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RESUMO – A agricultura orgânica é um sistema de produção que exclui o uso de agrotóxicos, 
fertilizantes solúveis, hormônios e qualquer tipo de aditivo químico. A agricultura orgânica tem-se 
destacado como alternativa de renda para os agricultores familiares proporcionando um incremento 
significativo na renda familiar, melhorando os aspectos de subsistência e qualidade de vida dos 
agricultores. No Brasil, a qualidade dos produtos orgânicos é garantida através de três mecanismos 
diferentes: a Certificação, os Sistemas Participativos de Garantia (SPG) e o Controle Social na Venda 
Direta. O objetivo desse trabalho é relatar a experiência e metodologia de trabalho adotada nas 
atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), do núcleo Lama/UEPG, no âmbito do 
Programa Paranaense de Certificação de Produtos Orgânicos (PPCPO), para garantir a qualidade 
dos alimentos orgânicos através do controle social. Agricultores de base familiar inseridos no 
Assentamento Contestado, organizados na Cooperativa Terra Livre, no município de Lapa, 
receberam serviços de ATER com o objetivo de garantir a qualidade dos alimentos orgânicos, através 
do Controle Social. Atualmente, a cooperativa possui 72 associados que produzem no sistema 
orgânico, desses 9 foram certificados através do SPG da Rede Ecovida e 36 foram vinculados na 
OCS Terra Livre e cadastrados no MAPA em 2012 e 2013. Através da ATER a OCS Terra Livre 
implantou o controle social próprio a fim de garantir a qualidade dos produtos orgânicos, através da 
organização, comprometimento e confiança entre agricultores, técnicos e consumidores. A garantia 
da qualidade dos alimentos orgânicos através do controle social é uma ferramenta essencial para 
agregar valor aos produtos e incrementar a renda dos agricultores familiares, principalmente através 
dos mercados institucionais. Além disso, a ausência de custos com certificação acarretará em 
produtos com preços mais acessíveis aos consumidores, estimulando o consumo de alimentos 
orgânicos, maximizando desta forma, os benefícios para toda a população.  
 
 
PALAVRAS CHAVE – Agricultura orgânica. Desenvolvimento rural. Extensão rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Bolsista do Programa de Apoio e Ações Afirmativas para a Inclusão Social em Atividades de 

Extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais – UEPG ive_inajara@hotmail.com 
2
 Agrônoma, Técnica do Programa, alicekarine@hotmail.com 

3
 Professor Doutor, Coordenador do Programa, chrocha@uepg.br 

4
 Professor Doutor, Orientador do Programa,lama1@uepg.br 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 2 

Introdução 
 
A agricultura orgânica é um sistema de produção que exclui o uso de agrotóxicos, 

fertilizantes solúveis, hormônios e qualquer tipo de aditivo químico. Está diretamente relacionado ao 
desenvolvimento rural sustentável, pois privilegia o uso eficiente dos recursos naturais, a preservação 
ambiental, o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida humana (PENTEADO, 2009). 

A demanda por alimentos orgânicos tem aumentado significativamente, pois cada vez mais 
os consumidores se conscientizam dos efeitos negativos da agricultura convencional, principalmente 
pelo uso intensivo de agrotóxicos nocivos a saúde humana e pela degradação ambiental. 

A agricultura orgânica tem-se destacado como alternativa de renda para os agricultores 
familiares, pois a crescente demanda, a redução do uso de insumos externos e o valor adicional dos 
produtos orgânicos proporcionam um incremento significativo na renda familiar, melhorando os 
aspectos de subsistência e qualidade de vida dos agricultores. 

Segundo Censo Agropecuário de 2006, a agricultura familiar do Paraná é de suma 
importância para a produção de alimentos orgânicos, pois 90,5 % das propriedades rurais que 
produzem no sistema orgânico têm área de até 50 hectares, dessas 41,6% possuem propriedades 
variando de 1 a 5 hectares. O número de agricultores orgânicos é de aproximadamente cinco mil, 
destes apenas 20% possuem certificação (IPARDES, 2007). 

No Brasil, a qualidade dos produtos orgânicos é garantida através de três mecanismos 
diferentes: a Certificação, os Sistemas Participativos de Garantia (SPG) e o Controle Social na Venda 
Direta. 

A certificação é realizada por um Organismo de Avaliação da Conformidade (OAC), 
credenciada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), no caso a 
certificadora, que através de auditorias, garante a qualidade do produto orgânico (BRASIL, 2009). 

O SPG é composto por agricultores, colaboradores, consumidores, técnicos e um 
Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC), credenciado pelo MAPA, que 
assume responsabilidade formal pelas atividades desenvolvidas no SPG. A garantia da qualidade 
orgânica nesse sistema se dá pela relação de confiança entre seus membros, que compartilham as 
responsabilidades no cumprimento dos regulamentos da produção orgânica (BRASIL, 2009). 

O Decreto 6.323/2007, que regulamenta a Lei 10.831/2003 determina que para serem 
comercializados, os produtos orgânicos devem ser certificados. Contudo, reconhece a importância da 
relação de confiança entre agricultores e consumidores, abrindo uma exceção na obrigatoriedade de 
certificação dos produtos orgânicos que são comercializados diretamente ao consumidor. Nesse 
caso, os agricultores familiares devem se cadastrar no MAPA como uma Organização de Controle 
Social (OCS) e possuir um processo próprio de organização e controle social (BRASIL, 2009). 

A garantia da qualidade orgânica, em uma OCS, tem como base a relação de confiança 
entre os agricultores e consumidores. Existe co-responsabilidade entre os agricultores e 
consumidores envolvidos no processo, pois um agricultor verifica e garante a qualidade da produção 
do outro e, os consumidores conhecem e confiam nos produtos e no sistema produtivo (BRASIL, 
2009). 

Garantir a qualidade dos produtos orgânicos, através desses mecanismos de controle, 
oferece inúmeras vantagens aos agricultores e consumidores, pois visa conquistar maior credibilidade 
e transparência às práticas e aos princípios utilizados na produção orgânica. Porém é um benefício 
ainda inacessível aos agricultores familiares, principalmente pelas dificuldades técnicas e culturais 
que enfrentam para atenderem os requisitos técnicos da legislação. 

A Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), na agricultura familiar, tem se tornado um 
apoio fundamental para o agricultor enfrentar obstáculos relacionados aos mecanismos de controle 
da qualidade orgânica e na comercialização dos produtos. 

Visando atender a necessidade de ATER, o estado do Paraná, por meio da Secretaria de 
Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em parceria com 8 Instituições de Ensino Superior, 
o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA) e o Instituto de Tecnologia do Paraná 
(TECPAR), lançou o Programa Paranaense de Certificação de Produtos Orgânicos – Fase I em 2009 
e Fase II em 2012. 

O núcleo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do PPCPO, é coordenado pelo 
Laboratório de Mecanização Agrícola (Lama), vinculado ao curso de agronomia, o qual desenvolve, 
desde 1996, estratégia de ação fundamentada na integração das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

O núcleo Lama/UEPG, no âmbito do PPCPO, tem como objetivo prestar ATER para sanar 
dificuldades encontradas pelos agricultores, visando atender a demanda por produtos orgânicos e 
fortalecer o desenvolvimento da agricultura familiar.  
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Objetivos 
 
O objetivo desse trabalho é relatar a experiência e metodologia adotada nas atividades de 

ATER, do núcleo Lama/UEPG, no âmbito do PPCPO, para garantir a qualidade dos alimentos 
orgânicos através do controle social. 

 
 

Metodologia 
 
Agricultores de base familiar inseridos no Assentamento Contestado, organizados na 

Cooperativa Terra Livre, no município de Lapa, receberam serviços de ATER da equipe técnica do 
núcleo UEPG/Lama, do PPCPO, com o objetivo de garantir a qualidade dos alimentos orgânicos, 
através do Controle Social. 

O trabalho iniciou a partir de reuniões e visitas técnicas, nas propriedades rurais do 
assentamento, a fim de esclarecer dúvidas em relação à legislação orgânica e conhecer as principais 
necessidades e dificuldades que cada agricultor possuía em relação ao sistema de produção 
orgânico. 

Após informar os agricultores sobre as exigências necessárias para a produção de 
orgânicos, a equipe prestou ATER para organização dos agricultores e adequação das propriedades 
visando atender todos os requisitos técnicos da legislação. A equipe optou por atuar de forma 
participativa na ATER, transferindo informações de modo prático, valorizando a troca de 
conhecimentos e respeitando os aspectos sociais e culturais de cada propriedade. 

A adequação das propriedades iniciou-se com o mapeamento das áreas de produção a 
partir de informações obtidas a campo, com o auxílio de receptor de sinais de satélite artificial (GPS) 
e ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas), facilitando no planejamento da produção 
orgânica e na implantação de um sistema de rastreabilidade.  

A ATER também foi fundamental para sanar inconformidades referentes á produção 
orgânica, como por exemplo, utilização correta de insumos orgânicos e cuidados necessários na pós-
colheita dos alimentos, buscando alternativas e adaptando tecnologias viáveis à agricultura familiar. 

Visando cadastrar a Cooperativa Terra Livre, no MAPA, como uma OCS, a equipe técnica e 
os agricultores estabeleceram um mecanismo de controle social para garantir a qualidade orgânica 
dos alimentos. A implantação de um sistema de controle social também teve como objetivo fortalecer 
e apoiar os agricultores que já estavam inseridos no Sistema Participativo de Garantia (SPG) pela 
Rede Ecovida.  

O controle social estabelecido pela OCS é composto por três etapas: reuniões e visitas 
mensais, vistorias internas e visitas externas. As reuniões e visitas mensais são realizadas pelos 
agricultores nas propriedades rurais orgânicas, e têm como objetivo a troca de experiência, o 
acompanhamento da produção e a busca por melhorias no sistema de produção orgânico (Figura 1). 
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Figura 1 – Reuniões e Visitas Mensais 
 

 
                 Reunião e visita mensal entre agricultores vinculados a OCS Terra Livre. 
 

 As vistorias internas são realizadas pela equipe técnica do Lama/UEPG com o 
objetivo de vistoriar as unidades de produção orgânica, constatar e registrar possíveis não 
conformidades em relação à legislação e, ainda, recomendar ações corretivas e acompanhar a 
adequação das mesmas (Figura 2). As visitas externas têm como objetivo apresentar as técnicas e o 
manejo utilizado de forma transparente aos consumidores. 
 
 

Figura 2 – Vistoria Interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vistoria Interna da equipe técnica Lama/UEPG e coordenador do grupo da OCS. 
 

Em todas as etapas da produção orgânica e garantia da qualidade, a equipe desenvolveu a 
ATER com o princípio de buscar alternativas e adaptar tecnologias viáveis à agricultura familiar, 
visando à correção de eventuais inconformidades de ordem ambiental, social e econômica. 

 
  
Resultados 
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A Cooperativa Terra Livre, localizada no Assentamento Contestado, no município de Lapa, 
foi fundada no ano de 2010 e atualmente possui 130 associados. Através da ATER prestada pela 
equipe técnica do Lama/UEPG, foi possível adequar as propriedades orgânicas em relação aos 
requisitos técnicos da legislação e cadastrar a Cooperativa Terra Livre como uma OCS junto ao 
MAPA, a qual é composta por agricultores orgânicos associados, técnicos e consumidores. 

Atualmente, a cooperativa possui 72 associados que produzem no sistema orgânico, desses 
9 foram certificados através do SPG da Rede Ecovida e 36 foram vinculados na OCS Terra Livre e 
cadastrados no MAPA após receberem os serviços de ATER em 2012 e 2013. 

Dos agricultores vinculados à OCS Terra Livre 31% são mulheres e 28% são jovens que 
permanecem no campo para contribuir com as atividades da propriedade e incrementar a renda da 
família (Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Número de propriedades rurais, propriedades orgânicas e total de agricultores 

orgânicos no SPG Rede Ecovida e cadastrados na OCS Terra Livre. 
 

Grupo 
N° 

Propriedades 
Propriedades 

Orgânicas 

Número de Agricultores Orgânicos 

OCS Rede Ecovida Total 

Antônio Tavares 14 9 7 11 18 
Libertação Camponesa 20 11 9 8 17 
Che Guevara 21 7 5 5 10 
Roseli Nunes 25 9 9 4 13 
Gabriel Kais 9 3 4 2 6 
Iguaçú 9 5 2 4 6 
Eduardo Anguinone 10 6 - 8 8 

TOTAL 108 50 36 42 72 

Fonte: Assentamento Contestado, Lama/UEPG, 2013. 
 

Através da ATER a OCS Terra Livre implantou o controle social próprio a fim de garantir a 
qualidade dos produtos orgânicos, através da organização, comprometimento e confiança entre 
agricultores, técnicos e consumidores. 

As reuniões e visitas mensais entre agricultores, o envolvimento da equipe técnica do 
Lama/UEPG e as visitas dos consumidores, estabeleceram credibilidade aos produtos orgânicos e 
reconhecimento pela sociedade. 

Os agricultores que foram vinculados a OCS Terra Livre e, consequentemente, cadastrados 
ao MAPA, receberam uma Declaração de Cadastro de Produtor Vinculado a OCS, em novembro de 
2012, permitindo a identificação como orgânico (Figura 3). 

 
Figura 3 – Agricultores vinculados OCS Terra Livre 

 

 
                 Entrega das declarações aos agricultores vinculados a OCS Terra Livre. 
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A comercialização de produtos vegetais através do Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é a principal fonte de renda para as 
famílias dos agricultores. Com a garantia da qualidade dos produtos orgânicos, através do SPG Rede 
Ecovida ou da OCS Terra Livre, os produtos orgânicos recebem um adicional de 30% em relação aos 
convencionais. 

Além de agregar valor aos produtos e incrementar a renda dos agricultores familiares, a 
garantia da qualidade orgânica e a comercialização através dos mercados institucionais garantem 
que parte da população socialmente mais vulnerável tenha acesso a uma alimentação saudável e 
segura.  

A ausência de custos para garantir a qualidade dos produtos orgânicos através do controle 
social acarretará em produtos com preços mais acessíveis aos consumidores, estimulando o 
consumo de alimentos orgânicos, maximizando desta forma, os benefícios para toda a população. 

 
 

Conclusões 
 
Os serviços de ATER são fundamentais para garantir a qualidade dos produtos orgânicos, 

através da Certificação, do SPG, ou do Controle Social. Sendo essencial para assegurar ao mercado 
consumidor a credibilidade desses produtos e consolidar o potencial da agricultura orgânica como 
instrumento para o desenvolvimento da agricultura familiar.  

Conclui-se que para atender todos os requisitos técnicos da legislação para o sistema 
orgânico de produção, são necessários esforços contínuos que possibilitem o acompanhamento 
técnico qualificado junto aos agricultores de base familiar.   

A relação direta entre agricultores e consumidores mostra-se positiva por não estimular 
“atravessadores”, fornecer produtos orgânicos com preços mais justos, estimular o consumo de 
alimentos orgânicos e promover o desenvolvimento rural regional. 
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