentivo de políticas públicas que considerem as 

especificidades de cada região e de cada grupo de agricultores são de extrema 

importância para o fortalecimento dessas atividades (VRIESMAN et al, 2012). 

 

3.6. Certificação orgânica para agricultura familiar urbana 

 O termo Agricultura Urbana e Periurbana – AUP foi utilizado oficialmente pela 

primeira vez em um documento apresentado em uma reunião coordenada pela FAO 
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e pelo Comitê de Agricultura da ONU (COAG), e define-se como aquela que ocorre 

dentro ou ao redor das cidades e inclui os produtos das atividades agrícolas, 

pesqueiras e florestais que ocorrem nas áreas urbanas e periurbanas, assim como 

produtos florestais não madeireiros e serviços ecológicos prestados pela agricultura, 

pesca e silvicultura (ZAAR, 2015). Comumente a agricultura urbana ocupa áreas 

reduzidas situadas nas áreas urbanas, enquanto a periurbana admite superfícies 

maiores localizadas nos perímetros das zonas consideradas urbanas – ambas 

priorizam o autoconsumo ante a comercialização, e o excedente é comercializado 

através da venda direta ao consumidor em horas, feiras periódicas, abastecimento 

de supermercados e fornecimento aos intermediários (ZAAR, 2015).  

 Em 2015, a ONU publicou o documento “Transformando Nosso Mundo: A 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, no qual foram definidos 

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Entre eles, destacam-se o segundo: 

“acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável”; e o décimo primeiro “tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis” como 

diretamente relacionados à agricultura urbana e periurbana (PNUD, 2015). Quando 

praticada em modelos sustentáveis, sem uso de produtos químicos sintéticos, a 

agricultura urbana traz benefícios para o trabalhador e para o meio ambiente, 

fortalecendo a relação ambiente e saúde (MAAS; MALVESTITI; GONTIJO, 2020). 

Considerando a legislação brasileira, a promoção da agricultura urbana e 

periurbana é de competência municipal, porém, sem a articulação com as demais 

esferas de governo, a viabilidade da AUP, principalmente em relação aos estímulos 

financeiros, se torna difícil (ROSA, 2011). Em 2018, o então Ministério do 

Desenvolvimento Social (atual Secretaria Especial do Desenvolvimento Social – 

SEDS, parte do Ministério da Cidadania) publicou a Portaria nº 467/2018 (BRASIL, 

2018), que instituiu o Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana 

(PNAUP), de estímulo à produção agroecológica de alimentos nas cidades, 

aproveitando as áreas ociosas urbanas e periurbanas para promover a produção 

sustentável, o processamento e a comercialização de alimentos saudáveis.  

Em abril de 2019, o governo do Rio de Janeiro instituiu a Política de Apoio à 

Agricultura Urbana do Estado do Rio de Janeiro como parte da política agrícola, em 

harmonia com a política urbana e voltada para a segurança alimentar e nutricional 

da população, em bases sustentáveis, através da Lei nº 8.366 (RJ, 2019a). Dentre 
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seus objetivos, destaca-se: estimular práticas de cultivo, criação e beneficiamento 

que previnam, combatam e controlem a poluição e a erosão em quaisquer de suas 

formas; protejam a flora, a fauna e a paisagem natural e tenham como referência a 

agricultura sustentável.  

Em novembro do mesmo ano, através da Lei nº 8.625/2019 (RJ, 2019b), 

também foi instituída a Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, 

Agroecologia e de Produção Orgânica no Estado do Rio de Janeiro, que estabelece 

princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos destinados a fomentar a produção 

agropecuária sustentável de base agroecológica de origem rural, urbana e 

periurbana. A Lei indica ao Poder Executivo a elaboração do Plano Estadual de 

Agroecologia e Produção Orgânica – PLEAPO, de forma participativa e democrática 

e a criação do Fundo Estadual de Fomento ao Desenvolvimento Rural Sustentável e 

à Produção Agroecológica e Orgânica, que se constituirá como um instrumento da 

política pública de incentivo à produção agroecológica e orgânica no Estado do Rio 

de Janeiro. 

Aquino e Assis (2007) concluem que os sistemas de produção orgânicos com 

foco agroecológico são os mais adequados à realidade dos agroecossistemas 

urbanos, já que se caracterizam pela viabilização da agricultura em pequena escala 

e de base familiar além de aumentar a renda do produtor devido ao valor agregado 

desse tipo de produto e a ampliação do mercado, facilitando a comercialização. No 

entanto, destacam que o sucesso da agricultura orgânica urbana depende da 

garantia do fornecimento de insumos orgânicos, da adequação de novos substratos 

à produção de mudas, do resgate e preservação de cultivares adaptados às 

condições locais, da adequação das épocas de plantio e do uso de defensivos 

alternativos que não sejam poluentes. 

De acordo com Dias (2018), a maior parte dos agricultores urbanos não 

fazem uso de fertilizantes químicos e, combinando saberes tradicionais e científicos, 

adotam práticas sustentáveis que visam a proteção do solo, o reaproveitamento da 

água e a preservação ambiental. A autora relata ainda que os agricultores do Maciço 

da Pedra Branca, na região Oeste da cidade do Rio de Janeiro, foram em busca da 

certificação orgânica através da parceria com outros agricultores e com instituições 

públicas e privadas, para agregar valor à sua produção, assim como garantir acesso 

a novos mercados de alimentos – como o Circuito de Feiras Orgânicas do Rio de 
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Janeiro – para comercializar seus produtos e dar visibilidade à sua luta pelo direito 

ao território. 

Maas, Malvestiti e Gontijo (2020) elencam a carência de mão de obra e 

equipamentos, a falta de assistência técnica e a insuficiência de recursos financeiros 

como desafios para o desenvolvimento da agricultura urbana orgânica, aspectos que 

demonstram a fragilidade de políticas públicas adequadas de fomento a esse 

sistema específico de produção. Ressaltam ainda a falta de estudos e pesquisas 

referentes às dificuldades e anseios dos agricultores urbanos orgânicos, o que 

dificulta o estímulo a essa categoria, apontada como alternativa necessária para a 

garantia da segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável das cidades. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi realizado a partir da construção do cenário da agricultura 

orgânica no mundo, no Brasil e no estado do Rio de Janeiro através de pesquisa 

bibliográfica em artigos científicos, teses e dissertações sobre o assunto, livros, 

relatórios técnicos, legislação e sites governamentais.  

Posteriormente, a pesquisa foi direcionada para buscar o entendimento da 

realidade e das especificidades dos agricultores familiares urbanos e periurbanos no 

que diz respeito às características de produção e ao processo de obtenção da 

certificação orgânica. A base de dados consultada foi Scielo e Google Acadêmico, 

utilizando as palavras chaves agricultura urbana e periurbana, agricultura familiar, 

agricultura orgânica, e considerando estudos dos últimos dez anos (2011 a 2021). 

 

4.1. Área de estudo 

De acordo com informações da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, 

Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ), o 

Estado do Rio de Janeiro possui 92 municípios, divididos em oito Regiões de 

Governo, conforme a Lei nº 1.227/87 (RIO DE JANEIRO, 1987): Metropolitana, 

Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Baixadas Litorâneas, Serrana, Centro-Sul 

Fluminense, Médio Paraíba e Costa Verde (CEPERJ, 2019).  

Atualmente, o Estado conta com 555 registros ativos no Cadastro Nacional de 

Produtores Orgânicos (CNPO) em 57 dos seus 92 municípios (MAPA, 2021). 

 

4.2. Levantamento de dados com agricultores urbanos 

Considerando o atual cenário brasileiro de isolamento social devido à 

pandemia de Covid-19, foi elaborado um questionário online através da plataforma 

Google Forms, para ser respondido pelos agricultores familiares urbanos e 

periurbanos do estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, é importante ressaltar que a 

pesquisa só alcançou aqueles agricultores que possuem acesso à internet.  

O formulário foi enviado para agricultores cadastrados no CNPO, 

pesquisadores, grupos e organizações que tinham agricultores urbanos ou que 

tinham acesso a eles, tais como: monitores do projeto Rede de Hortas Urbanas e 
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Quintais Produtivos, Rede de Agroecologia da UFF e Comissão de Produtores 

Orgânicos do Rio de Janeiro (CPOrg-RJ). As respostas foram coletadas no período 

de 26 de março a 10 de abril de 2021. 

O questionário continha 50 (cinquenta) perguntas de múltipla escolha, 

divididas em oito seções: identificação dos agricultores; caracterização ambiental da 

propriedade; características da agricultura urbana e periurbana; características da 

produção orgânica ou agroecológica; produção e comercialização; e projetos e 

incentivos. A primeira seção é referente à descrição do questionário e coleta de e-

mails e a última trata de um espaço aberto para a indicação de qualquer 

apontamento, crítica ou sugestão que os agricultores achassem importantes. O 

questionário completo encontra-se no anexo. 

 

4.3. Coleta de dados no site da ABIO 

Tendo em vista que 76% dos agricultores do Estado com registros ativos no 

MAPA são certificados por Organismos Participativos de Avaliação de Conformidade 

(OPAC) e que a única entidade certificadora desse mecanismo de controle no Rio de 

Janeiro é a Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro – 

ABIO, foi realizada pesquisa em seu site para apontar as etapas gerais do processo 

de certificação aplicada aos produtos da agricultura urbana familiar do Rio de 

Janeiro, tendo como base o Caderno Sistemas Participativos de Garantia (SPG) e o 

Caderno Regulamentos Técnicos da Produção Orgânica, ambos de maio de 2016 

(ABIO, 2016). 

 

4.4. Análise de dados 

A análise dos dados se iniciou com a filtragem das respostas do questionário. 

Devido à complexidade da conceituação e do entendimento do termo periurbano – 

local aonde os espaços rurais e urbanos se confundem – foi feita uma pesquisa e 

análise das imagens de satélite disponíveis pelo Google Maps, consultando os 

bairros e cidades indicados nas respostas, levando em consideração o processo de 

urbanização das localidades e a proximidade com centros urbanos. O segundo filtro 

aplicado foi relativo à agricultura familiar: foram considerados os agricultores que 
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possuem mão de obra familiar e, no caso daqueles que não possuem, considerou-se 

os que contratam até duas pessoas para trabalhar na produção. A partir das 

respostas obtidas pelo questionário, juntamente com informações observadas em 

artigos científicos, teses e dissertações, foram identificados os principais produtos da 

agricultura urbana e periurbana familiar. 

Para entender as limitações da certificação orgânica para agricultura familiar 

urbana e periurbana foi realizada uma análise primária das dificuldades particulares 

encontradas na prática da AUP familiar, com base nas respostas dos agricultores ao 

questionário e através da pesquisa bibliográfica em artigos, teses e dissertações. 

Em seguida, utilizando a mesma base de dados, foram elencadas as limitações e 

dificuldades da prática da agricultura orgânica e do processo de obtenção da 

certificação, relacionando-as com a realidade da agricultura urbana e periurbana 

familiar. 

Tais informações foram mapeadas e analisadas de acordo com a ferramenta 

de análise matriz SWOT (ou FOFA), que aborda as Forças (Strenght), Fraquezas 

(Weakness), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats), sendo os dois 

primeiros fatores internos ao objeto de análise e os dois últimos fatores externos 

(FRANKENTHAL, 2018). Para a elaboração dos gráficos foi utilizado o software 

Excel, proporcionando uma análise mais visual das estatísticas.  

Por fim, foram apresentadas possíveis alternativas para auxiliar no processo 

de certificação orgânica para os agricultores familiares urbanos e periurbanos do 

Estado do Rio de Janeiro, tendo como base exemplos de experiências exitosas 

aplicadas no Estado e orientações da Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO) na cartilha “Como criar cidades mais verdes” 

(2012).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para avaliar a certificação orgânica para agricultores familiares urbanos e 

periurbanos do Estado do Rio de Janeiro, foi feita uma análise visando compreender 

as etapas desse processo, considerando a forma de certificação mais adotada no 

Estado – atualmente, 76% dos agricultores com registros ativos no MAPA são 

certificados pelo SPG-ABIO (MAPA, 2021).   

 

5.1.  Etapas gerais do processo de certificação orgânica pelo SPG-ABIO 

5.1.1. Competências e estrutura da ABIO 

A ABIO é credenciada pelo MAPA como Organismo Participativo de Avaliação 

da Conformidade (OPAC) desde dezembro de 2010, e sua estrutura é composta 

pela Assembleia Geral, Conselho de Administração e sua Diretoria, Coordenação 

Executiva, Conselho Técnico, Conselho de Recursos e Conselho Fiscal. A 

Assembleia Geral é o órgão supremo, que tem competência de eleger, empossar e 

destituir os membros dos Conselhos, assim como alterar o Estatuto Social e definir a 

política e orientação geral da ABIO, entre outras. O Conselho de Administração é 

responsável pelas atividades da Associação, deliberando e acompanhando a 

implementação das políticas e diretrizes definidas pela Assembleia Geral. Destacam-

se como competências a aprovação do plano de trabalho, dos projetos 

orçamentários e do Regime Interno da Associação. 

O Conselho Técnico exerce as funções de Comissão de Avaliação previstas 

na IN nº19/2009 do MAPA, acompanhando e avaliando o funcionamento do SPG-

ABIO e emitindo pareceres técnicos relacionados às atividades da ABIO. O 

Conselho de Recursos emite pareceres sobre reclamações, apelações e disputas 

apresentadas à ABIO por Associados ou por terceiros, e, no âmbito do SPG-ABIO, 

julgar os recursos impetrados pelos membros fornecedores sobre as decisões de 

conformidade. O Conselho Fiscal deve examinar, fiscalizar e aprovar as contas e os 

atos do Conselho de Administração relativos à gestão financeira e patrimonial da 

ABIO.  

A Coordenação Executiva é um órgão opcional, responsável pela execução 

das atividades da ABIO, sendo o Departamento de Avaliação de Conformidade 
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encarregado pela organização e funcionamento do SPG-ABIO. O Coordenador do 

Departamento deve, entre outras competências, garantir que as decisões de 

conformidade orgânica dos Grupos sejam baseadas estritamente nos regulamentos 

técnicos da produção orgânica, além de supervisionar a equipe técnica atuante junto 

aos Grupos do SPG-ABIO. 

Figura 2: Estrutura da ABIO 

 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em ABIO (2021). 

A pessoa jurídica ABIO é a responsável e representante legal do SPG-ABIO 

perante os órgãos competentes. É de sua responsabilidade a avaliação da 

conformidade; a organização e armazenamento de registros e documentos relativos 

à avaliação da conformidade; a emissão de documentos do SPG-ABIO, inclusive os 

Certificados de Conformidade Orgânica; a coerência entre as decisões tomadas 

pelos Grupos e os regulamentos da produção orgânica; a capacitação dos membros 

fornecedores e colaboradores na legislação da agricultura orgânica, particularmente 

no que for referente aos regulamentos técnicos da produção orgânica e ao 

funcionamento do sistema. 
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5.1.2. SPG-ABIO e seus Grupos 

O SPG-ABIO é formado pela ABIO – sendo o Conselho de Administração, a 

Coordenação Executiva, o Conselho Técnico e o Conselho de Recursos os 

componentes da estrutura relacionados ao seu funcionamento; pelos membros 

fornecedores, que são os produtores, distribuidores, comercializadores, 

transformadores e armazenadores, organizados em Grupos; e pelos membros 

colaboradores, que podem ser os consumidores e suas organizações, técnicos, 

organizações públicas ou privadas, organizações não governamentais e 

organizações de representação de classe, além de produtores em conversão e 

produtores convencionais interessados em iniciar a conversão para a agricultura 

orgânica. O SPG-ABIO é responsável, perante os consumidores, sociedade e 

órgãos de fiscalização, pela garantia da qualidade orgânica dos produtos. 

Os Grupos são constituídos por membros fornecedores e, sempre que 

possível, membros colaboradores, que desenvolvem coletivamente, em nível local, 

as ações de monitoramento mútuo e avaliação da conformidade das unidades de 

produção dos fornecedores, além de ter competência exclusiva sobre a decisão da 

conformidade orgânica dos membros fornecedores, assim como a autorização para 

a emissão, a suspensão e o cancelamento dos Certificados de Conformidade 

Orgânica. Devem ser compostos por, no mínimo, oito membros fornecedores, 

podendo haver formação de Sub-Grupos até atingir o número mínimo para 

composição de um Grupo.  

Cada Grupo tem a liberdade de decisão sobre seu funcionamento, desde que 

respeitadas as condições básicas de funcionamento do sistema, obrigatórias por lei, 

conforme Regimento Interno do SPG-ABIO. As condições mínimas para seu 

funcionamento são: 

1. Aprovação de um Acordo de Funcionamento, que deve definir critérios para 

composição ou escolha da Comissão de Verificação, assim como duração de 

seu mandato, critérios de participação dos membros no SPG-ABIO, quórum 

necessário nas reuniões de deliberação da conformidade orgânica dos 

membros fornecedores, contribuição financeira devida pelos membros 

fornecedores à ABIO, mecanismos de controle social a serem utilizados entre 

as Visitas de Verificação e as Visitas de Pares, penalidades (como suspensão 
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ou cancelamento do Certificado de Conformidade Orgânica) e condições para 

exclusão de membros; 

2. Cumprimento dos procedimentos previstos no Manual de Procedimentos 

Operacionais do SPG-ABIO; 

3. Realização de reuniões pelo menos a cada dois meses; 

4. Nomeação de um Coordenador; 

5. Escolha de uma Comissão de Verificação. 

Para apoio à organização, implantação e funcionamento dos Grupos, assim 

como acompanhamento das Visitas de Verificação às unidades de produção e 

assistência técnica para correção das não conformidades e aperfeiçoamento dos 

sistemas de produção, a ABIO mantém uma equipe técnica remunerada, composta 

pelo Coordenador do SPG-ABIO e pelos Facilitadores dos Grupos. 

 

5.1.3. Certificação pelo SPG-ABIO 

Para obter a certificação pelo SPG-ABIO, o agricultor, produtor ou extrativista 

orgânico deve conhecer o funcionamento da ABIO e do Sistema, para então se 

integrar a um dos Grupos do SPG-ABIO, de acordo com o município no qual está 

localizada a unidade de produção. Em seguida, deve preencher a Ficha de Filiação 

encontrada no site e enviar por e-mail para a ABIO. Para a primeira avaliação de 

conformidade, todas as unidades de produção dos membros fornecedores do Grupo 

deverão receber Visitas de Verificação. 

As Visitas de Verificação são realizadas pelas Comissões de Verificação dos 

Grupos, deverão ser previamente planejadas para que haja informações suficientes 

sobre os itens a serem verificados e seu número não pode ser inferior a raiz 

quadrada do número de membros fornecedores do Grupo. A Comissão de 

Verificação deve ter pleno acesso à todas as instalações, registros e documentos 

das unidades de produção visitadas e às áreas de produção não orgânica da 

unidade verificada e de outras que estiverem a ela relacionadas. As Visitas de 

Verificação poderão ser realizadas por amostragem quando da renovação da 

validade dos Certificados de Conformidade Orgânica, no entanto, nenhuma unidade 

de produção poderá deixar de recebê-las por dois anos para renovação da validade. 

Quando houver, na unidade de produção, cultivos ou criações de vários ciclos 
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produtivos durante o ano, atividades extrativistas ou produção paralela em unidades 

de processamento, deverão ser realizadas, no mínimo, duas Visitas de Verificação, 

no produtor individual ou no Grupo. 

No intervalo entre as Visitas de Verificação, as avaliações da conformidade 

são verificadas nas Visitas de Pares, além de outros mecanismos de controle social 

a serem definidos pelo Grupo. As Visitas de Pares são realizadas pelos membros 

dos Grupos, podendo haver participação de consumidores e técnicos. Todos os 

membros fornecedores do Grupo deverão receber, no mínimo, uma Visita de Pares 

a cada dois anos. 

Após as visitas, há uma reunião do Grupo, para avaliar o cumprimento dos 

regulamentos pelo membro visitado e decidir pelo recebimento ou não do Certificado 

de Conformidade Orgânica. A decisão do Grupo é avaliada pela Coordenação da 

ABIO, que confirma se os procedimentos previstos foram cumpridos e se a decisão 

está de acordo com a legislação, para então emitir o Certificado, que possui validade 

de um ano. O membro fornecedor pode apelar para o Conselho de Recursos da 

ABIO, no prazo de 30 dias, caso discorde da decisão tomada. O processo é 

acompanhado em sua totalidade pelo Diretor Técnico da ABIO. 

O valor da contribuição para o SPG-ABIO para agricultores familiares é de 

R$55,00 por mês (R$660,00 por ano), referente a manutenção administrativa da 

Associação. Segundo informações presentes no site da Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P), programa do Ministério do Meio Ambiente que objetiva 

estimular órgãos públicos a implementar práticas de sustentabilidade, o custo de 

associação ao SPG-ABIO é de 25% a 50% do custo de certificação por auditoria, 

porém existem custos indiretos associados à participação em reuniões de núcleos e 

grupos do SPG, das Comissões de Verificação, à Visita de Pares e outras. 

 

5.2. Perfil dos agricultores urbanos do Estado do Rio de Janeiro 

O questionário foi respondido por 34 agricultores, sendo que 19 se 

enquadraram no perfil do presente estudo – agricultores familiares urbanos e 

periurbanos. Dentre eles, 63% responderam praticar agricultura urbana e periurbana 

há mais de 5 anos, 16% praticam entre 2 e 5 anos e 21% praticam há menos de um 

ano. As principais razões que motivaram a prática da agricultura urbana e 

periurbana podem ser observadas na Figura 3.  
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Figura 3: Gráfico com razões para a prática da agricultura urbana e periurbana (AUP) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Para quase 80% dos agricultores, a agricultura urbana e periurbana não é a 

principal fonte de renda e o destino de sua produção é o consumo. A 

comercialização apareceu em 63% das respostas – sendo os vizinhos, as feiras e a 

internet/redes sociais os principais destinos – enquanto as trocas e/ou doações 

foram citadas por 32% dos agricultores. Tal cenário é corroborado por Roese (2007) 

e Zaar (2015), que afirmam que a agricultura urbana e periurbana é destinada 

prioritariamente à produção de cultivos para utilização e consumo próprio, sendo o 

excedente comercializado através da venda direta, em pequena escala e em 

mercados locais, além de frequentemente não ser atividade de dedicação exclusiva. 

Quanto a distribuição territorial dos agricultores que responderam ao 

questionário, 11 encontram-se na Região Metropolitana do Estado, nos municípios 

Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaguaí, Seropédica e 

Guapimirim; 4 na Região das Baixadas Litorâneas, em Saquarema; 2 na Região 

Centro-Sul Fluminense, no município Engenheiro Paulo de Frontin; 1 na Região 

Serrana, em São José do Vale do Rio Preto; e 1 na Região do Médio Paraíba, em 

Barra Mansa. 

Não houve respostas de agricultores das Regiões da Costa Verde, Norte e 

Noroeste Fluminense. Na Região Noroeste, apenas dois municípios apresentaram 

registros ativos no CNPO (MAPA, 2021), sendo que 14 dos 15 registros são 
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certificados pela OCS Agricultores Agroecológicos de Varre-Sai e um deles 

certificado pelo Instituto Chão Vivo de Avaliação da Conformidade (Certificadora). 

Na Região Norte, existem 22 registros ativos em dois municípios, sendo 18 deles 

certificados pela OCS Macaé Orgânico, 3 pelo SPG-ABIO e 1 pelo Instituto Nacional 

de Tecnologia – INT (Certificadora). Na Região da Costa Verde, existem 18 registros 

ativos, sendo 13 deles certificados pela OCS Associação Agroecológica dos 

Produtores Orgânicos de Paraty – AAPOP, 3 certificados pela Certificadora IBD 

Certificações LTDA, 1 pelo Instituto Nacional de Tecnologia – INT e 1 pelo SPG-

ABIO. A distribuição territorial dos agricultores familiares urbanos e periurbanos que 

responderam ao questionário pode ser observada na Figura 4. 

Figura 4: Localização dos agricultores urbanos e periurbanos por Regiões do Estado que 

participaram deste trabalho 

  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 Em relação ao sistema de produção, 74% dos agricultores são orgânicos – 

sendo 85% certificados, todos pelo SPG-ABIO – e 26% agroecológicos. 

Considerando o tempo de prática, 58% dos agricultores afirmaram praticar 
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agricultura orgânica ou agroecológica há mais de 5 anos, 21% entre 2 e 5 anos e 

21% há menos de 1 ano. Vale destacar que dentre os agricultores certificados, 75% 

deles pratica há mais de 5 anos e os outros 25% entre 2 e 5 anos. Dentre as 

principais razões que levaram à escolha da agricultura orgânica, a melhor relação 

com meio ambiente, melhoria na qualidade dos alimentos, melhoria na saúde e 

menor risco de contaminação por agrotóxico foram as mais citadas, conforme pode 

ser observado na Figura 5. 

Figura 5: Gráfico das razões para a prática da agricultura orgânica (AO) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.3. Principais produtos da agricultura familiar urbana e periurbana 

Os principais produtos citados pelos agricultores foram as frutas, aparecendo 

em 95% das respostas; seguido pelos legumes, citados por 79% dos agricultores; 

pelas hortaliças, representando 68% das respostas e pelos temperos, indicados por 

63% dos agricultores. Com menor representatividade, aparecendo em cerca de 40% 

das respostas, estão os grãos e plantas medicinais, seguidos pelas plantas 

ornamentais, produzidas por 21% dos agricultores. Os animais e produtos de origem 

animal apareceram em menos de 20% das respostas, assim como as PANCs 

(Plantas Alimentícias Não Convencionais), mudas, processados, adubo, chá de 
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capim-cidreira, apicultura, piscicultura e cogumelos, que foram citados por apenas 

um(a) agricultor(a) cada. 

Figura 6: Gráfico com os principais produtos da agricultura urbana e periurbana 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A relevância das frutas e legumes, além das hortaliças, já tinha sido 

observada por Dias (2018), que destacou também a presença das plantas 

ornamentais e medicinais. Arruda (2011), Brito (2015) e Barbosa, Souza e Dias 

(2018) também demonstraram a predominância das frutas, legumes, hortaliças e 

plantas medicinais no cultivo urbano e periurbano em diferentes locais do Estado. 

Vale ressaltar que a maior parte da bibliografia encontrada sobre o assunto no que 

tange o Estado do Rio de Janeiro, refere-se à Região Metropolitana.  

Os resultados vão ao encontro do relatado por Thomas e Sansonetti (2012) 

no documento da FAO “Criar cidades mais verdes”, que ressaltam que a agricultura 

urbana e periurbana contribui com a emancipação de setores pobres da população 

urbana e fortalecimento de sua segurança alimentar e nutrição, quando a produção 

familiar de frutas e hortaliças reduz os gastos com alimentos e produz renda com as 

vendas. Os autores ressaltam também experiências em países que investiram na 

produção de alimentos em áreas urbanas e periurbanas como a China, Vietnã e 

Cuba: mais da metade das hortaliças consumidas em Pequim são provenientes das 
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hortas das cidades; em Hanói e seus arredores são produzidas mais de 150 mil 

toneladas de frutas e hortaliças por ano; a horticultura urbana e periurbana em Cuba 

corresponde a 60% da produção hortícola e seus habitantes apresentam consumo 

per capita de frutas e hortaliças maior do que o mínimo recomendado pela 

FAO/OMS. 

  

5.4. Limitações da certificação orgânica para agricultura familiar urbana e 

periurbana 

Para entender as limitações da certificação orgânica para agricultura familiar 

urbana e periurbana é importante uma análise primária das dificuldades particulares 

encontradas na prática da AUP. A falta de mão de obra, a dificuldade de 

comercialização e a falta de incentivo foram os principais motivos apontados pelos 

agricultores que responderam ao questionário, conforme demonstrado na Figura 7. 

Figura 7: Gráfico das dificuldades na prática da agricultura urbana e periurbana (AUP) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

O’Reilly (2014), Francisco e Vilela (2018), Carmo et al (2020) e equipes da 

AS-PTA (2021) já haviam observado as dificuldades de comercialização e a falta de 

incentivo – com destaque para a dificuldade de acesso às políticas de absorção da 

produção como o PAA e o PNAE – assim como a falta de mão de obra, sendo 
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exposta através de preocupações com a manutenção da nova geração na prática da 

AUP e com a pressão sofrida por grupos tradicionais pela especulação imobiliária 

resultante do processo de crescimento urbano, que os afasta da tradição com a 

produção agropecuária.  

Dentre os motivos que incentivaram à prática da agricultura orgânica citados 

pelos agricultores que responderam ao questionário, o acesso a outros mercados foi 

citado por mais de 50%. No entanto, fatores como realização do plano de manejo e 

obtenção da documentação legal foram apontadas como dificuldades no processo 

de certificação. A Figura 8 ilustra os demais fatores citados pelos agricultores. 

Figura 8: Gráfico das dificuldades do processo de certificação orgânica 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Além disso, Carmo et al (2020) e Maas, Malvestiti e Gontijo (2020) 

assinalaram a falta de assistência técnica e a insuficiência de recursos financeiros 

como desafios para o desenvolvimento da agricultura urbana orgânica, apesar de 

tais fatores não terem sido os de maior relevância nas respostas do questionário. 

A seção abaixo apresenta possíveis alternativas para contornar ou ao menos 

amenizar essas limitações. 
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5.5. Alternativas para certificação orgânica para agricultura familiar urbana 

e periurbana 

A agricultura familiar urbana e periurbana, orgânica ou agroecológica, pode 

ser vista como alternativa essencial no desenvolvimento sustentável das cidades, 

uma vez que possui benefícios em diferentes aspectos. O programa da FAO “Criar 

cidades mais verdes” e iniciativas semelhantes de organizações parceiras 

demonstram que a horticultura urbana e periurbana ajuda a emancipar os setores 

pobres da população urbana fortalecendo sua segurança alimentar e nutricional, 

além de ajudar a criar cidades mais verdes que podem enfrentar melhor os desafios 

sociais e ambientais, desde o melhoramento das favelas e a gestão dos resíduos 

urbanos até a criação de empregos e o desenvolvimento comunitário (FAO, 2012). 

No entanto, de acordo com Savian, Boff e Boff (2020), para que a agricultura urbana 

possa de fato fortalecer a segurança alimentar e nutricional, viabilizando seus 

benefícios sociais, econômicos e ambientais, ela deve necessariamente ser baseada 

nos princípios da agroecologia. 

Nesse contexto, a atuação do poder público, em suas diferentes esferas, é de 

extrema importância para o fortalecimento e expansão da certificação orgânica para 

a agricultura familiar urbana e periurbana. A instituição da Política Estadual de Apoio 

à Agricultura Urbana (Lei nº 8.366/19) e da Política Estadual de Desenvolvimento 

Rural Sustentável, de Agroecologia e de Produção Orgânica (Lei nº 8.625/19), 

ambas no ano de 2019, podem ser vistas como o primeiro passo, essencial para o 

avanço da produção orgânica familiar urbana e periurbana do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Dentre as ações que merecem destaque, no que diz respeito à AUP, estão o 

apoio aos municípios na definição de áreas aptas ao desenvolvimento da agricultura 

urbana comunitária e individual, assim como as condicionantes para sua 

implantação; a viabilização da aquisição de produtos da agricultura urbana para os 

programas governamentais de aquisição de alimentos – PAA e PNAE; o auxílio 

técnico e financeiro aos municípios para a prestação de assistência técnica e o 

treinamento dos agricultores urbanos na produção, beneficiamento, transformação, 

embalagem e comercialização dos produtos; o estímulo e promoção de ações 

pedagógicas nas instituições de ensinos, com objetivo de explicitar a importância e 

reflexão acerca da produção urbana e agroecológica de alimentos, visando à 
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diminuição de impactos ambientais e melhoria da saúde da população; e o estímulo 

da manutenção, criação e apoio ao funcionamento de feiras livres e outras formas 

de comercialização direta entre agricultores urbanos e consumidores. Para tal, são 

estabelecidos como instrumentos o crédito e o seguro agrícola; a educação e 

capacitação; a pesquisa e assistência técnica; e a certificação de origem e qualidade 

dos produtos. Vale ressaltar ainda que tais ações deverão ter bases sustentáveis, 

conforme exposto no Art. 1º “Fica instituída a Política de Apoio à Agricultura Urbana 

do Estado do Rio de Janeiro como parte da política agrícola, em harmonia com a 

política urbana e voltada para a segurança alimentar e nutricional da população, em 

bases sustentáveis”. 

Em relação à PEAPO, é importante ressaltar que seus princípios, objetivos, 

diretrizes e instrumentos são destinados a fomentar a produção agropecuária 

sustentável de base agroecológica de origem rural, urbana e periurbana. Os 

objetivos de maior relevância para fortalecimento da produção orgânica familiar 

urbana e periurbana são: a ampliação e fortalecimento da produção, processamento 

e consumo de produtos agroecológicos e orgânicos, com ênfase nos mercados 

locais e regionais; a criação e efetivação de instrumentos regulatórios, fiscais, 

creditícios, de incentivo e de pagamento por serviços ambientais para proteção e 

valorização das práticas de uso e conservação da agrobiodiversidade, para apoiar a 

transição agroecológica, a produção orgânica e a agroecologia, bem como, a 

comercialização de produtos locais, articulando produtores e consumidores; a 

ampliação da geração e socialização de conhecimentos em agroecologia, produção 

orgânica e transição agroecológica por meio da valorização, sistematização e 

integração dos saberes populares e tradicionais, com os conhecimentos gerados 

pelas organizações de pesquisa, ensino, Assistência técnica e extensão rural 

(ATER) pública e organizações da sociedade civil; o apoio à criação e fortalecimento 

de Unidades de Referência em Agroecologia e Produção Orgânica que estimulem o 

desenvolvimento da pesquisa-ação participativa e revitalização dos institutos 

públicos de pesquisa; a ampliação de oportunidades e fortalecimento da capacidade 

de inserção no mercado para os produtos agroecológicos e orgânicos, incluindo os 

circuitos diretos de comercialização, de economia solidária, colaborativa e criativa, 

de comércio justo e solidário, os mercados institucionais e outros; e o estímulo e 

viabilização da criação de hortas, viveiros e a utilização de metodologias e 

tecnologias agroecológicas para autoconsumo, para geração de renda e para 
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finalidades pedagógicas em escolas, áreas comunitárias, quintais produtivos, 

presídios, hospitais e órgãos públicos. 

Além do poder público, ações de instituições públicas, universidades, órgãos 

técnicos e associações também se apresentam como alternativas para inserção de 

agricultores familiares urbanos e periurbanos na certificação orgânica. A exemplo 

disso temos projetos como: o Semeando Comunidades Sustentáveis: Tecnologias 

Sociais, Economia Solidária e Segurança Alimentar e Nutricional, criado pela 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); a Rede de hortas urbanas e quintais produtivos, 

promovido pela Universidade Federal Fluminense; o Circuito Carioca de Feiras 

Orgânicas, fruto da articulação de diversos atores, entre eles a ABIO; o Projeto 

Alimentos Saudáveis nos Mercados Locais, organizado pela AS-PTA; e o Mapa de 

Feiras Orgânicas, idealizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 

(Idec). 

O projeto Semeando Comunidades Sustentáveis: Tecnologias Sociais, 

Economia Solidária e Segurança Alimentar e Nutricional tem como objetivo a 

recuperação da cultura agrícola através da implantação de hortas agroecológicas 

nos quintais dos moradores na Colônia Juliano Moreira, no território de 

Jacarepaguá. De acordo com Barbosa, Souza e Dias (2018), a metodologia previu 

atuação conjunta da equipe técnica com uma das moradoras selecionadas para 

participar do projeto, desde a elaboração da proposta até sua execução, além da 

intervenção na realidade da população local através da realização de capacitação 

em oficinas para produção agroecológica urbana e visitas técnicas semanais. Os 

autores relataram a experiência de uma das participantes, que teve seu quintal 

ampliado a partir da parceria da Fiocruz com a Rede Carioca de Agricultura Urbana 

(Rede CAU) e obteve a certificação orgânica pelo SPG-ABIO, passando a 

comercializar seus produtos na Feira Agroecológica da Freguesia. 

O projeto Rede de hortas urbanas e quintais produtivos foi realizado no 

Estado do Rio de Janeiro, com propósito de fomentar a agricultura urbana a partir de 

práticas agroecológicas (CARMO et al, 2020). Foi dividido em 5 etapas: 

levantamento socioambiental do potencial humano e territorial para agricultura 

urbana; capacitação técnica de monitores locais e produtores, além da preparação 

de material didático; aquisição e doação de ferramentas e insumos; 

acompanhamento técnico da produção por alunos de engenharia agrícola e 

engenharia ambiental; e realização de feiras regionais para escoamento da 
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produção. Ainda que o foco do projeto não fosse a certificação orgânica, ele pode 

ser apresentado como alternativa inicial de desenvolvimento da agricultura urbana e 

periurbana agroecológica, para num momento posterior fornecer ferramentas e 

conhecimento para obtenção da certificação. 

O Circuito Carioca de Feiras Orgânicas teve início em 2010, após três anos 

de negociações com a Prefeitura do Rio, envolvendo diversos atores de órgãos 

vinculados ao governo municipal e as associações de moradores dos bairros onde 

seriam instaladas as primeiras feiras (SIQUEIRA et al, 2020). De acordo com o site 

da Prefeitura do Rio, o circuito é integrado atualmente por 23 feiras orgânicas 

semanais, que beneficiam mais de 600 agricultores familiares, direta e 

indiretamente. Siqueira et al (2020) ressaltam a importância da comercialização 

direta em circuitos curtos para o crescimento da produção de base agroecológica e 

oferta de produtos orgânicos e para inserção de agricultores majoritariamente 

familiares nesse espaço de comercialização, além do fortalecimento da agroecologia 

e da consciência dos consumidores urbanos. Como principal desafio, observa-se 

hoje a necessidade de fortalecimento e incentivo à criação de circuitos de feiras no 

interior do Estado. Seguindo o princípio de encurtar o caminho do consumidor ao 

produtor, para ampliar o acesso aos alimentos orgânicos, o Idec idealizou o Mapa de 

Feiras Orgânicas, uma ferramenta de busca online que mostra locais que 

comercializam alimentos orgânicos em todo o país (Idec, 2021). 

O Projeto Alimentos Saudáveis nos Mercados Locais, da Equipe do Programa 

de Agricultura Urbana da AS-PTA, teve como principais estratégias incentivar a 

agricultura familiar e agroecologia na Região Metropolitana do Rio de Janeiro; 

estimular o consumo consciente de produtos agroecológicos da região; valorizar os 

agricultores e seus grupos associativos; fortalecer as feiras e abastecer escolas com 

alimento saudáveis. As ações do Projeto foram direcionadas a 200 famílias 

agricultoras, das cidades de Magé, Guapimirim, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro; 

apoiando 7 feiras e 5 empreendimentos da agricultura familiar; constituindo 2 novos 

grupos de consumo coletivo, contribuindo para a criação de mais canais de 

comercialização da agricultura familiar da Região Metropolitana; e apoiando a 

elaboração de 6 projetos para venda de alimentos para escolas estaduais nos 

municípios de Magé e Rio de Janeiro. 
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5.6. Análise SWOT da atividade de agricultura familiar urbana e periurbana 

orgânica e certificada no Estado do Rio de Janeiro 

As limitações e alternativas foram sintetizadas através da análise SWOT, que 

elenca fatores internos – forças e fraquezas – e externos – ameaças e 

oportunidades – da atividade de agricultura familiar urbana e periurbana orgânica e 

certificada no Estado do Rio de Janeiro, conforme demonstrado na Figura 9. 

Figura 9: Matriz SWOT 

   

Fonte: Elaborado pela autora. 

O aumento na renda familiar e a segurança alimentar e nutricional 

proporcionada pela diversidade de produção de alimentos frescos e livres de 

contaminação, além da melhor relação com o meio ambiente e com a saúde são as 

principais forças da produção orgânica familiar urbana e periurbana. Por outro lado, 

as dificuldades nas atividades de manejo e na realização do plano de manejo são 

apresentadas como fraquezas que podem dificultar o fortalecimento e expansão da 

atividade. 



61 
 

Em relação aos fatores externos, as ameaças estão relacionadas ao alto 

custo do processo de certificação e da obtenção de insumos, às dificuldades de 

comercialização, de obtenção da documentação legal, de acesso ao DAP e às 

políticas públicas de aquisição de alimentos como PAA e PNAE, à falta de apoio e 

assistência técnica, de incentivo, de mão de obra e de políticas públicas atuantes. O 

apoio do governo em todas as suas esferas, as ações e projetos organizados por 

instituições públicas, universidades, órgãos técnicos e associações, o 

compartilhamento de saberes entre agricultores, o uso de ferramentas online de 

comunicação para conectar pessoas e a existência e consolidação de mercados 

alternativos como mercados locais de venda de produtos frescos, as vendas online e 

as entregas de cestas orgânicas são oportunidades que podem auxiliar a ultrapassar 

as barreiras e obstáculos encontrados no processo de certificação orgânica para 

agricultura familiar urbana e periurbana. 
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6. CONCLUSÕES 

Conclui-se que os principais produtos da agricultura familiar urbana e 

periurbana são as frutas, legumes, hortaliças e plantas medicinais. Isso porque o 

principal destino da produção da AUP familiar é o consumo próprio, reduzindo os 

gastos com alimentos, seguido da venda em pequena escala em mercados locais 

para contribuição na renda familiar. Tais produtos são de extrema importância para a 

garantia da segurança alimentar e nutricional da população, uma das contribuições 

de destaque da agricultura urbana e periurbana. 

Considerando a predominância da certificação por Sistemas Participativos de 

Garantia e a exclusividade da atuação da ABIO no Estado, as etapas gerais do 

processo de certificação pelo SPG-ABIO partem da necessidade do produtor, 

agricultor ou extrativista conhecer o funcionamento da ABIO e do Sistema, para se 

integrar a um dos Grupos do SPG-ABIO, conforme localização de sua unidade de 

produção. Para a primeira avaliação de conformidade, todas as unidades de 

produção dos membros fornecedores do Grupo deverão receber Visitas de 

Verificação, que poderão ser realizadas por amostragem quando da renovação da 

validade dos Certificados de Conformidade Orgânica. Entretanto, nenhuma unidade 

de produção poderá deixar de recebê-las por dois anos para renovação da validade. 

No intervalo entre as Visitas de Verificação, as avaliações da conformidade são 

verificadas nas Visitas de Pares, realizadas pelos membros dos Grupos, além de 

outros mecanismos de controle social a serem definidos pelo Grupo. Todos os 

membros fornecedores do Grupo deverão receber, no mínimo, uma Visita de Pares 

a cada dois anos. O recebimento do Certificado de Conformidade Orgânica é decido 

em reuniões realizadas após as visitas, que verificam o cumprimento dos 

regulamentos pelo membro visitado. A decisão do Grupo é avaliada pela 

Coordenação da ABIO. 

 Entre as limitações para a certificação orgânica da agricultura familiar urbana 

e periurbana que merecem destaque estão a dificuldade de comercialização, a falta 

de incentivo e a falta de assistência técnica, que se apresentam como ameaças ao 

seu desenvolvimento e consolidação, e a dificuldade na realização do plano de 

manejo e na obtenção da documentação legal, apontadas como fraquezas. Tais 

questões podem ser diretamente relacionadas à falta de políticas públicas 

direcionadas à agricultura urbana e periurbana que estejam em prática.  
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No entanto, marcos como a instituição da Política Estadual de Apoio à 

Agricultura Urbana (Lei nº 8.366/19) e da Política Estadual de Desenvolvimento 

Rural Sustentável, de Agroecologia e de Produção Orgânica (Lei nº 8.625/19), 

surgem como oportunidades para o fortalecimento e avanço da produção orgânica 

familiar urbana e periurbana do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, ações e 

projetos organizados por instituições públicas, universidades, órgãos técnicos e 

associações também se apresentam como possibilidades para inserção de 

agricultores familiares urbanos e periurbanos na certificação orgânica. Tais fatores, 

juntamente com as forças da AUP familiar e orgânica como a diversidade de 

produção de alimentos frescos e livres de contaminação, o aumento na renda 

familiar e a segurança alimentar e nutricional corroboram a potencialidade da 

certificação orgânica para agricultores familiares urbanos e periurbanos do Estado 

do Rio de Janeiro.   
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ANEXO – Questionário Agricultura Urbana Familiar 
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