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PANORAMA DA  
AGRICULTURA ORGÂNICA 

• O mercado global de orgânicos 

movimentou US$ 97 bilhões em 2017 

• No Brasil  foram movimentados R$ 4 

bilhões  em 2018 



AGRICULTURA ORGÂNICA NO  
RIO DE JANEIRO 

• Aproximadamente 800 produtores 

orgânicos registrados no Rio de Janeiro 

• 75% da produção dentro do estado do Rio 

de Janeiro vem da Região Serrana.  



DESAFIO 

• Regularidade Produtiva 

• Qualidade 

• Preço 

 

 



CIDADES RURAIS 
Programa de desenvolvimento da 

agricultura orgânica no Rio de Janeiro 



PROGRAMA 

• Promover o desenvolvimento da produção 

e distribuição de alimentos orgânicos no 

estado, como foco em empreendedorismo 

e inovação social. 

• Incubação e Aceleração de 

empreendedores rurais 

• Comercialização Garantida 

• Capacitação em Tecnologia de 

Planejamento Produtivo e Tecnologia de 

Empreendedorismo (percepção de rede, 

planejamento estratégico, software de 

planejamento de produção conectado a 

distribuição) 



ATORES 



RESULTADOS 

• Desenvolver uma cadeia sustentável de 

produção orgânica, que abasteça a 

demanda de todo o estado 

• Gerar novos postos de trabalho nas 

propriedades rurais participantes e 

empresários rurais.  

• Mapeamento da área produtiva e do 

efetivo produzido pelos agricultores, 

identificando o potencial de cada um e 

otimizando a produção. 



SUSTENTABILIDADE 

• Independência do Estado a longo prazo 

• Fortalecimento do mercado de orgânicos 

no Rio de Janeiro 

• Facilitar o acesso a produtos orgânicos em 

termos de logística e preço 

• Conectar produtores rurais com empresas 

interessadas na compra da produção 

• Assistência técnica e capacitação dos 

produtores, desenvolvendo um cultivo 

sustentável durante todo o ano 

 



IMPACTO  
SOCIAL 

• Aumento da renda dos produtores 

envolvidos no programa 

• Desenvolvimento econômico das 

comunidades agrícolas  

• Melhora na infraestrutura produtiva 

• Aumento da qualidade de vida do 

agricultor  

• Redução do consumo de agrotóxicos no 

Rio de Janeiro  

• Redução do impacto ambiental da 

agricultura através do método mais 

sustentável de produção orgânica 



OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 
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